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No Date News Title Page Sentiment Media Summary 

1. 23 

August 

2022 

Lindungi PMI, 

Kemenaker 

Terapkan 

Skema Satu 

Kanal 

8 Positive Jawa Pos Lindungi PMI, Kemenaker Terapkan Skema 

Satu Kanal. Kendati demikian, pihaknya sejak 

awal menekankan soal skema penempatan 

PMI yang hanya dilakukan melalui sistem 

penempatan satu kanal (SPSK). Kemudian, 

sistem satu kanal meminimalkan penempatan 

PMI secara nonprosedural. JAKARTA- 

Pemerintah mulai membuka ruang diskusi 

dengan sejumlah negara di Timur Tengah 

terkait penempatan pekerja migran Indonesia 

(PMI). 

2. 23 

August 

2022 

Pemerintah 

Anggarkan Rp 

232,44 Miliar 

Revitalisas 

BLK di 11 

Daerah 

6 Neutral Investor 

Daily 

. Pemerintah Anggarkan. Rp 232,44 Miliar 

Revitalisasi BLK di 11 Daerah. JAKARTA, ID- 

Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 232,44 

miliar untuk revitalisasi sarana prasarana 

transformasi balai latihan kerja (BLK) di 11 

daerah pada 2022. Anggaran tersebut akan 

digunakan untuk pembangunan workshop, 

gedung kantor, sarana, dan fasilitas 

pendukung. 

3. 23 

August 

2022 

SAH Dorong 

Peningkatan 

Kualifikasi 

Pekerja Ke 

Level 

Terampil dan 

Profesional 

3 Positive Jambi 

Independent 

. 2343159779022542512700 ADVERTORIAL. 

ADVERTORIAL. 

84709020485101ST&aposJAM81 

INDEPENDENT. 1ST&aposJAM81 

INDEPENDENT. 

4. 23 

August 

2022 

Era Digital 

dan Bonus 

Demografi 

Tuntut 

Lulusan UT 

Adaptif dan 

Inovatif 

6 Positive Fajar 

Cirebon 

. Era Digital dan BonusDemografi Tuntiit 

LulusanUT Adaptif dan Inovatif. Saya optimis 

semua lulusan UT akan menjadi motor 

pembangunan bagi Indonesia di era Bonus 

Demografi dan Revolusi Digital," pungkasnya. 

TANGGERANG, (FC).- Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

mengungkapkan, melihat tantangan di era 

digital dan bonus demografi yang begitu ketat 

sekarang ini, menuntut para lulusan 

Universitas Terbuka (UT) untuk bisa terus 

adaptif dan inovatif dengan segala perubahan 
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yang ada. Menaker berpesan kepada para 

wisudawan dan wisudawati UT untuk tetap 

rendah hati, tidak cepat berpuas diri serta 

terus belajar dengan memanfaatkan segala 

media untuk meningkatkan kompetensinya 

agar tidak tertinggal di era digital. 

5. 23 

August 

2022 

Daya Saing 

Digital Kita 

Masih 

Rendah 

6 Negative Rakyat 

Merdeka 

Daya Saing Digital Kita Masih Rendah. Kita 

masih belum bisa mengejar ketertinggalan. 

Menurutnya, kelemahan kualitas Sumber Daya 

Manusia (SDM) di Indonesia adalah 

kemampuan implementasi digital yang kurang 

memadai, rata-rata masih bersifat teori. . 

Berada Di Posisi 56 Dari 63 Negara. 

6. 23 

August 

2022 

SAH Dorong 

Peningkatam 

Kualifikasi 

Pekerja ke 

Level 

Terampil dan 

Profesional 

4 Positive Jambi 

Ekspres 

. SAH Dorong Peningkatan KualifikasiPekerja ke 

Level Terampil dan Profesional. Menurutnya 

masalah utama Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

adalah kurangnya kualifikasi calon pekerja 

migran Indonesia di level terampil dan 

profesional, ini masih menjadi tantangan di 

tengah besarnya peluang kerja di luar negeri. 

Padahal menurut SAH, sejumlah negara 

mengharapkan kiriman tenaga kerja dari 

Indonesia di level terampil dan profesional 

untuk bekerja di berbagai sektor seperti 

manufaktur dan lainnya. Ke depan, SAH 

mengharapkan pemerintah harus mulai serius 

mengutamakan PMI kelas terampil dan 

profesional ketimbang tingkat rendah dan 

berisiko tinggi seperti pekerja domestik atau 

anak buah kapal (ABK) seiring dengan 

permintaan yang tinggi, (aiz). 
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Title Lindungi PMI, Kemenaker Terapkan Skema Satu Kanal 

Media Jawa Pos Reporter  

Date 23 August 2022 Tone Positive 

Page 8 PR Value  

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

23/JAWA_POS1/Lindungi%20PMI,%20Kemenaker%20Terapkan%20Skema%20Satu%20Kanal=1=

8=1.jpg 

Summar

y 

. Lindungi PMI, Kemenaker Terapkan Skema Satu Kanal. Kendati demikian, pihaknya sejak awal 

menekankan soal skema penempatan PMI yang hanya dilakukan melalui sistem penempatan satu 

kanal (SPSK). Kemudian, sistem satu kanal meminimalkan penempatan PMI secara nonprosedural. 

JAKARTA- Pemerintah mulai membuka ruang diskusi dengan sejumlah negara di Timur Tengah 

terkait penempatan pekerja migran Indonesia (PMI). 
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Title Pemerintah Anggarkan Rp 232,44 Miliar Revitalisas BLK di 11 Daerah 

Media Investor Daily Reporter  

Date 23 August 2022 Tone Neutral 

Page 6 PR Value  

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

23/INVESTOR_DAILY1/Pemerintah%20Anggarkan%20Rp%20232,44%20Miliar%20Revitalisas%20B

LK%20di%2011%20Daerah=1=6=1.jpg 

Summ

ary 

. Pemerintah Anggarkan. Rp 232,44 Miliar Revitalisasi BLK di 11 Daerah. JAKARTA, ID- Pemerintah 

menyiapkan anggaran Rp 232,44 miliar untuk revitalisasi sarana prasarana transformasi balai latihan 

kerja (BLK) di 11 daerah pada 2022. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan 

workshop, gedung kantor, sarana, dan fasilitas pendukung. 
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Title SAH Dorong Peningkatan Kualifikasi Pekerja Ke Level Terampil dan Profesional 

Media Jambi Independent Reporter  

Date 23 August 2022 Tone Positive 

Page 3 PR Value  

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

23/JAMBI_INDEPENDENT1/SAH%20Dorong%20Peningkatan%20Kualifikasi%20Pekerja%20Ke%

20Level%20Terampil%20dan%20Profesional=1=3=1.jpg 

Summary . 2343159779022542512700 ADVERTORIAL. ADVERTORIAL. 84709020485101ST&aposJAM81 

INDEPENDENT. 1ST&aposJAM81 INDEPENDENT. 
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Title Era Digital dan Bonus Demografi Tuntut Lulusan UT Adaptif dan Inovatif 

Media Fajar Cirebon Reporter  

Date 23 August 2022 Tone Positive 

Page 6 PR Value  

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

23/FAJAR_CIREBON1/Era%20Digital%20dan%20Bonus%20Demografi%20Tuntut%20Lulusan%20UT

%20Adaptif%20dan%20Inovatif=1=6=1.jpg 

Summ

ary 

. Era Digital dan BonusDemografi Tuntiit LulusanUT Adaptif dan Inovatif. Saya optimis semua lulusan 

UT akan menjadi motor pembangunan bagi Indonesia di era Bonus Demografi dan Revolusi Digital," 

pungkasnya. TANGGERANG, (FC).- Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengungkapkan, melihat 

tantangan di era digital dan bonus demografi yang begitu ketat sekarang ini, menuntut para lulusan 

Universitas Terbuka (UT) untuk bisa terus adaptif dan inovatif dengan segala perubahan yang ada. 

Menaker berpesan kepada para wisudawan dan wisudawati UT untuk tetap rendah hati, tidak cepat 

berpuas diri serta terus belajar dengan memanfaatkan segala media untuk meningkatkan 

kompetensinya agar tidak tertinggal di era digital. 
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Title Daya Saing Digital Kita Masih Rendah 

Media Rakyat Merdeka Reporter  

Date 23 August 2022 Tone Negative 

Page 6 PR Value  

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

23/RAKYAT_MERDEKA1/Daya%20Saing%20Digital%20Kita%20Masih%20Rendah=1=6=1.jpg 

Summary Daya Saing Digital Kita Masih Rendah. Kita masih belum bisa mengejar ketertinggalan. 

Menurutnya, kelemahan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia adalah kemampuan 

implementasi digital yang kurang memadai, rata-rata masih bersifat teori. . Berada Di Posisi 56 

Dari 63 Negara. 
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Title SAH Dorong Peningkatam Kualifikasi Pekerja ke Level Terampil dan Profesional 

Media Jambi Ekspres Reporter  

Date 23 August 2022 Tone Positive 

Page 4 PR Value  

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

23/JAMBI_EKSPRES1/SAH%20Dorong%20Peningkatam%20Kualifikasi%20Pekerja%20ke%20Level%

20Terampil%20dan%20Profesional=1=4=1.jpg 

Summ

ary 

. SAH Dorong Peningkatan KualifikasiPekerja ke Level Terampil dan Profesional. Menurutnya 

masalah utama Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah kurangnya kualifikasi calon pekerja migran 

Indonesia di level terampil dan profesional, ini masih menjadi tantangan di tengah besarnya peluang 

kerja di luar negeri. Padahal menurut SAH, sejumlah negara mengharapkan kiriman tenaga kerja dari 

Indonesia di level terampil dan profesional untuk bekerja di berbagai sektor seperti manufaktur dan 

lainnya. Ke depan, SAH mengharapkan pemerintah harus mulai serius mengutamakan PMI kelas 

terampil dan profesional ketimbang tingkat rendah dan berisiko tinggi seperti pekerja domestik atau 

anak buah kapal (ABK) seiring dengan permintaan yang tinggi, (aiz). 
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Table Of Contents : 22 August 2022 - 23 August 2022 
 

No Date News Title Tone Media Summary 

1. 22 

August 

2022 

Lombok Tengah 

masuk program 

perluasan kerja 

berbasis 

kawasan 

Neutr

al 

Antara 

Sumut 

Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat 

sebagai salah satu wilayah dari program perluasan kerja 

berbasis kawasan dari 20 kabupaten/kota yang ditetapkan 

menjadi pilot projet Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker)."Program ini merupakan kerja sama Kemenaker 

bersama kampus IPB," kata Kepala Bidang Penempatan 

Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Lombok Tengah, Samsul Rijal di Praya, Senin. 

Program perluasan kerja berbasis kawasan tersebut meliputi 

pelatihan dan padat karya yang akan dipusatkan di desa atau 

di kecamatan. Program itu bertujuan untuk mengangkat dan 

mengembangkan potensi yang ada di daerah tersebut, 

sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Program 

yang dilaksanakan tersebut nantinya akan dikolaborasikan 

dengan semua sektor dari beberapa kementerian secara 

terpadu. 

2. 22 

August 

2022 

Lombok Tengah 

masuk program 

perluasan kerja 

berbasis 

kawasan 

Neutr

al 

Newsex

plorer.n

et 

Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat 

sebagai salah satu wilayah dari program perluasan kerja 

berbasis kawasan dari 20 kabupaten/kota yang ditetapkan 

menjadi pilot projet Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker). "Program ini merupakan kerja sama Kemenaker 

bersama kampus IPB," kata Kepala Bidang Penempatan 

Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Lombok Tengah, Samsul Rijal di Praya, Senin. 

Program perluasan kerja berbasis kawasan tersebut meliputi 

pelatihan dan padat karya yang akan dipusatkan di desa atau 

di kecamatan. Program itu bertujuan untuk mengangkat dan 

mengembangkan potensi yang ada di daerah tersebut, 

sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. 

3. 22 

August 

2022 

Gelar Talent 

Talks Bersama 

Anak Muda 

Pekerja Kreatif, 

Edy Rahmayadi 

Apresiasi 

Program 

Kemenaker RI 

Positi

ve 

Medan

headlin

es.com 

MEDANHEADLINES.COM, Medan- Gubernur Sumatera Utara 

(Sumatra Utara) Edy Rahmayadi mengapresiasi kegiatan Talent 

Talks dengan puluhan anak muda pekerja kreatif yang ada di 

Kota Medan, yang diselenggarakan Kementerian 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia (RI). Di Kota Medan 

banyak anak muda yang kreatif dan bertalenta," ucap Edy 

Rahmayadi pada kegiatan Talent Talks yang berlangsung di 

Warung Kudeta, Jalan Cik Ditiro Medan, Sabtu (20/8) malam, 

yang langsung dihadiri Menteri Ketenagakerjaan RI Ida 

Fauziah. Selain memiliki SDM yang didominasi anak muda 

kreatif, Menurut Edy Rahmayadi, Sumatra Utara merupakan 

http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3071745/lombok-tengah-masuk-program-perluasan-kerja-berbasis-kawasan
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3071745/lombok-tengah-masuk-program-perluasan-kerja-berbasis-kawasan
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3071745/lombok-tengah-masuk-program-perluasan-kerja-berbasis-kawasan
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3071745/lombok-tengah-masuk-program-perluasan-kerja-berbasis-kawasan
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3071745/lombok-tengah-masuk-program-perluasan-kerja-berbasis-kawasan
http://newsexplorer.net/lombok-tengah-masuk-program-perluasan-kerja-berbasis-kawasan-s3351249.html
http://newsexplorer.net/lombok-tengah-masuk-program-perluasan-kerja-berbasis-kawasan-s3351249.html
http://newsexplorer.net/lombok-tengah-masuk-program-perluasan-kerja-berbasis-kawasan-s3351249.html
http://newsexplorer.net/lombok-tengah-masuk-program-perluasan-kerja-berbasis-kawasan-s3351249.html
http://newsexplorer.net/lombok-tengah-masuk-program-perluasan-kerja-berbasis-kawasan-s3351249.html
http://medanheadlines.com/2022/08/22/gelar-talent-talks-bersama-anak-muda-pekerja-kreatif-edy-rahmayadi-apresiasi-program-kemenaker-ri
http://medanheadlines.com/2022/08/22/gelar-talent-talks-bersama-anak-muda-pekerja-kreatif-edy-rahmayadi-apresiasi-program-kemenaker-ri
http://medanheadlines.com/2022/08/22/gelar-talent-talks-bersama-anak-muda-pekerja-kreatif-edy-rahmayadi-apresiasi-program-kemenaker-ri
http://medanheadlines.com/2022/08/22/gelar-talent-talks-bersama-anak-muda-pekerja-kreatif-edy-rahmayadi-apresiasi-program-kemenaker-ri
http://medanheadlines.com/2022/08/22/gelar-talent-talks-bersama-anak-muda-pekerja-kreatif-edy-rahmayadi-apresiasi-program-kemenaker-ri
http://medanheadlines.com/2022/08/22/gelar-talent-talks-bersama-anak-muda-pekerja-kreatif-edy-rahmayadi-apresiasi-program-kemenaker-ri
http://medanheadlines.com/2022/08/22/gelar-talent-talks-bersama-anak-muda-pekerja-kreatif-edy-rahmayadi-apresiasi-program-kemenaker-ri
http://medanheadlines.com/2022/08/22/gelar-talent-talks-bersama-anak-muda-pekerja-kreatif-edy-rahmayadi-apresiasi-program-kemenaker-ri
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daerah agraris yang sebahagian besar penduduknya adalah 

petani. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziah 

juga mengapresiai kehadiran Gubernur Sumatra Utara Edy 

Rahmayadi dalam kegiatan Talent Talks ini. 

4. 22 

August 

2022 

BSU Siap Cair? 

Ini Bocoran 

Informasi Resmi 

dari Kemnaker, 

Cek Penerima di 

Link 

bsu.bpjsketena

gakerjaan.go.id 

Positi

ve 

Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Ini bocoran informasi resmi dari Kemnaker, segera cek 

penerima di link bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Diketahui 

memang jadwal pencairan BSU 2022 hingga sekarang ini masih 

banyak dicari-cari oleh pekerja, atau buruh penerima BSU 

2022 yang disalurkan oleh Kemnaker. Berikut info lengkap dari 

Menaker terkait jadwal pencairan BSU 2022 dan penjelasan 

tahap cek penerima di link bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. 

Hingga saat ini, pihak Kemnaker maupun Menaker Ida 

Fauziyah masih belum memberikan kejelasan soal jadwal 

pencairan dana BSU 2022, namun sempat menyampaikan 

bahwa sampai saat ini pihak mereka masih merampungkan 

peraturan baru dan regulasi teknis pencairan untuk tahun 

2022. Sehingga dapat dipastikan bahwa BSU 2022 akan tetap 

dicairkan, namun penerima kini harus lebih bersabar untuk 

menunggu kepastian pencairan bantuan subsidi gaji untuk 

para pekerja tersebut. BSU siap cair? 

5. 22 

August 

2022 

Menaker: 

Perusahaan 

Wajib Susun 

Struktur dan 

Skala Upah 

Neutr

al 

Merdek

a 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mendorong, 

perusahaan menyusun dan menerapkan kewajiban struktur 

dan skala upah dengan memperhatikan produktivitas. 

Menaker mengatakan bahwa dunia usaha perlu menerapkan 

norma-norma ketenagakerjaan termasuk terkait pengupahan. 

Ini sebagai langkah mewujudkan upah yang berkeadilan. 

"Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 

2021 tentang Pengupahan bahwa struktur dan skala upah 

merupakan kewajiban yang wajib disusun dan diterapkan oleh 

perusahaan dengan memperhatikan kemampuan dan 

produktivitas," katanya seperti dikutip dari Antara saat 

membuka diskusi virtual 'Strategi Penyusunan Struktur Skala 

Upah dan Penerapan SMK3 Serta Penegakan Hukumnya' 

diikuti di Jakarta, Senin (22/8). 

6. 22 

August 

2022 

Kemnaker Tak 

Hanya 

Sosialisasikan 

Program, Tapi 

Juga Dengarkan 

Kebutuhan Para 

Talenta Muda 

Positi

ve 

Warta 

Ekono

mi 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan 

bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam 

menyosialisasikan program-program pengembangan talenta 

muda, tidak hanya sekedar menyosialisasikan saja, melainkan 

juga ingin mendengar langsung kebutuhan para talenta muda 

dalam pengembangan kariernya. "Forum ini dibuat oleh 

Kemnaker untuk mengajak pemuda, talenta muda kita 

menjadikan ini sebagai ruang berekspresi. Karena pemerintah, 

khususnya Kemnaker ingin terus menghadirkan program yang 

menjangkau anak-anak muda kita," kata Menaker Ida, 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095332188/bsu-siap-cair-ini-bocoran-informasi-resmi-dari-kemnaker-cek-penerima-di-link-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095332188/bsu-siap-cair-ini-bocoran-informasi-resmi-dari-kemnaker-cek-penerima-di-link-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095332188/bsu-siap-cair-ini-bocoran-informasi-resmi-dari-kemnaker-cek-penerima-di-link-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095332188/bsu-siap-cair-ini-bocoran-informasi-resmi-dari-kemnaker-cek-penerima-di-link-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095332188/bsu-siap-cair-ini-bocoran-informasi-resmi-dari-kemnaker-cek-penerima-di-link-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095332188/bsu-siap-cair-ini-bocoran-informasi-resmi-dari-kemnaker-cek-penerima-di-link-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095332188/bsu-siap-cair-ini-bocoran-informasi-resmi-dari-kemnaker-cek-penerima-di-link-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095332188/bsu-siap-cair-ini-bocoran-informasi-resmi-dari-kemnaker-cek-penerima-di-link-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://www.merdeka.com/uang/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah.html
http://www.merdeka.com/uang/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah.html
http://www.merdeka.com/uang/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah.html
http://www.merdeka.com/uang/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah.html
http://www.merdeka.com/uang/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah.html
http://wartaekonomi.co.id/read438016/kemnaker-tak-hanya-sosialisasikan-program-tapi-juga-dengarkan-kebutuhan-para-talenta-muda
http://wartaekonomi.co.id/read438016/kemnaker-tak-hanya-sosialisasikan-program-tapi-juga-dengarkan-kebutuhan-para-talenta-muda
http://wartaekonomi.co.id/read438016/kemnaker-tak-hanya-sosialisasikan-program-tapi-juga-dengarkan-kebutuhan-para-talenta-muda
http://wartaekonomi.co.id/read438016/kemnaker-tak-hanya-sosialisasikan-program-tapi-juga-dengarkan-kebutuhan-para-talenta-muda
http://wartaekonomi.co.id/read438016/kemnaker-tak-hanya-sosialisasikan-program-tapi-juga-dengarkan-kebutuhan-para-talenta-muda
http://wartaekonomi.co.id/read438016/kemnaker-tak-hanya-sosialisasikan-program-tapi-juga-dengarkan-kebutuhan-para-talenta-muda
http://wartaekonomi.co.id/read438016/kemnaker-tak-hanya-sosialisasikan-program-tapi-juga-dengarkan-kebutuhan-para-talenta-muda
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mengutip dari siaran resminya, Minggu (21/8/2022). Ida 

menyampaikan bahwa para talenta muda harus benar-benar 

disiapkan dengan baik, karena ke depannya mereka akan 

menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya bonus 

demografi, era digitalisasi, dan kondisi ketenagakerjaan 

pascapandemi Covid-19. 

7. 22 

August 

2022 

Menaker: 

Perusahaan 

Wajib Susun 

Upah Sesuai 

dengan 

Produktivitas 

Positi

ve 

Suara.c

om 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

mengingatkan, pihak perusahaan wajib menyusun dan 

menerapkan struktur dan skala upah sesuai dengan 

produktivitas untuk mewujudkan upah yang berkeadilan. 

Menaker mengatakan bahwa dunia usaha perlu menerapkan 

norma-norma ketenagakerjaan termasuk terkait pengupahan. 

Dalam kesempatan ini Menaker menyoroti struktur skala upah 

diperlukan untuk memberikan jaminan akan kepastian upah 

dan mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan 

tertinggi. Hal ini disampaikan dalam diskusi virtual "Strategi 

Penyusunan Struktur Skala Upah dan Penerapan SMK3 Serta 

Penegakan Hukumnya" pada Senin (22/8/2022). 

8. 22 

August 

2022 

Kabar Baik! 

Kartu Prakerja 

Gelombang 42 

Telah Dibuka, 

Berikut Syarat 

dan Cara 

Mendaftarnya 

Neutr

al 

Jurnalis 

Indones

ia 

Kartu Prakerja gelombang 42 telah [email protected] JURNALIS 

INDONESIA- Kartu Prakerja Gelombang 42 telah dibuka pada 

hari Minggu (21/8) pukul 12.00 WIB, berikut cara pendaftaran 

dan syaratnya. "Yuk yang nunggu Gelombang 42 dibuka 

sekarang langsung klik 'Gabung Gelombang' di dashboard akun 

Kartu Prakerja kamu!" tulis laman Instagram @prakerja.go.id. 

Kartu Prakerja sendiri adalah salah satu program yang dikelola 

oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan telah 

dibuka pada (11/4/2020). Sebelum mendaftar Kartu Prakerja 

Gelombang 42 ini, ada beberapa Syarat yang harus Anda 

penuhi. Bagi kalian yang belum mendaftar Kartu Prakerja 

Gelombang 42 dapat langsung mendaftarkan diri melalui 

website resmi www.prakerja.go.id langsung. 

9. 22 

August 

2022 

Kapan 

Pendaftaran KJP 

Plus Tahap 2 

Tahun 2022? 

Catat 

Tanggalnya di 

Sini! 

Neutr

al 

Ayoind

onesia.

com 

Kapan pendaftaran KJP Plus Tahap 2 Tahun 2022 dibuka? 

Memasuki bulan Agustus 2022, warga DKI Jakarta mulai 

mencari tahu kapan pendaftaran KJP Plus Tahap 2 tahun 2022 

dibuka? Siap-siap untuk mendatakan diri Anda untuk Kartu 

Jakarta Pintar (KJP) Plus tahap 2 tahun 2022, baca jadwal 

lengkap dan kriteria calon penerima agar tidak ketinggalan. 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pelayanan Pendanaan 

Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Dinas Pendidikan 

(Disdik) DKI Jakarta telah mempersiapkan pendataan KJP Plus 

tahap 2 tahun 2022 mulai dari sekarang. 

http://www.suara.com/bisnis/2022/08/22/115637/menaker-perusahaan-wajib-susun-upah-sesuai-dengan-produktivitas
http://www.suara.com/bisnis/2022/08/22/115637/menaker-perusahaan-wajib-susun-upah-sesuai-dengan-produktivitas
http://www.suara.com/bisnis/2022/08/22/115637/menaker-perusahaan-wajib-susun-upah-sesuai-dengan-produktivitas
http://www.suara.com/bisnis/2022/08/22/115637/menaker-perusahaan-wajib-susun-upah-sesuai-dengan-produktivitas
http://www.suara.com/bisnis/2022/08/22/115637/menaker-perusahaan-wajib-susun-upah-sesuai-dengan-produktivitas
http://www.suara.com/bisnis/2022/08/22/115637/menaker-perusahaan-wajib-susun-upah-sesuai-dengan-produktivitas
http://www.jurnalisindonesia.id/read/105019/Kabar-Baik-Kartu-Prakerja-Gelombang-42-Telah-Dibuka-Berikut-Syarat-dan-Cara-Mendaftarnya
http://www.jurnalisindonesia.id/read/105019/Kabar-Baik-Kartu-Prakerja-Gelombang-42-Telah-Dibuka-Berikut-Syarat-dan-Cara-Mendaftarnya
http://www.jurnalisindonesia.id/read/105019/Kabar-Baik-Kartu-Prakerja-Gelombang-42-Telah-Dibuka-Berikut-Syarat-dan-Cara-Mendaftarnya
http://www.jurnalisindonesia.id/read/105019/Kabar-Baik-Kartu-Prakerja-Gelombang-42-Telah-Dibuka-Berikut-Syarat-dan-Cara-Mendaftarnya
http://www.jurnalisindonesia.id/read/105019/Kabar-Baik-Kartu-Prakerja-Gelombang-42-Telah-Dibuka-Berikut-Syarat-dan-Cara-Mendaftarnya
http://www.jurnalisindonesia.id/read/105019/Kabar-Baik-Kartu-Prakerja-Gelombang-42-Telah-Dibuka-Berikut-Syarat-dan-Cara-Mendaftarnya
http://www.jurnalisindonesia.id/read/105019/Kabar-Baik-Kartu-Prakerja-Gelombang-42-Telah-Dibuka-Berikut-Syarat-dan-Cara-Mendaftarnya
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-014232430/kapan-pendaftaran-kjp-plus-tahap-2-tahun-2022-catat-tanggalnya-di-sini
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-014232430/kapan-pendaftaran-kjp-plus-tahap-2-tahun-2022-catat-tanggalnya-di-sini
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-014232430/kapan-pendaftaran-kjp-plus-tahap-2-tahun-2022-catat-tanggalnya-di-sini
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-014232430/kapan-pendaftaran-kjp-plus-tahap-2-tahun-2022-catat-tanggalnya-di-sini
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-014232430/kapan-pendaftaran-kjp-plus-tahap-2-tahun-2022-catat-tanggalnya-di-sini
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-014232430/kapan-pendaftaran-kjp-plus-tahap-2-tahun-2022-catat-tanggalnya-di-sini
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-014232430/kapan-pendaftaran-kjp-plus-tahap-2-tahun-2022-catat-tanggalnya-di-sini
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10. 22 

August 

2022 

BSU Tak 

Kunjung Cair, 

Pencairan 

Dibatalkan? Ini 

Kata Menaker 

Ida Fauziyah 

Neutr

al 

Ayo 

Bandun

g 

Bagi yang masih ragu akan cairnya BSU BPJS Ketenagakerjaan 

ini, ada kabar baik bahwa Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) 

RI, Ida Fauziyah, sudah mengeluarkan pernyataan terbaru 

mengenai BSU. BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 tak kunjung 

cair hingga saat ini. Apakah pencairan dibatalkan?. Belum 

cairnya BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 membuat pekerja 

terus bertanya kapan dana bantuan yang telah dijanjikan 

tersebut akan cair?. 

11. 22 

August 

2022 

Menaker: 

Perusahaan 

wajib susun 

struktur dan 

skala upah 

Neutr

al 

Antara 

Sulteng 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

mengingatkan bahwa perusahaan wajib menyusun dan 

menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan 

produktivitas untuk mewujudkan upah yang berkeadilan. Saat 

membuka diskusi virtual "Strategi Penyusunan Struktur Skala 

Upah dan Penerapan SMK3 Serta Penegakan Hukumnya" 

diikuti di Jakarta, Senin, Menaker mengatakan bahwa dunia 

usaha perlu menerapkan norma-norma ketenagakerjaan 

termasuk terkait pengupahan. Menaker juga menyoroti 

struktur skala upah diperlukan untuk memberikan jaminan 

akan kepastian upah dan mengurangi kesenjangan antara 

upah terendah dan tertinggi. "Berdasarkan Pasal 21 Peraturan 

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan 

bahwa struktur dan skala upah merupakan kewajiban yang 

wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan dengan 

memperhatikan kemampuan dan produktivitas," katanya. 

12. 22 

August 

2022 

Dirjen Binwas 

Kemenaker 

Sebut Kaum 

Milenial Taati 

Peraturan K3 

Positi

ve 

Konstru

ksi 

Media 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengajak kaum 

muda, kaum milenial, generasi Z, dan generasi Alpha (generasi 

paling muda) untuk mentaati Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) dalam semua aktivitas kehidupan. Direktur Jenderal 

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3 Kemnaker), Haiyani 

Rumondang berpesan upaya mengajak generasi A dalam 

membudayakan K3. Apabila kita dapat menggandeng generasi 

A dalam pembudayaan K3, tentu ini merupakan sebuah 

manfaat yang tak boleh kita sia-siakan," jelas Haiyani dalam 

sambutannya yang dibacakan oleh Direktur Bina Pengujian K3 

Kemnaker, M. Idham secara virtual saat membuka Talkshow 

"Peningkatakan Peran Media dan Kaum Muda dalam 

Pembudayaan K3" di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 

(22/8/2022). Baca Juga : Hari K3 Internasional, Dirjen Haiyani: 

Pentingnya Disiplin K3 Dia menegaskan semua pihak dari 

semua usia dan kalangan berkewajiban untuk berperan aktif 

sesuai fungsi dan kewenangannya untuk melakukan berbagai 

upaya K3 secara terus menerus dan berkesinambungan serta 

menjadikan K3 sebagai bagian dari budaya kerja sehingga 

http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-014232352/bsu-tak-kunjung-cair-pencairan-dibatalkan-ini-kata-menaker-ida-fauziyah
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-014232352/bsu-tak-kunjung-cair-pencairan-dibatalkan-ini-kata-menaker-ida-fauziyah
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-014232352/bsu-tak-kunjung-cair-pencairan-dibatalkan-ini-kata-menaker-ida-fauziyah
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-014232352/bsu-tak-kunjung-cair-pencairan-dibatalkan-ini-kata-menaker-ida-fauziyah
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-014232352/bsu-tak-kunjung-cair-pencairan-dibatalkan-ini-kata-menaker-ida-fauziyah
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-014232352/bsu-tak-kunjung-cair-pencairan-dibatalkan-ini-kata-menaker-ida-fauziyah
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3071925/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3071925/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3071925/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3071925/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3071925/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://konstruksimedia.com/dirjen-binwas-kemenaker-sebut-kaum-milenial-taati-peraturan-k3
http://konstruksimedia.com/dirjen-binwas-kemenaker-sebut-kaum-milenial-taati-peraturan-k3
http://konstruksimedia.com/dirjen-binwas-kemenaker-sebut-kaum-milenial-taati-peraturan-k3
http://konstruksimedia.com/dirjen-binwas-kemenaker-sebut-kaum-milenial-taati-peraturan-k3
http://konstruksimedia.com/dirjen-binwas-kemenaker-sebut-kaum-milenial-taati-peraturan-k3
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dapat mencegah Kecelakaan Kerja (KK) dan Penyakit Akibat 

Kerja (PAK). 

13. 22 

August 

2022 

Menaker: 

Perusahaan 

wajib susun 

struktur dan 

skala upah 

Neutr

al 

Antara 

Sumbar 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

mengingatkan bahwa perusahaan wajib menyusun dan 

menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan 

produktivitas untuk mewujudkan upah yang berkeadilan. Saat 

membuka diskusi virtual "Strategi Penyusunan Struktur Skala 

Upah dan Penerapan SMK3 Serta Penegakan Hukumnya" 

diikuti di Jakarta, Senin, Menaker mengatakan bahwa dunia 

usaha perlu menerapkan norma-norma ketenagakerjaan 

termasuk terkait pengupahan. Menaker juga menyoroti 

struktur skala upah diperlukan untuk memberikan jaminan 

akan kepastian upah dan mengurangi kesenjangan antara 

upah terendah dan tertinggi. "Berdasarkan Pasal 21 Peraturan 

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan 

bahwa struktur dan skala upah merupakan kewajiban yang 

wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan dengan 

memperhatikan kemampuan dan produktivitas," katanya. 

14. 22 

August 

2022 

Menaker: 

Perusahaan 

wajib susun 

struktur dan 

skala upah 

Neutr

al 

Antara Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 

2021 tentang Pengupahan bahwa struktur dan skala upah 

merupakan kewajiban yang wajib disusun dan diterapkan oleh 

perusahaan dengan memperhatikan kemampuan dan 

produktivitas Jakarta (ANTARA)- Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan bahwa perusahaan 

wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah 

dengan memperhatikan produktivitas untuk mewujudkan 

upah yang berkeadilan. Saat membuka diskusi virtual "Strategi 

Penyusunan Struktur Skala Upah dan Penerapan SMK3 Serta 

Penegakan Hukumnya" diikuti di Jakarta, Senin, Menaker 

mengatakan bahwa dunia usaha perlu menerapkan norma-

norma ketenagakerjaan termasuk terkait pengupahan. 

Menaker juga menyoroti struktur skala upah diperlukan untuk 

memberikan jaminan akan kepastian upah dan mengurangi 

kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi. 

"Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 

2021 tentang Pengupahan bahwa struktur dan skala upah 

merupakan kewajiban yang wajib disusun dan diterapkan oleh 

perusahaan dengan memperhatikan kemampuan dan 

produktivitas," katanya. 

15. 22 

August 

2022 

Menaker: 

Perusahaan 

wajib susun 

Neutr

al 

Antara 

Kaltara 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

mengingatkan bahwa perusahaan wajib menyusun dan 

menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan 

produktivitas untuk mewujudkan upah yang berkeadilan. Saat 

membuka diskusi virtual "Strategi Penyusunan Struktur Skala 

http://sumbar.antaranews.com/nasional/berita/3071925/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://sumbar.antaranews.com/nasional/berita/3071925/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://sumbar.antaranews.com/nasional/berita/3071925/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://sumbar.antaranews.com/nasional/berita/3071925/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://sumbar.antaranews.com/nasional/berita/3071925/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://www.antaranews.com/berita/3071925/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://www.antaranews.com/berita/3071925/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://www.antaranews.com/berita/3071925/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://www.antaranews.com/berita/3071925/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://www.antaranews.com/berita/3071925/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://kaltara.antaranews.com/nasional/berita/3071925/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://kaltara.antaranews.com/nasional/berita/3071925/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://kaltara.antaranews.com/nasional/berita/3071925/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
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struktur dan 

skala upah 

Upah dan Penerapan SMK3 Serta Penegakan Hukumnya" 

diikuti di Jakarta, Senin, Menaker mengatakan bahwa dunia 

usaha perlu menerapkan norma-norma ketenagakerjaan 

termasuk terkait pengupahan. Menaker juga menyoroti 

struktur skala upah diperlukan untuk memberikan jaminan 

akan kepastian upah dan mengurangi kesenjangan antara 

upah terendah dan tertinggi. "Berdasarkan Pasal 21 Peraturan 

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan 

bahwa struktur dan skala upah merupakan kewajiban yang 

wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan dengan 

memperhatikan kemampuan dan produktivitas," katanya. 

16. 22 

August 

2022 

Menaker: 

Perusahaan 

wajib susun 

struktur dan 

skala upah 

Neutr

al 

Antara 

Papua 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

mengingatkan bahwa perusahaan wajib menyusun dan 

menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan 

produktivitas untuk mewujudkan upah yang berkeadilan. Saat 

membuka diskusi virtual "Strategi Penyusunan Struktur Skala 

Upah dan Penerapan SMK3 Serta Penegakan Hukumnya" 

diikuti di Jakarta, Senin, Menaker mengatakan bahwa dunia 

usaha perlu menerapkan norma-norma ketenagakerjaan 

termasuk terkait pengupahan. Menaker juga menyoroti 

struktur skala upah diperlukan untuk memberikan jaminan 

akan kepastian upah dan mengurangi kesenjangan antara 

upah terendah dan tertinggi. Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan bahwa perusahaan 

wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah 

dengan memperhatikan produktivitas untuk mewujudkan 

upah yang berkeadilan. 

17. 22 

August 

2022 

Menaker: 

Perusahaan 

wajib susun 

struktur dan 

skala upah - 

Neutr

al 

24hour.

id 

- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

mengingatkan bahwa perusahaan wajib menyusun dan 

menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan 

produktivitas untuk mewujudkan upah yang berkeadilan. Saat 

membuka diskusi virtual "Strategi Penyusunan Struktur Skala 

Upah dan Penerapan SMK3 Serta Penegakan Hukumnya" 

diikuti di Jakarta, Senin, Menaker mengatakan bahwa dunia 

usaha perlu menerapkan norma-norma ketenagakerjaan 

termasuk terkait pengupahan. Menaker juga menyoroti 

struktur skala upah diperlukan untuk memberikan jaminan 

akan kepastian upah dan mengurangi kesenjangan antara 

upah terendah dan tertinggi. Berdasarkan Pasal 21 Peraturan 

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan 

bahwa struktur dan skala upah merupakan kewajiban yang 

wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan dengan 

memperhatikan kemampuan dan produktivitas. 

http://kaltara.antaranews.com/nasional/berita/3071925/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://kaltara.antaranews.com/nasional/berita/3071925/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3071925/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3071925/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3071925/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3071925/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3071925/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://www.24hour.id/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://www.24hour.id/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://www.24hour.id/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://www.24hour.id/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://www.24hour.id/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
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18. 22 

August 

2022 

Menaker: 

Perusahaan 

wajib susun 

struktur dan 

skala upah 

Neutr

al 

Antara 

Kalteng 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

mengingatkan bahwa perusahaan wajib menyusun dan 

menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan 

produktivitas untuk mewujudkan upah yang berkeadilan. Saat 

membuka diskusi virtual "Strategi Penyusunan Struktur Skala 

Upah dan Penerapan SMK3 Serta Penegakan Hukumnya" 

diikuti di Jakarta, Senin, Menaker mengatakan bahwa dunia 

usaha perlu menerapkan norma-norma ketenagakerjaan 

termasuk terkait pengupahan. Menaker juga menyoroti 

struktur skala upah diperlukan untuk memberikan jaminan 

akan kepastian upah dan mengurangi kesenjangan antara 

upah terendah dan tertinggi. Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan bahwa perusahaan 

wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah 

dengan memperhatikan produktivitas untuk mewujudkan 

upah yang berkeadilan. 

19. 22 

August 

2022 

Menaker: 

Perusahaan 

wajib susun 

struktur dan 

skala upah 

Neutr

al 

Newsex

plorer.n

et 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

mengingatkan bahwa perusahaan wajib menyusun dan 

menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan 

produktivitas untuk mewujudkan upah yang berkeadilan. Saat 

membuka diskusi virtual "Strategi Penyusunan Struktur Skala 

Upah dan Penerapan SMK3 Serta Penegakan Hukumnya" 

diikuti di Jakarta, Senin, Menaker mengatakan bahwa dunia 

usaha perlu menerapkan norma-norma ketenagakerjaan 

termasuk terkait pengupahan. Menaker juga menyoroti 

struktur skala upah diperlukan untuk memberikan jaminan 

akan kepastian upah dan mengurangi kesenjangan antara 

upah terendah dan tertinggi. "Berdasarkan Pasal 21 Peraturan 

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan 

bahwa struktur dan skala upah merupakan kewajiban yang 

wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan dengan 

memperhatikan kemampuan dan produktivitas," katanya. 

20. 22 

August 

2022 

Menaker: 

Perusahaan 

wajib susun 

struktur dan 

skala upah 

Neutr

al 

Antara 

Sumut 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

mengingatkan bahwa perusahaan wajib menyusun dan 

menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan 

produktivitas untuk mewujudkan upah yang berkeadilan. Saat 

membuka diskusi virtual "Strategi Penyusunan Struktur Skala 

Upah dan Penerapan SMK3 Serta Penegakan Hukumnya" 

diikuti di Jakarta, Senin, Menaker mengatakan bahwa dunia 

usaha perlu menerapkan norma-norma ketenagakerjaan 

termasuk terkait pengupahan. Menaker juga menyoroti 

struktur skala upah diperlukan untuk memberikan jaminan 

akan kepastian upah dan mengurangi kesenjangan antara 

upah terendah dan tertinggi. "Berdasarkan Pasal 21 Peraturan 

http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3071925/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3071925/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3071925/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3071925/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3071925/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://newsexplorer.net/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah-s3352914.html
http://newsexplorer.net/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah-s3352914.html
http://newsexplorer.net/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah-s3352914.html
http://newsexplorer.net/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah-s3352914.html
http://newsexplorer.net/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah-s3352914.html
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3071925/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3071925/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3071925/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3071925/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3071925/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
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Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan 

bahwa struktur dan skala upah merupakan kewajiban yang 

wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan dengan 

memperhatikan kemampuan dan produktivitas," katanya. 

21. 22 

August 

2022 

Menaker 

ingatkan 

perusahaan 

wajib 

menyusun 

struktur dan 

skala upah 

Neutr

al 

Antara 

Sulsel 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

mengingatkan perusahaan wajib menyusun dan menerapkan 

struktur dan skala upah dengan memperhatikan produktivitas 

untuk mewujudkan upah yang berkeadilan. Saat membuka 

diskusi virtual "Strategi Penyusunan Struktur Skala Upah dan 

Penerapan SMK3 Serta Penegakan Hukumnya" diikuti di 

Jakarta, Senin, Menaker mengatakan bahwa dunia usaha perlu 

menerapkan norma-norma ketenagakerjaan termasuk terkait 

pengupahan. Menaker juga menyoroti struktur skala upah 

diperlukan untuk memberikan jaminan akan kepastian upah 

dan mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan 

tertinggi. Com dengan judul: Menaker: Perusahaan wajib 

susun struktur dan skala upah. 

22. 22 

August 

2022 

Menaker: 

Perusahaan 

wajib susun 

struktur dan 

skala upah 

Neutr

al 

Antara 

Riau 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

mengingatkan bahwa perusahaan wajib menyusun dan 

menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan 

produktivitas untuk mewujudkan upah yang berkeadilan. Saat 

membuka diskusi virtual "Strategi Penyusunan Struktur Skala 

Upah dan Penerapan SMK3 Serta Penegakan Hukumnya" 

diikuti di Jakarta, Senin, Menaker mengatakan bahwa dunia 

usaha perlu menerapkan norma-norma ketenagakerjaan 

termasuk terkait pengupahan. Menaker juga menyoroti 

struktur skala upah diperlukan untuk memberikan jaminan 

akan kepastian upah dan mengurangi kesenjangan antara 

upah terendah dan tertinggi. "Berdasarkan Pasal 21 Peraturan 

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan 

bahwa struktur dan skala upah merupakan kewajiban yang 

wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan dengan 

memperhatikan kemampuan dan produktivitas," katanya. 

23. 22 

August 

2022 

Menaker: 

perusahaan 

wajib susun 

struktur dan 

skala upah 

Neutr

al 

Antara 

Sumbar 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

mengingatkan bahwa perusahaan wajib menyusun dan 

menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan 

produktivitas untuk mewujudkan upah yang berkeadilan. Saat 

membuka diskusi virtual "Strategi Penyusunan Struktur Skala 

Upah dan Penerapan SMK3 Serta Penegakan Hukumnya" 

diikuti di Jakarta, Senin, Menaker mengatakan bahwa dunia 

usaha perlu menerapkan norma-norma ketenagakerjaan 

termasuk terkait pengupahan. Menaker juga menyoroti 

struktur skala upah diperlukan untuk memberikan jaminan 

akan kepastian upah dan mengurangi kesenjangan antara 

http://makassar.antaranews.com/berita/418453/menaker-ingatkan-perusahaan-wajib-menyusun-struktur-dan-skala-upah
http://makassar.antaranews.com/berita/418453/menaker-ingatkan-perusahaan-wajib-menyusun-struktur-dan-skala-upah
http://makassar.antaranews.com/berita/418453/menaker-ingatkan-perusahaan-wajib-menyusun-struktur-dan-skala-upah
http://makassar.antaranews.com/berita/418453/menaker-ingatkan-perusahaan-wajib-menyusun-struktur-dan-skala-upah
http://makassar.antaranews.com/berita/418453/menaker-ingatkan-perusahaan-wajib-menyusun-struktur-dan-skala-upah
http://makassar.antaranews.com/berita/418453/menaker-ingatkan-perusahaan-wajib-menyusun-struktur-dan-skala-upah
http://makassar.antaranews.com/berita/418453/menaker-ingatkan-perusahaan-wajib-menyusun-struktur-dan-skala-upah
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3071925/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3071925/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3071925/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3071925/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3071925/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://sumbar.antaranews.com/berita/523985/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://sumbar.antaranews.com/berita/523985/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://sumbar.antaranews.com/berita/523985/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://sumbar.antaranews.com/berita/523985/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://sumbar.antaranews.com/berita/523985/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
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upah terendah dan tertinggi. "Berdasarkan Pasal 21 Peraturan 

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan 

bahwa struktur dan skala upah merupakan kewajiban yang 

wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan dengan 

memperhatikan kemampuan dan produktivitas," katanya. 

24. 22 

August 

2022 

Implementasi 

Sistem Satu 

Kanal ke Arab 

Saudi Butuh 

Persiapan 

Matang 

Neutr

al 

Kompas

.id 

Setelah sempat tertunda, proyek rintisan sistem penempatan 

satu kanal pekerja migran domestik ke Arab Saudi siap dimulai 

pemerintah. Meski demikian, pemerintah belum bisa 

memastikan jika penempatan satu kanal secara terbatas itu 

akan berujung pada diakhirinya moratorium penempatan 

pekerja migran domestik ke Arab Saudi yang sudah berlaku 

sejak tahun 2015. Kesepakatan untuk mengimplementasikan 

proyek rintisan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) itu 

ditandatangani pemerintah kedua negara di Badung, Bali, 11 

Agustus 2022 lalu. Penempatan pekerja domestik secara 

terbatas melalui sistem satu kanal itu dilakukan sebagai uji 

coba sistem setelah pemerintah memberlakukan moratorium 

penempatan pekerja migran Indonesia bagi pengguna 

perseorangan di negara-negara kawasan Timur Tengah sejak 

tahun 2015. 

25. 22 

August 

2022 

Perusahaan 

Wajib Susun 

Upah Sesuai 

dengan 

Produktivitas 

Positi

ve 

Juragan

anime.i

d 

Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah 

mengingatkan, pihak perusahaan wajib menyusun dan 

menerapkan struktur dan skala upah sesuai dengan 

produktivitas untuk mewujudkan upah yang berkeadilan. Hal 

ini disampaikan dalam diskusi virtual "Strategi Penyusunan 

Struktur Skala Upah dan Penerapan SMK3 Serta Penegakan 

Hukumnya" pada Senin (22/8/2022). "Berdasarkan Pasal 21 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang 

Pengupahan bahwa struktur dan skala upah merupakan 

kewajiban yang wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan 

dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas," 

katanya. Menaker mengatakan bahwa dunia usaha perlu 

menerapkan norma-norma ketenagakerjaan termasuk terkait 

pengupahan. 

26. 22 

August 

2022 

Menaker Ida 

Fauziyah 

ingatkan 

perusahaan 

wajib susun 

struktur dan 

skala upah 

Neutr

al 

Antara 

Maluku 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

mengingatkan bahwa perusahaan wajib menyusun dan 

menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan 

produktivitas untuk mewujudkan upah yang berkeadilan. Saat 

membuka diskusi virtual "Strategi Penyusunan Struktur Skala 

Upah dan Penerapan SMK3 Serta Penegakan Hukumnya" 

diikuti di Jakarta, Senin, Menaker mengatakan bahwa dunia 

usaha perlu menerapkan norma-norma ketenagakerjaan 

termasuk terkait pengupahan. Menaker juga menyoroti 

struktur skala upah diperlukan untuk memberikan jaminan 

http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/08/21/implementasi-sistem-satu-kanal-ke-arab-saudi-butuh-persiapan-matang
http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/08/21/implementasi-sistem-satu-kanal-ke-arab-saudi-butuh-persiapan-matang
http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/08/21/implementasi-sistem-satu-kanal-ke-arab-saudi-butuh-persiapan-matang
http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/08/21/implementasi-sistem-satu-kanal-ke-arab-saudi-butuh-persiapan-matang
http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/08/21/implementasi-sistem-satu-kanal-ke-arab-saudi-butuh-persiapan-matang
http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/08/21/implementasi-sistem-satu-kanal-ke-arab-saudi-butuh-persiapan-matang
http://juragananime.id/artikel/129324/perusahaan-wajib-susun-upah-sesuai-dengan-produktivitas
http://juragananime.id/artikel/129324/perusahaan-wajib-susun-upah-sesuai-dengan-produktivitas
http://juragananime.id/artikel/129324/perusahaan-wajib-susun-upah-sesuai-dengan-produktivitas
http://juragananime.id/artikel/129324/perusahaan-wajib-susun-upah-sesuai-dengan-produktivitas
http://juragananime.id/artikel/129324/perusahaan-wajib-susun-upah-sesuai-dengan-produktivitas
http://ambon.antaranews.com/berita/132465/menaker-ida-fauziyah-ingatkan-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://ambon.antaranews.com/berita/132465/menaker-ida-fauziyah-ingatkan-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://ambon.antaranews.com/berita/132465/menaker-ida-fauziyah-ingatkan-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://ambon.antaranews.com/berita/132465/menaker-ida-fauziyah-ingatkan-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://ambon.antaranews.com/berita/132465/menaker-ida-fauziyah-ingatkan-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://ambon.antaranews.com/berita/132465/menaker-ida-fauziyah-ingatkan-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://ambon.antaranews.com/berita/132465/menaker-ida-fauziyah-ingatkan-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
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akan kepastian upah dan mengurangi kesenjangan antara 

upah terendah dan tertinggi. Sehingga penting bagi kita untuk 

bisa meningkatkan pemahaman pengusaha, perusahaan dan 

masyarakat terkait struktur dan skala upah ini," demikian Ida 

Fauziyah. 

27. 22 

August 

2022 

Menaker 

dorong semakin 

banyak 

perusahaan 

terapkan SMK3 

Neutr

al 

Antara 

Sulteng 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong 

semakin banyak perusahaan menerapkan Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk memberikan 

perlindungan kepada pekerja dan mendukung produktivitas. 

Penerapan SMK3 akan memberikan keuntungan bagi 

perusahaan antara lain untuk mengetahui tingkat capaian 

pemenuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan 

bidang K3," ujar Menaker Ida ketika membuka diskusi virtual 

diikuti dari Jakarta, Senin. Selain penerapan SMK3, Menaker 

juga mengingatkan kepada perusahaan untuk menyusun dan 

mengimplementasikan struktur dan skala upah, yang 

merupakan salah satu norma ketenagakerjaan. "Penerapan 

SMK3 penting untuk meningkatkan efektivitas perlindungan 

keselamatan dan kesehatan kerja. 

28. 22 

August 

2022 

Menaker 

dorong semakin 

banyak 

perusahaan 

terapkan SMK3 

Neutr

al 

Antara 

Sumbar 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong 

semakin banyak perusahaan menerapkan Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk memberikan 

perlindungan kepada pekerja dan mendukung produktivitas. 

Penerapan SMK3 akan memberikan keuntungan bagi 

perusahaan antara lain untuk mengetahui tingkat capaian 

pemenuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan 

bidang K3," ujar Menaker Ida ketika membuka diskusi virtual 

diikuti dari Jakarta, Senin. Selain penerapan SMK3, Menaker 

juga mengingatkan kepada perusahaan untuk menyusun dan 

mengimplementasikan struktur dan skala upah, yang 

merupakan salah satu norma ketenagakerjaan. "Penerapan 

SMK3 penting untuk meningkatkan efektivitas perlindungan 

keselamatan dan kesehatan kerja. 

29. 22 

August 

2022 

Menaker 

dorong semakin 

banyak 

perusahaan 

terapkan SMK3 

Neutr

al 

Antara 

Papua 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong 

semakin banyak perusahaan menerapkan Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk memberikan 

perlindungan kepada pekerja dan mendukung produktivitas. 

Penerapan SMK3 akan memberikan keuntungan bagi 

perusahaan antara lain untuk mengetahui tingkat capaian 

pemenuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan 

bidang K3," ujar Menaker Ida ketika membuka diskusi virtual 

diikuti dari Jakarta, Senin. Selain penerapan SMK3, Menaker 

juga mengingatkan kepada perusahaan untuk menyusun dan 

mengimplementasikan struktur dan skala upah, yang 

http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3071945/menaker-dorong-semakin-banyak-perusahaan-terapkan-smk3
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3071945/menaker-dorong-semakin-banyak-perusahaan-terapkan-smk3
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3071945/menaker-dorong-semakin-banyak-perusahaan-terapkan-smk3
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3071945/menaker-dorong-semakin-banyak-perusahaan-terapkan-smk3
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3071945/menaker-dorong-semakin-banyak-perusahaan-terapkan-smk3
http://sumbar.antaranews.com/nasional/berita/3071945/menaker-dorong-semakin-banyak-perusahaan-terapkan-smk3
http://sumbar.antaranews.com/nasional/berita/3071945/menaker-dorong-semakin-banyak-perusahaan-terapkan-smk3
http://sumbar.antaranews.com/nasional/berita/3071945/menaker-dorong-semakin-banyak-perusahaan-terapkan-smk3
http://sumbar.antaranews.com/nasional/berita/3071945/menaker-dorong-semakin-banyak-perusahaan-terapkan-smk3
http://sumbar.antaranews.com/nasional/berita/3071945/menaker-dorong-semakin-banyak-perusahaan-terapkan-smk3
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3071945/menaker-dorong-semakin-banyak-perusahaan-terapkan-smk3
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3071945/menaker-dorong-semakin-banyak-perusahaan-terapkan-smk3
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3071945/menaker-dorong-semakin-banyak-perusahaan-terapkan-smk3
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3071945/menaker-dorong-semakin-banyak-perusahaan-terapkan-smk3
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3071945/menaker-dorong-semakin-banyak-perusahaan-terapkan-smk3


 

21 

 

merupakan salah satu norma ketenagakerjaan. Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong semakin 

banyak perusahaan menerapkan Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk memberikan 

perlindungan kepada pekerja dan mendukung produktivitas. 

30. 22 

August 

2022 

Menaker 

dorong semakin 

banyak 

perusahaan 

terapkan SMK3 

Neutr

al 

Antara 

Kaltara 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong 

semakin banyak perusahaan menerapkan Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk memberikan 

perlindungan kepada pekerja dan mendukung produktivitas. 

Penerapan SMK3 akan memberikan keuntungan bagi 

perusahaan antara lain untuk mengetahui tingkat capaian 

pemenuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan 

bidang K3," ujar Menaker Ida ketika membuka diskusi virtual 

diikuti dari Jakarta, Senin. Selain penerapan SMK3, Menaker 

juga mengingatkan kepada perusahaan untuk menyusun dan 

mengimplementasikan struktur dan skala upah, yang 

merupakan salah satu norma ketenagakerjaan. "Penerapan 

SMK3 penting untuk meningkatkan efektivitas perlindungan 

keselamatan dan kesehatan kerja. 

31. 22 

August 

2022 

Menaker 

dorong semakin 

banyak 

perusahaan 

terapkan SMK3 

Neutr

al 

Antara 

Kalteng 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong 

semakin banyak perusahaan menerapkan Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk memberikan 

perlindungan kepada pekerja dan mendukung produktivitas. 

Penerapan SMK3 akan memberikan keuntungan bagi 

perusahaan antara lain untuk mengetahui tingkat capaian 

pemenuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan 

bidang K3," ujar Menaker Ida ketika membuka diskusi virtual 

diikuti dari Jakarta, Senin. Selain penerapan SMK3, Menaker 

juga mengingatkan kepada perusahaan untuk menyusun dan 

mengimplementasikan struktur dan skala upah, yang 

merupakan salah satu norma ketenagakerjaan. Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong semakin 

banyak perusahaan menerapkan Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk memberikan 

perlindungan kepada pekerja dan mendukung produktivitas. 

32. 22 

August 

2022 

Menaker 

dorong semakin 

banyak 

perusahaan 

terapkan SMK3 

Neutr

al 

Newsex

plorer.n

et 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong 

semakin banyak perusahaan menerapkan Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk memberikan 

perlindungan kepada pekerja dan mendukung produktivitas. 

Penerapan SMK3 akan memberikan keuntungan bagi 

perusahaan antara lain untuk mengetahui tingkat capaian 

pemenuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan 

bidang K3," ujar Menaker Ida ketika membuka diskusi virtual 

diikuti dari Jakarta, Senin. Selain penerapan SMK3, Menaker 

http://kaltara.antaranews.com/nasional/berita/3071945/menaker-dorong-semakin-banyak-perusahaan-terapkan-smk3
http://kaltara.antaranews.com/nasional/berita/3071945/menaker-dorong-semakin-banyak-perusahaan-terapkan-smk3
http://kaltara.antaranews.com/nasional/berita/3071945/menaker-dorong-semakin-banyak-perusahaan-terapkan-smk3
http://kaltara.antaranews.com/nasional/berita/3071945/menaker-dorong-semakin-banyak-perusahaan-terapkan-smk3
http://kaltara.antaranews.com/nasional/berita/3071945/menaker-dorong-semakin-banyak-perusahaan-terapkan-smk3
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3071945/menaker-dorong-semakin-banyak-perusahaan-terapkan-smk3
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3071945/menaker-dorong-semakin-banyak-perusahaan-terapkan-smk3
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3071945/menaker-dorong-semakin-banyak-perusahaan-terapkan-smk3
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3071945/menaker-dorong-semakin-banyak-perusahaan-terapkan-smk3
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3071945/menaker-dorong-semakin-banyak-perusahaan-terapkan-smk3
http://newsexplorer.net/menaker-dorong-semakin-banyak-perusahaan-terapkan-smk3-s3353394.html
http://newsexplorer.net/menaker-dorong-semakin-banyak-perusahaan-terapkan-smk3-s3353394.html
http://newsexplorer.net/menaker-dorong-semakin-banyak-perusahaan-terapkan-smk3-s3353394.html
http://newsexplorer.net/menaker-dorong-semakin-banyak-perusahaan-terapkan-smk3-s3353394.html
http://newsexplorer.net/menaker-dorong-semakin-banyak-perusahaan-terapkan-smk3-s3353394.html
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juga mengingatkan kepada perusahaan untuk menyusun dan 

mengimplementasikan struktur dan skala upah, yang 

merupakan salah satu norma ketenagakerjaan. "Penerapan 

SMK3 penting untuk meningkatkan efektivitas perlindungan 

keselamatan dan kesehatan kerja. 

33. 22 

August 

2022 

BLT Subsidi Gaji 

Rp1 Juta Segera 

Cair untuk 

Pekerja, Cek 

Syaratnya : 

Okezone 

Economy 

Neutr

al 

Okezon

e 

Kalau sudah selesai regulasi dan data calon penerima maka 

langsung disalurkan," katanya kepada Okezone. BLT subsidi 

gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 akan segera 

dicairkan untuk pekerja. Tidak semua pekerja bisa 

mendapatkan BLT subsidi gaji Rp1 juta. Pemerintah telah 

menganggarkan BLT subsidi gaji Rp8,8 triliun untuk 8,8 juta 

pekerja. 

34. 22 

August 

2022 

Menaker 

dorong semakin 

banyak 

perusahaan 

terapkan SMK3 

Neutr

al 

Antara 

Sumut 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong 

semakin banyak perusahaan menerapkan Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk memberikan 

perlindungan kepada pekerja dan mendukung produktivitas. 

Penerapan SMK3 akan memberikan keuntungan bagi 

perusahaan antara lain untuk mengetahui tingkat capaian 

pemenuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan 

bidang K3," ujar Menaker Ida ketika membuka diskusi virtual 

diikuti dari Jakarta, Senin. Selain penerapan SMK3, Menaker 

juga mengingatkan kepada perusahaan untuk menyusun dan 

mengimplementasikan struktur dan skala upah, yang 

merupakan salah satu norma ketenagakerjaan. "Penerapan 

SMK3 penting untuk meningkatkan efektivitas perlindungan 

keselamatan dan kesehatan kerja. 

35. 22 

August 

2022 

Menaker 

dorong semakin 

banyak 

perusahaan 

terapkan SMK3 

Neutr

al 

Antara 

Riau 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong 

semakin banyak perusahaan menerapkan Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk memberikan 

perlindungan kepada pekerja dan mendukung produktivitas. 

Penerapan SMK3 akan memberikan keuntungan bagi 

perusahaan antara lain untuk mengetahui tingkat capaian 

pemenuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan 

bidang K3," ujar Menaker Ida ketika membuka diskusi virtual 

diikuti dari Jakarta, Senin. Selain penerapan SMK3, Menaker 

juga mengingatkan kepada perusahaan untuk menyusun dan 

mengimplementasikan struktur dan skala upah, yang 

merupakan salah satu norma ketenagakerjaan. "Penerapan 

SMK3 penting untuk meningkatkan efektivitas perlindungan 

keselamatan dan kesehatan kerja. 

http://economy.okezone.com/read/2022/08/22/320/2651989/blt-subsidi-gaji-rp1-juta-segera-cair-untuk-pekerja-cek-syaratnya
http://economy.okezone.com/read/2022/08/22/320/2651989/blt-subsidi-gaji-rp1-juta-segera-cair-untuk-pekerja-cek-syaratnya
http://economy.okezone.com/read/2022/08/22/320/2651989/blt-subsidi-gaji-rp1-juta-segera-cair-untuk-pekerja-cek-syaratnya
http://economy.okezone.com/read/2022/08/22/320/2651989/blt-subsidi-gaji-rp1-juta-segera-cair-untuk-pekerja-cek-syaratnya
http://economy.okezone.com/read/2022/08/22/320/2651989/blt-subsidi-gaji-rp1-juta-segera-cair-untuk-pekerja-cek-syaratnya
http://economy.okezone.com/read/2022/08/22/320/2651989/blt-subsidi-gaji-rp1-juta-segera-cair-untuk-pekerja-cek-syaratnya
http://economy.okezone.com/read/2022/08/22/320/2651989/blt-subsidi-gaji-rp1-juta-segera-cair-untuk-pekerja-cek-syaratnya
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3071945/menaker-dorong-semakin-banyak-perusahaan-terapkan-smk3
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3071945/menaker-dorong-semakin-banyak-perusahaan-terapkan-smk3
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3071945/menaker-dorong-semakin-banyak-perusahaan-terapkan-smk3
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3071945/menaker-dorong-semakin-banyak-perusahaan-terapkan-smk3
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3071945/menaker-dorong-semakin-banyak-perusahaan-terapkan-smk3
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3071945/menaker-dorong-semakin-banyak-perusahaan-terapkan-smk3
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3071945/menaker-dorong-semakin-banyak-perusahaan-terapkan-smk3
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3071945/menaker-dorong-semakin-banyak-perusahaan-terapkan-smk3
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3071945/menaker-dorong-semakin-banyak-perusahaan-terapkan-smk3
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3071945/menaker-dorong-semakin-banyak-perusahaan-terapkan-smk3
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36. 22 

August 

2022 

MENAKER 

MENGINGATKA

N PERUSAHAAN 

WAJIB SUSUN 

STRUKTUR DAN 

SKALA UPAH. 

Neutr

al 

Iqplus Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

mengingatkan bahwa perusahaan wajib menyusun dan 

menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan 

produktivitas untuk mewujudkan upah yang berkeadilan. Saat 

membuka diskusi virtual "Strategi Penyusunan Struktur Skala 

Upah dan Penerapan SMK3 Serta Penegakan Hukumnya" 

diikuti di Jakarta, Senin, Menaker mengatakan bahwa dunia 

usaha perlu menerapkan norma-norma ketenagakerjaan 

termasuk terkait pengupahan. Menaker juga menyoroti 

struktur skala upah diperlukan untuk memberikan jaminan 

akan kepastian upah dan mengurangi kesenjangan antara 

upah terendah dan tertinggi. "Berdasarkan Pasal 21 Peraturan 

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan 

bahwa struktur dan skala upah merupakan kewajiban yang 

wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan dengan 

memperhatikan kemampuan dan produktivitas," katanya. 

37. 22 

August 

2022 

Menaker: 

Struktur Upah 

Wajib Disusun 

dengan 

Memperhatikan 

Kemampuan 

dan 

Produktivitas 

Positi

ve 

Tempo.

co 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

mengingatkan bahwa perusahaan wajib menyusun dan 

menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan 

produktivitas untuk mewujudkan upah yang berkeadilan. Saat 

membuka diskusi virtual "Strategi Penyusunan Struktur Skala 

Upah dan Penerapan SMK3 Serta Penegakan Hukumnya", 

Menaker mengatakan bahwa dunia usaha perlu menerapkan 

norma-norma ketenagakerjaan termasuk terkait pengupahan. 

Menaker juga menyoroti struktur skala upah diperlukan untuk 

memberikan jaminan akan kepastian upah dan mengurangi 

kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi. 

"Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 

2021 tentang Pengupahan bahwa struktur dan skala upah 

merupakan kewajiban yang wajib disusun dan diterapkan oleh 

perusahaan dengan memperhatikan kemampuan dan 

produktivitas," katanya diikuti di Jakarta, Senin 22 Agustus 

2022. 

38. 22 

August 

2022 

Menaker 

upayakan 

semakin banyak 

perusahaan 

terapkan SMK3 

Neutr

al 

Antara 

Sulsel 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah terus 

mengupayakan agar semakin banyak perusahaan menerapkan 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) 

untuk memberikan perlindungan kepada pekerja dan 

mendukung produktivitas. Penerapan SMK3 akan memberikan 

keuntungan bagi perusahaan antara lain untuk mengetahui 

tingkat capaian pemenuhan perusahaan terhadap peraturan 

perundangan bidang K3," ujar Menaker Ida ketika membuka 

diskusi virtual diikuti dari Jakarta, Senin. Selain penerapan 

SMK3, Menaker juga mengingatkan kepada perusahaan untuk 

menyusun dan mengimplementasikan struktur dan skala upah, 

http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-menaker-mengingatkan-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah%2C33113509.html
http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-menaker-mengingatkan-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah%2C33113509.html
http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-menaker-mengingatkan-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah%2C33113509.html
http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-menaker-mengingatkan-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah%2C33113509.html
http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-menaker-mengingatkan-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah%2C33113509.html
http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-menaker-mengingatkan-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah%2C33113509.html
http://bisnis.tempo.co/read/1625365/menaker-struktur-upah-wajib-disusun-dengan-memperhatikan-kemampuan-dan-produktivitas
http://bisnis.tempo.co/read/1625365/menaker-struktur-upah-wajib-disusun-dengan-memperhatikan-kemampuan-dan-produktivitas
http://bisnis.tempo.co/read/1625365/menaker-struktur-upah-wajib-disusun-dengan-memperhatikan-kemampuan-dan-produktivitas
http://bisnis.tempo.co/read/1625365/menaker-struktur-upah-wajib-disusun-dengan-memperhatikan-kemampuan-dan-produktivitas
http://bisnis.tempo.co/read/1625365/menaker-struktur-upah-wajib-disusun-dengan-memperhatikan-kemampuan-dan-produktivitas
http://bisnis.tempo.co/read/1625365/menaker-struktur-upah-wajib-disusun-dengan-memperhatikan-kemampuan-dan-produktivitas
http://bisnis.tempo.co/read/1625365/menaker-struktur-upah-wajib-disusun-dengan-memperhatikan-kemampuan-dan-produktivitas
http://bisnis.tempo.co/read/1625365/menaker-struktur-upah-wajib-disusun-dengan-memperhatikan-kemampuan-dan-produktivitas
http://makassar.antaranews.com/berita/418469/menaker-upayakan-semakin-banyak-perusahaan-terapkan-smk3
http://makassar.antaranews.com/berita/418469/menaker-upayakan-semakin-banyak-perusahaan-terapkan-smk3
http://makassar.antaranews.com/berita/418469/menaker-upayakan-semakin-banyak-perusahaan-terapkan-smk3
http://makassar.antaranews.com/berita/418469/menaker-upayakan-semakin-banyak-perusahaan-terapkan-smk3
http://makassar.antaranews.com/berita/418469/menaker-upayakan-semakin-banyak-perusahaan-terapkan-smk3
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yang merupakan salah satu norma ketenagakerjaan. Com 

dengan judul: Menaker dorong semakin banyak perusahaan 

terapkan SMK3. 

39. 22 

August 

2022 

Menaker Sebut 

SMK3 

Untungkan 

Perusahaan 

Positi

ve 

Infoind

onesia.i

d 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah 

mengatakan, penerapan SMK3 penting untuk meningkatkan 

efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. 

"Penerapan SMK3 akan memberikan keuntungan bagi 

perusahaan antara lain untuk mengetahui tingkat capaian 

pemenuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan 

bidang K3," ujar Menaker Ida ketika membuka diskusi bertajuk 

"Strategi Penyusunan Struktur Skala Upah dan Penerapan 

SMK3 Serta Penegakan Hukumnya", Senin (22/8/2022). 

Menaker mengingatkan bahwa penerapan SMK3 merupakan 

salah satu norma ketenagakerjaan penting yang harus 

diterapkan oleh perusahaan untuk memberikan pelindungan 

kepada tenaga kerja, proses produksi dan masyarakat secara 

luas. Selain penerapan SMK3, Menaker juga mengingatkan 

kepada perusahaan untuk menyusun dan 

mengimplementasikan struktur dan skala upah, yang 

merupakan salah satu norma ketenagakerjaan. 

40. 22 

August 

2022 

Menaker Ida 

Fauziyah 

ingatkan 

perusahaan 

wajib susun 

struktur dan 

skala upah 

Neutr

al 

Antara 

Riau 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

mengingatkan bahwa perusahaan wajib menyusun dan 

menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan 

produktivitas untuk mewujudkan upah yang berkeadilan. Saat 

membuka diskusi virtual "Strategi Penyusunan Struktur Skala 

Upah dan Penerapan SMK3 Serta Penegakan Hukumnya" 

diikuti di Jakarta, Senin, Menaker mengatakan bahwa dunia 

usaha perlu menerapkan norma-norma ketenagakerjaan 

termasuk terkait pengupahan. Menaker juga menyoroti 

struktur skala upah diperlukan untuk memberikan jaminan 

akan kepastian upah dan mengurangi kesenjangan antara 

upah terendah dan tertinggi. Sehingga penting bagi kita untuk 

bisa meningkatkan pemahaman pengusaha, perusahaan dan 

masyarakat terkait struktur dan skala upah ini," demikian Ida 

Fauziyah. 

41. 22 

August 

2022 

Perusahaan 

harus mengatur 

upah 

berdasarkan 

produktivitas 

Neutr

al 

Berita 

Viral 

Indones

ia 

Terbaru 

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan, 

perusahaan harus menyiapkan dan menerapkan struktur dan 

skala pengupahan berdasarkan produktivitas untuk mencapai 

upah yang adil. "Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah 

Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, struktur dan 

besaran pengupahan merupakan kewajiban yang harus 

disiapkan dan dilaksanakan oleh perusahaan dengan 

memperhatikan kapasitas dan produktivitas," ujarnya. Hal itu 

disampaikan dalam diskusi digital, Senin (22/8/2022), 

http://www.infoindonesia.id/read/2022/08/22/18125/menaker-sebut-smk3-untungkan-perusahaan
http://www.infoindonesia.id/read/2022/08/22/18125/menaker-sebut-smk3-untungkan-perusahaan
http://www.infoindonesia.id/read/2022/08/22/18125/menaker-sebut-smk3-untungkan-perusahaan
http://www.infoindonesia.id/read/2022/08/22/18125/menaker-sebut-smk3-untungkan-perusahaan
http://riau.antaranews.com/berita/298053/menaker-ida-fauziyah-ingatkan-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://riau.antaranews.com/berita/298053/menaker-ida-fauziyah-ingatkan-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://riau.antaranews.com/berita/298053/menaker-ida-fauziyah-ingatkan-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://riau.antaranews.com/berita/298053/menaker-ida-fauziyah-ingatkan-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://riau.antaranews.com/berita/298053/menaker-ida-fauziyah-ingatkan-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://riau.antaranews.com/berita/298053/menaker-ida-fauziyah-ingatkan-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://riau.antaranews.com/berita/298053/menaker-ida-fauziyah-ingatkan-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah
http://jlksjfdiweslfkj.com/perusahaan-harus-mengatur-upah-berdasarkan-produktivitas
http://jlksjfdiweslfkj.com/perusahaan-harus-mengatur-upah-berdasarkan-produktivitas
http://jlksjfdiweslfkj.com/perusahaan-harus-mengatur-upah-berdasarkan-produktivitas
http://jlksjfdiweslfkj.com/perusahaan-harus-mengatur-upah-berdasarkan-produktivitas
http://jlksjfdiweslfkj.com/perusahaan-harus-mengatur-upah-berdasarkan-produktivitas


 

25 

 

"Penyusunan Struktur Tingkat Pengupahan dan Strategi 

Pelaksanaan SMK3 dan Penegakannya". Menteri Tenaga Kerja 

mengatakan dunia usaha perlu menerapkan norma-norma 

ketenagakerjaan, termasuk yang terkait dengan pengupahan. 

42. 22 

August 

2022 

Disnakertrans 

Banten Imbau 

Perusahaan, 

THR Dibagikan 

Maksimal H-7 

Lebaran 

Neutr

al 

Banten

88 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten 

mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang pemberitahuan bagi 

perusahaan untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) 

bagi buruh maksimal H-7 lebaran. Kepala Bidang Hubungan 

Industrial (HI) Disnakertrans Banten Untung Saritomo 

mengatakan, surat edaran yang dikeluarkan Disnakertrans 

Banten tersebut untuk menindaklanjuti. "Dalam Permen 

sekarang ini pegawai yang telah bekerja dengan masa kerja 

satu bulan lebih, wajib diberikan THR oleh perusahaan," kata 

Untung didampingi Kasi Pengupahan dan Jaminan Sosial 

Disnaker Banten Karnawijaya. Sementara Kasi Pengupahan 

dan Jaminan Sosial Disnaker Banten Karnawijaya mengatakan, 

bagi perusahaan yang tidak membayar THR, maka ada sanski 

berupa denda 5 persen dari THR yang diberikan serta sanksi 

administratif. 

43. 22 

August 

2022 

Baru 55.844 

Perusahaan 

Terapkan 

Struktur Skala 

Upah, Menaker: 

Pengusaha 

Harus Paham 

Positi

ve 

Juragan

anime.i

d 

Menaker Ida Fauziyah menjelaskan, saat ini baru 55.844 

perusahaan yang sudah menyusun dan menerapkan struktur 

skala upah di perusahaannya masing-masing.. Jumlah itu tentu 

masih sangat kurang sehingga Menaker Ida Fauziyah 

mendorong lebih banyak perusahaan menerapkan struktur 

skala upah. Dalam diskusi virtual "Strategi Penyusunan 

Struktur Skala Upah dan Penerapan SMK3 Serta Penegakan 

Hukumnya", Menaker menegaskan, pihak perusahaan wajib 

menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah sesuai 

dengan produktivitas untuk mewujudkan upah yang 

berkeadilan. Menaker mengatakan bahwa dunia usaha perlu 

menerapkan norma-norma ketenagakerjaan termasuk terkait 

pengupahan. 

44. 22 

August 

2022 

Baru 55.844 

Perusahaan 

Terapkan 

Struktur Skala 

Upah, Menaker: 

Pengusaha 

Harus Paham 

Positi

ve 

Suara.c

om 

Menaker Ida Fauziyah menjelaskan, saat ini baru 55.844 

perusahaan yang sudah menyusun dan menerapkan struktur 

skala upah di perusahaannya masing-masing. Jumlah itu tentu 

masih sangat kurang sehingga Menaker Ida Fauziyah 

mendorong lebih banyak perusahaan menerapkan struktur 

skala upah. Dalam diskusi virtual "Strategi Penyusunan 

Struktur Skala Upah dan Penerapan SMK3 Serta Penegakan 

Hukumnya", Menaker menegaskan, pihak perusahaan wajib 

menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah sesuai 

dengan produktivitas untuk mewujudkan upah yang 

berkeadilan. Menaker mengatakan bahwa dunia usaha perlu 

http://banten88.com/detail/disnakertrans-banten-imbau-perusahaan-thr-dibagikan-maksimal-h-7-lebaran
http://banten88.com/detail/disnakertrans-banten-imbau-perusahaan-thr-dibagikan-maksimal-h-7-lebaran
http://banten88.com/detail/disnakertrans-banten-imbau-perusahaan-thr-dibagikan-maksimal-h-7-lebaran
http://banten88.com/detail/disnakertrans-banten-imbau-perusahaan-thr-dibagikan-maksimal-h-7-lebaran
http://banten88.com/detail/disnakertrans-banten-imbau-perusahaan-thr-dibagikan-maksimal-h-7-lebaran
http://banten88.com/detail/disnakertrans-banten-imbau-perusahaan-thr-dibagikan-maksimal-h-7-lebaran
http://juragananime.id/artikel/129342/baru-55-844-perusahaan-terapkan-struktur-skala-upah-menaker-pengusaha-harus-paham
http://juragananime.id/artikel/129342/baru-55-844-perusahaan-terapkan-struktur-skala-upah-menaker-pengusaha-harus-paham
http://juragananime.id/artikel/129342/baru-55-844-perusahaan-terapkan-struktur-skala-upah-menaker-pengusaha-harus-paham
http://juragananime.id/artikel/129342/baru-55-844-perusahaan-terapkan-struktur-skala-upah-menaker-pengusaha-harus-paham
http://juragananime.id/artikel/129342/baru-55-844-perusahaan-terapkan-struktur-skala-upah-menaker-pengusaha-harus-paham
http://juragananime.id/artikel/129342/baru-55-844-perusahaan-terapkan-struktur-skala-upah-menaker-pengusaha-harus-paham
http://juragananime.id/artikel/129342/baru-55-844-perusahaan-terapkan-struktur-skala-upah-menaker-pengusaha-harus-paham
http://www.suara.com/bisnis/2022/08/22/123439/baru-55844-perusahaan-terapkan-struktur-skala-upah-menaker-pengusaha-harus-paham
http://www.suara.com/bisnis/2022/08/22/123439/baru-55844-perusahaan-terapkan-struktur-skala-upah-menaker-pengusaha-harus-paham
http://www.suara.com/bisnis/2022/08/22/123439/baru-55844-perusahaan-terapkan-struktur-skala-upah-menaker-pengusaha-harus-paham
http://www.suara.com/bisnis/2022/08/22/123439/baru-55844-perusahaan-terapkan-struktur-skala-upah-menaker-pengusaha-harus-paham
http://www.suara.com/bisnis/2022/08/22/123439/baru-55844-perusahaan-terapkan-struktur-skala-upah-menaker-pengusaha-harus-paham
http://www.suara.com/bisnis/2022/08/22/123439/baru-55844-perusahaan-terapkan-struktur-skala-upah-menaker-pengusaha-harus-paham
http://www.suara.com/bisnis/2022/08/22/123439/baru-55844-perusahaan-terapkan-struktur-skala-upah-menaker-pengusaha-harus-paham
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menerapkan norma-norma ketenagakerjaan termasuk terkait 

pengupahan. 

45. 22 

August 

2022 

Selamat 

Penerima BSU 

2022 Dapat Rp1 

Juta Jika Terima 

Tanda Ini, Cek 

Link Kemnaker 

Positi

ve 

Ayo 

Semara

ng 

Program BSU 2022 merupakan salah satu bantuan sosial dari 

Pemerintah melalui Kemnaker. Program BSU 2022 diberikan 

khusus untuk para pekerja atau buruh untuk meningkatkan 

perekonomian dalam penanganan Covid-19. Tapi, ada 

beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Pekerja atau buruh 

untuk menjadi penerima dana BSU 2022. Syarat utama yang 

harus dipenuhi oleh pekerja atau buruh diantaranya:. 

46. 22 

August 

2022 

Jepang selidiki 

pelecehan 

terhadap 

peserta 

pelatihan asing 

yang hamil 

Negat

ive 

Berita 

Utama 

Pemerintah Jepang berencana melakukan investigasi untuk 

menentukan apakah peserta pelatihan asing tersebut dipaksa 

meninggalkan Jepang oleh majikan atau perantara karena 

hamil atau melahirkan di negara tersebut. Badan Layanan 

Imigrasi Jepang dan Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan 

Kesejahteraan bekerja sama dalam survei pertama dari 

jenisnya. Semakin banyak kasus pelecehan terhadap peserta 

pelatihan hamil di Jepang. Pelecehan terhadap peserta 

pelatihan hamil meningkat di Jepang, termasuk kasus di mana 

perempuan dipaksa untuk menandatangani dokumen 

persetujuan untuk meninggalkan negara itu jika mereka hamil. 

47. 22 

August 

2022 

Ratusan PMI 

Diduga Akan 

Dijadikan 

Operator Judi 

Online di 

Kamboja, Ida 

Fauziyah Buka 

Suara 

Negat

ive 

Inews 

Portal 

Ratusan PMI itu akan diselundupkan ke Kamboja secara ilegal. 

Peristiwa itu mengundang keprihatinan Menteri Tenaga Kerja 

Ida Fauziyah. 212 Pekerja Migran Indonesia (PMI) diduga akan 

dijadikan operator judi online. Beruntung aksi itu berhasil 

digagalkan Polda Sumatera Utara.. 

48. 22 

August 

2022 

Mahbub 

Daryanto: 

SKKNI Akan 

Tingkatkan 

Kepercayaan 

Terhadap Dana 

Zakat 

Masyarakat 

Positi

ve 

Suara 

Siber 

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 

Kepulauan Riau, Mahbub Daryanto memandang pentingnya 

SKKNI (standar kompetensi kerja nasional Indonesia) bagi amil 

zakat. "Dapat membangun profesionalisme pengelolaan zakat 

sehingga meningkatkan kepercayaan publik atas dana zakat 

masyarakat," ujarnya saat membuka Capacity Building Amil 

Baznas se-Provinsi Kepri di Comforta Hotel Tanjungpinang, 

Sabtu (22/8/2022). Kegiatan diikuti 35 peserta dari amil zakat 

Baznas Provinsi dan kabupaten/kota. Disampaikan Mahbub, 

SKKNI tak luput dari upaya Keputusan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 30 Tahun 2021. 

49. 22 

August 

2022 

4 Ciri Karyawan 

yang Bersikap 

Dewasa saat 

Positi

ve 

Portal 

Jember 

Berikut informasi mengenai empat ciri karyawan atau pekerja 

yang bersikap dewasa saat berada di kantor dimana salah 

satunya adalah berani untuk berbicara. 2. Tidak merasa malu 

http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774233182/selamat-penerima-bsu-2022-dapat-rp1-juta-jika-terima-tanda-ini-cek-link-kemnaker
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774233182/selamat-penerima-bsu-2022-dapat-rp1-juta-jika-terima-tanda-ini-cek-link-kemnaker
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774233182/selamat-penerima-bsu-2022-dapat-rp1-juta-jika-terima-tanda-ini-cek-link-kemnaker
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774233182/selamat-penerima-bsu-2022-dapat-rp1-juta-jika-terima-tanda-ini-cek-link-kemnaker
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774233182/selamat-penerima-bsu-2022-dapat-rp1-juta-jika-terima-tanda-ini-cek-link-kemnaker
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774233182/selamat-penerima-bsu-2022-dapat-rp1-juta-jika-terima-tanda-ini-cek-link-kemnaker
http://beritautama.net/jepang-selidiki-pelecehan-terhadap-peserta-pelatihan-asing-yang-hamil
http://beritautama.net/jepang-selidiki-pelecehan-terhadap-peserta-pelatihan-asing-yang-hamil
http://beritautama.net/jepang-selidiki-pelecehan-terhadap-peserta-pelatihan-asing-yang-hamil
http://beritautama.net/jepang-selidiki-pelecehan-terhadap-peserta-pelatihan-asing-yang-hamil
http://beritautama.net/jepang-selidiki-pelecehan-terhadap-peserta-pelatihan-asing-yang-hamil
http://beritautama.net/jepang-selidiki-pelecehan-terhadap-peserta-pelatihan-asing-yang-hamil
http://www.inews.id/multimedia/video/ratusan-pmi-diduga-akan-dijadikan-operator-judi-online-di-kamboja-ida-fauziyah-buka-suara
http://www.inews.id/multimedia/video/ratusan-pmi-diduga-akan-dijadikan-operator-judi-online-di-kamboja-ida-fauziyah-buka-suara
http://www.inews.id/multimedia/video/ratusan-pmi-diduga-akan-dijadikan-operator-judi-online-di-kamboja-ida-fauziyah-buka-suara
http://www.inews.id/multimedia/video/ratusan-pmi-diduga-akan-dijadikan-operator-judi-online-di-kamboja-ida-fauziyah-buka-suara
http://www.inews.id/multimedia/video/ratusan-pmi-diduga-akan-dijadikan-operator-judi-online-di-kamboja-ida-fauziyah-buka-suara
http://www.inews.id/multimedia/video/ratusan-pmi-diduga-akan-dijadikan-operator-judi-online-di-kamboja-ida-fauziyah-buka-suara
http://www.inews.id/multimedia/video/ratusan-pmi-diduga-akan-dijadikan-operator-judi-online-di-kamboja-ida-fauziyah-buka-suara
http://www.inews.id/multimedia/video/ratusan-pmi-diduga-akan-dijadikan-operator-judi-online-di-kamboja-ida-fauziyah-buka-suara
http://suarasiber.com/2022/08/mahbub-daryanto-skkni-akan-tingkatkan-kepercayaan-terhadap-dana-zakat-masyarakat
http://suarasiber.com/2022/08/mahbub-daryanto-skkni-akan-tingkatkan-kepercayaan-terhadap-dana-zakat-masyarakat
http://suarasiber.com/2022/08/mahbub-daryanto-skkni-akan-tingkatkan-kepercayaan-terhadap-dana-zakat-masyarakat
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Berada di 

Kantor, 

Termasuk 

Berani untuk 

Berbicara 

untuk mengakui kekurangan yang dimiliki. 4. Berani untuk 

berbicara. Oleh karena itu cara manusia dalam menghadapi 

suatu permasalahan yang dihadapinya juga dapat berbeda 

dengan lainnya. 

50. 22 

August 

2022 

Pelatihan 

Menjahit di BLK 

Purbalingga 

Membuka Jalan 

bagi Gadis asal 

Selakamba Jadi 

Desainer 

Terkenal 

Positi

ve 

Tribun 

News 

Banyu

mas 

Siswati menuturkan, perjalanannya mendesain pakaian 

dimulai setelah mengikuti pelatihan menjahit dari BLK 

Purbalingga. Selepas dari BLK Purbalingga, dia melanjutkan 

belajar di Lembaga Pendidikan Ketrampilan (LPK) Kalikajar 

selama 1 bulan. Siswati mulai tertarik terjun di dunia desain 

pakaian setelah mengikuti pelatihan menjahit dari BLK 

Purbalingga. Jalan Siswati, gadis lajang dari Dusun 

Gembrungan, Desa Selakamba, Kecamatan Kilogondang, 

Kabupaten Purbalingga, menjadi desainer terkemuka, mulai 

terbuka setelah menjuarai berbagai kontes. 

51. 22 

August 

2022 

2 Cara Cek BSU 

2022 Biar BLT 

Subsidi Gaji Rp1 

Juta Cair 

Positi

ve 

Ayo 

Surabay

a 

Bantuan subsidi upah alias BSU 2022 masih dalam penantian 

para pekerja calon penerima dana bantuan langsung tunai 

atau BLT subsidi gaji Rp1 juta. Pertanyaan mengenai BSU 2022 

kapan cair tak henti dilontarkan pekerja calon penerima dana 

di akun Instagram Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). 

Terbaru, Kemnaker kabarnya tengah bersiap menyalurkan 

dana BSU 2022 berupa BLT subsidi gaji Rp1 juta yang saat ini 

telah dialokasikan. Persiapan demi persiapan dilakukan 

pemerintah guna penyaluran dana BSU 2022 berupa BLT 

subsidi gaji Rp1 juta yang tepat sasaran. 

52. 22 

August 

2022 

BSU 2022 Cair 

ke Rekening 

Bank Himbara? 

Ini Cara Cek BLT 

Subsidi Gaji di 

Link Kemnaker 

Positi

ve 

Ayo 

Semara

ng 

- Sampai saat ini Senin, 22 Agustus 2022 pihak Kemnaker 

belum juga menginformasi kapan BSU 2022 akan dicairkan. 

Awalnya, Kemnaker akan mencairkan dana BSU 2022 kepada 

pekerja pada April lalu sebelum Idul Fitri. Sampai saat ini, 

pihak Kemnaker masih dalam tahap merampung regulasi 

teknis terkait penyaluran dana BSU 2022. Program dana BSU 

2022 diberikan untuk meningkatkan perekonomian pekerja 

atau buruh dalam penanganan Covid-19. 

53. 22 

August 

2022 

Menaker: Daya 

Saing Digital RI 

Masih 

Tertinggal Jauh 

Negat

ive 

Idx 

Channe

l 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

mengungkapkan tingkat daya saing digital atau World Digital 

Competitiveness Indonesia masih tertinggal jauh dari negara 

lain. Hal itu mendorong pemerintah menggencarkan pelatihan 

vokasi. "Kita harus mengakui bahwa kita masih tertinggal 

dalam hal daya saing digital. Data world digital 

competitiveness ranking menunjukkan daya saing Indonesia di 

tahun 2020 ini berada di peringkat 56 dari 63 negara," terang 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, di hadapan 
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calon wisudawan Universitas Terbuka (UT), Pamulang, Senin 

(22/08/22). 

54. 22 

August 

2022 

Kereta Cepat 

Indonesia Bula 

Lowongan Kerja 

bagi Lulusan 

SMA, Berikut 

Persayaratan 

dan Cara 

Mendaftar 

Neutr

al 

Tribun 

News 

Medan 

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) membuka lowongan 

kerja untuk 5 posisi. - Warga Negara Indonesia (WNI). 

Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2022. Perusahaan yang 

bergerak di sektor transportasi ini membutuhkan pegawai 

untuk mengisi posisi CTC Technician, EMU In-Depot Mechanic 

level 1 dan 2, EMU Onboard Mechanic, Signalling Technician, 

dan Onboard Signalling Technician. 

55. 22 

August 

2022 

Cek Daftar 

Penerima BSU 

2022 Lewat 3 

Link, Dana BLT 

Subsidi Upah 

Cair ke 

Rekening Rp1 

Juta 

Positi

ve 

Ayo 

Semara

ng 

- Penyaluran dana BSU 2022 rencananya akan diberikan pada 

pekerja di awal April lalu. Kemnaker akan menyalurkan dana 

bantuan BSU 2022 akan diberikan kepada 8,8 juta pekerja 

dengan anggaran 8,8 triliun. Pekerja yang terdaftar sebagai 

calon penerima akan mendapatkan dana bantuan BSU 2022 

dengan besaran Rp500 ribu selama dua bulan, dan akan 

diberikan secara langsung dalam 1 tahap Rp1 juta. Calon 

penerima dana BLT subsidi upah sendiri harus memenuhi 

syarat yang ditentukan oleh Kemnaker. 

56. 22 

August 

2022 

Hadapi 

Tantangan 

Zaman, G20 

Susun Skills 

Strategy 

Neutr

al 

Seputar 

Cibubur 

Untuk menghadapi tantangan perubahan dunia 

ketenagakerjaan, G20 menyusun G20 Skills Strategy (Strategi-

strategi Keterampilan G20). G20 Skills Strategy ini merupakan 

cakupan Annex-5 yang disusun dalam pertemuan kelima 

Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan (The 5th Employment 

Working Group/EWG Meeting). "Pada hari ini kita bisa 

menyelesaikan seluruh agenda kita, yang terakhir adalah 

dokumen tambahan annex yang kelima terkait dengan G20 

Skill Strategy, yakni strategi-strategi dari keahlian yang 

memang dirumuskan oleh G20 sebagai bagian untuk 

merespon situasi dunia kerja yang baru," kata Sekretaris 

Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, usai menutup EWG Kelima 

di Jakarta, Jumat (19/8/2022). Anwar Sanusi menjelaskan, G20 

Skills Strategy ini memuat di antaranya identifikasi kebutuhan 

akan pekerjaan di masa krusial, keahlian yang dibutuhkan 

untuk pengembangan ketenagakerjaan yang inklusif, serta 

investasi yang diperlukan untuk mengembangkan keahlian 

baru tersebut. 

57. 22 

August 

2022 

Baru Lulus, Skil 

Belum 

Memadai Buat 

Kerja, 

Tingkatkan Skil 

SDM Lewat 

Negat

ive 

Seputar 

Cibubur 

Kementerian Ketenagakerjaan kembali menggelar Talent Talks 

dengan melibatkan talenta-talenta muda di Medan, Sumatera 

Utara, pada Sabtu (20/8/2022). Dalam kegiatan ini, Menaker 

berdialog dengan para telenta muda seputar kondisi 

ketenagakerjaan di masa depan, serta menyosialisasikan 

aplikasi SIAPKerja. Melalui Talent Talks ini, Menaker 
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Aplikasi 

SiapKerja 

mengatakan bahwa pihaknya tidak hanya ingin 

menyosialisasikan program-program pengembangan talenta 

muda, namun juga ingin mendengar langsung kebutuhan para 

telenta muda dalam pengembangan karirnya. "Forum ini 

dibuat oleh Kemnaker untuk mengajak pemuda, talenta muda 

kita, menjadikan ini sebagai ruang berekspresi. 

58. 22 

August 

2022 

Menaker: 

Perusahaan 

wajib susun 

struktur dan 

skala upah 

Neutr

al 

Antara 

Jambi 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

mengingatkan bahwa perusahaan wajib menyusun dan 

menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan 

produktivitas untuk mewujudkan upah yang berkeadilan. Saat 

membuka diskusi virtual "Strategi Penyusunan Struktur Skala 

Upah dan Penerapan SMK3 Serta Penegakan Hukumnya" 

diikuti di Jakarta, Senin, Menaker mengatakan bahwa dunia 

usaha perlu menerapkan norma-norma ketenagakerjaan 

termasuk terkait pengupahan. Menaker juga menyoroti 

struktur skala upah diperlukan untuk memberikan jaminan 

akan kepastian upah dan mengurangi kesenjangan antara 

upah terendah dan tertinggi. "Berdasarkan Pasal 21 Peraturan 

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan 

bahwa struktur dan skala upah merupakan kewajiban yang 

wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan dengan 

memperhatikan kemampuan dan produktivitas," katanya. 

59. 22 

August 

2022 

BSU 2022 Cair 

ke Rekening 

Pekerja Rp1 

Juta? Cek 

Daftar 

Penerima di 

Link Kemnaker, 

Berikut Tahap 

Penyaluran BLT 

Neutr

al 

Ayo 

Semara

ng 

- Pihak Kemnaker akan melanjutkan pencairan dana BSU 2022 

kepada pekerja atau buruh. Pekerja atau buruh akan 

mendapatkan dana bantuan BSU 2022 untuk meningkatkan 

kemampuan perekonomian. Bagi pekerja atau buruh yang bisa 

mendapatkan dana bantuan BSU 2022 harus memenuhi syarat 

ketentuan dari Kemnaker. Syarat tersebut diberikan oleh 

Kemnaker karena, tidak semua pekerja atau buruh bisa 

mendapatkan dana bantuan BLT subsidi upah. 

60. 22 

August 

2022 

BSU 2022 Cair 

untuk Siapa 

Saja? Cek 

Daftar 

Penerima BLT 

Subsidi Gaji Rp1 

Juta di Link Ini 

Positi

ve 

Pikiran 

Rakyat 

Depok 

BSU 2022 untuk siapa saja? Segera cek daftar penerima BLT 

Subsidi Gaji Rp1 juta di kemnaker.go.id. Diketahui bersama, 

program Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 bakal menyasar 

kepada 8,8 juta pekerja yang memenuhi syarat sesuai 

ketentuan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Pekerja 

yang telah memenuhi syarat sebagai penerima BSU 2022 

dipastikan bakal dapat BLT Subsidi Gaji senilai Rp500. 000 yang 

dibayarkan 2 bulan sekaligus atau total Rp1 juta tiap 

penerima. Daftar penerima BSU 2022 ini pun dapat cek status 

benar dan tidaknya terdaftar sebagai penerima BLT Subsidi 

Gaji senilai Rp1 juta dengan akses kemnaker.go.id. Namun, 

penting diketahui sebelum cek terdaftar dapat BLT Subsidi Gaji 
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Rp1 juta atau tidak, pekerja perlu tahu BSU 2022 ini cair untuk 

siapa saja. 

61. 22 

August 

2022 

APJATI Bela 

Alzubara 

Terkait 

Persoalan 

Penempatan 

PMI di Inggris 

Negat

ive 

Aktual PT Al Zubara Manpower Indonesia (Al Zubara) berhasil 

memberangkatkan 250 pekerja migran Indonesia (PMI) ke 

Inggris pada bulan Juli lalu. Sayangnya, penempatan tersebut 

dianggap sejumlah aktivis buruh Migran di Inggris bersifat 

ilegal. Sekjen Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia 

(Apjati) Kausar Tanjung secara tegas membantah tudingan 

tersebut. Kausar bahkan menilai apa yang dilakukan oleh Al 

Zubara sesuatu yang membanggakan lantaran mampu 

membuat terobosan baru dengan menempatkan PMI ke 

Inggris. 

62. 22 

August 

2022 

Menaker: 

Perusahaan 

Wajib Susun 

Struktur dan 

Skala Upah 

Neutr

al 

Bumn 

Inc 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

mengingatkan bahwa perusahaan wajib menyusun dan 

menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan 

produktivitas untuk mewujudkan upah yang berkeadilan. 

Menaker mengatakan bahwa dunia usaha perlu menerapkan 

norma-norma ketenagakerjaan termasuk terkait pengupahan. 

Menaker juga menyoroti struktur skala upah diperlukan untuk 

memberikan jaminan akan kepastian upah dan mengurangi 

kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi. Hal itu 

disampaikan saat membuka diskusi virtual "Strategi 

Penyusunan Struktur Skala Upah dan Penerapan SMK3 Serta 

Penegakan Hukumnya" diikuti di Jakarta, Senin 22 Agustus 

2022. 

63. 22 

August 

2022 

DPR Panggil 

Menaker Bahas 

Upah Minimum 

2023 

Neutr

al 

Detik Ada tiga hal yang menjadi topik bahasan salah satunya 

formulasi penetapan upah minimum 2023. "Penjelasan konsep 

formulasi dan antisipasi Kementerian Ketenagakerjaan 

sehubungan dengan penetapan upah minimum 2023," kata 

Felly, Senin. Selain tentang upah 2023, rapat juga membahas 

peluang dan tantangan pembukaan kembali penempatan 

Pekerja Migran Indonesia atau TKI ke Arab Saudi pasca 

moratorium. Komisi IX DPR RI hari ini menggelar rapat kerja 

dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. 

64. 22 

August 

2022 

Info Loker 

Agustus 2022: 

Bank Indonesia 

Buka Lowongan 

Kerja Lulusan S1 

dan S2 Berbagai 

Jurusan 

Neutr

al 

Pikiran 

Rakyat 

Bekasi 

Dalam artikel ini akan dibagikan informasi lowongan kerja 

(Loker) terkait dibukanya posisi lowongan kerja di Bank 

Indonesia. Lowongan kerja yang tersedia di Bank Indonesia 

atau BI ini diperuntukkan untuk lulusan S1 hingga S2 dari 

berbagai macam jurusan. Saat ini, Bank Indonesia membuka 

satu lowongan kerja yang ditawarkan sebagai Pendidikan 

Calon Pegawai Muda (PCPM). Berikut informasi syarat dan 
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ketentuan PCPM Bank Indonesia yang dikutip PikiranRakyat-

Bekasi.com dari Instagram @kemnaker. 

65. 22 

August 

2022 

Menaker 

Tetapkan Upah 

Minimum 

Pekerja Migran 

di Arab Saudi 

Minimal Rp 5,9 

Juta 

Neutr

al 

Liputan 

6 

Menaker menegaskan, SPSK merupakan exit strategy 

Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan berbagai 

permasalahan yang selama ini ada terkait penempatan di 

sektor domestik di Arab Saudi. Pemerintah Indonesia dan Arab 

Saudi telah menyepakati Technical Arrangements, yang 

berfungsi sebagai pengaturan teknis pilot project Sistem 

Penempatan Satu Kanal (SPSK) secara terbatas bagi Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) atau biasa dikenal dengan TKI, pada 11 

Agustus 2022. "Sampai sekarang kita belum mencabut 

penghentian dan pelarangan penempatan TKI pada pengguna 

perseorangan di Kawasan Timur Tengah," kata Menaker dalam 

Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senin (22/8/2022). 

Adapun poin penting yang tertuang dalam TA SPSK, 

diantaranya, penempatan PMI pada sektor domestik Arab 

Saudi, hanya dapat dilakukan melalui SPSK (sistem 

penempatan satu kanal). 

66. 22 

August 

2022 

Daya Saing 

Digital Rendah, 

Menaker Minta 

Sarjana Tetap 

Ikut Pelatihan 

Vokasi 

Neutr

al 

Okezon

e 

Daya saing digital Indonesia menempati posisi terendah, yakni 

ranking 56 dari 63 negara berdasarkan survei World Digital 

Competitiveness. Data world digital competitiveness ranking 

menunjukkan daya saing Indonesia di tahun 2020 ini berada di 

peringkat 56 dari 63 negara," ujar Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker), Ida Fauziyah, di hadapan calon wisudawan 

Universitas Terbuka (UT), Pamulang, Senin (22/08/22). Hal itu 

mendorong pemerintah menggencarkan pelatihan vokasi. 

"Kita harus mengakui bahwa kita masih tertinggal dalam hal 

daya saing digital. 

67. 22 

August 

2022 

BSU 2022 

Sudah 

Teralokasi, 

Catat Tanda BLT 

Subsidi Gaji Rp1 

Juta Cair ke 

Rekening 

Penerima 

keyword: BSU 

2022, 

Positi

ve 

Ayo 

Bandun

g 

Menaker Ida Fauziyah kembali menyampaikan kabar terbaru 

mengenai pencairan BSU 2022. Lantas apa saja tanda-tanda 

BLT subsidi gaji Rp1 juta cair ke rekening penerima?. Sebelum 

mengenali tandanya, ada syarat untuk mendaftar BSU BPJS 

Ketenagakerjaan. 2. Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS 

Ketenagakerjaan s.d 30 Juni 2021. 

68. 22 

August 

2022 

RI Mau Kirim 

Lagi TKI ke Arab 

Saudi, Upah 

Neutr

al 

Detik Indonesia akan membuka lagi penempatan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) atau TKI ke Arab Saudi. Pada 11 Agustus 2022 

pemerintah kedua negara telah melaksanakan 

penandatanganan dokumen pengaturan teknis Sistem 

Penempatan Satu Kanal (SPSK) secara terbatas bagi PMI di 

http://www.liputan6.com/bisnis/read/5048571/menaker-tetapkan-upah-minimum-pekerja-migran-di-arab-saudi-minimal-rp-59-juta
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5048571/menaker-tetapkan-upah-minimum-pekerja-migran-di-arab-saudi-minimal-rp-59-juta
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5048571/menaker-tetapkan-upah-minimum-pekerja-migran-di-arab-saudi-minimal-rp-59-juta
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5048571/menaker-tetapkan-upah-minimum-pekerja-migran-di-arab-saudi-minimal-rp-59-juta
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5048571/menaker-tetapkan-upah-minimum-pekerja-migran-di-arab-saudi-minimal-rp-59-juta
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5048571/menaker-tetapkan-upah-minimum-pekerja-migran-di-arab-saudi-minimal-rp-59-juta
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5048571/menaker-tetapkan-upah-minimum-pekerja-migran-di-arab-saudi-minimal-rp-59-juta
http://economy.okezone.com/read/2022/08/22/320/2652153/daya-saing-digital-rendah-menaker-minta-sarjana-tetap-ikut-pelatihan-vokasi
http://economy.okezone.com/read/2022/08/22/320/2652153/daya-saing-digital-rendah-menaker-minta-sarjana-tetap-ikut-pelatihan-vokasi
http://economy.okezone.com/read/2022/08/22/320/2652153/daya-saing-digital-rendah-menaker-minta-sarjana-tetap-ikut-pelatihan-vokasi
http://economy.okezone.com/read/2022/08/22/320/2652153/daya-saing-digital-rendah-menaker-minta-sarjana-tetap-ikut-pelatihan-vokasi
http://economy.okezone.com/read/2022/08/22/320/2652153/daya-saing-digital-rendah-menaker-minta-sarjana-tetap-ikut-pelatihan-vokasi
http://economy.okezone.com/read/2022/08/22/320/2652153/daya-saing-digital-rendah-menaker-minta-sarjana-tetap-ikut-pelatihan-vokasi
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794234238/bsu-2022-sudah-teralokasi-catat-tanda-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-ke-rekening-penerima-keyword-bsu-2022
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794234238/bsu-2022-sudah-teralokasi-catat-tanda-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-ke-rekening-penerima-keyword-bsu-2022
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794234238/bsu-2022-sudah-teralokasi-catat-tanda-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-ke-rekening-penerima-keyword-bsu-2022
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794234238/bsu-2022-sudah-teralokasi-catat-tanda-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-ke-rekening-penerima-keyword-bsu-2022
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794234238/bsu-2022-sudah-teralokasi-catat-tanda-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-ke-rekening-penerima-keyword-bsu-2022
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794234238/bsu-2022-sudah-teralokasi-catat-tanda-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-ke-rekening-penerima-keyword-bsu-2022
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794234238/bsu-2022-sudah-teralokasi-catat-tanda-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-ke-rekening-penerima-keyword-bsu-2022
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794234238/bsu-2022-sudah-teralokasi-catat-tanda-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-ke-rekening-penerima-keyword-bsu-2022
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794234238/bsu-2022-sudah-teralokasi-catat-tanda-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-ke-rekening-penerima-keyword-bsu-2022
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794234238/bsu-2022-sudah-teralokasi-catat-tanda-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-ke-rekening-penerima-keyword-bsu-2022
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6247631/ri-mau-kirim-lagi-tki-ke-arab-saudi-upah-minimum-rp-56-jutabulan
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6247631/ri-mau-kirim-lagi-tki-ke-arab-saudi-upah-minimum-rp-56-jutabulan
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6247631/ri-mau-kirim-lagi-tki-ke-arab-saudi-upah-minimum-rp-56-jutabulan


 

32 

 

Minimum Rp 

5,6 Juta/Bulan 

Arab Saudi. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

mengatakan poin penting yang ada dalam pengaturan teknis 

SPSK yakni penempatan PMI pada sektor domestik Arab Saudi 

hanya dapat dilakukan melalui SPSK. "SPSK merupakan exit 

strategy pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan berbagai 

permasalahan yang selama ini ada terkait penempatan PMI di 

sektor domestik khususnya di Arab Saudi. 

69. 22 

August 

2022 

Peluang dan 

Tantangan 

Penempatan 

Satu Kanal 

Pekerja Migran 

RI ke Arab Saudi 

Neutr

al 

Merdek

a 

Indonesia dan Arab Saudi telah menyepakati Technical 

Arrangements, yang berfungsi sebagai pengaturan teknis pilot 

project Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) secara terbatas 

bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), pada 11 Agustus 2022 

lalu. "Dokumen TA SPSK Indonesia-Arab Saudi ini menciptakan 

3 peluang, terkait penempatan kembali PMI ke Timur Tengah," 

kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam Rapat Kerja 

dengan Komisi IX DPR RI, Senin (22/8). Kedua, sistem 

penempatan satu kanal dapat meminimalisir penempatan PMI 

secara non procedural. Ketiga, dengan adanya memorandum 

tersebut membika peluang kesemoatan kerja layak bagi 

pencari kerja yang berminat bekerja di Arab Saudi. 

70. 22 

August 

2022 

BSU Tak 

Kunjung Cair, 

Menaker Ida 

Fauziyah Minta 

Masyarakat 

Menunggu 

Negat

ive 

Jawa 

Pos 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan 

penjelasan soal kucuran BSU senilai Rp 1 juta/orang tersebut. 

Tahun ini pemerintah berencana kembali menyalurkan 

Bantuan Subsidi Upah (BSU). Tetapi ternyata berbulan-bulan 

sejak diumumkan, sampai saat ini belum ada kabar 

pencairannya. Ida mengatakan anggaran untuk pembayaran 

BSU tersebut ada di PC-PEN (Komite Penanggulangan Covid-19 

dan Pemulihan Ekonomi Nasional). 

71. 22 

August 

2022 

Ini Isi Sistem 

Penempatan 

Satu Kanal 

Pekerja Migran 

RI ke Arab Saudi 

Neutr

al 

Merdek

a 

Adapun poin penting yang tertuang dalam TA SPSK, di 

antaranya penempatan PMI pada sektor domestik Arab Saudi, 

hanya dapat dilakukan melalui SPSK (sistem penempatan satu 

kanal). Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, 

Technical Arrangements yang berfungsi sebagai pengaturan 

teknis pilot project Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) 

secara terbatas bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), tidak 

mencabut Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 260 

tahun 2015 tentang penghentian dan pelarangan Penempatan 

TKI pada pengguna perseorangan di negara-negara Kawasan 

Timur Tengah. Kemudian, Arab Saudi berkomitmen 

menghentikan kebijakan konversi visa WNI menjadi visa kerja 

pada sektor domestik Arab Saudi. Poin penting lainnya, yaitu 

telah diatur proyek percontohan SPSK Indonesia-Arab Saudi 

untuk penempatan PMI sektor domestik pada pengguna 

berbadan hukum (Syarikah):. 
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http://www.jawapos.com/nasional/22/08/2022/bsu-tak-kunjung-cair-menaker-ida-fauziyah-minta-masyarakat-menunggu
http://www.jawapos.com/nasional/22/08/2022/bsu-tak-kunjung-cair-menaker-ida-fauziyah-minta-masyarakat-menunggu
http://www.jawapos.com/nasional/22/08/2022/bsu-tak-kunjung-cair-menaker-ida-fauziyah-minta-masyarakat-menunggu
http://www.jawapos.com/nasional/22/08/2022/bsu-tak-kunjung-cair-menaker-ida-fauziyah-minta-masyarakat-menunggu
http://www.jawapos.com/nasional/22/08/2022/bsu-tak-kunjung-cair-menaker-ida-fauziyah-minta-masyarakat-menunggu
http://www.jawapos.com/nasional/22/08/2022/bsu-tak-kunjung-cair-menaker-ida-fauziyah-minta-masyarakat-menunggu
http://www.merdeka.com/uang/ini-isi-sistem-penempatan-satu-kanal-pekerja-migran-ri-ke-arab-saudi.html
http://www.merdeka.com/uang/ini-isi-sistem-penempatan-satu-kanal-pekerja-migran-ri-ke-arab-saudi.html
http://www.merdeka.com/uang/ini-isi-sistem-penempatan-satu-kanal-pekerja-migran-ri-ke-arab-saudi.html
http://www.merdeka.com/uang/ini-isi-sistem-penempatan-satu-kanal-pekerja-migran-ri-ke-arab-saudi.html
http://www.merdeka.com/uang/ini-isi-sistem-penempatan-satu-kanal-pekerja-migran-ri-ke-arab-saudi.html
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72. 22 

August 

2022 

Menaker Minta 

Perusahaan 

Taat Terapkan 

Struktur 

Pengupahan 

Positi

ve 

Medco

m.id 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

mengingatkan perusahaan agar wajib menyusun dan 

menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan 

produktivitas untuk mewujudkan upah yang berkeadilan. 

"Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 

2021 tentang Pengupahan struktur dan skala upah merupakan 

kewajiban yang wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan 

dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas," 

katanya, dilansir Antara, Senin, 22 Agustus 2022. Hal itu sesuai 

dengan norma-norma ketenagakerjaan. Ia menjelaskan, 

struktur skala upah adalah pedoman untuk penetapan upah 

yang terdiri dari susunan upah dari yang terendah sampai 

tertinggi di suatu perusahaan. 

73. 22 

August 

2022 

Menaker 

Siapkan Aturan 

Upah PMI 

Minimum Rp5,9 

Juta ke Arab 

Saudi 

Positi

ve 

Tirto.id Kementerian Ketenagakerjaan saat ini tengah mempersiapkan 

standar upah untuk Pekerja Migran Indonesia ( PMI) yang akan 

bekerja di Arab Saudi melalui program Technical Arrangement 

One Channel System for Limited Placement for Indonesian 

Migrant Workers in the Kingdom of Saudi Arabia (TA SPSK 

Indonesia-Arab Saudi). Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

menjelaskan, penempatan PMI pada sektor domestik Arab 

Saudi hanya dapat dilakukan melalui Sistem Penempatan Satu 

Kanal ( SPSK). Poin penting lainnya adalah Arab Saudi dapat 

menghentikan konversi visa WNI menjadi visa kerja dalam 

sektor domestik Arab Saudi, serta upah minimum yang diatur 

sebesar Rp 5,9 juta per bulan. Ida menjelaskan, di dalam SPSK 

Arab Saudi, yaitu sesuai supply dan demand empat area 

penempatan yaitu Riyadh, Jeddah, Madinah, dan Wilayah 

Timur yaitu Dammam, Dahran, dan Khobar. 

74. 22 

August 

2022 

Lowongan Kerja 

PT LPP Agro 

Nusantara 

Ditutup Akhir 

Pekan Ini, Cek 

Syaratnya dan 

Segera Kirim 

Lamaran 

Neutr

al 

Tribun 

News 

Jakarta 

Cek lowongan kerja BUMN PT LPP Agro Nusantara untuk S1 

Psikologi, ini syarat dan posisi yang dibutuhkan. PT LPP Agro 

Nusantara tengah membuka lowongan kerja untuk mengisi 

posisi sebagai Staff Assessment Center. PT LPP Agro Nusantara 

merupakan pusat pengembangan SDM dan Manajemen 

Agribisnis Perkebunan yang beranggotakan (konsorsium) 

BUMN perkebunan. Pada mulanya perusahaan ini hanya 

bernama LPP, namun sejak bulan Juli 2019 perusahaan 

kemudian berganti nama menjadi PT LPP Agro Nusantara. 

75. 22 

August 

2022 

Polda Metro 

Tunggu Pergub 

soal Pengaturan 

Jam Ngantor di 

Jakarta 

Positi

ve 

Detik Tetapi ada mungkin nanti himbauan entah bentuknya Pergub 

atau apa itu nanti dari pemerintah daerah," kata Dirlantas 

Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman di Mapolda Metro Jaya, 

Jakarta, Senin (22/8/2022). Ditlantas Polda Metro Jaya 

mengungkap wacana aturan pembagian jam kantor di DKI 

Jakarta disambut terbuka oleh sejumlah pihak terkait. Latif 

mengatakan pihaknya telah melakukan rapat koordinasi 

http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/ObzmvwgN-menaker-minta-perusahaan-taat-terapkan-struktur-pengupahan
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/ObzmvwgN-menaker-minta-perusahaan-taat-terapkan-struktur-pengupahan
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/ObzmvwgN-menaker-minta-perusahaan-taat-terapkan-struktur-pengupahan
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/ObzmvwgN-menaker-minta-perusahaan-taat-terapkan-struktur-pengupahan
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/ObzmvwgN-menaker-minta-perusahaan-taat-terapkan-struktur-pengupahan
http://tirto.id/menaker-siapkan-aturan-upah-pmi-minimum-rp59-juta-ke-arab-saudi-gvoz
http://tirto.id/menaker-siapkan-aturan-upah-pmi-minimum-rp59-juta-ke-arab-saudi-gvoz
http://tirto.id/menaker-siapkan-aturan-upah-pmi-minimum-rp59-juta-ke-arab-saudi-gvoz
http://tirto.id/menaker-siapkan-aturan-upah-pmi-minimum-rp59-juta-ke-arab-saudi-gvoz
http://tirto.id/menaker-siapkan-aturan-upah-pmi-minimum-rp59-juta-ke-arab-saudi-gvoz
http://tirto.id/menaker-siapkan-aturan-upah-pmi-minimum-rp59-juta-ke-arab-saudi-gvoz
http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/22/lowongan-kerja-pt-lpp-agro-nusantara-ditutup-akhir-pekan-ini-cek-syaratnya-dan-segera-kirim-lamaran
http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/22/lowongan-kerja-pt-lpp-agro-nusantara-ditutup-akhir-pekan-ini-cek-syaratnya-dan-segera-kirim-lamaran
http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/22/lowongan-kerja-pt-lpp-agro-nusantara-ditutup-akhir-pekan-ini-cek-syaratnya-dan-segera-kirim-lamaran
http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/22/lowongan-kerja-pt-lpp-agro-nusantara-ditutup-akhir-pekan-ini-cek-syaratnya-dan-segera-kirim-lamaran
http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/22/lowongan-kerja-pt-lpp-agro-nusantara-ditutup-akhir-pekan-ini-cek-syaratnya-dan-segera-kirim-lamaran
http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/22/lowongan-kerja-pt-lpp-agro-nusantara-ditutup-akhir-pekan-ini-cek-syaratnya-dan-segera-kirim-lamaran
http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/22/lowongan-kerja-pt-lpp-agro-nusantara-ditutup-akhir-pekan-ini-cek-syaratnya-dan-segera-kirim-lamaran
http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/22/lowongan-kerja-pt-lpp-agro-nusantara-ditutup-akhir-pekan-ini-cek-syaratnya-dan-segera-kirim-lamaran
http://news.detik.com/berita/d-6247763/polda-metro-tunggu-pergub-soal-pengaturan-jam-ngantor-di-jakarta
http://news.detik.com/berita/d-6247763/polda-metro-tunggu-pergub-soal-pengaturan-jam-ngantor-di-jakarta
http://news.detik.com/berita/d-6247763/polda-metro-tunggu-pergub-soal-pengaturan-jam-ngantor-di-jakarta
http://news.detik.com/berita/d-6247763/polda-metro-tunggu-pergub-soal-pengaturan-jam-ngantor-di-jakarta
http://news.detik.com/berita/d-6247763/polda-metro-tunggu-pergub-soal-pengaturan-jam-ngantor-di-jakarta
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dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga asosiasi 

pengusaha di Jakarta. Dia menyebut wacana pengaturan jam 

masuk kerja di Jakarta disambut terbuka. 

76. 22 

August 

2022 

Menaker Bakal 

Transformasi 13 

BLK di 2023-

2024, Butuh 

Dana Rp 2,03 

Triliun 

Neutr

al 

Liputan 

6 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, 

menyampaikan kebutuhan anggaran kegiatan sarana 

prasarana transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) tahun 2023 

hingga 2024 diperkirakan mencapai Rp 2,03 triliun untuk 13 

BLK daerah. Namun, Menaker tidak merinci 13 BLK mana saja 

yang nantinya akan dibangun pada tahun 2023-2024. "Pada 

tahun 2023 sampai 2024 kebutuhan anggaran untuk sarana 

prasarana BLK di 13 daerah diperkirakan Rp 2,03 triliun," kata 

Menaker dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senin 

(22/8/2022). Sementara itu, sebelumnya Menaker merinci 

anggaran revitalisasi pada tahun 2021 sudah terealisasikan 

sebesar Rp 20,9 miliar untuk 3 BLK. 

77. 22 

August 

2022 

Penerima BSU 

2022 via BPJS 

Ketenagakerjaa

n Diseleksi, 

Begini Aturan 

Barunya 

Neutr

al 

Ayo 

Surabay

a 

BSU 2022 yang dikabarkan bakal cair pada April lalu kepada 

8,8 juta pekerja hingga kini belum ada jadwal pasti tanggal 

pencairannya. AYOSURABAYA.COM-- Dana BSU 2022 telah 

dialokasikan dan siap ditransfer kepada para pekerja yang 

terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Setelah cukup lama tidak 

ada kabar, akhirnya Ida Fauziyah memberikan bocoran kepada 

para karyawan, terkait kapan BSU 2022 cair. Ia juga 

menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan 

penyebab BSU 2022 belum cair. 

78. 22 

August 

2022 

Wagub FKM 

UINSU Rizky 

Zein : Program 

Kemenaker 

Sangat 

Bermanfaat 

Bagi Pemuda 

Positi

ve 

Teritori

al24 

Wagub FKM UINSU menjelaskan dalam kegiatan tersebut 

Mentri Ketenagakerjaan RI membuka sharing kepada anak-

anak muda bertujuan untuk menyerap aspirasi anak muda 

dalam hal ide dan pemikiran. Wakil Gubernur Fakultas 

Kesehatan Masyarakat (FKM) UINSU Rizky Zein mengapresiasi 

besar atas terselenggaranya kegiatan Talent Talks oleh 

kementrian ketenagakerjaan RI di wilayah Sumatera utara 

terkhusus di Kota medan. MEDAN, teritorial24. Com- Kegiatan 

Talent Talks yang diselenggarakan oleh Menteri 

Ketenagakerjaan RI dengan tema 'Inclusive labour market for a 

better work environment' yang diselenggarakan Sabtu 

(20/8/2022) malam. 

79. 22 

August 

2022 

Cara Cek Nama 

Penerima BSU 

2022 Online 

Lewat HP di 

kemnaker.go.id 

Neutr

al 

Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut program 

Bantuan Subsidi Gaji atau BSU 2022 dipastikan bakal cair 

tahun ini kepada total 8,8 juta pekerja yang memenuhi syarat. 

Meskipun saat ini belum ada kepastian tanggal cair BSU 2022, 

namun Kemnaker menyebut apabila segala regulasi pencairan 

sudah siap, maka pekerja bakal menerima BLT Subsidi Gaji Rp1 

juta per penerima. Pekerja yang ingin memastikan namanya 

http://www.liputan6.com/bisnis/read/5048675/menaker-bakal-transformasi-13-blk-di-2023-2024-butuh-dana-rp-203-triliun
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5048675/menaker-bakal-transformasi-13-blk-di-2023-2024-butuh-dana-rp-203-triliun
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5048675/menaker-bakal-transformasi-13-blk-di-2023-2024-butuh-dana-rp-203-triliun
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5048675/menaker-bakal-transformasi-13-blk-di-2023-2024-butuh-dana-rp-203-triliun
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5048675/menaker-bakal-transformasi-13-blk-di-2023-2024-butuh-dana-rp-203-triliun
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5048675/menaker-bakal-transformasi-13-blk-di-2023-2024-butuh-dana-rp-203-triliun
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784235545/penerima-bsu-2022-via-bpjs-ketenagakerjaan-diseleksi-begini-aturan-barunya
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784235545/penerima-bsu-2022-via-bpjs-ketenagakerjaan-diseleksi-begini-aturan-barunya
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784235545/penerima-bsu-2022-via-bpjs-ketenagakerjaan-diseleksi-begini-aturan-barunya
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784235545/penerima-bsu-2022-via-bpjs-ketenagakerjaan-diseleksi-begini-aturan-barunya
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784235545/penerima-bsu-2022-via-bpjs-ketenagakerjaan-diseleksi-begini-aturan-barunya
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784235545/penerima-bsu-2022-via-bpjs-ketenagakerjaan-diseleksi-begini-aturan-barunya
http://teritorial24.com/wagub-fkm-uinsu-rizky-zein-program-kemenaker-sangat-bermanfaat-bagi-pemuda
http://teritorial24.com/wagub-fkm-uinsu-rizky-zein-program-kemenaker-sangat-bermanfaat-bagi-pemuda
http://teritorial24.com/wagub-fkm-uinsu-rizky-zein-program-kemenaker-sangat-bermanfaat-bagi-pemuda
http://teritorial24.com/wagub-fkm-uinsu-rizky-zein-program-kemenaker-sangat-bermanfaat-bagi-pemuda
http://teritorial24.com/wagub-fkm-uinsu-rizky-zein-program-kemenaker-sangat-bermanfaat-bagi-pemuda
http://teritorial24.com/wagub-fkm-uinsu-rizky-zein-program-kemenaker-sangat-bermanfaat-bagi-pemuda
http://teritorial24.com/wagub-fkm-uinsu-rizky-zein-program-kemenaker-sangat-bermanfaat-bagi-pemuda
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095335049/cara-cek-nama-penerima-bsu-2022-online-lewat-hp-di-kemnakergoid-dan-aplikasi-bpjstku-mobile
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095335049/cara-cek-nama-penerima-bsu-2022-online-lewat-hp-di-kemnakergoid-dan-aplikasi-bpjstku-mobile
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095335049/cara-cek-nama-penerima-bsu-2022-online-lewat-hp-di-kemnakergoid-dan-aplikasi-bpjstku-mobile
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095335049/cara-cek-nama-penerima-bsu-2022-online-lewat-hp-di-kemnakergoid-dan-aplikasi-bpjstku-mobile
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095335049/cara-cek-nama-penerima-bsu-2022-online-lewat-hp-di-kemnakergoid-dan-aplikasi-bpjstku-mobile


 

35 

 

dan Aplikasi 

BPJSTKU Mobile 

masuk sebagai penerima BSU 2022 bisa cek secara online 

lewat HP di link kemnaker.go.id dan lewat aplikasi BPJSTKU 

Mobile. Apabila setelah cek di link kemnaker.go.id dan aplikasi 

BPJSTKU Mobile nama pekerja tertera sebagai penerima BSU 

2022, maka dia berhak mencairkan BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta. 

80. 22 

August 

2022 

Menaker Ida 

Optimistis 

Universitas 

Terbuka 

Melahirkan 

Tenaga Kerja 

Terampil & 

Kompeten 

Positi

ve 

Jawa 

Post 

Nationa

l 

Networ

k 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah optimistis 

dengan kualitas lulusan Universitas Terbuka (UT) yang dinilai 

kompeten. "Saya mengapresiasi Universitas Terbuka atas 

upayanya dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja di 

desa," kata Menaker Ida dalam seminar wisuda UT periode II 

tahun 2022 di UTCC, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Senin 

(22/8). Di era disrupsi ini tidak ada lagi batas desa dan kota, 

sehingga alumni UT bisa memanfaatkan kemajuan teknologi 

dengan membuka akses pada pasar-pasar kerja melalui sistem 

aplikasi yang ada di Kemenaker. Di sisi lain menaker juga 

berharap seiring dengan melandainya Covid-19, maka 

pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh, sehingga pengangguran 

ditekan. 

81. 22 

August 

2022 

VIRAL : Urai 

Kemacetan 

Jakarta, Polisi 

hingga 

Pengusaha 

Sepakat Gelar 

FGD Cari Solusi 

Pengaturan Jam 

Kerja 

Positi

ve 

Tugune

ws.com 

"Sudah kita lakukan rapat koordinasi bersama dari seluruh 

instansi terkait baik itu dari KemenPAN-RB, (Kementerian) 

Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, dari DPRD, dari Provinsi 

Jakarta dan beberapa asosiasi yang ada baik itu Apindo terus 

pengusaha-pengusaha angkutan sudah kita lakukan rapat 

dengan hasilnya mereka menyepakati," kata Latif di Polda 

Metro Jaya, Jakarta, Senin (22/8/2022). - Kemacetan yang 

makin merayap DKI Jakarta seiring dilonggarkannya aktivitas 

mobilitas warga membuat pemangku kepentingan mencari 

solusi jitu. Polisi mengungkap ada titik-titik di Jakarta yang 

menjadi sumber kemacetan. Adapun pihak yang akan 

diundang di antaranya pemerintah daerah, kementerian, 

hingga asosiasi pengusaha. 

82. 22 

August 

2022 

Urai Kemacetan 

Jakarta, Polisi 

hingga 

Pengusaha 

Sepakat Gelar 

FGD Cari Solusi 

Pengaturan Jam 

Kerja 

Positi

ve 

Tribun 

News 

"Sudah kita lakukan rapat koordinasi bersama dari seluruh 

instansi terkait baik itu dari KemenPAN-RB, (Kementerian) 

Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, dari DPRD, dari Provinsi 

Jakarta dan beberapa asosiasi yang ada baik itu Apindo terus 

pengusaha-pengusaha angkutan sudah kita lakukan rapat 

dengan hasilnya mereka menyepakati," kata Latif di Polda 

Metro Jaya, Jakarta, Senin (22/8/2022). Kemacetan yang 

makin merayap DKI Jakarta seiring dilonggarkannya aktivitas 

mobilitas warga membuat pemangku kepentingan mencari 

solusi jitu. Polisi mengungkap ada titik-titik di Jakarta yang 

menjadi sumber kemacetan. Adapun pihak yang akan 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095335049/cara-cek-nama-penerima-bsu-2022-online-lewat-hp-di-kemnakergoid-dan-aplikasi-bpjstku-mobile
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095335049/cara-cek-nama-penerima-bsu-2022-online-lewat-hp-di-kemnakergoid-dan-aplikasi-bpjstku-mobile
http://www.jpnn.com/news/menaker-ida-optimistis-universitas-terbuka-melahirkan-tenaga-kerja-terampil-kompeten
http://www.jpnn.com/news/menaker-ida-optimistis-universitas-terbuka-melahirkan-tenaga-kerja-terampil-kompeten
http://www.jpnn.com/news/menaker-ida-optimistis-universitas-terbuka-melahirkan-tenaga-kerja-terampil-kompeten
http://www.jpnn.com/news/menaker-ida-optimistis-universitas-terbuka-melahirkan-tenaga-kerja-terampil-kompeten
http://www.jpnn.com/news/menaker-ida-optimistis-universitas-terbuka-melahirkan-tenaga-kerja-terampil-kompeten
http://www.jpnn.com/news/menaker-ida-optimistis-universitas-terbuka-melahirkan-tenaga-kerja-terampil-kompeten
http://www.jpnn.com/news/menaker-ida-optimistis-universitas-terbuka-melahirkan-tenaga-kerja-terampil-kompeten
http://www.jpnn.com/news/menaker-ida-optimistis-universitas-terbuka-melahirkan-tenaga-kerja-terampil-kompeten
http://www.tugunews.com/67351/Urai-Kemacetan-Jakarta-Polisi-hingga-Pengusaha-Sepakat-Gelar-FGD-Cari-Solusi-Pengaturan-Jam-Kerja
http://www.tugunews.com/67351/Urai-Kemacetan-Jakarta-Polisi-hingga-Pengusaha-Sepakat-Gelar-FGD-Cari-Solusi-Pengaturan-Jam-Kerja
http://www.tugunews.com/67351/Urai-Kemacetan-Jakarta-Polisi-hingga-Pengusaha-Sepakat-Gelar-FGD-Cari-Solusi-Pengaturan-Jam-Kerja
http://www.tugunews.com/67351/Urai-Kemacetan-Jakarta-Polisi-hingga-Pengusaha-Sepakat-Gelar-FGD-Cari-Solusi-Pengaturan-Jam-Kerja
http://www.tugunews.com/67351/Urai-Kemacetan-Jakarta-Polisi-hingga-Pengusaha-Sepakat-Gelar-FGD-Cari-Solusi-Pengaturan-Jam-Kerja
http://www.tugunews.com/67351/Urai-Kemacetan-Jakarta-Polisi-hingga-Pengusaha-Sepakat-Gelar-FGD-Cari-Solusi-Pengaturan-Jam-Kerja
http://www.tugunews.com/67351/Urai-Kemacetan-Jakarta-Polisi-hingga-Pengusaha-Sepakat-Gelar-FGD-Cari-Solusi-Pengaturan-Jam-Kerja
http://www.tugunews.com/67351/Urai-Kemacetan-Jakarta-Polisi-hingga-Pengusaha-Sepakat-Gelar-FGD-Cari-Solusi-Pengaturan-Jam-Kerja
http://www.tugunews.com/67351/Urai-Kemacetan-Jakarta-Polisi-hingga-Pengusaha-Sepakat-Gelar-FGD-Cari-Solusi-Pengaturan-Jam-Kerja
http://www.tribunnews.com/metropolitan/2022/08/22/urai-kemacetan-jakarta-polisi-hingga-pengusaha-sepakat-gelar-fgd-cari-solusi-pengaturan-jam-kerja
http://www.tribunnews.com/metropolitan/2022/08/22/urai-kemacetan-jakarta-polisi-hingga-pengusaha-sepakat-gelar-fgd-cari-solusi-pengaturan-jam-kerja
http://www.tribunnews.com/metropolitan/2022/08/22/urai-kemacetan-jakarta-polisi-hingga-pengusaha-sepakat-gelar-fgd-cari-solusi-pengaturan-jam-kerja
http://www.tribunnews.com/metropolitan/2022/08/22/urai-kemacetan-jakarta-polisi-hingga-pengusaha-sepakat-gelar-fgd-cari-solusi-pengaturan-jam-kerja
http://www.tribunnews.com/metropolitan/2022/08/22/urai-kemacetan-jakarta-polisi-hingga-pengusaha-sepakat-gelar-fgd-cari-solusi-pengaturan-jam-kerja
http://www.tribunnews.com/metropolitan/2022/08/22/urai-kemacetan-jakarta-polisi-hingga-pengusaha-sepakat-gelar-fgd-cari-solusi-pengaturan-jam-kerja
http://www.tribunnews.com/metropolitan/2022/08/22/urai-kemacetan-jakarta-polisi-hingga-pengusaha-sepakat-gelar-fgd-cari-solusi-pengaturan-jam-kerja
http://www.tribunnews.com/metropolitan/2022/08/22/urai-kemacetan-jakarta-polisi-hingga-pengusaha-sepakat-gelar-fgd-cari-solusi-pengaturan-jam-kerja
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diundang di antaranya pemerintah daerah, kementerian, 

hingga asosiasi pengusaha. 

83. 22 

August 

2022 

Awas Salah! Ini 

Alur Pencairan 

BSU 2022 Rp1 

Juta ke 

Rekening 

Penerima 

Negat

ive 

Ayo 

Bandun

g 

Sebelum cair ke rekening, calon penerima harus tahu alur 

pencairan BSU 2022 Rp1 juta. Sebelum mengetahui tahapan 

pencairan bantuan subsidi upah, simak dahulu syarat 

mendapatkan BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan 

Permenaker RI No 16 Tahun 2022, ini syarat mendapatkan BSU 

2022 BPJS Ketenagakerjaan:. Adapun alur pencairan tersebut 

telah disampaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) melalui Instagram resminya. 

84. 22 

August 

2022 

RI Perluas Kerja 

Sama TKI 

dengan Qatar 

dan UAE 

Positi

ve 

Smkn6s

by 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan 

keinginan ini disampaikan oleh Qatar dan United Arab 

Emirates (UAE), setelah keberhasilan kesepakatan dengan 

Pemerintah Arab Saudi. "Negara Timur Tengah lainnya yang 

sudah menyampaikan kepada kami bahwa mereka sudah 

memiliki UU perlindungan yang lebih bagus itu UAE, Qatar dan 

beberapa negara lain menyampaikan," ujar Ida di Ruang Rapat 

Komisi IX DPR RI, Senin (22/8). Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) mengungkapkan ada negara Timur Tengah lainnya 

yang ingin bekerja sama pengiriman pekerja migran Indonesia 

(PMI) alias TKI ke negaranya. Menurutnya, saat ini pemerintah 

tengah mengkaji permintaan dari berbagai negara tersebut. 

85. 22 

August 

2022 

Kemnaker 

Komitmen 

Siapkan Tenaga 

Kerja Sesuai 

Kebutuhan 

Pasar 

Positi

ve 

Akurat.

co 

"Perusahaan harus mampu melakukan perencanaan dan 

transisi masa depan pekerjaan melalui program pembelajaran 

jangka panjang," kata Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi ketika memberikan sambutan 

pada acara Konsolidasi Informasi Demand Pasar Kerja, di 

Jakarta, Minggu (21/8/2022). Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) menegaskan komitmennya untuk 

mengkonsolidasikan informasi pasar kerja dalam menyiapkan 

kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja. 

Kemnaker juga mengajak seluruh pemangku kepentingan 

untuk bersiap menghadapi perubahan substansi yang 

berdampak pada masa depan pekerjaan. Anwar mengatakan, 

konsolidasi informasi pasar kerja memliki arti penting dalam 

pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia. 

86. 22 

August 

2022 

BSU 2022 Cair 

ke Rekening, 

Kemnaker Beri 

Link Daftar 

Bank Penyalur 

BLT Subsidi 

Positi

ve 

Ayo 

Semara

ng 

- Kemnaker memberikan link daftar bank penyalur BLT subsidi 

gaji BSU 2022. Pemerintah melalui Kemnaker memberikan 

dana bantuan BSU 2022 BLT subsidi gaji ini demi 

meningkatkan perekonomian pekerja dan buruh yang 

terdampak oleh Covid 19. Kemnaker dikabarkan melanjutkan 

kembali penyaluran dana bantuan BSU 2022. BLT subsidi gaji 

dari pemerintah melalui Kemnaker tersebut ditujukan untuk 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-794235788/awas-salah-ini-alur-pencairan-bsu-2022-rp1-juta-ke-rekening-penerima
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794235788/awas-salah-ini-alur-pencairan-bsu-2022-rp1-juta-ke-rekening-penerima
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794235788/awas-salah-ini-alur-pencairan-bsu-2022-rp1-juta-ke-rekening-penerima
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794235788/awas-salah-ini-alur-pencairan-bsu-2022-rp1-juta-ke-rekening-penerima
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794235788/awas-salah-ini-alur-pencairan-bsu-2022-rp1-juta-ke-rekening-penerima
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794235788/awas-salah-ini-alur-pencairan-bsu-2022-rp1-juta-ke-rekening-penerima
http://news.smkn6sby.sch.id/ri-perluas-kerja-sama-tki-dengan-qatar-dan-uae
http://news.smkn6sby.sch.id/ri-perluas-kerja-sama-tki-dengan-qatar-dan-uae
http://news.smkn6sby.sch.id/ri-perluas-kerja-sama-tki-dengan-qatar-dan-uae
http://news.smkn6sby.sch.id/ri-perluas-kerja-sama-tki-dengan-qatar-dan-uae
http://akurat.co/kemnaker-komitmen-siapkan-tenaga-kerja-sesuai-kebutuhan-pasar
http://akurat.co/kemnaker-komitmen-siapkan-tenaga-kerja-sesuai-kebutuhan-pasar
http://akurat.co/kemnaker-komitmen-siapkan-tenaga-kerja-sesuai-kebutuhan-pasar
http://akurat.co/kemnaker-komitmen-siapkan-tenaga-kerja-sesuai-kebutuhan-pasar
http://akurat.co/kemnaker-komitmen-siapkan-tenaga-kerja-sesuai-kebutuhan-pasar
http://akurat.co/kemnaker-komitmen-siapkan-tenaga-kerja-sesuai-kebutuhan-pasar
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774235930/bsu-2022-cair-ke-rekening-kemnaker-beri-link-daftar-bank-penyalur-blt-subsidi
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774235930/bsu-2022-cair-ke-rekening-kemnaker-beri-link-daftar-bank-penyalur-blt-subsidi
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774235930/bsu-2022-cair-ke-rekening-kemnaker-beri-link-daftar-bank-penyalur-blt-subsidi
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774235930/bsu-2022-cair-ke-rekening-kemnaker-beri-link-daftar-bank-penyalur-blt-subsidi
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774235930/bsu-2022-cair-ke-rekening-kemnaker-beri-link-daftar-bank-penyalur-blt-subsidi
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774235930/bsu-2022-cair-ke-rekening-kemnaker-beri-link-daftar-bank-penyalur-blt-subsidi
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para pekerja dan buruh dengan sejumlah syarat dan 

ketentuan. 

87. 22 

August 

2022 

Butuh Rp 2 

Triliun Garap 

BLK, RI Bakal 

'Rayu' Bank 

Dunia 

Neutr

al 

Detik Kebutuhan anggaran kegiatan ini diperkirakan sebesar Rp 

2.038.260.308.771 untuk 13 BLK. "Pembangunan BLK itu 

memang membutuhkan pembiayaan yang (tidak) sedikit, 

mohon dukungannya terkait besarnya kebutuhan kami untuk 

melakukan transformasi BLK tersebut," kata Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam rapat kerja 

dengan Komisi IX DPR RI, Senin (22/8/2022). Transformasi BLK 

sebenarnya sudah dilakukan Kemnaker sejak 2021 dengan 

anggaran Rp 20.906.135.371 untuk 3 BLK. Lalu pada 2022 

dianggarkan Rp 232.446.978.935 untuk 11 BLK baik 

pembangunan lanjutan di tahun sebelumnya maupun 

pembangunan baru. 

88. 22 

August 

2022 

Dinilai Tak Jalan 

UU 

Ketenagakerjaa

n PT, Simone 

Acc Cicadas 

Diadukan 

Mantan 

Karyawan Ke 

Disnaker 

Negat

ive 

Figur 

News 

Dinilai Tak Jalan UU Ketenagakerjaan PT, Simone Acc Cicadas 

Diadukan Mantan Karyawan Ke Disnaker. BOGOR- 

FIGURNEWS.COM- Inisial M (39) salah satu mantan Karyawan 

PT.Simone Acc yang beralamat dijalan raya Cicadas Desa 

Cicadas Kecamatan Gunung Putri kabupaten Bogor Jawa Barat, 

mengaku tidak mendapatkan haknya sesuai UU setelah 

mengundurkan diri dari PT Simone Acc tanggal 14 Juli 2022 

bulan lalu. Pasalnya Diduga PT.Simone Acc tidak taat dan 

tidaka melaksanakan amanat UU ketenagakerjaan yang 

berlaku yang mana seharusnya ketika karyawan 

mengundurkan diri dengan melalui prosedur yang benar 

sesuai aturan seharusnya mendapatkan haknya juga sesuai UU 

tentang pengunduran diri. Saya sudah bekerja selama 18 

tahun dari tahun 2004 hingga tahun 2022 namun ketika 

mengundurkan diri hanya mendapatkan sisa gaji dan uang cuti 

tahunan yang belum gugur dengan nilai yang tidak sesuai 

ketentuan UU ketenagakerjaan," keluhnya. 

89. 22 

August 

2022 

RI Siap Kirim TKI 

ke Arab Saudi, 

Larang 

'Multitasking' 

Negat

ive 

Cnn 

Indones

ia 

Pemerintah siap kembali mengirimkan Tenaga Kerja Indonesia 

(TKI) ke Arab Saudi, setelah ada penandatanganan dokumen 

technical arrangements atau Sistem Penempatan Satu Kanal 

(SPSK) pada 11 Agustus 2022. Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah mengatakan perjanjian ini bertujuan untuk 

menyelesaikan berbagai permasalahan yang selama ini terjadi 

saat pengiriman TKI ke Arab Saudi, diantaranya pekerjaan 

yang diberikan lebih dari satu, hingga adanya TKI ilegal. Ida 

menjelaskan ada banyak poin penting yang disepakati dalam 

perjanjian antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Selain 

itu, upah minimum juga ditentukan sebesar 1.500 SAR atau 

setara Rp5,9 juta per bulan (kurs Rp3. 976 per SAR), dan Arab 

http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6248010/butuh-rp-2-triliun-garap-blk-ri-bakal-rayu-bank-dunia
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6248010/butuh-rp-2-triliun-garap-blk-ri-bakal-rayu-bank-dunia
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6248010/butuh-rp-2-triliun-garap-blk-ri-bakal-rayu-bank-dunia
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6248010/butuh-rp-2-triliun-garap-blk-ri-bakal-rayu-bank-dunia
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6248010/butuh-rp-2-triliun-garap-blk-ri-bakal-rayu-bank-dunia
http://www.figurnews.com/2022/08/dinilai-tak-jalan-uu-ketenagakerjaan-pt.html
http://www.figurnews.com/2022/08/dinilai-tak-jalan-uu-ketenagakerjaan-pt.html
http://www.figurnews.com/2022/08/dinilai-tak-jalan-uu-ketenagakerjaan-pt.html
http://www.figurnews.com/2022/08/dinilai-tak-jalan-uu-ketenagakerjaan-pt.html
http://www.figurnews.com/2022/08/dinilai-tak-jalan-uu-ketenagakerjaan-pt.html
http://www.figurnews.com/2022/08/dinilai-tak-jalan-uu-ketenagakerjaan-pt.html
http://www.figurnews.com/2022/08/dinilai-tak-jalan-uu-ketenagakerjaan-pt.html
http://www.figurnews.com/2022/08/dinilai-tak-jalan-uu-ketenagakerjaan-pt.html
http://www.figurnews.com/2022/08/dinilai-tak-jalan-uu-ketenagakerjaan-pt.html
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220822164400-92-837636/ri-siap-kirim-tki-ke-arab-saudi-larang-multitasking
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220822164400-92-837636/ri-siap-kirim-tki-ke-arab-saudi-larang-multitasking
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http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220822164400-92-837636/ri-siap-kirim-tki-ke-arab-saudi-larang-multitasking
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Saudi juga berkomitmen untuk menghentikan kebijakan 

konversi visa WNI menjadi visa kerja. 

90. 22 

August 

2022 

Tersedia! 

Lowongan Kerja 

di PT Kereta 

Cepat Indonesia 

China, Formasi 

Emu In-Depot 

Mechanic Level 

1 dan 2 

Positi

ve 

Pikiran 

Rakyat 

Tasikm

alaya 

PT Kereta Cepat Indonesia China atau PT KCIC tengah 

membuka lowongan kerja (loker). Bagian yang tersedia PT 

Kereta Cepat Indonesia China yaitu Emu In-Depot Mechanic 

Level 1 dan 2. PT Kereta Cepat Indonesia China membuka 

pendaftaran hingga Rabu, 31 Agustus 2022, seperti dikutip 

PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari akun media sosial resmi 

Instagram @kemnaker. Kualifikasi yang harus dipenuhi, yakni 

calon pelamar kerja adalah Warga Negara Indonesia atau WNI. 

91. 22 

August 

2022 

Kemnaker : 

Generasi Alpha 

Perlu 

Digandeng 

dalam 

Pembudayaan 

K3 - Lensa 

Reportase 

Neutr

al 

Lensa 

Reporta

se 

Apabila kita dapat menggandeng generasi A dalam 

pembudayaan K3, tentu ini merupakan sebuah manfaat yang 

tak boleh kita sia-siakan, " kata Haiyani dalam sambutannya 

yang dibacakan oleh Direktur Bina Pengujian K3 Kemnaker, M. 

Idham secara virtual saat membuka Talkshow 'Peningkatakan 

Peran Media dan Kaum Muda dalam Pembudayaan K3 di 

kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (20/8/2022). 

lensareportase.com, Bogor- Kaum muda, kaum milenial, 

generasi Z, dan generasi Alpha yang merupakan generasi 

paling muda, dinilai turut berperan sebagai pengantar 

komunikasi dan penyampaian informasi membudidayakan K3 

(Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dalam semua aktivitas 

kehidupan. Menurut Dirjen Binwasnaker & K3 Kemnaker, 

Haiyani Rumondang, upaya mengajak generasi A dalam 

membudayakan K3, perlu diintensifkan karena generasi A 

tumbuh dikelilingi oleh teknologi sebagai hiburan saat mereka 

berusia masih sangat dini. "Peran media massa diperlukan 

untuk pembudayaan K3 karena informasi yang diberikan akan 

mempengaruhi perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat 

dalam menterjahkan perilaku budaya K3 dala masyarakat, " 

ujarnya. 

92. 22 

August 

2022 

Rapat 3,5 Jam, 

DPR Minta 

Menaker 

Pastikan Arab 

Saudi Setop 

Konversi Visa 

Neutr

al 

Detik Rapat antara Komisi IX DPR dengan Menteri Ketenagakerjaan 

Ida Fauziyah berlangsung selama 3,5 jam. 1. Komisi IX DPR RI 

mengapresiasi Kementerian Ketenagakerjaan terhadap upaya 

uji coba penempatan Pekerja Migran Indonesia atau TKI ke 

Arab Saudi melalui pengaturan teknis Sistem Penempatan Satu 

Kanal yang mulai berlaku per 11 Agustus 2022. A. 

Mengevaluasi jalur penempatan CPMI unprosedural dan 

memastikan Arab Saudi telah menghentikan kebijakan 

konversi visa WNI menjadi visa kerja pada sektor domestik. 

Rapat itu menghasilkan tujuh kesimpulan yang dibacakan oleh 

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene selaku 

pimpinan rapat. 

http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065335557/tersedia-lowongan-kerja-di-pt-kereta-cepat-indonesia-china-formasi-emu-in-depot-mechanic-level-1-dan-2
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065335557/tersedia-lowongan-kerja-di-pt-kereta-cepat-indonesia-china-formasi-emu-in-depot-mechanic-level-1-dan-2
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065335557/tersedia-lowongan-kerja-di-pt-kereta-cepat-indonesia-china-formasi-emu-in-depot-mechanic-level-1-dan-2
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065335557/tersedia-lowongan-kerja-di-pt-kereta-cepat-indonesia-china-formasi-emu-in-depot-mechanic-level-1-dan-2
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065335557/tersedia-lowongan-kerja-di-pt-kereta-cepat-indonesia-china-formasi-emu-in-depot-mechanic-level-1-dan-2
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065335557/tersedia-lowongan-kerja-di-pt-kereta-cepat-indonesia-china-formasi-emu-in-depot-mechanic-level-1-dan-2
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065335557/tersedia-lowongan-kerja-di-pt-kereta-cepat-indonesia-china-formasi-emu-in-depot-mechanic-level-1-dan-2
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065335557/tersedia-lowongan-kerja-di-pt-kereta-cepat-indonesia-china-formasi-emu-in-depot-mechanic-level-1-dan-2
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93. 22 

August 

2022 

Daya Saing 

Digital Rendah, 

Menaker Minta 

Lulusan PT Ikut 

Pelatihan 

Vokasi 

Neutr

al 

Sindo 

News 

Daya saing digital indonesia menempati posisi terendah, yakni 

ranking 56 dari 63 negara berdasarkan survei World Digital 

Competitiveness. Data world digital competitiveness ranking 

menunjukkan daya saing Indonesia di tahun ini berada di 

peringkat 56 dari 63 negara," kata Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker), Ida Fauziyah, di hadapan calon wisudawan 

Universitas Terbuka (UT), Pamulang, Senin (22/8/22). Oleh 

karenanya, Menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu 

mendorong seluruh lulusan Perguruan Tinggi (PT) baik negeri 

dan swasta mengikuti pelatihan vokasi guna mengejar 

kesenjangan antara latar pendidikan dengan pasar kerja. Hal 

itu mendorong pemerintah menggencarkan pelatihan vokasi. 

94. 22 

August 

2022 

Renovasi Balai 

Latihan Kerja, 

Menaker Ida 

Minta Pinjaman 

ke Bank Dunia 

Positi

ve 

Cnn 

Indones

ia 

Kebutuhannya anggarannya sekitar Rp2 triliun yang sebagian 

bakal dipinjam dari Bank Dunia. Oleh karenanya, opsi 

melakukan pinjaman ke lembaga asing seperti Bank Dunia 

serta negara lain yang memperhatikan masalah peningkatan 

SDM dilakukan. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah berencana untuk merevitalisasi (merenovasi) 13 balai 

latihan kerja (BLK) pada periode 2022-2024. Menurut Ida, 

pinjaman ke pihak lain dilakukan Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebagai komitmen agar tak 

hanya bergantung pada dana APBN saja. 

95. 22 

August 

2022 

Menaker 

Harapkan 

Lulusan UT 

Adaptif dan 

Inovatif 

Positi

ve 

Bisnisto

day.co.i

d 

"Saya bangga karena UT merupakan institusi pendidikan tinggi 

yang memberikan peluang besar kepada semua orang untuk 

mengakses pendidikan tinggi berkualitas dengan teknologi 

yang up-to-date," kata Menaker Ida Fauziyah ketika 

memberikan sambutan pada Seminar Wisuda Periode II Tahun 

Akademik 2021-2022 Universitas Terbuka, di Tangerang 

Selatan, Banten, Senin (22/8). Menaker mengemukakan, saat 

ini Indonesia masih tertinggal dalam hal daya saing digital. 

Ditambahkan Menaker, selaras dengan besarnya 

pertumbuhan generasi milenial dan Z yang merupakan 

generasi sangat melek tekonologi. "Melalui aplikasi Siapkerja 

kami memberikan informasi mengenai dunia pekerjaan agar 

generasi muda yang mengaksesnya memiliki persiapan dalam 

memasuki dunia kerja," ujar Menaker. 

96. 22 

August 

2022 

Renovasi Balai 

Latihan Kerja, 

Menaker Ida 

Minta Pinjaman 

ke Bank Dunia 

Positi

ve 

Smkn6s

by 

Kebutuhannya anggarannya sekitar Rp2 triliun yang sebagian 

bakal dipinjam dari Bank Dunia. Oleh karenanya, opsi 

melakukan pinjaman ke lembaga asing seperti Bank Dunia 

serta negara lain yang memperhatikan masalah peningkatan 

SDM dilakukan. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah berencana untuk merevitalisasi (merenovasi) 13 balai 

latihan kerja (BLK) pada periode 2022-2024. Menurut Ida, 

pinjaman ke pihak lain dilakukan Kementerian 

http://metro.sindonews.com/read/863393/171/daya-saing-digital-rendah-menaker-minta-lulusan-pt-ikut-pelatihan-vokasi-1661166499
http://metro.sindonews.com/read/863393/171/daya-saing-digital-rendah-menaker-minta-lulusan-pt-ikut-pelatihan-vokasi-1661166499
http://metro.sindonews.com/read/863393/171/daya-saing-digital-rendah-menaker-minta-lulusan-pt-ikut-pelatihan-vokasi-1661166499
http://metro.sindonews.com/read/863393/171/daya-saing-digital-rendah-menaker-minta-lulusan-pt-ikut-pelatihan-vokasi-1661166499
http://metro.sindonews.com/read/863393/171/daya-saing-digital-rendah-menaker-minta-lulusan-pt-ikut-pelatihan-vokasi-1661166499
http://metro.sindonews.com/read/863393/171/daya-saing-digital-rendah-menaker-minta-lulusan-pt-ikut-pelatihan-vokasi-1661166499
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220822180822-92-837700/renovasi-balai-latihan-kerja-menaker-ida-minta-pinjaman-ke-bank-dunia
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220822180822-92-837700/renovasi-balai-latihan-kerja-menaker-ida-minta-pinjaman-ke-bank-dunia
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220822180822-92-837700/renovasi-balai-latihan-kerja-menaker-ida-minta-pinjaman-ke-bank-dunia
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220822180822-92-837700/renovasi-balai-latihan-kerja-menaker-ida-minta-pinjaman-ke-bank-dunia
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220822180822-92-837700/renovasi-balai-latihan-kerja-menaker-ida-minta-pinjaman-ke-bank-dunia
http://bisnistoday.co.id/menaker-harapkan-lulusan-ut-adaptif-dan-inovatif
http://bisnistoday.co.id/menaker-harapkan-lulusan-ut-adaptif-dan-inovatif
http://bisnistoday.co.id/menaker-harapkan-lulusan-ut-adaptif-dan-inovatif
http://bisnistoday.co.id/menaker-harapkan-lulusan-ut-adaptif-dan-inovatif
http://bisnistoday.co.id/menaker-harapkan-lulusan-ut-adaptif-dan-inovatif
http://news.smkn6sby.sch.id/renovasi-balai-latihan-kerja-menaker-ida-minta-pinjaman-ke-bank-dunia
http://news.smkn6sby.sch.id/renovasi-balai-latihan-kerja-menaker-ida-minta-pinjaman-ke-bank-dunia
http://news.smkn6sby.sch.id/renovasi-balai-latihan-kerja-menaker-ida-minta-pinjaman-ke-bank-dunia
http://news.smkn6sby.sch.id/renovasi-balai-latihan-kerja-menaker-ida-minta-pinjaman-ke-bank-dunia
http://news.smkn6sby.sch.id/renovasi-balai-latihan-kerja-menaker-ida-minta-pinjaman-ke-bank-dunia
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Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebagai komitmen agar tak 

hanya bergantung pada dana APBN saja. 

97. 22 

August 

2022 

Menaker: Era 

Digital dan 

Bonus 

Demografi 

Tuntut Lulusan 

UT Adaptif dan 

Inovatif 

Positi

ve 

Merdek

anews 

"Saya bangga karena UT merupakan institusi pendidikan tinggi 

yang memberikan peluang besar kepada semua orang untuk 

mengakses pendidikan tinggi berkualitas dengan teknologi 

yang up-to-date," kata Menaker Ida Fauziyah ketika 

memberikan sambutan pada Seminar Wisuda Periode II Tahun 

Akademik 2021-2022 Universitas Terbuka, di Tangerang 

Selatan, Banten, Senin (22/8/2022). Menaker mengemukakan, 

saat ini Indonesia masih tertinggal dalam hal daya saing digital. 

Ditambahkan Menaker, selaras dengan besarnya 

pertumbuhan generasi milenial dan Z yang merupakan 

generasi sangat melek tekonologi. "Melalui aplikasi Siapkerja 

kami memberikan informasi mengenai dunia pekerjaan agar 

generasi muda yang mengaksesnya memiliki persiapan dalam 

memasuki dunia kerja," ujar Menaker. 

98. 22 

August 

2022 

Info Lowongan 

Kerja Bank 

Indonesia! 

Simak Syarat 

dan Ketentuan 

yang Berlaku, 

Terbuka hingga 

25 Agustus 

2022 

Neutr

al 

Pikiran 

Rakyat 

Tasikm

alaya 

Dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari akun Instagram 

@kemnaker, pendaftaran lowongan kerja (loker) ini, dimulai 

pada 20 hingga 25 Agustus 2022. Lowongan kerja (loker) di 

Bank Indonesia terbuka bagi putra/putri terbaik bangsa yang 

memiliki integritas serta dedikasi tinggi. Selain itu, Bank 

Indonesia pun mengundang putra/putri yang mempunyai 

semangat inovasi, komitmen bekerja secara profesional, serta 

kolaborasi untuk menjaga stabilitas perekonomian negeri 

dengan melalui rekrutmen PCPM Angkatan 37. Syarat dan 

ketentuannya, yaitu Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah 

dinyatakan lulus dengan strata pendidikan S1/S2. 

99. 22 

August 

2022 

Menaker Sebut 

Gencarkan 

Pendidikan 

Vokasi Untuk 

Tingkatkan 

Daya Saing 

Digital 

Indonesia 

Positi

ve 

Media 

Indones

ia 

DATA World Digital Competitiveness menunjukkan daya saing 

digital Indonesia menempati peringkat 56 dari 63 negara. 

"Banyak perusahaan di Indonesia yang sulit mencari karyawan 

dengan kemampuan digital yang sesuai. Pemerintah pun 

berupaya untuk terus meningkatkan daya saing tersebut, salah 

satunnya lewat pelatihan vokasi. Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah mengungkapkan, beberapa faktor penyebab 

tertinggalnya daya saing digital itu adalah persoalan mismatch 

atau ketidakcocokan antara latar belakang pendidikan dengan 

pekerjaan. 

100. 22 

August 

2022 

BSU 2022 Cair 

Akhir Agustus 

Ini? Simak Info 

Resmi dari 

Kemenaker 

terkait BLT 

Positi

ve 

Pikiran 

Rakyat 

Depok 

BSU 2022 cair akhir Agustus ini? Lantas, benarkah BSU 2022 

akan cair akhir Agustus ini? Simak info resmi dari Kemenaker 

terkait BLT subsidi gaji Rp1 juta bagi pekerja. BSU 2022 belum 

juga disalurkan hingga saat Agustus ini dan membuat para 

http://www.merdekanews.co/read/17519/Menaker-Era-Digital-dan-Bonus-Demografi-Tuntut-Lulusan-UT-Adaptif-dan-Inovatif
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http://www.merdekanews.co/read/17519/Menaker-Era-Digital-dan-Bonus-Demografi-Tuntut-Lulusan-UT-Adaptif-dan-Inovatif
http://www.merdekanews.co/read/17519/Menaker-Era-Digital-dan-Bonus-Demografi-Tuntut-Lulusan-UT-Adaptif-dan-Inovatif
http://www.merdekanews.co/read/17519/Menaker-Era-Digital-dan-Bonus-Demografi-Tuntut-Lulusan-UT-Adaptif-dan-Inovatif
http://www.merdekanews.co/read/17519/Menaker-Era-Digital-dan-Bonus-Demografi-Tuntut-Lulusan-UT-Adaptif-dan-Inovatif
http://www.merdekanews.co/read/17519/Menaker-Era-Digital-dan-Bonus-Demografi-Tuntut-Lulusan-UT-Adaptif-dan-Inovatif
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065334269/info-lowongan-kerja-bank-indonesia-simak-syarat-dan-ketentuan-yang-berlaku-terbuka-hingga-25-agustus-2022
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065334269/info-lowongan-kerja-bank-indonesia-simak-syarat-dan-ketentuan-yang-berlaku-terbuka-hingga-25-agustus-2022
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065334269/info-lowongan-kerja-bank-indonesia-simak-syarat-dan-ketentuan-yang-berlaku-terbuka-hingga-25-agustus-2022
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065334269/info-lowongan-kerja-bank-indonesia-simak-syarat-dan-ketentuan-yang-berlaku-terbuka-hingga-25-agustus-2022
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065334269/info-lowongan-kerja-bank-indonesia-simak-syarat-dan-ketentuan-yang-berlaku-terbuka-hingga-25-agustus-2022
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065334269/info-lowongan-kerja-bank-indonesia-simak-syarat-dan-ketentuan-yang-berlaku-terbuka-hingga-25-agustus-2022
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065334269/info-lowongan-kerja-bank-indonesia-simak-syarat-dan-ketentuan-yang-berlaku-terbuka-hingga-25-agustus-2022
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065334269/info-lowongan-kerja-bank-indonesia-simak-syarat-dan-ketentuan-yang-berlaku-terbuka-hingga-25-agustus-2022
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065334269/info-lowongan-kerja-bank-indonesia-simak-syarat-dan-ketentuan-yang-berlaku-terbuka-hingga-25-agustus-2022
http://mediaindonesia.com/humaniora/516762/menaker-sebut-gencarkan-pendidikan-vokasi-untuk-tingkatkan-daya-saing-digital-indonesia
http://mediaindonesia.com/humaniora/516762/menaker-sebut-gencarkan-pendidikan-vokasi-untuk-tingkatkan-daya-saing-digital-indonesia
http://mediaindonesia.com/humaniora/516762/menaker-sebut-gencarkan-pendidikan-vokasi-untuk-tingkatkan-daya-saing-digital-indonesia
http://mediaindonesia.com/humaniora/516762/menaker-sebut-gencarkan-pendidikan-vokasi-untuk-tingkatkan-daya-saing-digital-indonesia
http://mediaindonesia.com/humaniora/516762/menaker-sebut-gencarkan-pendidikan-vokasi-untuk-tingkatkan-daya-saing-digital-indonesia
http://mediaindonesia.com/humaniora/516762/menaker-sebut-gencarkan-pendidikan-vokasi-untuk-tingkatkan-daya-saing-digital-indonesia
http://mediaindonesia.com/humaniora/516762/menaker-sebut-gencarkan-pendidikan-vokasi-untuk-tingkatkan-daya-saing-digital-indonesia
http://mediaindonesia.com/humaniora/516762/menaker-sebut-gencarkan-pendidikan-vokasi-untuk-tingkatkan-daya-saing-digital-indonesia
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095337178/bsu-2022-cair-akhir-agustus-ini-simak-info-resmi-dari-kemenaker-terkait-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095337178/bsu-2022-cair-akhir-agustus-ini-simak-info-resmi-dari-kemenaker-terkait-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095337178/bsu-2022-cair-akhir-agustus-ini-simak-info-resmi-dari-kemenaker-terkait-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095337178/bsu-2022-cair-akhir-agustus-ini-simak-info-resmi-dari-kemenaker-terkait-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095337178/bsu-2022-cair-akhir-agustus-ini-simak-info-resmi-dari-kemenaker-terkait-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095337178/bsu-2022-cair-akhir-agustus-ini-simak-info-resmi-dari-kemenaker-terkait-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
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Subsidi Gaji Rp1 

Juta 

pekerja bertanya-tanya tentang jadwal pencairan bantuan 

tersebut. 

101. 22 

August 

2022 

Butuh Rp 2 T 

Revitalisasi BLK 

di 2023-2024, 

Menaker Minta 

Dukungan DPR 

Positi

ve 

Viva 

News 

"Tahun 2022 kami telah menganggarkan Rp 232.466.978.935 

(Rp 232,4 miliar) untuk 11 BLK," kata Ida dalam telekonferensi 

di Rapat Kerja Menteri Ketenagakerjaan bersama Komisi IX 

DPR RI, Senin 22 Agustus 2022. Sementara pada Tahun 2023-

2024, Ida mengatakan bahwa kebutuhan anggaran untuk 

revitalisasi sarana prasarana BLK di 13 daerah, diperkirakan 

mencapai sebesar Rp 2,03 triliun. Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, anggaran revitalisasi 

sarana prasarana transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) di 13 

daerah pada tahun 2021 sudah terealisasi sekitar Rp 20,9 

miliar untuk tiga BLK. Untuk tahun ini sudah dinaikkan tahun 

ini menjadi Rp 232,4 miliar. 

102. 22 

August 

2022 

Lulusan UT 

Dituntut 

Adaptif dan 

Inovatif di Era 

Digital dan 

Bonus 

Demografi 

Positi

ve 

Suara.c

om 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah melihat tantangan di 

era digital dan bonus demografi yang begitu ketat sekarang ini, 

menuntut para lulusan Universitas Terbuka (UT) untuk bisa 

terus adaptif dan inovatif dengan segala perubahan yang ada. 

Ida juga berpesan kepada para wisudawan dan wisudawati UT 

untuk tetap rendah hati, tidak cepat berpuas diri serta terus 

belajar dengan memanfaatkan segala media untuk 

meningkatkan kompetensinya agar. Demografi dan Revolusi 

Digital," pungkasnya. Siapa pun, usia berapa pun, tetap 

memiliki kesempatan memperoleh pendidikan dan pelatihan 

guna meningkatkan kompetensinya. 

103. 22 

August 

2022 

RI Siap Kirim TKI 

ke Arab Saudi, 

Larang 

'Multitasking' 

Negat

ive 

Smkn6s

by 

Pemerintah siap kembali mengirimkan Tenaga Kerja Indonesia 

(TKI) ke Arab Saudi, setelah ada penandatanganan dokumen 

technical arrangements atau Sistem Penempatan Satu Kanal 

(SPSK) pada 11 Agustus 2022. Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah mengatakan perjanjian ini bertujuan untuk 

menyelesaikan berbagai permasalahan yang selama ini terjadi 

saat pengiriman TKI ke Arab Saudi, diantaranya pekerjaan 

yang diberikan lebih dari satu, hingga adanya TKI ilegal. Ida 

menjelaskan ada banyak poin penting yang disepakati dalam 

perjanjian antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Selain 

itu, upah minimum juga ditentukan sebesar 1.500 SAR atau 

setara Rp5,9 juta per bulan (kurs Rp3. 976 per SAR), dan Arab 

Saudi juga berkomitmen untuk menghentikan kebijakan 

konversi visa WNI menjadi visa kerja. 

104. 22 

August 

2022 

Lulusan UT 

Dituntut Untuk 

Adaptif dan 

Inovatif 

Positi

ve 

Progres

news.in

fo 

Saya optimis semua lulusan UT akan menjadi motor 

pembangunan bagi Indonesia di era Bonus Demografi dan 

Revolusi Digital," pungkasnya. Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah mengungkapkan, melihat tantangan di era digital dan 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095337178/bsu-2022-cair-akhir-agustus-ini-simak-info-resmi-dari-kemenaker-terkait-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095337178/bsu-2022-cair-akhir-agustus-ini-simak-info-resmi-dari-kemenaker-terkait-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
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http://metro.suara.com/read/2022/08/22/213728/lulusan-ut-dituntut-adaptif-dan-inovatif-di-era-digital-dan-bonus-demografi
http://metro.suara.com/read/2022/08/22/213728/lulusan-ut-dituntut-adaptif-dan-inovatif-di-era-digital-dan-bonus-demografi
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http://news.smkn6sby.sch.id/ri-siap-kirim-tki-ke-arab-saudi-larang-multitasking
http://news.smkn6sby.sch.id/ri-siap-kirim-tki-ke-arab-saudi-larang-multitasking
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Menghadapi 

Era Digital dan 

Bonus 

Demografi 

bonus demografi yang begitu ketat sekarang ini, menuntut 

para lulusan Universitas Terbuka (UT) untuk bisa terus adaptif 

dan inovatif dengan segala perubahan yang ada. "Digitalisasi 

tidak hanya menggeser kebutuhan keterampilan dan jenis 

pekerjaan yang meningkatkan risiko missmatch di pasar kerja, 

namun turut mengubah hubungan dan waktu bekerja menjadi 

lebih fleksibel," ucapnya. Menaker berpesan kepada para 

wisudawan dan wisudawati UT untuk tetap rendah hati, tidak 

cepat berpuas diri serta terus belajar dengan memanfaatkan 

segala media untuk meningkatkan kompetensinya agar tidak 

tertinggal di era digital. 

105. 22 

August 

2022 

Menaker: 

Indonesia 

Masih 

Tertinggal 

Dalam Hal Daya 

Saing Digital | 

31left 

Negat

ive 

31left.c

om 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker), Ida Fauziyah mengemukakan saat ini Indonesia 

masih tertinggal dalam hal daya saing digital. Ida mengatakan 

Data World Digital Competitiveness Ranking memperlihatkan, 

daya saing digital Indonesia tahun 2020 berada. Ditambahkan 

Menaker, selaras dengan besarnya pertumbuhan generasi 

milenial dan Z yang merupakan generasi sangat melek 

teknologi. "Melalui aplikasi Siapkerja kami memberikan 

informasi mengenai dunia pekerjaan agar generasi muda yang 

mengaksesnya memiliki persiapan dalam memasuki dunia 

kerja," ujar Menaker. 

106. 22 

August 

2022 

RI Perluas Kerja 

Sama TKI 

dengan Qatar 

dan UAE 

Positi

ve 

Beritab

aru.ne

ws 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan 

keinginan ini disampaikan oleh Qatar dan United Arab 

Emirates (UAE), setelah keberhasilan kesepakatan dengan 

Pemerintah Arab Saudi. "Negara Timur Tengah lainnya yang 

sudah menyampaikan kepada kami bahwa mereka sudah 

memiliki UU perlindungan yang lebih bagus itu UAE, Qatar dan 

beberapa negara lain menyampaikan," ujar Ida di Ruang Rapat 

Komisi IX DPR RI, Senin (22/8). Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) mengungkapkan ada negara Timur Tengah lainnya 

yang ingin bekerja sama pengiriman pekerja migran Indonesia 

(PMI) alias TKI ke negaranya. Menurutnya, saat ini pemerintah 

tengah mengkaji permintaan dari berbagai negara tersebut. 

107. 22 

August 

2022 

RI Perluas Kerja 

Sama TKI 

dengan Qatar 

dan UAE 

Positi

ve 

Cnn 

Indones

ia 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan 

keinginan ini disampaikan oleh Qatar dan United Arab 

Emirates (UAE), setelah keberhasilan kesepakatan dengan 

Pemerintah Arab Saudi. "Negara Timur Tengah lainnya yang 

sudah menyampaikan kepada kami bahwa mereka sudah 

memiliki UU perlindungan yang lebih bagus itu UAE, Qatar dan 

beberapa negara lain menyampaikan," ujar Ida di Ruang Rapat 

Komisi IX DPR RI, Senin (22/8).. Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) mengungkapkan ada negara Timur Tengah lainnya 

yang ingin bekerja sama pengiriman pekerja migran Indonesia 

http://progresnews.info/2022/08/22/lulusan-ut-dituntut-adaptif-dan-inovatif-menghadapi-era-digital-dan-bonus-demografi
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http://beritabaru.news/ri-perluas-kerja-sama-tki-dengan-qatar-dan-uae-178078.html
http://beritabaru.news/ri-perluas-kerja-sama-tki-dengan-qatar-dan-uae-178078.html
http://beritabaru.news/ri-perluas-kerja-sama-tki-dengan-qatar-dan-uae-178078.html
http://beritabaru.news/ri-perluas-kerja-sama-tki-dengan-qatar-dan-uae-178078.html
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(PMI) alias TKI ke negaranya. Menurutnya, saat ini pemerintah 

tengah mengkaji permintaan dari berbagai negara tersebut. 

108. 22 

August 

2022 

Pemerintah 

Mulai Negosiasi 

Penempatan 

Kembali PMI ke 

Qatar, Kuwait, 

dan UEA 

Neutr

al 

Republi

ka 

"Kami saat ini sedang proses negosiasi dengan Pemerintah 

Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab (UEA)," kata Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah saat rapat kerja dengan Komisi 

IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/8/2022). 

Kesepakatan ini sah berlaku selama dua tahun usai kedua 

belah pihak menandatangani dokumen joint statement di Bali 

pada 11 Agustus 2022. Setelah berhasil menyepakati sistem 

penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) dengan 

Pemerintah Arab Saudi, kini Pemerintah Indonesia mulai 

menjajaki kerja sama serupa dengan tiga negara Timur Tengah 

lain. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan penempatan PMI 

ke Timur Tengah sekaligus mencegah penempatan ilegal. 

109. 22 

August 

2022 

Pemerintah 

Mulai Negosiasi 

Penempatan 

Kembali PMI ke 

Qatar, Kuwait 

dan UEA 

Neutr

al 

Republi

ka 

"Kami saat ini sedang proses negosiasi dengan Pemerintah 

Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab (UEA)," kata Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat rapat kerja dengan Komisi 

IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/8). 

Kesepakatan ini sah berlaku selama dua tahun usai kedua 

belah pihak menandatangani dokumen joint statement di Bali 

pada 11 Agustus 2022 lalu. Setelah berhasil menyepakati 

sistem penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) dengan 

Pemerintah Arab Saudi, kini Pemerintah Indonesia mulai 

menjajaki kerja sama serupa dengan tiga negara Timur Tengah 

lain. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan penempatan PMI 

ke Timur Tengah sekaligus mencegah penempatan ilegal. 

110. 22 

August 

2022 

Pemerintah 

Mulai Negosiasi 

Penempatan 

Kembali PMI ke 

Qatar, Kuwait 

dan UEA 

|Republika 

Online 

Neutr

al 

Republi

ka 

"Kami saat ini sedang proses negosiasi dengan Pemerintah 

Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab (UEA)," kata Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat rapat kerja dengan Komisi 

IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/8). 

Kesepakatan ini sah berlaku selama dua tahun usai kedua 

belah pihak menandatangani dokumen joint statement di Bali 

pada 11 Agustus 2022 lalu. Setelah berhasil menyepakati 

sistem penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) dengan 

Pemerintah Arab Saudi, kini Pemerintah Indonesia mulai 

menjajaki kerja sama serupa dengan tiga negara Timur Tengah 

lain. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan penempatan PMI 

ke Timur Tengah sekaligus mencegah penempatan ilegal. 

111. 22 

August 

2022 

Era Digital dan 

Bonus 

Demografi 

Tuntut Lulusan 

Positi

ve 

Pewart

asatu.c

om 

Saya optimis semua lulusan UT akan menjadi motor 

pembangunan bagi Indonesia di era Bonus Demografi dan 

Revolusi Digital," pungkasnya. Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah mengungkapkan, melihat tantangan di era digital dan 

bonus demografi yang begitu ketat sekarang ini, menuntut 

http://republika.co.id/berita/rh0zc7485/pemerintah-mulai-negosiasi-penempatan-kembali-pmi-ke-qatar-kuwait-dan-uea
http://republika.co.id/berita/rh0zc7485/pemerintah-mulai-negosiasi-penempatan-kembali-pmi-ke-qatar-kuwait-dan-uea
http://republika.co.id/berita/rh0zc7485/pemerintah-mulai-negosiasi-penempatan-kembali-pmi-ke-qatar-kuwait-dan-uea
http://republika.co.id/berita/rh0zc7485/pemerintah-mulai-negosiasi-penempatan-kembali-pmi-ke-qatar-kuwait-dan-uea
http://republika.co.id/berita/rh0zc7485/pemerintah-mulai-negosiasi-penempatan-kembali-pmi-ke-qatar-kuwait-dan-uea
http://republika.co.id/berita/rh0zc7485/pemerintah-mulai-negosiasi-penempatan-kembali-pmi-ke-qatar-kuwait-dan-uea
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http://republika.co.id/berita/rh0zgu349/pemerintah-mulai-negosiasi-penempatan-kembali-pmi-ke-qatar-kuwait-dan-uea%25c2%25a0
http://republika.co.id/berita/rh0zgu349/pemerintah-mulai-negosiasi-penempatan-kembali-pmi-ke-qatar-kuwait-dan-uea%25c2%25a0
http://republika.co.id/berita/rh0zgu349/pemerintah-mulai-negosiasi-penempatan-kembali-pmi-ke-qatar-kuwait-dan-uea%25c2%25a0
http://republika.co.id/berita/rh0zgu349/pemerintah-mulai-negosiasi-penempatan-kembali-pmi-ke-qatar-kuwait-dan-uea%25c2%25a0
http://republika.co.id/berita/rh0zgu349/pemerintah-mulai-negosiasi-penempatan-kembali-pmi-ke-qatar-kuwait-dan-uea%25c2%25a0
http://republika.co.id/berita/rh0zgu349/pemerintah-mulai-negosiasi-penempatan-kembali-pmi-ke-qatar-kuwait-dan-uea%25C2%25A0
http://republika.co.id/berita/rh0zgu349/pemerintah-mulai-negosiasi-penempatan-kembali-pmi-ke-qatar-kuwait-dan-uea%25C2%25A0
http://republika.co.id/berita/rh0zgu349/pemerintah-mulai-negosiasi-penempatan-kembali-pmi-ke-qatar-kuwait-dan-uea%25C2%25A0
http://republika.co.id/berita/rh0zgu349/pemerintah-mulai-negosiasi-penempatan-kembali-pmi-ke-qatar-kuwait-dan-uea%25C2%25A0
http://republika.co.id/berita/rh0zgu349/pemerintah-mulai-negosiasi-penempatan-kembali-pmi-ke-qatar-kuwait-dan-uea%25C2%25A0
http://republika.co.id/berita/rh0zgu349/pemerintah-mulai-negosiasi-penempatan-kembali-pmi-ke-qatar-kuwait-dan-uea%25C2%25A0
http://republika.co.id/berita/rh0zgu349/pemerintah-mulai-negosiasi-penempatan-kembali-pmi-ke-qatar-kuwait-dan-uea%25C2%25A0
http://republika.co.id/berita/rh0zgu349/pemerintah-mulai-negosiasi-penempatan-kembali-pmi-ke-qatar-kuwait-dan-uea%25C2%25A0
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UT Adaptif dan 

Inovatif 

para lulusan Universitas Terbuka (UT) untuk bisa terus adaptif 

dan inovatif dengan segala perubahan yang ada. " Digitalisasi 

tidak hanya menggeser kebutuhan keterampilan dan jenis 

pekerjaan yang meningkatkan risiko missmatch di pasar kerja, 

namun turut mengubah hubungan dan waktu bekerja menjadi 

lebih fleksibel," ucapnya. Menaker berpesan kepada para 

wisudawan dan wisudawati UT untuk tetap rendah hati, tidak 

cepat berpuas diri serta terus belajar dengan memanfaatkan 

segala media untuk meningkatkan kompetensinya agar tidak 

tertinggal di era digital. 

112. 22 

August 

2022 

Menaker: 

Transformasi 

BPVP, Guna 

Respon 

Perkembangan 

Ketenagakerjaa

n 

Positi

ve 

Wartap

embaru

an.co.id 

Wartapembaruan.co.id, Jakarta ~ Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, selain mengubah bentuk 

dan fungsi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), 

langkah pihaknya melakukan transformasi BPVP bertujuan 

agar mampu merespon perkembangan ketenagakerjaan guna 

mencapai tujuan pembangunan ketenagakerjaan. "Dari 

MenpanRB ini keluar analisis organisasi beserta validasi 

penghitungan kriteria dan persetujuan pembentukan SOTK 

UPTP untuk diteruskan ke Kemnaker yang menerbitkan 

Permenaker UPTP baru. Terutama perkembangan personil, 

aset dan pembiayaan," pungkas Menaker Ida Fauziyah. 

"Pembangunan BPVP di setiap provinsi diperlukan dalam 

rangka penguatan pembangunan spasial ketenagakerjaan 

secara nasional, khususnya dalam konteks peningkatan 

kapasitas SDM," kata Ida Fauziyah dalam raker yang dipimpin 

oleh Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtunewe (Fraksi 

Partai Demokrat), di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, 

Senin (22/8/2022). 

113. 22 

August 

2022 

Hadapi Bonus 

Demografi 

2030, Menaker 

Ida Fauziah: 

Kita Harus 

Belajar dari 

Jepang dan 

Korsel 

Positi

ve 

Kompas Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyampaikan, 

pengembangan talenta muda Indonesia perlu dilakukan untuk 

menghadapi fenomena bonus demografi yang akan terjadi 

pada 2030. Kita harus belajar dari Jepang dan Korsel yang 

telah melewatinya terlebih dahulu," katanya. Kementerian 

Ketenagakerjaan menggelar Talent Talks, program untuk 

meningkatkan kapabilitas dan produktivitas generasi muda 

Indonesia. Mengusung tema Inclusive Labour Market for a 

Better Work Environment, acara digelar di Warung Kudeta, 

Kota Medan. 

114. 23 

August 

2022 

Hadapi 

Tantangan 

Zaman, G20 

Susun Skills 

Strategy 

Neutr

al 

Infopub

lik.id 

Untuk menghadapi tantangan perubahan dunia 

ketenagakerjaan, G20 menyusun G20 Skills Strategy (Strategi-

strategi Keterampilan G20). G20 Skills Strategy ini merupakan 

cakupan Annex-5 yang disusun dalam pertemuan kelima 

Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan (The 5th Employment 

Working Group/EWG Meeting). "Pada hari ini kita bisa 

http://pewartasatu.com/era-digital-dan-bonus-demografi-tuntut-lulusan-ut-adaptif-dan-inovatif
http://pewartasatu.com/era-digital-dan-bonus-demografi-tuntut-lulusan-ut-adaptif-dan-inovatif
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http://medan.kompas.com/read/2022/08/23/065753178/hadapi-bonus-demografi-2030-menaker-ida-fauziah-kita-harus-belajar-dari-jepang
http://medan.kompas.com/read/2022/08/23/065753178/hadapi-bonus-demografi-2030-menaker-ida-fauziah-kita-harus-belajar-dari-jepang
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menyelesaikan seluruh agenda kita, yang terakhir adalah 

dokumen tambahan annex yang kelima terkait dengan G20 

Skill Strategy, yakni strategi-strategi dari keahlian yang 

memang dirumuskan oleh G20 sebagai bagian untuk 

merespon situasi dunia kerja yang baru," kata Sekretaris 

Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, usai menutup EWG Kelima 

di Jakarta, Jumat (19/8). Dalam keterangan tertulis yang 

diterima, Sabtu (20/8/2022) Anwar Sanusi menjelaskan, G20 

Skills Strategy itu memuat di antaranya identifikasi kebutuhan 

akan pekerjaan di masa krusial, keahlian yang dibutuhkan 

untuk pengembangan ketenagakerjaan yang inklusif, serta 

investasi yang diperlukan untuk mengembangkan keahlian 

baru tersebut. 

115. 23 

August 

2022 

Upah Minimum 

TKI ke Arab 

Saudi Rp 5,6 

Juta, Ini 3 

Faktanya 

Neutr

al 

Paperla

ne 

Berikut 3 fakta perjanjian penempatan TKI di Arab Saudi: 1. 

Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi telah melaksanakan 

penandatanganan arsip penempatan Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) atau TKI di Arab Saudi melalui pengaturan teknis Sistem 

Penempatan Satu Kanal (SPSK) pada 11 Agustus 2022. Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan poin krusial yang 

ada dalam pengaturan teknis SPSK merupakan penempatan 

TKI pada sektor domestik Arab Saudi hanya dapat dilakukan 

melalui SPSK. "SPSK merupakan exit strategy pemerintah 

Indonesia untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang 

selama ini ada terkait penempatan PMI di sektor domestik 

khususnya di Arab Saudi. 

116. 23 

August 

2022 

Era Digital dan 

Bonus 

Demografi 

Tuntut Lulusan 

UT Adaptif dan 

Inovatif 

Positi

ve 

Infopub

lik.id 

Saya optimis semua lulusan UT akan menjadi motor 

pembangunan bagi Indonesia di era Bonus Demografi dan 

Revolusi Digital," pungkasnya. Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker), Ida Fauziyah, mengungkapkan melihat tantangan 

di era digital dan bonus demografi yang begitu ketat sekarang 

ini, menuntut para lulusan Universitas Terbuka (UT) untuk bisa 

terus adaptif dan inovatif dengan segala perubahan yang ada. 

"Digitalisasi tidak hanya menggeser kebutuhan keterampilan 

dan jenis pekerjaan yang meningkatkan risiko missmatch di 

pasar kerja, namun turut mengubah hubungan dan waktu 

bekerja menjadi lebih fleksibel," ucapnya. Menaker berpesan 

kepada para wisudawan dan wisudawati UT untuk tetap 

rendah hati, tidak cepat berpuas diri serta terus belajar 

dengan memanfaatkan segala media untuk meningkatkan 

kompetensinya agar tidak tertinggal di era digital. 

117. 23 

August 

2022 

BSU 2022 Siap 

Cair, Cek Nama 

Penerima di 

bsu.kemnaker.g

Positi

ve 

Pikiran 

Rakyat 

Depok 

BSU 2022 siap cair, segera cek nama penerima di 

bsu.kemnaker.go.id dan dapatkan BLT Subsidi Gaji Rp1 juta 

dari Kemnaker. Penyaluran BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji Rp1 

juta dari Kemnaker, hingga saat ini masih sangat dinantikan 

http://paperplane-tm.site/upah-minimum-tki-ke-arab-saudi-rp-5-6-juta-ini-3-faktanya-49768.html
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http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/660538/era-digital-dan-bonus-demografi-tuntut-lulusan-ut-adaptif-dan-inovatif
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/660538/era-digital-dan-bonus-demografi-tuntut-lulusan-ut-adaptif-dan-inovatif
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/660538/era-digital-dan-bonus-demografi-tuntut-lulusan-ut-adaptif-dan-inovatif
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/660538/era-digital-dan-bonus-demografi-tuntut-lulusan-ut-adaptif-dan-inovatif
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095338576/bsu-2022-siap-cair-cek-nama-penerima-di-bsukemnakergoid-dan-dapatkan-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095338576/bsu-2022-siap-cair-cek-nama-penerima-di-bsukemnakergoid-dan-dapatkan-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095338576/bsu-2022-siap-cair-cek-nama-penerima-di-bsukemnakergoid-dan-dapatkan-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095338576/bsu-2022-siap-cair-cek-nama-penerima-di-bsukemnakergoid-dan-dapatkan-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
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o.id dan 

Dapatkan BLT 

Subsidi Gaji Rp1 

Juta 

oleh para pekerja Indonesia dari berbagai di sektor industri. 

Lantas kapan BSU 2022 akan cair? Sampai hari ini Kemnaker 

masih belum juga memberikan informasi terbaru terkait 

jadwal pencairan BLT Subsidi Gaji Rp1 juta bagi pekerja. 

118. 23 

August 

2022 

Prosedur dan 

Cara Jadi TKI 

Resmi untuk 

Bekerja di Luar 

Negeri secara 

Legal 

Positi

ve 

Tribun 

News 

Batam 

Cara Menjadi PMI Legal atau Resmi. PTKIS adalah sebuah 

badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari 

pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan 

TKI di luar negeri. Simak prosedur dan cara menjadi Tenaga 

Kerja Indonesia (TKI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

yang resmi atau legal. 

119. 23 

August 

2022 

Wakil Menteri 

Ketenagakerjaa

n Akan Bicara 

Peluang Kerja 

Milenial di 

Jambi 

Neutr

al 

Tribun 

News 

Jambi 

Ir H Afriansyah Noor M.Si, Wakil Menteri Ketenagakerjaan 

Republik Indonesia yang merupakan putra Jambi akan hadir di 

Jambi. Kehadiran Afriansyah Noor ke Jambi ini merupakan 

inisiasi PT Perkebunan Nusantara 6 atau PTPN VI Jambi untuk 

mewujudkan Indonesia Emas 2045, salah satunya dilakukan 

dengan Seminar Nasional Merah Putih, 24 Agustus 2022 di 

Kenara Cafe dan Resto. 

120. 23 

August 

2022 

Upah Minimum 

TKI ke Arab 

Saudi Rp 5,6 

Juta, Ini 3 

Faktanya 

Neutr

al 

Detik Berikut 3 fakta perjanjian penempatan TKI di Arab Saudi. 

Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi telah melaksanakan 

penandatanganan dokumen penempatan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) atau TKI di Arab Saudi melalui pengaturan 

teknis Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) pada 11 Agustus 

2022. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan poin 

penting yang ada dalam pengaturan teknis SPSK yakni 

penempatan TKI pada sektor domestik Arab Saudi hanya dapat 

dilakukan melalui SPSK. 

121. 23 

August 

2022 

Kemnaker 

Merespon 

Perkembangan 

Ketenagakerjaa

n Dengan 

Mentransforma

si BPVP 

Positi

ve 

Progres

news.in

fo 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan selain 

mengubah bentuk dan fungsi Balai Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas (BPVP), langkah pihaknya melakukan 

transformasi BPVP bertujuan agar mampu merespon 

perkembangan ketenagakerjaan guna mencapai tujuan 

pembangunan ketenagakerjaan. Beberapa bentuk 

transformasi atau pengalihan status dan kondisi BPVP di 

beberapa daerah menjadi Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) 

Kemnaker mencakup reformasi kelembagaan, redesain 

substansi pelatihan, reorientasi SDM, relationship, rebranding 

dan revitalisasi. Untuk pengalihan BPVP UPTD ke UPTP alurnya 

dimulai dari usulan Pemda (Gubernur/Kepala Daerah/DPRD) 

ke Kemnaker dilanjutkan ke Dewan Pertimbangan Otonomi 

Daerah (DPOD). Dari DPOD diterbitkan hasil rekomendasi 

kepada Kemnaker untuk selanjutnya diusulkan pembentukan 

BPVP ke MenpanRB. 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095338576/bsu-2022-siap-cair-cek-nama-penerima-di-bsukemnakergoid-dan-dapatkan-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095338576/bsu-2022-siap-cair-cek-nama-penerima-di-bsukemnakergoid-dan-dapatkan-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095338576/bsu-2022-siap-cair-cek-nama-penerima-di-bsukemnakergoid-dan-dapatkan-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095338576/bsu-2022-siap-cair-cek-nama-penerima-di-bsukemnakergoid-dan-dapatkan-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://batam.tribunnews.com/2022/08/23/prosedur-dan-cara-jadi-tki-resmi-untuk-bekerja-di-luar-negeri-secara-legal
http://batam.tribunnews.com/2022/08/23/prosedur-dan-cara-jadi-tki-resmi-untuk-bekerja-di-luar-negeri-secara-legal
http://batam.tribunnews.com/2022/08/23/prosedur-dan-cara-jadi-tki-resmi-untuk-bekerja-di-luar-negeri-secara-legal
http://batam.tribunnews.com/2022/08/23/prosedur-dan-cara-jadi-tki-resmi-untuk-bekerja-di-luar-negeri-secara-legal
http://batam.tribunnews.com/2022/08/23/prosedur-dan-cara-jadi-tki-resmi-untuk-bekerja-di-luar-negeri-secara-legal
http://batam.tribunnews.com/2022/08/23/prosedur-dan-cara-jadi-tki-resmi-untuk-bekerja-di-luar-negeri-secara-legal
http://jambi.tribunnews.com/2022/08/23/wakil-menteri-ketenagakerjaan-akan-bicara-peluang-kerja-milenial-di-jambi
http://jambi.tribunnews.com/2022/08/23/wakil-menteri-ketenagakerjaan-akan-bicara-peluang-kerja-milenial-di-jambi
http://jambi.tribunnews.com/2022/08/23/wakil-menteri-ketenagakerjaan-akan-bicara-peluang-kerja-milenial-di-jambi
http://jambi.tribunnews.com/2022/08/23/wakil-menteri-ketenagakerjaan-akan-bicara-peluang-kerja-milenial-di-jambi
http://jambi.tribunnews.com/2022/08/23/wakil-menteri-ketenagakerjaan-akan-bicara-peluang-kerja-milenial-di-jambi
http://jambi.tribunnews.com/2022/08/23/wakil-menteri-ketenagakerjaan-akan-bicara-peluang-kerja-milenial-di-jambi
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6248532/upah-minimum-tki-ke-arab-saudi-rp-56-juta-ini-3-faktanya
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6248532/upah-minimum-tki-ke-arab-saudi-rp-56-juta-ini-3-faktanya
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6248532/upah-minimum-tki-ke-arab-saudi-rp-56-juta-ini-3-faktanya
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6248532/upah-minimum-tki-ke-arab-saudi-rp-56-juta-ini-3-faktanya
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6248532/upah-minimum-tki-ke-arab-saudi-rp-56-juta-ini-3-faktanya
http://progresnews.info/2022/08/23/kemnaker-merespon-perkembangan-ketenagakerjaan-dengan-mentransformasi-bpvp
http://progresnews.info/2022/08/23/kemnaker-merespon-perkembangan-ketenagakerjaan-dengan-mentransformasi-bpvp
http://progresnews.info/2022/08/23/kemnaker-merespon-perkembangan-ketenagakerjaan-dengan-mentransformasi-bpvp
http://progresnews.info/2022/08/23/kemnaker-merespon-perkembangan-ketenagakerjaan-dengan-mentransformasi-bpvp
http://progresnews.info/2022/08/23/kemnaker-merespon-perkembangan-ketenagakerjaan-dengan-mentransformasi-bpvp
http://progresnews.info/2022/08/23/kemnaker-merespon-perkembangan-ketenagakerjaan-dengan-mentransformasi-bpvp
http://progresnews.info/2022/08/23/kemnaker-merespon-perkembangan-ketenagakerjaan-dengan-mentransformasi-bpvp
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122. 23 

August 

2022 

BLT Subsidi Gaji 

Rp1 Juta Segera 

Cair untuk 

Pekerja. Ini 

Syaratnya 

Neutr

al 

Inewsb

elu.id 

Pemerintah segera mencairkan BLT subsidi gaji atau Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) 2022 untuk pekerja. Tidak semua pekerja 

bisa mendapatkan BLT subsidi gaji Rp1 juta. Pemerintah telah 

menganggarkan BLT subsidi gaji Rp8,8 triliun untuk 8,8 juta 

pekerja. Untuk pekerja yang mendapat BLT subsidi gaji ini yang 

bergaji Rp3,5 juta per bulan. 

123. 23 

August 

2022 

Kapan BSU 

2022 Cair? 

Login 

bsu.kemnaker.g

o.id dan 

Dapatkan 

Notifikasi 

Khusus 

Kemenaker 

untuk Cairkan 

Rp1 Juta 

Neutr

al 

Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Kapan BSU 2022 cair? Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 

belum juga disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan atau 

Kemenaker kepada para pekerja. BSU 2022 atau BLT subsidi 

gaji ini belum bisa dicairkan kepada para pekerja lantaran 

Kemenaker masih mempersiapkan beberapa tahapan. Lantas, 

kapan BSU 2022 akan cair kepada para penerimanya? 

124. 23 

August 

2022 

Jobseeker 

Simak! Ini Ciri-

Ciri Lowongan 

Kerja Palsu 

Negat

ive 

Idx 

Channe

l 

Mengutip laman Instagram Kementerian Tenaga Kerja 

(Kemnaker) Selasa (23/8/2022) ada enam ciri bahwa lowongan 

tersebut palsu. Mencari pekerjaan saat ini bisa dibilang 

tidaklah mudah. Pasalnya, persaingan di dunia kerja kian hari 

semakin ketat. Untuk itu, banyak oknum nakal yang mencoba 

untuk membuat lowongan kerja palsu demi semata-mata 

mendapatkan sejumlah uang dari para pencari pekerja. 

125. 23 

August 

2022 

Respon 

Perkembangan 

Ketenagakerjaa

n, Kemnaker 

Transformasi 

Balai Pelatihan 

Vokasi dan 

Produktivitas 

Positi

ve 

Infopub

lik.id 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan, selain 

mengubah bentuk dan fungsi, pihaknya juga melakukan 

transformasi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP). 

Beberapa bentuk transformasi atau pengalihan status dan 

kondisi BPVP di beberapa daerah menjadi Unit Pelaksana 

Teknis Pusat (UPTP) Kemnaker mencakup reformasi 

kelembagaan, redesain substansi pelatihan, reorientasi SDM, 

relationship, rebranding dan revitalisasi. 

126. 23 

August 

2022 

BSU 2022 

Sudah Cair? Cek 

Status BLT 

Subsidi Gaji Rp1 

Juta dengan 

Login ke Link 

dari Kemenaker 

Ini 

Positi

ve 

Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Cek status BLT subsidi gaji Rp1 juta dengan login ke link dari 

Kemenaker ini. Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 adalah 

salah satu program yang paling dinantikan oleh masyarakat 

khususnya pekerja. BSU 2022 adalah bantuan yang disalurkan 

oleh Kemenaker kepada pekerja yang memenuhi kriteria atau 

syarat yang berlaku. 

  

http://belu.inews.id/read/152658/blt-subsidi-gaji-rp1-juta-segera-cair-untuk-pekerjaini-syaratnya
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http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095339580/kapan-bsu-2022-cair-login-bsukemnakergoid-dan-dapatkan-notifikasi-khusus-kemenaker-untuk-cairkan-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095339580/kapan-bsu-2022-cair-login-bsukemnakergoid-dan-dapatkan-notifikasi-khusus-kemenaker-untuk-cairkan-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095339580/kapan-bsu-2022-cair-login-bsukemnakergoid-dan-dapatkan-notifikasi-khusus-kemenaker-untuk-cairkan-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095339580/kapan-bsu-2022-cair-login-bsukemnakergoid-dan-dapatkan-notifikasi-khusus-kemenaker-untuk-cairkan-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095339580/kapan-bsu-2022-cair-login-bsukemnakergoid-dan-dapatkan-notifikasi-khusus-kemenaker-untuk-cairkan-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095339580/kapan-bsu-2022-cair-login-bsukemnakergoid-dan-dapatkan-notifikasi-khusus-kemenaker-untuk-cairkan-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095339580/kapan-bsu-2022-cair-login-bsukemnakergoid-dan-dapatkan-notifikasi-khusus-kemenaker-untuk-cairkan-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095339580/kapan-bsu-2022-cair-login-bsukemnakergoid-dan-dapatkan-notifikasi-khusus-kemenaker-untuk-cairkan-rp1-juta
http://www.idxchannel.com/milenomic/jobseeker-simak-ini-ciri-ciri-lowongan-kerja-palsu
http://www.idxchannel.com/milenomic/jobseeker-simak-ini-ciri-ciri-lowongan-kerja-palsu
http://www.idxchannel.com/milenomic/jobseeker-simak-ini-ciri-ciri-lowongan-kerja-palsu
http://www.idxchannel.com/milenomic/jobseeker-simak-ini-ciri-ciri-lowongan-kerja-palsu
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/660554/respon-perkembangan-ketenagakerjaan-kemnaker-transformasi-balai-pelatihan-vokasi-dan-produktivitas
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/660554/respon-perkembangan-ketenagakerjaan-kemnaker-transformasi-balai-pelatihan-vokasi-dan-produktivitas
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/660554/respon-perkembangan-ketenagakerjaan-kemnaker-transformasi-balai-pelatihan-vokasi-dan-produktivitas
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/660554/respon-perkembangan-ketenagakerjaan-kemnaker-transformasi-balai-pelatihan-vokasi-dan-produktivitas
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/660554/respon-perkembangan-ketenagakerjaan-kemnaker-transformasi-balai-pelatihan-vokasi-dan-produktivitas
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/660554/respon-perkembangan-ketenagakerjaan-kemnaker-transformasi-balai-pelatihan-vokasi-dan-produktivitas
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/660554/respon-perkembangan-ketenagakerjaan-kemnaker-transformasi-balai-pelatihan-vokasi-dan-produktivitas
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/660554/respon-perkembangan-ketenagakerjaan-kemnaker-transformasi-balai-pelatihan-vokasi-dan-produktivitas
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095339869/bsu-2022-sudah-cair-cek-status-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-dengan-login-ke-link-dari-kemenaker-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095339869/bsu-2022-sudah-cair-cek-status-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-dengan-login-ke-link-dari-kemenaker-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095339869/bsu-2022-sudah-cair-cek-status-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-dengan-login-ke-link-dari-kemenaker-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095339869/bsu-2022-sudah-cair-cek-status-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-dengan-login-ke-link-dari-kemenaker-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095339869/bsu-2022-sudah-cair-cek-status-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-dengan-login-ke-link-dari-kemenaker-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095339869/bsu-2022-sudah-cair-cek-status-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-dengan-login-ke-link-dari-kemenaker-ini
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Title Lombok Tengah masuk program perluasan kerja berbasis 

kawasan 

Author Zita Meirina 

Media Antara Sumut Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Neutral 

Link http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3071745/lombok-tengah-masuk-program-

perluasan-kerja-berbasis-kawasan 

Summary Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu wilayah dari 

program perluasan kerja berbasis kawasan dari 20 kabupaten/kota yang ditetapkan menjadi 

pilot projet Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)."Program ini merupakan kerja sama 

Kemenaker bersama kampus IPB," kata Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, Samsul Rijal di Praya, Senin. 

 

 

 

 Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu wilayah dari program 

perluasan kerja berbasis kawasan dari 20 kabupaten/kota yang ditetapkan menjadi pilot projet 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)."Program ini merupakan kerja sama Kemenaker bersama 

kampus IPB," kata Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Lombok Tengah, Samsul Rijal di Praya, Senin. Program perluasan kerja berbasis kawasan 

tersebut meliputi pelatihan dan padat karya yang akan dipusatkan di desa atau di kecamatan. Program itu 

bertujuan untuk mengangkat dan mengembangkan potensi yang ada di daerah tersebut, sehingga bisa 

menggerakkan ekonomi masyarakat. Program yang dilaksanakan tersebut nantinya akan dikolaborasikan 

dengan semua sektor dari beberapa kementerian secara terpadu. Sehingga melalui program itu diharapkan 

bisa mengurangi angka kemiskinan dan membuka peluang usaha bagi masyarakat."Kawasan itu akan 

menjadi pusat ekonomi masyarakat," katanya. Tim dari Universitas ITB akan turun langsung melakukan 

survei terhadap lokasi yang akan dijadikan sebagai pusat program perluasan berbasis kawasan atau 

kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengintegrasikan program mulai dari hulu hingga hilir."Ini 

merupakan upaya pemerintah dalam melakukan pemulihan ekonomi masyarakat dampak COVID-19," 

katanya. 
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Title Lombok Tengah masuk program perluasan kerja berbasis 

kawasan 

Author NewsExplorer 

Media Newsexplorer.net Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Neutral 

Link http://newsexplorer.net/lombok-tengah-masuk-program-perluasan-kerja-berbasis-

kawasan-s3351249.html 

Summary Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu wilayah dari 

program perluasan kerja berbasis kawasan dari 20 kabupaten/kota yang ditetapkan menjadi 

pilot projet Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). "Program ini merupakan kerja sama 

Kemenaker bersama kampus IPB," kata Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, Samsul Rijal di Praya, Senin. 

 

 

 

Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu wilayah dari program 

perluasan kerja berbasis kawasan dari 20 kabupaten/kota yang ditetapkan menjadi pilot projet 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)."Program ini merupakan kerja sama Kemenaker bersama 

kampus IPB," kata Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Lombok Tengah, Samsul Rijal di Praya, Senin.Program perluasan kerja berbasis kawasan 

tersebut meliputi pelatihan dan padat karya yang akan dipusatkan di desa atau di kecamatan.Program itu 

bertujuan untuk mengangkat dan mengembangkan potensi yang ada di daerah tersebut, sehingga bisa 

menggerakkan ekonomi masyarakat.Program yang dilaksanakan tersebut nantinya akan dikolaborasikan 

dengan semua sektor dari beberapa kementerian secara terpadu. Sehingga melalui program itu diharapkan 

bisa mengurangi angka kemiskinan dan membuka peluang usaha bagi masyarakat."Kawasan itu akan 

menjadi pusat ekonomi masyarakat," katanya.Tim dari Universitas ITB akan turun langsung melakukan 

survei terhadap lokasi yang akan dijadikan sebagai pusat program perluasan berbasis kawasan atau 

kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengintegrasikan program mulai dari hulu hingga hilir."Ini 

merupakan upaya pemerintah dalam melakukan pemulihan ekonomi masyarakat dampak COVID-19," 

katanya. 
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Title Gelar Talent Talks Bersama Anak Muda Pekerja Kreatif, Edy 

Rahmayadi Apresiasi Program Kemenaker RI 

Author Nama 

Media Medanheadlines.com Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Positive 

Link http://medanheadlines.com/2022/08/22/gelar-talent-talks-bersama-anak-muda-pekerja-

kreatif-edy-rahmayadi-apresiasi-program-kemenaker-ri 

Summary MEDANHEADLINES.COM, Medan- Gubernur Sumatera Utara (Sumatra Utara) Edy 

Rahmayadi mengapresiasi kegiatan Talent Talks dengan puluhan anak muda pekerja kreatif 

yang ada di Kota Medan, yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia (RI). Di Kota Medan banyak anak muda yang kreatif dan bertalenta," ucap Edy 

Rahmayadi pada kegiatan Talent Talks yang berlangsung di Warung Kudeta, Jalan Cik Ditiro 

Medan, Sabtu (20/8) malam, yang langsung dihadiri Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziah. 

 

MEDANHEADLINES.COM, Medan - Gubernur Sumatera Utara (Sumatra Utara) Edy Rahmayadi 

mengapresiasi kegiatan Talent Talks dengan puluhan anak muda pekerja kreatif yang ada di Kota Medan, 

yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (RI). Apalagi, kegiatan juga 

bertujuan untuk menyerap aspirasi anak muda dalam hal ide dan pemikiran. "Terima kasih kepada Bu 

Menteri yang sudah berkunjung ke Sumatra Utara. Kita sangat apresiasi kegiatan ini. Di Kota Medan banyak 

anak muda yang kreatif dan bertalenta," ucap Edy Rahmayadi pada kegiatan Talent Talks yang berlangsung 

di Warung Kudeta, Jalan Cik Ditiro Medan, Sabtu (20/8) malam, yang langsung dihadiri Menteri 

Ketenagakerjaan RI Ida Fauziah. Hadir di antaranya Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumatra Utara Baharuddin 

Siagian, serta puluhan anak muda dari berbagai profesi seni dan kreatif yang ada di Kota Medan.Selain 

memiliki SDM yang didominasi anak muda kreatif, Menurut Edy Rahmayadi, Sumatra Utara merupakan 

daerah agraris yang sebahagian besar penduduknya adalah petani. Ini didukung oleh tanah di Sumatra 

Utara yang begitu subur. Karena profesi sebagai petani ini pula, pengangguran di Sumatra Utara begitu 

tinggi, karena profesi petani tidak terdaftar sebagai pekerja. "Data ini banyak di Kabupaten Karo, namun 

masyarakat di sana tidak dalam kategori miskin bahkan mereka berkecukupan. Seluruh logistik untuk 

kebutuhan Sumatra Utara terutama Kota Medan berasal dari Tanah Karo," katanya. Sementara itu, Menteri 

Ketenagakerjaan RI Ida Fauziah juga mengapresiai kehadiran Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi 

dalam kegiatan Talent Talks ini. Sudah dua bulan menjalankan program ini ke berbagai provinsi yang ada di 

Indonesia, baru Gubernur dari Sumatra Utara yang langsung hadir. "Terima kasih banyak Pak Gubernur 

telah hadir. Saya sudah dua bulan keliling ke provinsi di Indonesia baru Bapak Gubernur yang langsung 

hadir. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyerap pandangan, ide dan kritik dari talent anak muda," ucap 

Ida Fauziah. Karena menurutnya, sebanyak 56% penduduk Indonesia didominasi Generasi Z, yang 

merupakan anugrah bonus demografi yang nantinya akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar dunia pada 

tahun 2045. "Siapkah kita memanfaatkan bonus demografi ini. Kita harus belajar dari Jepang dan Korsel 

yang telah melewatinya terlebih dahulu," katanya. Dijelaskannya, akan adanya jutaan pekerjaan yang 

tumbuh dan harus menyiapkan SDM yang memiliki talenta sejak dini. Menurutnya jumlah pengangguran 

tertinggi itu ada di kota, namun kemiskinan lebih cenderung ada di desa, karena sektor pertanian tidak 

mendongkrak kesejahteraan. 
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Title BSU Siap Cair? Ini Bocoran Informasi Resmi dari Kemnaker, Cek 

Penerima di Link bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095332188/bsu-siap-cair-ini-bocoran-

informasi-resmi-dari-kemnaker-cek-penerima-di-link-bsubpjsketenagakerjaangoid 

Summary Ini bocoran informasi resmi dari Kemnaker, segera cek penerima di link 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Diketahui memang jadwal pencairan BSU 2022 hingga 

sekarang ini masih banyak dicari-cari oleh pekerja, atau buruh penerima BSU 2022 yang 

disalurkan oleh Kemnaker. Berikut info lengkap dari Menaker terkait jadwal pencairan BSU 

2022 dan penjelasan tahap cek penerima di link bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. 

 

 

 

BSU siap cair? Ini bocoran informasi resmi dari Kemnaker, segera cek penerima di link 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Diketahui memang jadwal pencairan BSU 2022 hingga sekarang ini masih 

banyak dicari-cari oleh pekerja, atau buruh penerima BSU 2022 yang disalurkan oleh Kemnaker.Lantas, 

apakah BSU 2022 sudah siap cair? Berikut info lengkap dari Menaker terkait jadwal pencairan BSU 2022 dan 

penjelasan tahap cek penerima di link bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Hingga saat ini, pihak Kemnaker 

maupun Menaker Ida Fauziyah masih belum memberikan kejelasan soal jadwal pencairan dana BSU 2022, 

namun sempat menyampaikan bahwa sampai saat ini pihak mereka masih merampungkan peraturan baru 

dan regulasi teknis pencairan untuk tahun 2022."Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyiapkan 

antara lain merampungkan regulasi teknis pelaksanaan BSU 2022, serta mengajukan dan merevisi anggaran 

bersama Kementerian Keuangan," seperti keterangan dalam unggahan Instagram Story resmi 

Kemnaker."Jika seluruh tahapan tadi sudah siap, segera kami salurkan ya Rekanaker," tulis lagi keterangan 

dalam unggahan Instagram Kemnaker.Sehingga dapat dipastikan bahwa BSU 2022 akan tetap dicairkan, 

namun penerima kini harus lebih bersabar untuk menunggu kepastian pencairan bantuan subsidi gaji untuk 

para pekerja tersebut. 
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Title Menaker: Perusahaan Wajib Susun Struktur dan Skala Upah Author Https 

Media Merdeka Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.merdeka.com/uang/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-

upah.html 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mendorong, perusahaan menyusun dan 

menerapkan kewajiban struktur dan skala upah dengan memperhatikan produktivitas. 

Menaker mengatakan bahwa dunia usaha perlu menerapkan norma-norma ketenagakerjaan 

termasuk terkait pengupahan. Ini sebagai langkah mewujudkan upah yang berkeadilan. 

"Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan 

bahwa struktur dan skala upah merupakan kewajiban yang wajib disusun dan diterapkan 

oleh perusahaan dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas," katanya seperti 

dikutip dari Antara saat membuka diskusi virtual 'Strategi Penyusunan Struktur Skala Upah 

dan Penerapan SMK3 Serta Penegakan Hukumnya' diikuti di Jakarta, Senin (22/8). 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mendorong, perusahaan menyusun dan menerapkan 

kewajiban struktur dan skala upah dengan memperhatikan produktivitas. Ini sebagai langkah mewujudkan 

upah yang berkeadilan.Menaker mengatakan bahwa dunia usaha perlu menerapkan norma-norma 

ketenagakerjaan termasuk terkait pengupahan."Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 36 

Tahun 2021 tentang Pengupahan bahwa struktur dan skala upah merupakan kewajiban yang wajib disusun 

dan diterapkan oleh perusahaan dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas," katanya seperti 

dikutip dari Antara saat membuka diskusi virtual 'Strategi Penyusunan Struktur Skala Upah dan Penerapan 

SMK3 Serta Penegakan Hukumnya' diikuti di Jakarta, Senin (22/8).Dia mengatakan struktur skala upah 

sendiri adalah pedoman untuk penetapan upah yang terdiri dari susunan upah dari yang terendah sampai 

tertinggi di suatu perusahaan. 
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Title Kemnaker Tak Hanya Sosialisasikan Program, Tapi Juga Dengarkan 

Kebutuhan Para Talenta Muda 

Author Penulis 

Media Warta Ekonomi Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Positive 

Link http://wartaekonomi.co.id/read438016/kemnaker-tak-hanya-sosialisasikan-program-tapi-

juga-dengarkan-kebutuhan-para-talenta-muda 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam menyosialisasikan program-program pengembangan 

talenta muda, tidak hanya sekedar menyosialisasikan saja, melainkan juga ingin mendengar 

langsung kebutuhan para talenta muda dalam pengembangan kariernya.  

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) dalam menyosialisasikan program-program pengembangan talenta muda, tidak hanya sekedar 

menyosialisasikan saja, melainkan juga ingin mendengar langsung kebutuhan para talenta muda dalam 

pengembangan kariernya."Forum ini dibuat oleh Kemnaker untuk mengajak pemuda, talenta muda kita 

menjadikan ini sebagai ruang berekspresi. Karena pemerintah, khususnya Kemnaker ingin terus 

menghadirkan program yang menjangkau anak-anak muda kita," kata Menaker Ida, mengutip dari siaran 

resminya, Minggu (21/8/2022).Ida menyampaikan bahwa para talenta muda harus benar-benar disiapkan 

dengan baik, karena ke depannya mereka akan menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya bonus 

demografi, era digitalisasi, dan kondisi ketenagakerjaan pascapandemi Covid-19. "Arah kebijakannya 

adalah mengembangkan sumber daya generasi milenial dan Z untuk menjadi talenta muda yang unggul dan 

kompetitif," ujarnya. Pengembangan talenta muda ini, sebut Menaker, dimulai dari scouting atau pencarian 

bakat talenta muda, hingga mendorong dan menyelaraskan program pengembangan talenta muda dengan 

Peningkatan Dukungan untuk Udaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). "Sehingga pengembangan 

talenta muda melalui pelatihan tidak hanya diarahkan agar mereka bekerja namun juga berwirausaha," 

imbuh Ida. Upaya ini kemudian dilengkapi aplikasi SIAPKerja untuk pelayanan ketenagakerjaan kepada 

generasi muda dengan memberikan informasi umum mengenai dunia pekerjaan agar generasi muda yang 

mengaksesnya bisa memiliki persiapan matang untuk memasuki dunia kerja."Melalui SIAPKerja kami 

memberikan layanan ketenagakerjaan secara lengkap dalam satu tarikan nafas. Seperti pelatihan, 

sertifikasi, penempatan tenaga kerja, serta pengembangan usaha," ucapnya. 
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Title Menaker: Perusahaan Wajib Susun Upah Sesuai dengan 

Produktivitas 

Author M Nurhadi 

Media Suara.com Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.suara.com/bisnis/2022/08/22/115637/menaker-perusahaan-wajib-susun-

upah-sesuai-dengan-produktivitas 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan, pihak perusahaan wajib 

menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah sesuai dengan produktivitas untuk 

mewujudkan upah yang berkeadilan. Menaker mengatakan bahwa dunia usaha perlu 

menerapkan norma-norma ketenagakerjaan termasuk terkait pengupahan. Dalam 

kesempatan ini Menaker menyoroti struktur skala upah diperlukan untuk memberikan 

jaminan akan kepastian upah dan mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan 

tertinggi. Hal ini disampaikan dalam diskusi virtual "Strategi Penyusunan Struktur Skala Upah 

dan Penerapan SMK3 Serta Penegakan Hukumnya" pada Senin (22/8/2022). 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan, pihak perusahaan wajib menyusun dan 

menerapkan struktur dan skala upah sesuai dengan produktivitas untuk mewujudkan upah yang 

berkeadilan.Hal ini disampaikan dalam diskusi virtual "Strategi Penyusunan Struktur Skala Upah dan 

Penerapan SMK3 Serta Penegakan Hukumnya" pada Senin (22/8/2022).Menaker mengatakan bahwa dunia 

usaha perlu menerapkan norma-norma ketenagakerjaan termasuk terkait pengupahan."Berdasarkan Pasal 

21 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan bahwa struktur dan skala upah 

merupakan kewajiban yang wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan dengan memperhatikan 

kemampuan dan produktivitas," katanya.Ia menyebut, struktur skala upah sendiri adalah pedoman untuk 

penetapan upah yang terdiri dari susunan upah dari yang terendah sampai tertinggi di suatu 

perusahaan.Penyusunan struktur skala upah dalam perusahaan, katanya, wajib dilakukan untuk 

mewujudkan upah yang berkeadilan, mendorong peningkatan produktivitas perusahaan serta 

meningkatkan kesejahteraan pekerja.Dalam kesempatan ini Menaker menyoroti struktur skala upah 

diperlukan untuk memberikan jaminan akan kepastian upah dan mengurangi kesenjangan antara upah 

terendah dan tertinggi.Guna mendorong setiap perusahaan menyusun struktur dan skala upah, jelasnya, 

maka dokumen tersebut wajib disertakan perusahaan pada saat pengajuan permohonan pengesahan dan 
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pembaharuan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama.Selain itu, ia juga menyoroti bahwa 

sampai saat ini baru tercatat 55.844 perusahaan yang sudah menyusun dan menerapkan struktur skala 

upah di perusahaannya masing-masing. Untuk itu dia mendorong lebih banyak perusahaan menerapkan 

struktur skala upah."Angka ini tentu diharapkan terus meningkat lagi ke depannya. Sehingga penting bagi 

kita untuk bisa meningkatkan pemahaman pengusaha, perusahaan dan masyarakat terkait struktur dan 

skala upah ini," demikian Ida Fauziyah. 
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Title Kabar Baik! Kartu Prakerja Gelombang 42 Telah Dibuka, 

Berikut Syarat dan Cara Mendaftarnya 

Author Jurnalis 

Indonesia 

Media Jurnalis Indonesia Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.jurnalisindonesia.id/read/105019/Kabar-Baik-Kartu-Prakerja-Gelombang-42-

Telah-Dibuka-Berikut-Syarat-dan-Cara-Mendaftarnya 

Summary Kartu Prakerja gelombang 42 telah [email protected] JURNALIS INDONESIA- Kartu Prakerja 

Gelombang 42 telah dibuka pada hari Minggu (21/8) pukul 12.00 WIB, berikut cara 

pendaftaran dan syaratnya. "Yuk yang nunggu Gelombang 42 dibuka sekarang langsung klik 

'Gabung Gelombang' di dashboard akun Kartu Prakerja kamu!" tulis laman Instagram 

@prakerja.go.id. Kartu Prakerja sendiri adalah salah satu program yang dikelola oleh 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan telah dibuka pada (11/4/2020). Sebelum 

mendaftar Kartu Prakerja Gelombang 42 ini, ada beberapa Syarat yang harus Anda penuhi. 

Bagi kalian yang belum mendaftar Kartu Prakerja Gelombang 42 dapat langsung 

mendaftarkan diri melalui website resmi www.prakerja.go.id langsung. 

 

Kartu Prakerja gelombang 42 telah [email protected] JURNALIS INDONESIA - Kartu Prakerja Gelombang 42 

telah dibuka pada hari Minggu (21/8) pukul 12.00 WIB, berikut cara pendaftaran dan 

syaratnya.Pengumuman pembukaan Kartu Prakerja gelombang ke-42 ini disampaikan melalui akun 

Instagram resmi @prakerja.go.id. "Yuk yang nunggu Gelombang 42 dibuka sekarang langsung klik 'Gabung 

Gelombang' di dashboard akun Kartu Prakerja kamu!" tulis laman Instagram @prakerja.go.id.Kartu Prakerja 

sendiri adalah salah satu program yang dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan telah 

dibuka pada (11/4/2020). Bagi kalian yang belum mendaftar Kartu Prakerja Gelombang 42 dapat langsung 

mendaftarkan diri melalui website resmi www.prakerja.go.id langsung."Untuk kamu yang belum mendaftar 

akun Kartu Prakerja, segera lakukan pendaftaran di web prakerja.go.id," lanjut akun Instagram resmi 

tersebut.Sebelum mendaftar Kartu Prakerja Gelombang 42 ini, ada beberapa Syarat yang harus Anda 

penuhi. Berikut Syarat pendaftarannya.12. Lalu klik "Oke" 13. Setelah itu, pendaftar harus menjalani tes 

motivasi dan kemampuan dasar dengan klik "Mulai Tes". Hasil tes akan dievaluasi oleh tim seleksi Kartu 

Prakerja ,14. Pilih gelombang yang sesuai dengan domisili, lalu klik "Gabung",15. Nantinya akan ada 

persetujuan prakerja berupa beberapa pernyataan, 16. Jika sudah sesuai, klik opsi "Saya Menyetujui" 17. 

Tahap pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 41 selesai. Nasional1. Calon peserta mengunjungi situs 

www.prakerja.go.id, 2. Kemudian, lakukan login melalui akun Kartu Prakerja yang sudah dimiliki,3. 

Selanjutnya, pastikan Anda mengaktifkan pengaturan lokasi dengan mencentang ikon gembok di dashboard 

alamat situs,4. Verifikasi KTP dengan mengisi NIK, nomor KK, dan tanggal lahir, 5. Klik opsi "Lanjut", 
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Title Kapan Pendaftaran KJP Plus Tahap 2 Tahun 2022? Catat 

Tanggalnya di Sini! 

Author Husnul Khatimah 

Media Ayoindonesia.com Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-014232430/kapan-pendaftaran-kjp-plus-tahap-

2-tahun-2022-catat-tanggalnya-di-sini 

Summary Kapan pendaftaran KJP Plus Tahap 2 Tahun 2022 dibuka? Memasuki bulan Agustus 2022, 

warga DKI Jakarta mulai mencari tahu kapan pendaftaran KJP Plus Tahap 2 tahun 2022 

dibuka? Siap-siap untuk mendatakan diri Anda untuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tahap 2 

tahun 2022, baca jadwal lengkap dan kriteria calon penerima agar tidak ketinggalan. Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan 

(P4OP) Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta telah mempersiapkan pendataan KJP Plus tahap 

2 tahun 2022 mulai dari sekarang. 

 

Kapan pendaftaran KJP Plus Tahap 2 Tahun 2022 dibuka? Simak tanggalnya berikut ini. Memasuki bulan 

Agustus 2022, warga DKI Jakarta mulai mencari tahu kapan pendaftaran KJP Plus Tahap 2 tahun 2022 

dibuka? Kabar gembira bagi masyarakat DKI Jakarta yang ingin menjadi penerima KJP Plus. Siap-siap untuk 

mendatakan diri Anda untuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tahap 2 tahun 2022, baca jadwal lengkap dan 

kriteria calon penerima agar tidak ketinggalan.Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pelayanan Pendanaan 

Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta telah mempersiapkan 

pendataan KJP Plus tahap 2 tahun 2022 mulai dari sekarang. Bagi Anda yang belum dan ingin mendaftarkan 

diri menjadi calon penerima KJP Plus untuk di tahap kedua 2022, Anda bisa melihat jadwal dan syarat calon 

penerima KJP Plus tahap 2 tahun 2022 di bawah ini.Untuk jadwal pendataan, Kepala UPT P4OP Disdik DKI 

memberitahu mulai dari tanggal 16 sampai 22 Agustus 2022 akan diadakan pemadanan data, sebelum 

nantinya data akan diverifikasi oleh pihak sekolah selama kurun waktu satu bulan dari 22 Agustus sampai 

dengan 23 September. Untuk pengumuman calon penerima yang sudah memenuhi kriteria persyaratan, itu 

ada pada tanggal 23-30 September 2022. BSU Tak Kunjung Cair, Pencairan Dibatalkan? Ini Kata Menaker 

Ida Fauziyah Bagi yang baru menerima KJP Plus ini di tahap 2 tahun 2022, Anda masih harus memverifikasi 

mengenai identitas Anda. Seperti melengkapi data wali dan menambah kontak darurat. 
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Title BSU Tak Kunjung Cair, Pencairan Dibatalkan? Ini Kata Menaker 

Ida Fauziyah 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-014232352/bsu-tak-kunjung-cair-pencairan-

dibatalkan-ini-kata-menaker-ida-fauziyah 

Summary Bagi yang masih ragu akan cairnya BSU BPJS Ketenagakerjaan ini, ada kabar baik bahwa 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Ida Fauziyah, sudah mengeluarkan pernyataan 

terbaru mengenai BSU. BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 tak kunjung cair hingga saat ini. 

Apakah pencairan dibatalkan?. Belum cairnya BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 membuat 

pekerja terus bertanya kapan dana bantuan yang telah dijanjikan tersebut akan cair?. 

 

 

 

BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 tak kunjung cair hingga saat ini. Apakah pencairan dibatalkan?Belum 

cairnya BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 membuat pekerja terus bertanya kapan dana bantuan yang telah 

dijanjikan tersebut akan cair?Kemnaker pernah menyatakan bahwa alasan BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 

tak kunjung cair karena sedang melakukan penyusunan regulasi BSU 2022.Meski demikian para pekerja 

tetap meragukan hal itu karena hingga beberapa bulan masih belum ada update mengenai regulasi 

tersebut.Bagi yang masih ragu akan cairnya BSU BPJS Ketenagakerjaan ini, ada kabar baik bahwa Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Ida Fauziyah, sudah mengeluarkan pernyataan terbaru mengenai 

BSU.Pernyataan ini dikeluarkan oleh Ida setelah banyak komentar dari pekerja yang membanjiri unggahan 

Instagram Kemnaker maupun unggahan di akun Instagram resmi Menaker sendiri.Komentar yang 

ditinggalkan oleh para pekerja sebagian besar bernada hampir sama yaitu mengenai kelanjutan BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022.Foto Ida yang sedang mewakili pemerintah Indonesia untuk melakukan kolaborasi 

dengan pemerintah Austria juga tidak luput untuk dijadikan tempat bertanya tentang BSU BPJS 

Ketenagakerjaan. 
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Title Menaker: Perusahaan wajib susun struktur dan skala upah Author _noname 

Media Antara Sulteng Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Neutral 

Link http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3071925/menaker-perusahaan-wajib-

susun-struktur-dan-skala-upah 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan bahwa perusahaan wajib 

menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan produktivitas 

untuk mewujudkan upah yang berkeadilan. Saat membuka diskusi virtual "Strategi 

Penyusunan Struktur Skala Upah dan Penerapan SMK3 Serta Penegakan Hukumnya" diikuti 

di Jakarta, Senin, Menaker mengatakan bahwa dunia usaha perlu menerapkan norma-norma 

ketenagakerjaan termasuk terkait pengupahan. Menaker juga menyoroti struktur skala upah 

diperlukan untuk memberikan jaminan akan kepastian upah dan mengurangi kesenjangan 

antara upah terendah dan tertinggi. 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan bahwa perusahaan wajib menyusun dan 

menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan produktivitas untuk mewujudkan upah yang 

berkeadilan.Saat membuka diskusi virtual "Strategi Penyusunan Struktur Skala Upah dan Penerapan SMK3 

Serta Penegakan Hukumnya" diikuti di Jakarta, Senin, Menaker mengatakan bahwa dunia usaha perlu 

menerapkan norma-norma ketenagakerjaan termasuk terkait pengupahan."Berdasarkan Pasal 21 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan bahwa struktur dan skala upah 

merupakan kewajiban yang wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan dengan memperhatikan 

kemampuan dan produktivitas," katanya.Ia mengatakan struktur skala upah sendiri adalah pedoman untuk 

penetapan upah yang terdiri dari susunan upah dari yang terendah sampai tertinggi di suatu 

perusahaan.Penyusunan struktur skala upah dalam perusahaan, katanya, wajib dilakukan untuk 

mewujudkan upah yang berkeadilan, mendorong peningkatan produktivitas perusahaan serta 

meningkatkan kesejahteraan pekerja.Menaker juga menyoroti struktur skala upah diperlukan untuk 

memberikan jaminan akan kepastian upah dan mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan 

tertinggi.Untuk mendorong setiap perusahaan menyusun struktur dan skala upah, jelasnya, maka dokumen 

tersebut wajib disertakan perusahaan pada saat pengajuan permohonan pengesahan dan pembaharuan 

peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama.Selain itu, ia juga menyoroti bahwa sampai saat ini 

baru tercatat 55.844 perusahaan yang sudah menyusun dan menerapkan struktur skala upah di 

perusahaannya masing-masing. Untuk itu dia mendorong lebih banyak perusahaan menerapkan struktur 

skala upah."Angka ini tentu diharapkan terus meningkat lagi ke depannya. Sehingga penting bagi kita untuk 

bisa meningkatkan pemahaman pengusaha, perusahaan dan masyarakat terkait struktur dan skala upah 

ini," demikian Ida Fauziyah. 
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Title Dirjen Binwas Kemenaker Sebut Kaum Milenial Taati 

Peraturan K3 

Author Riyan Galuh Firdaus 

Media Konstruksi Media Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Positive 

Link http://konstruksimedia.com/dirjen-binwas-kemenaker-sebut-kaum-milenial-taati-

peraturan-k3 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengajak kaum muda, kaum milenial, generasi 

Z, dan generasi Alpha (generasi paling muda) untuk mentaati Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) dalam semua aktivitas kehidupan. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan 

Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3 Kemnaker), 

Haiyani Rumondang berpesan upaya mengajak generasi A dalam membudayakan K3. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengajak kaum muda, kaum milenial, generasi Z, dan generasi 

Alpha (generasi paling muda) untuk mentaati Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam semua aktivitas 

kehidupan. Pasalnya, kaum Z dinilai turut berperan sebagai pengantar komunikasi dan penyampaian 

informasi membudidayakan K3. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3 Kemnaker), Haiyani Rumondang berpesan upaya 

mengajak generasi A dalam membudayakan K3. Hal ini perlu diintensifkan karena generasi A tumbuh 

dikelilingi oleh teknologi sebagai hiburan saat mereka berusia masih sangat dini. "Generasi A hidupnya 

dipenuhi berbagai jenis informasi yang merebak luas dan bisa menjadi seorang influencer. Apabila kita 

dapat menggandeng generasi A dalam pembudayaan K3, tentu ini merupakan sebuah manfaat yang tak 

boleh kita sia-siakan," jelas Haiyani dalam sambutannya yang dibacakan oleh Direktur Bina Pengujian K3 

Kemnaker, M. Idham secara virtual saat membuka Talkshow "Peningkatakan Peran Media dan Kaum Muda 

dalam Pembudayaan K3" di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, (22/8/2022). Baca Juga : Hari K3 

Internasional, Dirjen Haiyani: Pentingnya Disiplin K3 Dia menegaskan semua pihak dari semua usia dan 

kalangan berkewajiban untuk berperan aktif sesuai fungsi dan kewenangannya untuk melakukan berbagai 

upaya K3 secara terus menerus dan berkesinambungan serta menjadikan K3 sebagai bagian dari budaya 

kerja sehingga dapat mencegah Kecelakaan Kerja (KK) dan Penyakit Akibat Kerja (PAK). Menurutnya, 

pelaksanaan K3 bukan hanya tanggung jawab Pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab semua 

pihak. Termasuk media massa yang sangat berperan sebagai salah satu institusi atau lembaga dalam agen 
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of change (lembaga pelopor perubahan). "Peran media massa diperlukan untuk pembudayaan K3 karena 

informasi yang diberikan akan mempengaruhi perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat dalam 

menterjahkan perilaku budaya K3 dala masyarakat," imbuhnya. Sementara, Ketua Asosiasi Pengawas 

Ketenagakerjaan Indonesia (APKI) Sudi Astono menuturkan peranan kaum muda bersama pelaku media 

sangat penting dalam pemberitaan, penyebarluasan informasi (viral) dan mengkampanyekan atau 

membudayakan penerapan K3 bagi masyarakat pekerja maupun masyarakat secara luas. "Melalui talk show 

ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pemahaman dan peran pelaku media maupun kaum muda, 

sehingga dapat mempercepat terwujudnya budaya K3 pada tingkat yang makin matang (maturity Level of 

occupational Safety and Helath Culture/OSH Culture)," tutur Sudi. 
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Title Menaker: Perusahaan wajib susun struktur dan skala 

upah 

Author Pt Akurat Sentra 

Media 

Media Antara Sumbar Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Neutral 

Link http://sumbar.antaranews.com/nasional/berita/3071925/menaker-perusahaan-wajib-

susun-struktur-dan-skala-upah 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan bahwa perusahaan wajib 

menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan produktivitas 

untuk mewujudkan upah yang berkeadilan. Saat membuka diskusi virtual "Strategi 

Penyusunan Struktur Skala Upah dan Penerapan SMK3 Serta Penegakan Hukumnya" diikuti 

di Jakarta, Senin, Menaker mengatakan bahwa dunia usaha perlu menerapkan norma-norma 

ketenagakerjaan termasuk terkait pengupahan. Menaker juga menyoroti struktur skala upah 

diperlukan untuk memberikan jaminan akan kepastian upah dan mengurangi kesenjangan 

antara upah terendah dan tertinggi. "Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 36 

Tahun 2021 tentang Pengupahan bahwa struktur dan skala upah merupakan kewajiban yang 

wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan dengan memperhatikan kemampuan dan 

produktivitas," katanya. 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan bahwa perusahaan wajib menyusun dan 

menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan produktivitas untuk mewujudkan upah yang 

berkeadilan.Saat membuka diskusi virtual "Strategi Penyusunan Struktur Skala Upah dan Penerapan SMK3 

Serta Penegakan Hukumnya" diikuti di Jakarta, Senin, Menaker mengatakan bahwa dunia usaha perlu 

menerapkan norma-norma ketenagakerjaan termasuk terkait pengupahan."Berdasarkan Pasal 21 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan bahwa struktur dan skala upah 

merupakan kewajiban yang wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan dengan memperhatikan 

kemampuan dan produktivitas," katanya.Ia mengatakan struktur skala upah sendiri adalah pedoman untuk 

penetapan upah yang terdiri dari susunan upah dari yang terendah sampai tertinggi di suatu 

perusahaan.Penyusunan struktur skala upah dalam perusahaan, katanya, wajib dilakukan untuk 

mewujudkan upah yang berkeadilan, mendorong peningkatan produktivitas perusahaan serta 

meningkatkan kesejahteraan pekerja.Menaker juga menyoroti struktur skala upah diperlukan untuk 

memberikan jaminan akan kepastian upah dan mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan 

tertinggi.Untuk mendorong setiap perusahaan menyusun struktur dan skala upah, jelasnya, maka dokumen 

tersebut wajib disertakan perusahaan pada saat pengajuan permohonan pengesahan dan pembaharuan 

peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama.Selain itu, ia juga menyoroti bahwa sampai saat ini 

baru tercatat 55.844 perusahaan yang sudah menyusun dan menerapkan struktur skala upah di 

perusahaannya masing-masing. Untuk itu dia mendorong lebih banyak perusahaan menerapkan struktur 

skala upah."Angka ini tentu diharapkan terus meningkat lagi ke depannya. Sehingga penting bagi kita untuk 

bisa meningkatkan pemahaman pengusaha, perusahaan dan masyarakat terkait struktur dan skala upah 

ini," demikian Ida Fauziyah. 
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Title Menaker: Perusahaan wajib susun struktur dan skala 

upah 

Author Prisca Triferna 

Violleta 

Media Antara Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.antaranews.com/berita/3071925/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-

dan-skala-upah 

Summary Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan 

bahwa struktur dan skala upah merupakan kewajiban yang wajib disusun dan diterapkan 

oleh perusahaan dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas Jakarta (ANTARA)- 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan bahwa perusahaan wajib 

menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan produktivitas 

untuk mewujudkan upah yang berkeadilan. 

 

Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan bahwa struktur 

dan skala upah merupakan kewajiban yang wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan dengan 

memperhatikan kemampuan dan produktivitas Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah mengingatkan bahwa perusahaan wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah 

dengan memperhatikan produktivitas untuk mewujudkan upah yang berkeadilan.Saat membuka diskusi 

virtual "Strategi Penyusunan Struktur Skala Upah dan Penerapan SMK3 Serta Penegakan Hukumnya" diikuti 

di Jakarta, Senin, Menaker mengatakan bahwa dunia usaha perlu menerapkan norma-norma 

ketenagakerjaan termasuk terkait pengupahan."Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 36 

Tahun 2021 tentang Pengupahan bahwa struktur dan skala upah merupakan kewajiban yang wajib disusun 

dan diterapkan oleh perusahaan dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas," katanya.Ia 

mengatakan struktur skala upah sendiri adalah pedoman untuk penetapan upah yang terdiri dari susunan 

upah dari yang terendah sampai tertinggi di suatu perusahaan.Penyusunan struktur skala upah dalam 

perusahaan, katanya, wajib dilakukan untuk mewujudkan upah yang berkeadilan, mendorong peningkatan 

produktivitas perusahaan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja.Menaker juga menyoroti struktur 

skala upah diperlukan untuk memberikan jaminan akan kepastian upah dan mengurangi kesenjangan 

antara upah terendah dan tertinggi.Untuk mendorong setiap perusahaan menyusun struktur dan skala 

upah, jelasnya, maka dokumen tersebut wajib disertakan perusahaan pada saat pengajuan permohonan 

pengesahan dan pembaharuan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama.Selain itu, ia juga 

menyoroti bahwa sampai saat ini baru tercatat 55.844 perusahaan yang sudah menyusun dan menerapkan 

struktur skala upah di perusahaannya masing-masing. Untuk itu dia mendorong lebih banyak perusahaan 

menerapkan struktur skala upah."Angka ini tentu diharapkan terus meningkat lagi ke depannya. Sehingga 

penting bagi kita untuk bisa meningkatkan pemahaman pengusaha, perusahaan dan masyarakat terkait 

struktur dan skala upah ini," demikian Ida Fauziyah. 
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Title Menaker: Perusahaan wajib susun struktur dan skala upah Author Reporter 

Media Antara Kaltara Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Neutral 

Link http://kaltara.antaranews.com/nasional/berita/3071925/menaker-perusahaan-wajib-

susun-struktur-dan-skala-upah 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan bahwa perusahaan wajib 

menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan produktivitas 

untuk mewujudkan upah yang berkeadilan. Saat membuka diskusi virtual "Strategi 

Penyusunan Struktur Skala Upah dan Penerapan SMK3 Serta Penegakan Hukumnya" diikuti 

di Jakarta, Senin, Menaker mengatakan bahwa dunia usaha perlu menerapkan norma-norma 

ketenagakerjaan termasuk terkait pengupahan. 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan bahwa perusahaan wajib menyusun dan 

menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan produktivitas untuk mewujudkan upah yang 

berkeadilan. Saat membuka diskusi virtual "Strategi Penyusunan Struktur Skala Upah dan Penerapan SMK3 

Serta Penegakan Hukumnya" diikuti di Jakarta, Senin, Menaker mengatakan bahwa dunia usaha perlu 

menerapkan norma-norma ketenagakerjaan termasuk terkait pengupahan. "Berdasarkan Pasal 21 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan bahwa struktur dan skala upah 

merupakan kewajiban yang wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan dengan memperhatikan 

kemampuan dan produktivitas," katanya. Ia mengatakan struktur skala upah sendiri adalah pedoman untuk 

penetapan upah yang terdiri dari susunan upah dari yang terendah sampai tertinggi di suatu perusahaan. 

Penyusunan struktur skala upah dalam perusahaan, katanya, wajib dilakukan untuk mewujudkan upah yang 

berkeadilan, mendorong peningkatan produktivitas perusahaan serta meningkatkan kesejahteraan 

pekerja. Menaker juga menyoroti struktur skala upah diperlukan untuk memberikan jaminan akan 

kepastian upah dan mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi. Untuk mendorong setiap 

perusahaan menyusun struktur dan skala upah, jelasnya, maka dokumen tersebut wajib disertakan 

perusahaan pada saat pengajuan permohonan pengesahan dan pembaharuan peraturan perusahaan dan 

perjanjian kerja bersama. Selain itu, ia juga menyoroti bahwa sampai saat ini baru tercatat 55.844 

perusahaan yang sudah menyusun dan menerapkan struktur skala upah di perusahaannya masing-masing. 

Untuk itu dia mendorong lebih banyak perusahaan menerapkan struktur skala upah. "Angka ini tentu 

diharapkan terus meningkat lagi ke depannya. Sehingga penting bagi kita untuk bisa meningkatkan 

pemahaman pengusaha, perusahaan dan masyarakat terkait struktur dan skala upah ini," demikian Ida 

Fauziyah. 
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Title Menaker: Perusahaan wajib susun struktur dan skala upah Author Nama 

Media Antara Papua Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Neutral 

Link http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3071925/menaker-perusahaan-wajib-

susun-struktur-dan-skala-upah 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan bahwa perusahaan wajib 

menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan produktivitas 

untuk mewujudkan upah yang berkeadilan. Saat membuka diskusi virtual "Strategi 

Penyusunan Struktur Skala Upah dan Penerapan SMK3 Serta Penegakan Hukumnya" diikuti 

di Jakarta, Senin, Menaker mengatakan bahwa dunia usaha perlu menerapkan norma-norma 

ketenagakerjaan termasuk terkait pengupahan. 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan bahwa perusahaan wajib menyusun dan 

menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan produktivitas untuk mewujudkan upah yang 

berkeadilan.Saat membuka diskusi virtual "Strategi Penyusunan Struktur Skala Upah dan Penerapan SMK3 

Serta Penegakan Hukumnya" diikuti di Jakarta, Senin, Menaker mengatakan bahwa dunia usaha perlu 

menerapkan norma-norma ketenagakerjaan termasuk terkait pengupahan."Berdasarkan Pasal 21 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan bahwa struktur dan skala upah 

merupakan kewajiban yang wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan dengan memperhatikan 

kemampuan dan produktivitas," katanya.Ia mengatakan struktur skala upah sendiri adalah pedoman untuk 

penetapan upah yang terdiri dari susunan upah dari yang terendah sampai tertinggi di suatu 

perusahaan.Penyusunan struktur skala upah dalam perusahaan, katanya, wajib dilakukan untuk 

mewujudkan upah yang berkeadilan, mendorong peningkatan produktivitas perusahaan serta 

meningkatkan kesejahteraan pekerja.Menaker juga menyoroti struktur skala upah diperlukan untuk 

memberikan jaminan akan kepastian upah dan mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan 

tertinggi.Untuk mendorong setiap perusahaan menyusun struktur dan skala upah, jelasnya, maka dokumen 

tersebut wajib disertakan perusahaan pada saat pengajuan permohonan pengesahan dan pembaharuan 

peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama.Selain itu, ia juga menyoroti bahwa sampai saat ini 

baru tercatat 55.844 perusahaan yang sudah menyusun dan menerapkan struktur skala upah di 

perusahaannya masing-masing. Untuk itu dia mendorong lebih banyak perusahaan menerapkan struktur 

skala upah."Angka ini tentu diharapkan terus meningkat lagi ke depannya. Sehingga penting bagi kita untuk 

bisa meningkatkan pemahaman pengusaha, perusahaan dan masyarakat terkait struktur dan skala upah 

ini," demikian Ida Fauziyah. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan bahwa 

perusahaan wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan 

produktivitas untuk mewujudkan upah yang berkeadilan.Saat membuka diskusi virtual "Strategi 

Penyusunan Struktur Skala Upah dan Penerapan SMK3 Serta Penegakan Hukumnya" diikuti di Jakarta, 

Senin, Menaker mengatakan bahwa dunia usaha perlu menerapkan norma-norma ketenagakerjaan 

termasuk terkait pengupahan."Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang 

Pengupahan bahwa struktur dan skala upah merupakan kewajiban yang wajib disusun dan diterapkan oleh 

perusahaan dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas," katanya.Ia mengatakan struktur skala 

upah sendiri adalah pedoman untuk penetapan upah yang terdiri dari susunan upah dari yang terendah 

sampai tertinggi di suatu perusahaan.Penyusunan struktur skala upah dalam perusahaan, katanya, wajib 
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dilakukan untuk mewujudkan upah yang berkeadilan, mendorong peningkatan produktivitas perusahaan 

serta meningkatkan kesejahteraan pekerja.Menaker juga menyoroti struktur skala upah diperlukan untuk 

memberikan jaminan akan kepastian upah dan mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan 

tertinggi.Untuk mendorong setiap perusahaan menyusun struktur dan skala upah, jelasnya, maka dokumen 

tersebut wajib disertakan perusahaan pada saat pengajuan permohonan pengesahan dan pembaharuan 

peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama.Selain itu, ia juga menyoroti bahwa sampai saat ini 

baru tercatat 55.844 perusahaan yang sudah menyusun dan menerapkan struktur skala upah di 

perusahaannya masing-masing. Untuk itu dia mendorong lebih banyak perusahaan menerapkan struktur 

skala upah."Angka ini tentu diharapkan terus meningkat lagi ke depannya. Sehingga penting bagi kita untuk 

bisa meningkatkan pemahaman pengusaha, perusahaan dan masyarakat terkait struktur dan skala upah 

ini," demikian Ida Fauziyah. 
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Title Menaker: Perusahaan wajib susun struktur dan skala upah - Author Byindo Sport 

Media 24hour.id Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.24hour.id/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah 

Summary - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan bahwa perusahaan wajib 

menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan produktivitas 

untuk mewujudkan upah yang berkeadilan. Saat membuka diskusi virtual "Strategi 

Penyusunan Struktur Skala Upah dan Penerapan SMK3 Serta Penegakan Hukumnya" diikuti 

di Jakarta, Senin, Menaker mengatakan bahwa dunia usaha perlu menerapkan norma-norma 

ketenagakerjaan termasuk terkait pengupahan. Menaker juga menyoroti struktur skala upah 

diperlukan untuk memberikan jaminan akan kepastian upah dan mengurangi kesenjangan 

antara upah terendah dan tertinggi. Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 36 

Tahun 2021 tentang Pengupahan bahwa struktur dan skala upah merupakan kewajiban yang 

wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan dengan memperhatikan kemampuan dan 

produktivitas. 

 

Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan bahwa struktur 

dan skala upah merupakan kewajiban yang wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan dengan 

memperhatikan kemampuan dan produktivitasJakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah mengingatkan bahwa perusahaan wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah 

dengan memperhatikan produktivitas untuk mewujudkan upah yang berkeadilan.Saat membuka diskusi 

virtual "Strategi Penyusunan Struktur Skala Upah dan Penerapan SMK3 Serta Penegakan Hukumnya" diikuti 

di Jakarta, Senin, Menaker mengatakan bahwa dunia usaha perlu menerapkan norma-norma 

ketenagakerjaan termasuk terkait pengupahan."Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 36 

Tahun 2021 tentang Pengupahan bahwa struktur dan skala upah merupakan kewajiban yang wajib disusun 

dan diterapkan oleh perusahaan dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas," katanya.Ia 

mengatakan struktur skala upah sendiri adalah pedoman untuk penetapan upah yang terdiri dari susunan 

upah dari yang terendah sampai tertinggi di suatu perusahaan.Penyusunan struktur skala upah dalam 

perusahaan, katanya, wajib dilakukan untuk mewujudkan upah yang berkeadilan, mendorong peningkatan 

produktivitas perusahaan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja.Menaker juga menyoroti struktur 

skala upah diperlukan untuk memberikan jaminan akan kepastian upah dan mengurangi kesenjangan 

antara upah terendah dan tertinggi.Untuk mendorong setiap perusahaan menyusun struktur dan skala 

upah, jelasnya, maka dokumen tersebut wajib disertakan perusahaan pada saat pengajuan permohonan 

pengesahan dan pembaharuan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama.Selain itu, ia juga 

menyoroti bahwa sampai saat ini baru tercatat 55.844 perusahaan yang sudah menyusun dan menerapkan 

struktur skala upah di perusahaannya masing-masing. Untuk itu dia mendorong lebih banyak perusahaan 

menerapkan struktur skala upah."Angka ini tentu diharapkan terus meningkat lagi ke depannya. Sehingga 

penting bagi kita untuk bisa meningkatkan pemahaman pengusaha, perusahaan dan masyarakat terkait 

struktur dan skala upah ini," demikian Ida Fauziyah. 
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Title Menaker: Perusahaan wajib susun struktur dan skala upah Author Editorial Team 

Media Antara Kalteng Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Neutral 

Link http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3071925/menaker-perusahaan-wajib-

susun-struktur-dan-skala-upah 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan bahwa perusahaan wajib 

menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan produktivitas 

untuk mewujudkan upah yang berkeadilan. Saat membuka diskusi virtual "Strategi 

Penyusunan Struktur Skala Upah dan Penerapan SMK3 Serta Penegakan Hukumnya" diikuti 

di Jakarta, Senin, Menaker mengatakan bahwa dunia usaha perlu menerapkan norma-norma 

ketenagakerjaan termasuk terkait pengupahan. 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan bahwa perusahaan wajib menyusun dan 

menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan produktivitas untuk mewujudkan upah yang 

berkeadilan. Saat membuka diskusi virtual "Strategi Penyusunan Struktur Skala Upah dan Penerapan SMK3 

Serta Penegakan Hukumnya" diikuti di Jakarta, Senin, Menaker mengatakan bahwa dunia usaha perlu 

menerapkan norma-norma ketenagakerjaan termasuk terkait pengupahan. "Berdasarkan Pasal 21 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan bahwa struktur dan skala upah 

merupakan kewajiban yang wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan dengan memperhatikan 

kemampuan dan produktivitas," katanya. Ia mengatakan struktur skala upah sendiri adalah pedoman untuk 

penetapan upah yang terdiri dari susunan upah dari yang terendah sampai tertinggi di suatu perusahaan. 

Penyusunan struktur skala upah dalam perusahaan, katanya, wajib dilakukan untuk mewujudkan upah yang 

berkeadilan, mendorong peningkatan produktivitas perusahaan serta meningkatkan kesejahteraan 

pekerja. Menaker juga menyoroti struktur skala upah diperlukan untuk memberikan jaminan akan 

kepastian upah dan mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi. Untuk mendorong setiap 

perusahaan menyusun struktur dan skala upah, jelasnya, maka dokumen tersebut wajib disertakan 

perusahaan pada saat pengajuan permohonan pengesahan dan pembaharuan peraturan perusahaan dan 

perjanjian kerja bersama. Selain itu, ia juga menyoroti bahwa sampai saat ini baru tercatat 55.844 

perusahaan yang sudah menyusun dan menerapkan struktur skala upah di perusahaannya masing-masing. 

Untuk itu dia mendorong lebih banyak perusahaan menerapkan struktur skala upah. "Angka ini tentu 

diharapkan terus meningkat lagi ke depannya. Sehingga penting bagi kita untuk bisa meningkatkan 

pemahaman pengusaha, perusahaan dan masyarakat terkait struktur dan skala upah ini," demikian Ida 

Fauziyah. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan bahwa perusahaan wajib 

menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan produktivitas untuk 

mewujudkan upah yang berkeadilan. Saat membuka diskusi virtual "Strategi Penyusunan Struktur Skala 

Upah dan Penerapan SMK3 Serta Penegakan Hukumnya" diikuti di Jakarta, Senin, Menaker mengatakan 

bahwa dunia usaha perlu menerapkan norma-norma ketenagakerjaan termasuk terkait pengupahan. 

"Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan bahwa struktur 

dan skala upah merupakan kewajiban yang wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan dengan 

memperhatikan kemampuan dan produktivitas," katanya. Ia mengatakan struktur skala upah sendiri adalah 

pedoman untuk penetapan upah yang terdiri dari susunan upah dari yang terendah sampai tertinggi di 

suatu perusahaan. Penyusunan struktur skala upah dalam perusahaan, katanya, wajib dilakukan untuk 
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mewujudkan upah yang berkeadilan, mendorong peningkatan produktivitas perusahaan serta 

meningkatkan kesejahteraan pekerja. Menaker juga menyoroti struktur skala upah diperlukan untuk 

memberikan jaminan akan kepastian upah dan mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan 

tertinggi. Untuk mendorong setiap perusahaan menyusun struktur dan skala upah, jelasnya, maka 

dokumen tersebut wajib disertakan perusahaan pada saat pengajuan permohonan pengesahan dan 

pembaharuan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Selain itu, ia juga menyoroti bahwa 

sampai saat ini baru tercatat 55.844 perusahaan yang sudah menyusun dan menerapkan struktur skala 

upah di perusahaannya masing-masing. Untuk itu dia mendorong lebih banyak perusahaan menerapkan 

struktur skala upah. "Angka ini tentu diharapkan terus meningkat lagi ke depannya. Sehingga penting bagi 

kita untuk bisa meningkatkan pemahaman pengusaha, perusahaan dan masyarakat terkait struktur dan 

skala upah ini," demikian Ida Fauziyah. 
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Title Menaker: Perusahaan wajib susun struktur dan skala 

upah 

Author Kabarmetro.Id 

Media Newsexplorer.net Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Neutral 

Link http://newsexplorer.net/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah-

s3352914.html 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan bahwa perusahaan wajib 

menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan produktivitas 

untuk mewujudkan upah yang berkeadilan. Saat membuka diskusi virtual "Strategi 

Penyusunan Struktur Skala Upah dan Penerapan SMK3 Serta Penegakan Hukumnya" diikuti 

di Jakarta, Senin, Menaker mengatakan bahwa dunia usaha perlu menerapkan norma-norma 

ketenagakerjaan termasuk terkait pengupahan. 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan bahwa perusahaan wajib menyusun dan 

menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan produktivitas untuk mewujudkan upah yang 

berkeadilan.Saat membuka diskusi virtual "Strategi Penyusunan Struktur Skala Upah dan Penerapan SMK3 

Serta Penegakan Hukumnya" diikuti di Jakarta, Senin, Menaker mengatakan bahwa dunia usaha perlu 

menerapkan norma-norma ketenagakerjaan termasuk terkait pengupahan."Berdasarkan Pasal 21 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan bahwa struktur dan skala upah 

merupakan kewajiban yang wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan dengan memperhatikan 

kemampuan dan produktivitas," katanya.Ia mengatakan struktur skala upah sendiri adalah pedoman untuk 

penetapan upah yang terdiri dari susunan upah dari yang terendah sampai tertinggi di suatu 

perusahaan.Penyusunan struktur skala upah dalam perusahaan, katanya, wajib dilakukan untuk 

mewujudkan upah yang berkeadilan, mendorong peningkatan produktivitas perusahaan serta 

meningkatkan kesejahteraan pekerja.Menaker juga menyoroti struktur skala upah diperlukan untuk 

memberikan jaminan akan kepastian upah dan mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan 

tertinggi.Untuk mendorong setiap perusahaan menyusun struktur dan skala upah, jelasnya, maka dokumen 

tersebut wajib disertakan perusahaan pada saat pengajuan permohonan pengesahan dan pembaharuan 

peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama.Selain itu, ia juga menyoroti bahwa sampai saat ini 

baru tercatat 55.844 perusahaan yang sudah menyusun dan menerapkan struktur skala upah di 

perusahaannya masing-masing. Untuk itu dia mendorong lebih banyak perusahaan menerapkan struktur 

skala upah."Angka ini tentu diharapkan terus meningkat lagi ke depannya. Sehingga penting bagi kita untuk 

bisa meningkatkan pemahaman pengusaha, perusahaan dan masyarakat terkait struktur dan skala upah 

ini," demikian Ida Fauziyah. 
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Title Menaker: Perusahaan wajib susun struktur dan skala upah Author Andi Jauhary 

Media Antara Sumut Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Neutral 

Link http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3071925/menaker-perusahaan-wajib-

susun-struktur-dan-skala-upah 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan bahwa perusahaan wajib 

menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan produktivitas 

untuk mewujudkan upah yang berkeadilan. Saat membuka diskusi virtual "Strategi 

Penyusunan Struktur Skala Upah dan Penerapan SMK3 Serta Penegakan Hukumnya" diikuti 

di Jakarta, Senin, Menaker mengatakan bahwa dunia usaha perlu menerapkan norma-norma 

ketenagakerjaan termasuk terkait pengupahan. Menaker juga menyoroti struktur skala upah 

diperlukan untuk memberikan jaminan akan kepastian upah dan mengurangi kesenjangan 

antara upah terendah dan tertinggi. "Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 36 

Tahun 2021 tentang Pengupahan bahwa struktur dan skala upah merupakan kewajiban yang 

wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan dengan memperhatikan kemampuan dan 

produktivitas," katanya. 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan bahwa perusahaan wajib menyusun dan 

menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan produktivitas untuk mewujudkan upah yang 

berkeadilan. Saat membuka diskusi virtual "Strategi Penyusunan Struktur Skala Upah dan Penerapan SMK3 

Serta Penegakan Hukumnya" diikuti di Jakarta, Senin, Menaker mengatakan bahwa dunia usaha perlu 

menerapkan norma-norma ketenagakerjaan termasuk terkait pengupahan."Berdasarkan Pasal 21 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan bahwa struktur dan skala upah 

merupakan kewajiban yang wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan dengan memperhatikan 

kemampuan dan produktivitas," katanya.Ia mengatakan struktur skala upah sendiri adalah pedoman untuk 

penetapan upah yang terdiri dari susunan upah dari yang terendah sampai tertinggi di suatu perusahaan. 

Penyusunan struktur skala upah dalam perusahaan, katanya, wajib dilakukan untuk mewujudkan upah yang 

berkeadilan, mendorong peningkatan produktivitas perusahaan serta meningkatkan kesejahteraan 

pekerja. Menaker juga menyoroti struktur skala upah diperlukan untuk memberikan jaminan akan 

kepastian upah dan mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi. Untuk mendorong setiap 

perusahaan menyusun struktur dan skala upah, jelasnya, maka dokumen tersebut wajib disertakan 

perusahaan pada saat pengajuan permohonan pengesahan dan pembaharuan peraturan perusahaan dan 

perjanjian kerja bersama. Selain itu, ia juga menyoroti bahwa sampai saat ini baru tercatat 55.844 

perusahaan yang sudah menyusun dan menerapkan struktur skala upah di perusahaannya masing-masing. 

Untuk itu dia mendorong lebih banyak perusahaan menerapkan struktur skala upah."Angka ini tentu 

diharapkan terus meningkat lagi ke depannya. Sehingga penting bagi kita untuk bisa meningkatkan 

pemahaman pengusaha, perusahaan dan masyarakat terkait struktur dan skala upah ini," demikian Ida 

Fauziyah. 

  



 

72 

 

Title Menaker ingatkan perusahaan wajib menyusun struktur dan skala 

upah 

Author _noname 

Media Antara Sulsel Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Neutral 

Link http://makassar.antaranews.com/berita/418453/menaker-ingatkan-perusahaan-wajib-

menyusun-struktur-dan-skala-upah 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan perusahaan wajib 

menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan produktivitas 

untuk mewujudkan upah yang berkeadilan. Saat membuka diskusi virtual "Strategi 

Penyusunan Struktur Skala Upah dan Penerapan SMK3 Serta Penegakan Hukumnya" diikuti 

di Jakarta, Senin, Menaker mengatakan bahwa dunia usaha perlu menerapkan norma-norma 

ketenagakerjaan termasuk terkait pengupahan. Menaker juga menyoroti struktur skala upah 

diperlukan untuk memberikan jaminan akan kepastian upah dan mengurangi kesenjangan 

antara upah terendah dan tertinggi. Com dengan judul: Menaker: Perusahaan wajib susun 

struktur dan skala upah. 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan perusahaan wajib menyusun dan 

menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan produktivitas untuk mewujudkan upah yang 

berkeadilan.Saat membuka diskusi virtual "Strategi Penyusunan Struktur Skala Upah dan Penerapan SMK3 

Serta Penegakan Hukumnya" diikuti di Jakarta, Senin, Menaker mengatakan bahwa dunia usaha perlu 

menerapkan norma-norma ketenagakerjaan termasuk terkait pengupahan."Berdasarkan Pasal 21 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan bahwa struktur dan skala upah 

merupakan kewajiban yang wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan dengan memperhatikan 

kemampuan dan produktivitas," katanya.Ia mengatakan struktur skala upah sendiri adalah pedoman untuk 

penetapan upah yang terdiri dari susunan upah dari yang terendah sampai tertinggi di suatu 

perusahaan.Penyusunan struktur skala upah dalam perusahaan, katanya, wajib dilakukan untuk 

mewujudkan upah yang berkeadilan, mendorong peningkatan produktivitas perusahaan serta 

meningkatkan kesejahteraan pekerja.Menaker juga menyoroti struktur skala upah diperlukan untuk 

memberikan jaminan akan kepastian upah dan mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan 

tertinggi.Untuk mendorong setiap perusahaan menyusun struktur dan skala upah, jelasnya, maka dokumen 

tersebut wajib disertakan perusahaan pada saat pengajuan permohonan pengesahan dan pembaharuan 

peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama.Selain itu, ia juga menyoroti bahwa sampai saat ini 

baru tercatat 55.844 perusahaan yang sudah menyusun dan menerapkan struktur skala upah di 

perusahaannya masing-masing. Untuk itu dia mendorong lebih banyak perusahaan menerapkan struktur 

skala upah."Angka ini tentu diharapkan terus meningkat lagi ke depannya. Sehingga penting bagi kita untuk 

bisa meningkatkan pemahaman pengusaha, perusahaan dan masyarakat terkait struktur dan skala upah 

ini," demikian Ida Fauziyah.Berita ini juga telah tayang di Antaranews. com dengan judul: Menaker: 

Perusahaan wajib susun struktur dan skala upah 
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Title Menaker: Perusahaan wajib susun struktur dan skala 

upah 

Author Prisca Triferna 

Violleta 

Media Antara Riau Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Neutral 

Link http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3071925/menaker-perusahaan-wajib-susun-

struktur-dan-skala-upah 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan bahwa perusahaan wajib 

menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan produktivitas 

untuk mewujudkan upah yang berkeadilan. Saat membuka diskusi virtual "Strategi 

Penyusunan Struktur Skala Upah dan Penerapan SMK3 Serta Penegakan Hukumnya" diikuti 

di Jakarta, Senin, Menaker mengatakan bahwa dunia usaha perlu menerapkan norma-norma 

ketenagakerjaan termasuk terkait pengupahan. Menaker juga menyoroti struktur skala upah 

diperlukan untuk memberikan jaminan akan kepastian upah dan mengurangi kesenjangan 

antara upah terendah dan tertinggi. "Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 36 

Tahun 2021 tentang Pengupahan bahwa struktur dan skala upah merupakan kewajiban yang 

wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan dengan memperhatikan kemampuan dan 

produktivitas," katanya. 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan bahwa perusahaan wajib menyusun dan 

menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan produktivitas untuk mewujudkan upah yang 

berkeadilan.Saat membuka diskusi virtual "Strategi Penyusunan Struktur Skala Upah dan Penerapan SMK3 

Serta Penegakan Hukumnya" diikuti di Jakarta, Senin, Menaker mengatakan bahwa dunia usaha perlu 

menerapkan norma-norma ketenagakerjaan termasuk terkait pengupahan."Berdasarkan Pasal 21 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan bahwa struktur dan skala upah 

merupakan kewajiban yang wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan dengan memperhatikan 

kemampuan dan produktivitas," katanya.Ia mengatakan struktur skala upah sendiri adalah pedoman untuk 

penetapan upah yang terdiri dari susunan upah dari yang terendah sampai tertinggi di suatu 

perusahaan.Penyusunan struktur skala upah dalam perusahaan, katanya, wajib dilakukan untuk 

mewujudkan upah yang berkeadilan, mendorong peningkatan produktivitas perusahaan serta 

meningkatkan kesejahteraan pekerja.Menaker juga menyoroti struktur skala upah diperlukan untuk 

memberikan jaminan akan kepastian upah dan mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan 

tertinggi.Untuk mendorong setiap perusahaan menyusun struktur dan skala upah, jelasnya, maka dokumen 

tersebut wajib disertakan perusahaan pada saat pengajuan permohonan pengesahan dan pembaharuan 

peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama.Selain itu, ia juga menyoroti bahwa sampai saat ini 

baru tercatat 55.844 perusahaan yang sudah menyusun dan menerapkan struktur skala upah di 

perusahaannya masing-masing. Untuk itu dia mendorong lebih banyak perusahaan menerapkan struktur 

skala upah."Angka ini tentu diharapkan terus meningkat lagi ke depannya. Sehingga penting bagi kita untuk 

bisa meningkatkan pemahaman pengusaha, perusahaan dan masyarakat terkait struktur dan skala upah 

ini," demikian Ida Fauziyah. 
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Title Menaker: perusahaan wajib susun struktur dan skala upah Author _noname 

Media Antara Sumbar Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Neutral 

Link http://sumbar.antaranews.com/berita/523985/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-

dan-skala-upah 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan bahwa perusahaan wajib 

menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan produktivitas 

untuk mewujudkan upah yang berkeadilan. Saat membuka diskusi virtual "Strategi 

Penyusunan Struktur Skala Upah dan Penerapan SMK3 Serta Penegakan Hukumnya" diikuti 

di Jakarta, Senin, Menaker mengatakan bahwa dunia usaha perlu menerapkan norma-norma 

ketenagakerjaan termasuk terkait pengupahan. 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan bahwa perusahaan wajib menyusun dan 

menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan produktivitas untuk mewujudkan upah yang 

berkeadilan.Saat membuka diskusi virtual "Strategi Penyusunan Struktur Skala Upah dan Penerapan SMK3 

Serta Penegakan Hukumnya" diikuti di Jakarta, Senin, Menaker mengatakan bahwa dunia usaha perlu 

menerapkan norma-norma ketenagakerjaan termasuk terkait pengupahan."Berdasarkan Pasal 21 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan bahwa struktur dan skala upah 

merupakan kewajiban yang wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan dengan memperhatikan 

kemampuan dan produktivitas," katanya.Ia mengatakan struktur skala upah sendiri adalah pedoman untuk 

penetapan upah yang terdiri dari susunan upah dari yang terendah sampai tertinggi di suatu 

perusahaan.Penyusunan struktur skala upah dalam perusahaan, katanya, wajib dilakukan untuk 

mewujudkan upah yang berkeadilan, mendorong peningkatan produktivitas perusahaan serta 

meningkatkan kesejahteraan pekerja.Menaker juga menyoroti struktur skala upah diperlukan untuk 

memberikan jaminan akan kepastian upah dan mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan 

tertinggi.Untuk mendorong setiap perusahaan menyusun struktur dan skala upah, jelasnya, maka dokumen 

tersebut wajib disertakan perusahaan pada saat pengajuan permohonan pengesahan dan pembaharuan 

peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama.Selain itu, ia juga menyoroti bahwa sampai saat ini 

baru tercatat 55.844 perusahaan yang sudah menyusun dan menerapkan struktur skala upah di 

perusahaannya masing-masing. Untuk itu dia mendorong lebih banyak perusahaan menerapkan struktur 

skala upah."Angka ini tentu diharapkan terus meningkat lagi ke depannya. Sehingga penting bagi kita untuk 

bisa meningkatkan pemahaman pengusaha, perusahaan dan masyarakat terkait struktur dan skala upah 

ini," demikian Ida Fauziyah.Berita ini telah tayang di Antaranews. com dengan judul: 
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Title Implementasi Sistem Satu Kanal ke Arab Saudi Butuh Persiapan 

Matang 

Author _noname 

Media Kompas.id Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/08/21/implementasi-sistem-satu-kanal-ke-

arab-saudi-butuh-persiapan-matang 

Summary Setelah sempat tertunda, proyek rintisan sistem penempatan satu kanal pekerja migran 

domestik ke Arab Saudi siap dimulai pemerintah. Meski demikian, pemerintah belum bisa 

memastikan jika penempatan satu kanal secara terbatas itu akan berujung pada diakhirinya 

moratorium penempatan pekerja migran domestik ke Arab Saudi yang sudah berlaku sejak 

tahun 2015. 

 

Setelah sempat tertunda, proyek rintisan sistem penempatan satu kanal pekerja migran domestik ke Arab 

Saudi siap dimulai pemerintah. Namun, banyak hal perlu diperbaiki, mulai dari aspek pusat informasi 

terpadu sampai akses pendidikan dan pelatihan. Perbaikan ini krusial untuk menjamin perlindungan para 

pekerja yang diberangkatkan.Kesepakatan untuk mengimplementasikan proyek rintisan Sistem 

Penempatan Satu Kanal (SPSK) itu ditandatangani pemerintah kedua negara di Badung, Bali, 11 Agustus 

2022 lalu. Rencana untuk menerapkan SPSK itu sebenarnya sudah digagas sejak 2018, tetapi terkendala 

pandemi Covid-19.Penempatan pekerja domestik secara terbatas melalui sistem satu kanal itu dilakukan 

sebagai uji coba sistem setelah pemerintah memberlakukan moratorium penempatan pekerja migran 

Indonesia bagi pengguna perseorangan di negara-negara kawasan Timur Tengah sejak tahun 2015.Sesuai 

kesepakatan, terdapat enam jabatan yang akan ditempati oleh pekerja migran asal Indonesia di Arab Saudi, 

yaitu housekeeper(pengurus rumah tangga), babysitter(pengasuh bayi), family cook(juru masak keluarga), 

elderly care taker(pengasuh lansia), family driver(sopir keluarga), dan child care worker(pengasuh anak). 

Area penempatannya ada di Mekkah, Jeddah, Riyadh, Medina, Dammam, Dhahran, dan Khobar.Sekretaris 

Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, penempatan melalui SPSK itu akan 

mengintegrasikan sistem informasi pasar kerja antara kedua negara, yaitu Siap Kerja (Indonesia) dan 

Musaned (sistem informasi pasar kerja milik Arab Saudi).Terkait target waktu penerapannya, Anwar 

mengatakan, saat ini pemerintah baru akan melakukan persiapan sosialisasi ke berbagai pemangku 

kepentingan. Termasuk di dalamnya, pemerintah daerah, masyarakat, calon pekerja migran, serta 

perusahaan penempatan pekerja migran (P3MI). "Kita dorong dulu sosialisasinya, kalau sudah ada 

calonnya, baru kita coba berangkatkan," katanya, Minggu (21/8/2022).Meski demikian, pemerintah belum 

bisa memastikan jika penempatan satu kanal secara terbatas itu akan berujung pada diakhirinya 

moratorium penempatan pekerja migran domestik ke Arab Saudi yang sudah berlaku sejak tahun 2015. "Itu 

nanti tergantung apakah sistem ini betul-betul bisa terlaksana dengan baik," ujarnya.PrasyaratSekretaris 

Jenderal Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Bobby Anwar Maarif menilai, ada sejumlah prasyarat yang 

perlu dipenuhi sebelum rencana penempatan secara terbatas ke Arab Saudi diterapkan untuk menjamin 

pekerja migran benar-benar terlindungi.Pertama, sistem informasi pasar kerja terpadu harus bisa diakses 

dengan mudah oleh semua calon pekerja migran. Ini menjadi persoalan klasik yang memainkan peran 

penting dalam sosialisasi dan edukasi penempatan yang aman bagi para calon pekerja migran."Untuk 

mendapat informasi lowongan kerja yang valid dari pemerintah dan bisa diakses langsung itu masih sulit. 

Padahal, kalau aksesnya mudah, akan berdampak besar dalam memotong praktik-praktik percaloan yang 
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menempatkan pekerja migran kita di situasi rawan," kata Bobby.Kedua, memperbaiki akses pendidikan dan 

pelatihan bagi calon pekerja migran sebelum berangkat. Bobby mengatakan, persoalan yang banyak 

ditemukan pada penempatan di Timur Tengah adalah kendala pemahaman bahasa dan kecakapan kerja. 

Hal ini membuat pekerja migran asal Indonesia rentan terkena eksploitasi dan siksaan.Menurutnya, calon 

pekerja juga perlu dibekali kemampuan beladiri agar bisa menjaga diri dari pelecehan dan eksploitasi. "Hal-

hal ini seharusnya bekal paling utama sebelum berangkat. Kalau pekerja diberangkatkan bekerja pada 

majikan yang budayanya masih tertutup di Arab, lalu dia belum bisa berbahasa Arab, itu bisa jadi persoalan, 

meski berangkatnya memakai sistem satu kanal sekalipun," katanya.Ketiga, membenahi layanan terpadu 

satu atap di daerah-daerah. Sampai sekarang, menurut Bobby, layanan tersebut belum solid melibatkan 

berbagai desk, seperti dinas ketenagakerjaan (disnaker), dinas kependudukan dan catatan sipil (dukcapil), 

imigrasi, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), kesehatan, kepolisian, BP Jamsostek, dan 

lain-lain. "Paling hanya disnaker dan BP2MI yang sudah terpadu," ujarnya.Menurut Bobby, perlu ada 

perjanjian yang lebih detail antara pemerintah kedua negara terkait mitigasi kasus kekerasan. "Misalnya, 

apakah pekerja bisa mengadu dengan mudah? Apakah ada petugas yang langsung mendatangi ketika 

pekerja mengadu? Apakah ada keharusan pemilik rumah membuka pintu jika didatangi petugas? Hal-hal 

seperti itu juga harus ada perjanjiannya," katanya.Evaluasi berkalaSementara itu, Menteri Ketenagakerjaan 

Ida Fauziyah mengatakan, persiapan teknis seputar implementasi sistem IT antara sistem informasi pasar 

kerja Indonesia dan Arab Saudi sedang dimatangkan. Pemerintah Arab Saudi telah melakukan pembaruan 

pada sistem Musaned dan Pemerintah Indonesia juga akan melakukan penyesuaian pada sistem Siap Kerja 

agar integrasi sistem antara kedua negara lebih lancar.Pemerintah kedua negara juga menyepakati 

membentuk satuan tugas gabungan atau joint task forceyang terdiri dari pejabat kedua negara. "Tugas 

mereka mengevaluasi, memantau, dan membahas berbagai hal yang muncul dari pelaksanaan pilot project 

ini. Mereka akan bertemu setiap tiga bulan dan berkomunikasi setiap saat jika perlu," kata Ida. 
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Title Perusahaan Wajib Susun Upah Sesuai dengan Produktivitas Author Naufal Sinuka 

Media Juragananime.id Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Positive 

Link http://juragananime.id/artikel/129324/perusahaan-wajib-susun-upah-sesuai-dengan-

produktivitas 

Summary Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah mengingatkan, pihak perusahaan wajib 

menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah sesuai dengan produktivitas untuk 

mewujudkan upah yang berkeadilan. Hal ini disampaikan dalam diskusi virtual "Strategi 

Penyusunan Struktur Skala Upah dan Penerapan SMK3 Serta Penegakan Hukumnya" pada 

Senin (22/8/2022). 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah mengingatkan, pihak perusahaan wajib menyusun dan 

menerapkan struktur dan skala upah sesuai dengan produktivitas untuk mewujudkan upah yang 

berkeadilan. Hal ini disampaikan dalam diskusi virtual "Strategi Penyusunan Struktur Skala Upah dan 

Penerapan SMK3 Serta Penegakan Hukumnya" pada Senin (22/8/2022). Menaker mengatakan bahwa dunia 

usaha perlu menerapkan norma-norma ketenagakerjaan termasuk terkait pengupahan. "Berdasarkan Pasal 

21 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan bahwa struktur dan skala upah 

merupakan kewajiban yang wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan dengan memperhatikan 

kemampuan dan produktivitas," katanya. 
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Title Menaker Ida Fauziyah ingatkan perusahaan wajib susun struktur 

dan skala upah 

Author _noname 

Media Antara Maluku Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Neutral 

Link http://ambon.antaranews.com/berita/132465/menaker-ida-fauziyah-ingatkan-

perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan bahwa perusahaan wajib 

menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan produktivitas 

untuk mewujudkan upah yang berkeadilan. Saat membuka diskusi virtual "Strategi 

Penyusunan Struktur Skala Upah dan Penerapan SMK3 Serta Penegakan Hukumnya" diikuti 

di Jakarta, Senin, Menaker mengatakan bahwa dunia usaha perlu menerapkan norma-norma 

ketenagakerjaan termasuk terkait pengupahan. Menaker juga menyoroti struktur skala upah 

diperlukan untuk memberikan jaminan akan kepastian upah dan mengurangi kesenjangan 

antara upah terendah dan tertinggi. Sehingga penting bagi kita untuk bisa meningkatkan 

pemahaman pengusaha, perusahaan dan masyarakat terkait struktur dan skala upah ini," 

demikian Ida Fauziyah. 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan bahwa perusahaan wajib menyusun dan 

menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan produktivitas untuk mewujudkan upah yang 

berkeadilan.Saat membuka diskusi virtual "Strategi Penyusunan Struktur Skala Upah dan Penerapan SMK3 

Serta Penegakan Hukumnya" diikuti di Jakarta, Senin, Menaker mengatakan bahwa dunia usaha perlu 

menerapkan norma-norma ketenagakerjaan termasuk terkait pengupahan."Berdasarkan Pasal 21 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan bahwa struktur dan skala upah 

merupakan kewajiban yang wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan dengan memperhatikan 

kemampuan dan produktivitas," katanya.Ia mengatakan struktur skala upah sendiri adalah pedoman untuk 

penetapan upah yang terdiri dari susunan upah dari yang terendah sampai tertinggi di suatu 

perusahaan.Penyusunan struktur skala upah dalam perusahaan, katanya, wajib dilakukan untuk 

mewujudkan upah yang berkeadilan, mendorong peningkatan produktivitas perusahaan serta 

meningkatkan kesejahteraan pekerja.Menaker juga menyoroti struktur skala upah diperlukan untuk 

memberikan jaminan akan kepastian upah dan mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan 

tertinggi.Untuk mendorong setiap perusahaan menyusun struktur dan skala upah, jelasnya, maka dokumen 

tersebut wajib disertakan perusahaan pada saat pengajuan permohonan pengesahan dan pembaharuan 

peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama.Selain itu, ia juga menyoroti bahwa sampai saat ini 

baru tercatat 55.844 perusahaan yang sudah menyusun dan menerapkan struktur skala upah di 

perusahaannya masing-masing. Untuk itu dia mendorong lebih banyak perusahaan menerapkan struktur 

skala upah."Angka ini tentu diharapkan terus meningkat lagi ke depannya. Sehingga penting bagi kita untuk 

bisa meningkatkan pemahaman pengusaha, perusahaan dan masyarakat terkait struktur dan skala upah 

ini," demikian Ida Fauziyah. 
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Title Menaker dorong semakin banyak perusahaan terapkan SMK3 Author _noname 

Media Antara Sulteng Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Neutral 

Link http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3071945/menaker-dorong-semakin-

banyak-perusahaan-terapkan-smk3 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong semakin banyak perusahaan 

menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk 

memberikan perlindungan kepada pekerja dan mendukung produktivitas. Penerapan SMK3 

akan memberikan keuntungan bagi perusahaan antara lain untuk mengetahui tingkat 

capaian pemenuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan bidang K3," ujar 

Menaker Ida ketika membuka diskusi virtual diikuti dari Jakarta, Senin. Selain penerapan 

SMK3, Menaker juga mengingatkan kepada perusahaan untuk menyusun dan 

mengimplementasikan struktur dan skala upah, yang merupakan salah satu norma 

ketenagakerjaan. "Penerapan SMK3 penting untuk meningkatkan efektivitas perlindungan 

keselamatan dan kesehatan kerja. 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong semakin banyak perusahaan menerapkan 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk memberikan perlindungan kepada 

pekerja dan mendukung produktivitas."Penerapan SMK3 penting untuk meningkatkan efektivitas 

perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Penerapan SMK3 akan memberikan keuntungan bagi 

perusahaan antara lain untuk mengetahui tingkat capaian pemenuhan perusahaan terhadap peraturan 

perundangan bidang K3," ujar Menaker Ida ketika membuka diskusi virtual diikuti dari Jakarta, Senin.Dalam 

diskusi bertajuk "Strategi Penyusunan Struktur Skala Upah dan Penerapan SMK3 Serta Penegakan 

Hukumnya" itu, Ida menjelaskan bahwa penerapan SMK3 juga dapat membantu peningkatan produktivitas 

perusahaan, mencegah risiko bahaya di tempat kerja dan meningkatkan citra perusahaan.Ida 

mengingatkan bahwa penerapan SMK3 merupakan salah satu norma ketenagakerjaan penting yang harus 

diterapkan oleh perusahaan untuk memberikan pelindungan kepada tenaga kerja, proses produksi dan 

masyarakat secara luas.Penerapan SMK3 juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 

2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.Di dalam aturan itu, SMK3 

diwajibkan untuk perusahaan yang memperkerjakan pekerja paling sedikit 100 orang atau memiliki tingkat 

potensi bahaya tinggi.Kementerian Ketenagakerjaan juga telah memberikan penghargaan SMK3 kepada 

2.004 perusahaan pada 2022. Jumlah itu memperlihatkan peningkatan 19,36 persen dibandingkan tahun 

sebelumnya, dengan 1.616 perusahaan menerima penghargaan itu."Penerapan norma dan regulasi 

ketenagakerjaan di perusahaan atau tempat kerja merupakan hal yang sangat mendasar dalam 

mewujudkan iklim ketenagakerjaan yang kondusif," jelas Ida.Selain penerapan SMK3, Menaker juga 

mengingatkan kepada perusahaan untuk menyusun dan mengimplementasikan struktur dan skala upah, 

yang merupakan salah satu norma ketenagakerjaan. 
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Title Menaker dorong semakin banyak perusahaan 

terapkan SMK3 

Author Abdur Rakhman - Suara 

Cirebon 

Media Antara Sumbar Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Neutral 

Link http://sumbar.antaranews.com/nasional/berita/3071945/menaker-dorong-semakin-

banyak-perusahaan-terapkan-smk3 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong semakin banyak perusahaan 

menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk 

memberikan perlindungan kepada pekerja dan mendukung produktivitas. Penerapan SMK3 

akan memberikan keuntungan bagi perusahaan antara lain untuk mengetahui tingkat 

capaian pemenuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan bidang K3," ujar 

Menaker Ida ketika membuka diskusi virtual diikuti dari Jakarta, Senin. Selain penerapan 

SMK3, Menaker juga mengingatkan kepada perusahaan untuk menyusun dan 

mengimplementasikan struktur dan skala upah, yang merupakan salah satu norma 

ketenagakerjaan. "Penerapan SMK3 penting untuk meningkatkan efektivitas perlindungan 

keselamatan dan kesehatan kerja. 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong semakin banyak perusahaan menerapkan 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk memberikan perlindungan kepada 

pekerja dan mendukung produktivitas."Penerapan SMK3 penting untuk meningkatkan efektivitas 

perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Penerapan SMK3 akan memberikan keuntungan bagi 

perusahaan antara lain untuk mengetahui tingkat capaian pemenuhan perusahaan terhadap peraturan 

perundangan bidang K3," ujar Menaker Ida ketika membuka diskusi virtual diikuti dari Jakarta, Senin.Dalam 

diskusi bertajuk "Strategi Penyusunan Struktur Skala Upah dan Penerapan SMK3 Serta Penegakan 

Hukumnya" itu, Ida menjelaskan bahwa penerapan SMK3 juga dapat membantu peningkatan produktivitas 

perusahaan, mencegah risiko bahaya di tempat kerja dan meningkatkan citra perusahaan.Ida 

mengingatkan bahwa penerapan SMK3 merupakan salah satu norma ketenagakerjaan penting yang harus 

diterapkan oleh perusahaan untuk memberikan pelindungan kepada tenaga kerja, proses produksi dan 

masyarakat secara luas.Penerapan SMK3 juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 

2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.Di dalam aturan itu, SMK3 

diwajibkan untuk perusahaan yang memperkerjakan pekerja paling sedikit 100 orang atau memiliki tingkat 

potensi bahaya tinggi.Kementerian Ketenagakerjaan juga telah memberikan penghargaan SMK3 kepada 

2.004 perusahaan pada 2022. Jumlah itu memperlihatkan peningkatan 19,36 persen dibandingkan tahun 

sebelumnya, dengan 1.616 perusahaan menerima penghargaan itu."Penerapan norma dan regulasi 

ketenagakerjaan di perusahaan atau tempat kerja merupakan hal yang sangat mendasar dalam 

mewujudkan iklim ketenagakerjaan yang kondusif," jelas Ida.Selain penerapan SMK3, Menaker juga 

mengingatkan kepada perusahaan untuk menyusun dan mengimplementasikan struktur dan skala upah, 

yang merupakan salah satu norma ketenagakerjaan. 

  



 

81 

 

Title Menaker dorong semakin banyak perusahaan terapkan 

SMK3 

Author Haryanti Puspa Sari 

Media Antara Papua Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Neutral 

Link http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3071945/menaker-dorong-semakin-

banyak-perusahaan-terapkan-smk3 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong semakin banyak perusahaan 

menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk 

memberikan perlindungan kepada pekerja dan mendukung produktivitas. Penerapan SMK3 

akan memberikan keuntungan bagi perusahaan antara lain untuk mengetahui tingkat 

capaian pemenuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan bidang K3," ujar 

Menaker Ida ketika membuka diskusi virtual diikuti dari Jakarta, Senin. 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong semakin banyak perusahaan menerapkan 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk memberikan perlindungan kepada 

pekerja dan mendukung produktivitas."Penerapan SMK3 penting untuk meningkatkan efektivitas 

perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Penerapan SMK3 akan memberikan keuntungan bagi 

perusahaan antara lain untuk mengetahui tingkat capaian pemenuhan perusahaan terhadap peraturan 

perundangan bidang K3," ujar Menaker Ida ketika membuka diskusi virtual diikuti dari Jakarta, Senin.Dalam 

diskusi bertajuk "Strategi Penyusunan Struktur Skala Upah dan Penerapan SMK3 Serta Penegakan 

Hukumnya" itu, Ida menjelaskan bahwa penerapan SMK3 juga dapat membantu peningkatan produktivitas 

perusahaan, mencegah risiko bahaya di tempat kerja dan meningkatkan citra perusahaan.Ida 

mengingatkan bahwa penerapan SMK3 merupakan salah satu norma ketenagakerjaan penting yang harus 

diterapkan oleh perusahaan untuk memberikan pelindungan kepada tenaga kerja, proses produksi dan 

masyarakat secara luas.Penerapan SMK3 juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 

2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.Di dalam aturan itu, SMK3 

diwajibkan untuk perusahaan yang memperkerjakan pekerja paling sedikit 100 orang atau memiliki tingkat 

potensi bahaya tinggi.Kementerian Ketenagakerjaan juga telah memberikan penghargaan SMK3 kepada 

2.004 perusahaan pada 2022. Jumlah itu memperlihatkan peningkatan 19,36 persen dibandingkan tahun 

sebelumnya, dengan 1.616 perusahaan menerima penghargaan itu."Penerapan norma dan regulasi 

ketenagakerjaan di perusahaan atau tempat kerja merupakan hal yang sangat mendasar dalam 

mewujudkan iklim ketenagakerjaan yang kondusif," jelas Ida.Selain penerapan SMK3, Menaker juga 

mengingatkan kepada perusahaan untuk menyusun dan mengimplementasikan struktur dan skala upah, 

yang merupakan salah satu norma ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

mendorong semakin banyak perusahaan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (SMK3) untuk memberikan perlindungan kepada pekerja dan mendukung produktivitas."Penerapan 

SMK3 penting untuk meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Penerapan 

SMK3 akan memberikan keuntungan bagi perusahaan antara lain untuk mengetahui tingkat capaian 

pemenuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan bidang K3," ujar Menaker Ida ketika membuka 

diskusi virtual diikuti dari Jakarta, Senin.Dalam diskusi bertajuk "Strategi Penyusunan Struktur Skala Upah 

dan Penerapan SMK3 Serta Penegakan Hukumnya" itu, Ida menjelaskan bahwa penerapan SMK3 juga dapat 

membantu peningkatan produktivitas perusahaan, mencegah risiko bahaya di tempat kerja dan 
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meningkatkan citra perusahaan.Ida mengingatkan bahwa penerapan SMK3 merupakan salah satu norma 

ketenagakerjaan penting yang harus diterapkan oleh perusahaan untuk memberikan pelindungan kepada 

tenaga kerja, proses produksi dan masyarakat secara luas.Penerapan SMK3 juga telah diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja.Di dalam aturan itu, SMK3 diwajibkan untuk perusahaan yang memperkerjakan pekerja 

paling sedikit 100 orang atau memiliki tingkat potensi bahaya tinggi.Kementerian Ketenagakerjaan juga 

telah memberikan penghargaan SMK3 kepada 2.004 perusahaan pada 2022. Jumlah itu memperlihatkan 

peningkatan 19,36 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan 1.616 perusahaan menerima 

penghargaan itu."Penerapan norma dan regulasi ketenagakerjaan di perusahaan atau tempat kerja 

merupakan hal yang sangat mendasar dalam mewujudkan iklim ketenagakerjaan yang kondusif," jelas 

Ida.Selain penerapan SMK3, Menaker juga mengingatkan kepada perusahaan untuk menyusun dan 

mengimplementasikan struktur dan skala upah, yang merupakan salah satu norma ketenagakerjaan. 
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Title Menaker dorong semakin banyak perusahaan terapkan 

SMK3 

Author Ari Syahril Ramadhan 

Media Antara Kaltara Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Neutral 

Link http://kaltara.antaranews.com/nasional/berita/3071945/menaker-dorong-semakin-

banyak-perusahaan-terapkan-smk3 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong semakin banyak perusahaan 

menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk 

memberikan perlindungan kepada pekerja dan mendukung produktivitas. Penerapan SMK3 

akan memberikan keuntungan bagi perusahaan antara lain untuk mengetahui tingkat 

capaian pemenuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan bidang K3," ujar 

Menaker Ida ketika membuka diskusi virtual diikuti dari Jakarta, Senin. Selain penerapan 

SMK3, Menaker juga mengingatkan kepada perusahaan untuk menyusun dan 

mengimplementasikan struktur dan skala upah, yang merupakan salah satu norma 

ketenagakerjaan. "Penerapan SMK3 penting untuk meningkatkan efektivitas perlindungan 

keselamatan dan kesehatan kerja. 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong semakin banyak perusahaan menerapkan 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk memberikan perlindungan kepada 

pekerja dan mendukung produktivitas. "Penerapan SMK3 penting untuk meningkatkan efektivitas 

perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Penerapan SMK3 akan memberikan keuntungan bagi 

perusahaan antara lain untuk mengetahui tingkat capaian pemenuhan perusahaan terhadap peraturan 

perundangan bidang K3," ujar Menaker Ida ketika membuka diskusi virtual diikuti dari Jakarta, Senin. Dalam 

diskusi bertajuk "Strategi Penyusunan Struktur Skala Upah dan Penerapan SMK3 Serta Penegakan 

Hukumnya" itu, Ida menjelaskan bahwa penerapan SMK3 juga dapat membantu peningkatan produktivitas 

perusahaan, mencegah risiko bahaya di tempat kerja dan meningkatkan citra perusahaan. Ida 

mengingatkan bahwa penerapan SMK3 merupakan salah satu norma ketenagakerjaan penting yang harus 

diterapkan oleh perusahaan untuk memberikan pelindungan kepada tenaga kerja, proses produksi dan 

masyarakat secara luas. Penerapan SMK3 juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 

2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Di dalam aturan itu, SMK3 

diwajibkan untuk perusahaan yang memperkerjakan pekerja paling sedikit 100 orang atau memiliki tingkat 

potensi bahaya tinggi. Kementerian Ketenagakerjaan juga telah memberikan penghargaan SMK3 kepada 

2.004 perusahaan pada 2022. Jumlah itu memperlihatkan peningkatan 19,36 persen dibandingkan tahun 

sebelumnya, dengan 1.616 perusahaan menerima penghargaan itu. "Penerapan norma dan regulasi 

ketenagakerjaan di perusahaan atau tempat kerja merupakan hal yang sangat mendasar dalam 

mewujudkan iklim ketenagakerjaan yang kondusif," jelas Ida. Selain penerapan SMK3, Menaker juga 

mengingatkan kepada perusahaan untuk menyusun dan mengimplementasikan struktur dan skala upah, 

yang merupakan salah satu norma ketenagakerjaan. 
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Title Menaker dorong semakin banyak 

perusahaan terapkan SMK3 

Author Hari Lalu Rahmat Hidayatkeren Kali Kpk. 

Kenapa Nggak Di Ott Yang Di Aceh. 

Media Antara Kalteng Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Neutral 

Link http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3071945/menaker-dorong-semakin-

banyak-perusahaan-terapkan-smk3 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong semakin banyak perusahaan 

menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk 

memberikan perlindungan kepada pekerja dan mendukung produktivitas. 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong semakin banyak perusahaan menerapkan 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk memberikan perlindungan kepada 

pekerja dan mendukung produktivitas. "Penerapan SMK3 penting untuk meningkatkan efektivitas 

perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Penerapan SMK3 akan memberikan keuntungan bagi 

perusahaan antara lain untuk mengetahui tingkat capaian pemenuhan perusahaan terhadap peraturan 

perundangan bidang K3," ujar Menaker Ida ketika membuka diskusi virtual diikuti dari Jakarta, Senin. Dalam 

diskusi bertajuk "Strategi Penyusunan Struktur Skala Upah dan Penerapan SMK3 Serta Penegakan 

Hukumnya" itu, Ida menjelaskan bahwa penerapan SMK3 juga dapat membantu peningkatan produktivitas 

perusahaan, mencegah risiko bahaya di tempat kerja dan meningkatkan citra perusahaan. Ida 

mengingatkan bahwa penerapan SMK3 merupakan salah satu norma ketenagakerjaan penting yang harus 

diterapkan oleh perusahaan untuk memberikan pelindungan kepada tenaga kerja, proses produksi dan 

masyarakat secara luas. Penerapan SMK3 juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 

2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Di dalam aturan itu, SMK3 

diwajibkan untuk perusahaan yang memperkerjakan pekerja paling sedikit 100 orang atau memiliki tingkat 

potensi bahaya tinggi. Kementerian Ketenagakerjaan juga telah memberikan penghargaan SMK3 kepada 

2.004 perusahaan pada 2022. Jumlah itu memperlihatkan peningkatan 19,36 persen dibandingkan tahun 

sebelumnya, dengan 1.616 perusahaan menerima penghargaan itu. "Penerapan norma dan regulasi 

ketenagakerjaan di perusahaan atau tempat kerja merupakan hal yang sangat mendasar dalam 

mewujudkan iklim ketenagakerjaan yang kondusif," jelas Ida. Selain penerapan SMK3, Menaker juga 

mengingatkan kepada perusahaan untuk menyusun dan mengimplementasikan struktur dan skala upah, 

yang merupakan salah satu norma ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

mendorong semakin banyak perusahaan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (SMK3) untuk memberikan perlindungan kepada pekerja dan mendukung produktivitas. "Penerapan 

SMK3 penting untuk meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Penerapan 

SMK3 akan memberikan keuntungan bagi perusahaan antara lain untuk mengetahui tingkat capaian 

pemenuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan bidang K3," ujar Menaker Ida ketika membuka 

diskusi virtual diikuti dari Jakarta, Senin. Dalam diskusi bertajuk "Strategi Penyusunan Struktur Skala Upah 

dan Penerapan SMK3 Serta Penegakan Hukumnya" itu, Ida menjelaskan bahwa penerapan SMK3 juga dapat 

membantu peningkatan produktivitas perusahaan, mencegah risiko bahaya di tempat kerja dan 

meningkatkan citra perusahaan. Ida mengingatkan bahwa penerapan SMK3 merupakan salah satu norma 

ketenagakerjaan penting yang harus diterapkan oleh perusahaan untuk memberikan pelindungan kepada 

tenaga kerja, proses produksi dan masyarakat secara luas. Penerapan SMK3 juga telah diatur dalam 
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Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja. Di dalam aturan itu, SMK3 diwajibkan untuk perusahaan yang memperkerjakan pekerja 

paling sedikit 100 orang atau memiliki tingkat potensi bahaya tinggi. Kementerian Ketenagakerjaan juga 

telah memberikan penghargaan SMK3 kepada 2.004 perusahaan pada 2022. Jumlah itu memperlihatkan 

peningkatan 19,36 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan 1.616 perusahaan menerima 

penghargaan itu. "Penerapan norma dan regulasi ketenagakerjaan di perusahaan atau tempat kerja 

merupakan hal yang sangat mendasar dalam mewujudkan iklim ketenagakerjaan yang kondusif," jelas Ida. 

Selain penerapan SMK3, Menaker juga mengingatkan kepada perusahaan untuk menyusun dan 

mengimplementasikan struktur dan skala upah, yang merupakan salah satu norma ketenagakerjaan. 
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Title Menaker dorong semakin banyak perusahaan terapkan SMK3 Author Jam Ago 

Media Newsexplorer.net Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Neutral 

Link http://newsexplorer.net/menaker-dorong-semakin-banyak-perusahaan-terapkan-smk3-

s3353394.html 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong semakin banyak perusahaan 

menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk 

memberikan perlindungan kepada pekerja dan mendukung produktivitas. Penerapan SMK3 

akan memberikan keuntungan bagi perusahaan antara lain untuk mengetahui tingkat 

capaian pemenuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan bidang K3," ujar 

Menaker Ida ketika membuka diskusi virtual diikuti dari Jakarta, Senin. Selain penerapan 

SMK3, Menaker juga mengingatkan kepada perusahaan untuk menyusun dan 

mengimplementasikan struktur dan skala upah, yang merupakan salah satu norma 

ketenagakerjaan. "Penerapan SMK3 penting untuk meningkatkan efektivitas perlindungan 

keselamatan dan kesehatan kerja. 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong semakin banyak perusahaan menerapkan 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk memberikan perlindungan kepada 

pekerja dan mendukung produktivitas."Penerapan SMK3 penting untuk meningkatkan efektivitas 

perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Penerapan SMK3 akan memberikan keuntungan bagi 

perusahaan antara lain untuk mengetahui tingkat capaian pemenuhan perusahaan terhadap peraturan 

perundangan bidang K3," ujar Menaker Ida ketika membuka diskusi virtual diikuti dari Jakarta, Senin.Dalam 

diskusi bertajuk "Strategi Penyusunan Struktur Skala Upah dan Penerapan SMK3 Serta Penegakan 

Hukumnya" itu, Ida menjelaskan bahwa penerapan SMK3 juga dapat membantu peningkatan produktivitas 

perusahaan, mencegah risiko bahaya di tempat kerja dan meningkatkan citra perusahaan.Ida 

mengingatkan bahwa penerapan SMK3 merupakan salah satu norma ketenagakerjaan penting yang harus 

diterapkan oleh perusahaan untuk memberikan pelindungan kepada tenaga kerja, proses produksi dan 

masyarakat secara luas.Penerapan SMK3 juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 

2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.Di dalam aturan itu, SMK3 

diwajibkan untuk perusahaan yang memperkerjakan pekerja paling sedikit 100 orang atau memiliki tingkat 

potensi bahaya tinggi.Kementerian Ketenagakerjaan juga telah memberikan penghargaan SMK3 kepada 

2.004 perusahaan pada 2022. Jumlah itu memperlihatkan peningkatan 19,36 persen dibandingkan tahun 

sebelumnya, dengan 1.616 perusahaan menerima penghargaan itu."Penerapan norma dan regulasi 

ketenagakerjaan di perusahaan atau tempat kerja merupakan hal yang sangat mendasar dalam 

mewujudkan iklim ketenagakerjaan yang kondusif," jelas Ida.Selain penerapan SMK3, Menaker juga 

mengingatkan kepada perusahaan untuk menyusun dan mengimplementasikan struktur dan skala upah, 

yang merupakan salah satu norma ketenagakerjaan. 
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Title BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta Segera Cair untuk Pekerja, Cek Syaratnya : 

Okezone Economy 

Author Taufik Fajar 

Media Okezone Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Neutral 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/08/22/320/2651989/blt-subsidi-gaji-rp1-juta-

segera-cair-untuk-pekerja-cek-syaratnya 

Summary Kalau sudah selesai regulasi dan data calon penerima maka langsung disalurkan," katanya 

kepada Okezone. BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 akan segera 

dicairkan untuk pekerja. Tidak semua pekerja bisa mendapatkan BLT subsidi gaji Rp1 juta. 

 

BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 akan segera dicairkan untuk pekerja. Tidak semua 

pekerja bisa mendapatkan BLT subsidi gaji Rp1 juta.Pemerintah telah menganggarkan BLT subsidi gaji Rp8,8 

triliun untuk 8,8 juta pekerja.Untuk pekerja yang mendapat BLT subsidi gaji ini yang bergaji Rp3,5 juta per 

bulan. Sehingga, yang gajinya lebih dari nominal tersebut tidak masuk data.Sekretaris Jenderal Kemnaker 

Anwar Sanusi mengatakan saat ini penyaluran BLT subsidi gaji masih dimatangkan, baik dari segi data 

penerima hingga proses penyalurannya."Kalau sudah siap semua, kita segera salurkan. Kalau sudah selesai 

regulasi dan data calon penerima maka langsung disalurkan," katanya kepada Okezone .BLT subsidi gaji Rp1 

juta cair akan dicairkan ke 4 rekening. Empat rekening tersebut adalah BRI, BNI, BTN dan Bank 

Mandiri.Pekerja dapat mengecek apakah sudah memiliki rekening tersebut atau tidak.Pencairan BLT subsidi 

gaji masih menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan dan disalurkan ke rekening bank Himbara.Sedangkan 

Ombudsman Republik Indonesia mengungkapkan masalah yang ada pada penyaluran BLT subsidi gaji atau 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp1 juta tahun ini. Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng 

mengungkapkan soal biang kerok pada BLT subsidi gaji. Dia menyebut masalahnya ada pada proses validasi 

data pekerja penerima manfaat BLT subsidi gaji atau BSU. Saat ini Kemnaker tengah menyiapkan beberapa 

hal antara lain merampungkan regulasi teknis BSU, mengajukan dan merevisi anggaran bersama 

Kemenkeu.Sedangkan Ombudsman Republik Indonesia mengungkapkan masalah yang ada pada 

penyaluran BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp1 juta tahun ini. Anggota Ombudsman RI 

Robert Na Endi Jaweng mengungkapkan soal biang kerok pada BLT subsidi gaji.Dia menyebut masalahnya 

ada pada proses validasi data pekerja penerima manfaat BLT subsidi gaji atau BSU.Saat ini Kemnaker tengah 

menyiapkan beberapa hal antara lain merampungkan regulasi teknis BSU, mengajukan dan merevisi 

anggaran bersama Kemenkeu. 
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Title Menaker dorong semakin banyak perusahaan terapkan SMK3 Author Zita Meirina 

Media Antara Sumut Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Neutral 

Link http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3071945/menaker-dorong-semakin-

banyak-perusahaan-terapkan-smk3 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong semakin banyak perusahaan 

menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk 

memberikan perlindungan kepada pekerja dan mendukung produktivitas. Penerapan SMK3 

akan memberikan keuntungan bagi perusahaan antara lain untuk mengetahui tingkat 

capaian pemenuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan bidang K3," ujar 

Menaker Ida ketika membuka diskusi virtual diikuti dari Jakarta, Senin. Selain penerapan 

SMK3, Menaker juga mengingatkan kepada perusahaan untuk menyusun dan 

mengimplementasikan struktur dan skala upah, yang merupakan salah satu norma 

ketenagakerjaan. "Penerapan SMK3 penting untuk meningkatkan efektivitas perlindungan 

keselamatan dan kesehatan kerja. 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong semakin banyak perusahaan menerapkan 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk memberikan perlindungan kepada 

pekerja dan mendukung produktivitas."Penerapan SMK3 penting untuk meningkatkan efektivitas 

perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Penerapan SMK3 akan memberikan keuntungan bagi 

perusahaan antara lain untuk mengetahui tingkat capaian pemenuhan perusahaan terhadap peraturan 

perundangan bidang K3," ujar Menaker Ida ketika membuka diskusi virtual diikuti dari Jakarta, Senin. Dalam 

diskusi bertajuk "Strategi Penyusunan Struktur Skala Upah dan Penerapan SMK3 Serta Penegakan 

Hukumnya" itu, Ida menjelaskan bahwa penerapan SMK3 juga dapat membantu peningkatan produktivitas 

perusahaan, mencegah risiko bahaya di tempat kerja dan meningkatkan citra perusahaan. Ida 

mengingatkan bahwa penerapan SMK3 merupakan salah satu norma ketenagakerjaan penting yang harus 

diterapkan oleh perusahaan untuk memberikan pelindungan kepada tenaga kerja, proses produksi dan 

masyarakat secara luas. Penerapan SMK3 juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 

2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.Di dalam aturan itu, SMK3 

diwajibkan untuk perusahaan yang memperkerjakan pekerja paling sedikit 100 orang atau memiliki tingkat 

potensi bahaya tinggi. Kementerian Ketenagakerjaan juga telah memberikan penghargaan SMK3 kepada 

2.004 perusahaan pada 2022. Jumlah itu memperlihatkan peningkatan 19,36 persen dibandingkan tahun 

sebelumnya, dengan 1.616 perusahaan menerima penghargaan itu."Penerapan norma dan regulasi 

ketenagakerjaan di perusahaan atau tempat kerja merupakan hal yang sangat mendasar dalam 

mewujudkan iklim ketenagakerjaan yang kondusif," jelas Ida. Selain penerapan SMK3, Menaker juga 

mengingatkan kepada perusahaan untuk menyusun dan mengimplementasikan struktur dan skala upah, 

yang merupakan salah satu norma ketenagakerjaan. 
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Title Menaker dorong semakin banyak perusahaan terapkan 

SMK3 

Author Prisca Triferna 

Violleta 

Media Antara Riau Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Neutral 

Link http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3071945/menaker-dorong-semakin-banyak-

perusahaan-terapkan-smk3 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong semakin banyak perusahaan 

menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk 

memberikan perlindungan kepada pekerja dan mendukung produktivitas. Penerapan SMK3 

akan memberikan keuntungan bagi perusahaan antara lain untuk mengetahui tingkat 

capaian pemenuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan bidang K3," ujar 

Menaker Ida ketika membuka diskusi virtual diikuti dari Jakarta, Senin. 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong semakin banyak perusahaan menerapkan 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk memberikan perlindungan kepada 

pekerja dan mendukung produktivitas."Penerapan SMK3 penting untuk meningkatkan efektivitas 

perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Penerapan SMK3 akan memberikan keuntungan bagi 

perusahaan antara lain untuk mengetahui tingkat capaian pemenuhan perusahaan terhadap peraturan 

perundangan bidang K3," ujar Menaker Ida ketika membuka diskusi virtual diikuti dari Jakarta, Senin.Dalam 

diskusi bertajuk "Strategi Penyusunan Struktur Skala Upah dan Penerapan SMK3 Serta Penegakan 

Hukumnya" itu, Ida menjelaskan bahwa penerapan SMK3 juga dapat membantu peningkatan produktivitas 

perusahaan, mencegah risiko bahaya di tempat kerja dan meningkatkan citra perusahaan.Ida 

mengingatkan bahwa penerapan SMK3 merupakan salah satu norma ketenagakerjaan penting yang harus 

diterapkan oleh perusahaan untuk memberikan pelindungan kepada tenaga kerja, proses produksi dan 

masyarakat secara luas.Penerapan SMK3 juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 

2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.Di dalam aturan itu, SMK3 

diwajibkan untuk perusahaan yang memperkerjakan pekerja paling sedikit 100 orang atau memiliki tingkat 

potensi bahaya tinggi.Kementerian Ketenagakerjaan juga telah memberikan penghargaan SMK3 kepada 

2.004 perusahaan pada 2022. Jumlah itu memperlihatkan peningkatan 19,36 persen dibandingkan tahun 

sebelumnya, dengan 1.616 perusahaan menerima penghargaan itu."Penerapan norma dan regulasi 

ketenagakerjaan di perusahaan atau tempat kerja merupakan hal yang sangat mendasar dalam 

mewujudkan iklim ketenagakerjaan yang kondusif," jelas Ida.Selain penerapan SMK3, Menaker juga 

mengingatkan kepada perusahaan untuk menyusun dan mengimplementasikan struktur dan skala upah, 

yang merupakan salah satu norma ketenagakerjaan. 
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Title MENAKER MENGINGATKAN PERUSAHAAN WAJIB SUSUN 

STRUKTUR DAN SKALA UPAH. 

Author _noname 

Media Iqplus Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-menaker-mengingatkan-perusahaan-

wajib-susun-struktur-dan-skala-upah,33113509.html 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan bahwa perusahaan wajib 

menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan produktivitas 

untuk mewujudkan upah yang berkeadilan. Saat membuka diskusi virtual "Strategi 

Penyusunan Struktur Skala Upah dan Penerapan SMK3 Serta Penegakan Hukumnya" diikuti 

di Jakarta, Senin, Menaker mengatakan bahwa dunia usaha perlu menerapkan norma-norma 

ketenagakerjaan termasuk terkait pengupahan. Menaker juga menyoroti struktur skala upah 

diperlukan untuk memberikan jaminan akan kepastian upah dan mengurangi kesenjangan 

antara upah terendah dan tertinggi. "Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 36 

Tahun 2021 tentang Pengupahan bahwa struktur dan skala upah merupakan kewajiban yang 

wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan dengan memperhatikan kemampuan dan 

produktivitas," katanya. 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan bahwa perusahaan wajib menyusun dan 

menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan produktivitas untuk mewujudkan upah yang 

berkeadilan.Saat membuka diskusi virtual "Strategi Penyusunan Struktur Skala Upah dan Penerapan SMK3 

Serta Penegakan Hukumnya" diikuti di Jakarta, Senin, Menaker mengatakan bahwa dunia usaha perlu 

menerapkan norma-norma ketenagakerjaan termasuk terkait pengupahan."Berdasarkan Pasal 21 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan bahwa struktur dan skala upah 

merupakan kewajiban yang wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan dengan memperhatikan 

kemampuan dan produktivitas," katanya.Ia mengatakan struktur skala upah sendiri adalah pedoman untuk 

penetapan upah yang terdiri dari susunan upah dari yang terendah sampai tertinggi di suatu 

perusahaan.Penyusunan struktur skala upah dalam perusahaan, katanya, wajib dilakukan untuk 

mewujudkan upah yang berkeadilan, mendorong peningkatan produktivitas perusahaan serta 

meningkatkan kesejahteraan pekerja.Menaker juga menyoroti struktur skala upah diperlukan untuk 

memberikan jaminan akan kepastian upah dan mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan 

tertinggi.Untuk mendorong setiap perusahaan menyusun struktur dan skala upah, jelasnya, maka dokumen 

tersebut wajib disertakan perusahaan pada saat pengajuan permohonan pengesahan dan pembaharuan 

peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama 
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Title Menaker: Struktur Upah Wajib Disusun dengan 

Memperhatikan Kemampuan dan Produktivitas 

Author Ali Akhmad Noor 

Hidayat 

Media Tempo.co Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Positive 

Link http://bisnis.tempo.co/read/1625365/menaker-struktur-upah-wajib-disusun-dengan-

memperhatikan-kemampuan-dan-produktivitas 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan bahwa perusahaan wajib 

menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan produktivitas 

untuk mewujudkan upah yang berkeadilan. Saat membuka diskusi virtual "Strategi 

Penyusunan Struktur Skala Upah dan Penerapan SMK3 Serta Penegakan Hukumnya", 

Menaker mengatakan bahwa dunia usaha perlu menerapkan norma-norma ketenagakerjaan 

termasuk terkait pengupahan. 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan bahwa perusahaan wajib menyusun dan 

menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan produktivitas untuk mewujudkan upah yang 

berkeadilan.Saat membuka diskusi virtual "Strategi Penyusunan Struktur Skala Upah dan Penerapan SMK3 

Serta Penegakan Hukumnya", Menaker mengatakan bahwa dunia usaha perlu menerapkan norma-norma 

ketenagakerjaan termasuk terkait pengupahan."Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 36 

Tahun 2021 tentang Pengupahan bahwa struktur dan skala upah merupakan kewajiban yang wajib disusun 

dan diterapkan oleh perusahaan dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas," katanya diikuti 

di Jakarta, Senin 22 Agustus 2022.Ia mengatakan struktur skala upah sendiri adalah pedoman untuk 

penetapan upah yang terdiri dari susunan upah dari yang terendah sampai tertinggi di suatu 

perusahaan.Penyusunan struktur skala upah dalam perusahaan, katanya, wajib dilakukan untuk 

mewujudkan upah yang berkeadilan, mendorong peningkatan produktivitas perusahaan serta 

meningkatkan kesejahteraan pekerja.Menaker juga menyoroti struktur skala upah diperlukan untuk 

memberikan jaminan akan kepastian upah dan mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan 

tertinggi.Untuk mendorong setiap perusahaan menyusun struktur dan skala upah, jelasnya, maka dokumen 

tersebut wajib disertakan perusahaan pada saat pengajuan permohonan pengesahan dan pembaharuan 

peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama.Selain itu, ia juga menyoroti bahwa sampai saat ini 

baru tercatat 55.844 perusahaan yang sudah menyusun dan menerapkan struktur skala upah di 

perusahaannya masing-masing. Untuk itu dia mendorong lebih banyak perusahaan menerapkan struktur 

skala upah."Angka ini tentu diharapkan terus meningkat lagi ke depannya. Sehingga penting bagi kita untuk 

bisa meningkatkan pemahaman pengusaha, perusahaan dan masyarakat terkait struktur dan skala upah 

ini," demikian Ida Fauziyah. 
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Title Menaker upayakan semakin banyak perusahaan terapkan SMK3 Author _noname 

Media Antara Sulsel Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Neutral 

Link http://makassar.antaranews.com/berita/418469/menaker-upayakan-semakin-banyak-

perusahaan-terapkan-smk3 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah terus mengupayakan agar semakin banyak 

perusahaan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) 

untuk memberikan perlindungan kepada pekerja dan mendukung produktivitas. Penerapan 

SMK3 akan memberikan keuntungan bagi perusahaan antara lain untuk mengetahui tingkat 

capaian pemenuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan bidang K3," ujar 

Menaker Ida ketika membuka diskusi virtual diikuti dari Jakarta, Senin. Selain penerapan 

SMK3, Menaker juga mengingatkan kepada perusahaan untuk menyusun dan 

mengimplementasikan struktur dan skala upah, yang merupakan salah satu norma 

ketenagakerjaan. Com dengan judul: Menaker dorong semakin banyak perusahaan terapkan 

SMK3. 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah terus mengupayakan agar semakin banyak perusahaan 

menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk memberikan 

perlindungan kepada pekerja dan mendukung produktivitas."Penerapan SMK3 penting untuk 

meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Penerapan SMK3 akan 

memberikan keuntungan bagi perusahaan antara lain untuk mengetahui tingkat capaian pemenuhan 

perusahaan terhadap peraturan perundangan bidang K3," ujar Menaker Ida ketika membuka diskusi virtual 

diikuti dari Jakarta, Senin.Dalam diskusi bertajuk "Strategi Penyusunan Struktur Skala Upah dan Penerapan 

SMK3 Serta Penegakan Hukumnya" itu, Ida menjelaskan bahwa penerapan SMK3 juga dapat membantu 

peningkatan produktivitas perusahaan, mencegah risiko bahaya di tempat kerja dan meningkatkan citra 

perusahaan.Ida mengingatkan bahwa penerapan SMK3 merupakan salah satu norma ketenagakerjaan 

penting yang harus diterapkan oleh perusahaan untuk memberikan pelindungan kepada tenaga kerja, 

proses produksi dan masyarakat secara luas.Penerapan SMK3 juga telah diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja.Di dalam aturan itu, SMK3 diwajibkan untuk perusahaan yang memperkerjakan pekerja paling sedikit 

100 orang atau memiliki tingkat potensi bahaya tinggi.Kementerian Ketenagakerjaan juga telah 

memberikan penghargaan SMK3 kepada 2.004 perusahaan pada 2022. Jumlah itu memperlihatkan 

peningkatan 19,36 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan 1.616 perusahaan menerima 

penghargaan itu."Penerapan norma dan regulasi ketenagakerjaan di perusahaan atau tempat kerja 

merupakan hal yang sangat mendasar dalam mewujudkan iklim ketenagakerjaan yang kondusif," jelas 

Ida.Selain penerapan SMK3, Menaker juga mengingatkan kepada perusahaan untuk menyusun dan 

mengimplementasikan struktur dan skala upah, yang merupakan salah satu norma ketenagakerjaan.Berita 

ini juga telah tayang di Antaranews. com dengan judul: Menaker dorong semakin banyak perusahaan 

terapkan SMK3 
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Title Menaker Sebut SMK3 Untungkan Perusahaan Author _noname 

Media Infoindonesia.id Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.infoindonesia.id/read/2022/08/22/18125/menaker-sebut-smk3-untungkan-

perusahaan 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan, penerapan SMK3 penting 

untuk meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. "Penerapan 

SMK3 akan memberikan keuntungan bagi perusahaan antara lain untuk mengetahui tingkat 

capaian pemenuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan bidang K3," ujar 

Menaker Ida ketika membuka diskusi bertajuk "Strategi Penyusunan Struktur Skala Upah dan 

Penerapan SMK3 Serta Penegakan Hukumnya", Senin (22/8/2022). 

 

 

 

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan mendorong semakin banyak perusahaan menerapkan Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), untuk memberikan perlindungan kepada pekerja 

dan mendukung produktivitas.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan, penerapan 

SMK3 penting untuk meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja."Penerapan 

SMK3 akan memberikan keuntungan bagi perusahaan antara lain untuk mengetahui tingkat capaian 

pemenuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan bidang K3," ujar Menaker Ida ketika membuka 

diskusi bertajuk "Strategi Penyusunan Struktur Skala Upah dan Penerapan SMK3 Serta Penegakan 

Hukumnya", Senin (22/8/2022).Ida menjelaskan, penerapan SMK3 juga dapat membantu peningkatan 

produktivitas perusahaan, mencegah risiko bahaya di tempat kerja dan meningkatkan citra 

perusahaan.Menaker mengingatkan bahwa penerapan SMK3 merupakan salah satu norma 

ketenagakerjaan penting yang harus diterapkan oleh perusahaan untuk memberikan pelindungan kepada 

tenaga kerja, proses produksi dan masyarakat secara luas.Penerapan SMK3 juga telah diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja.Di dalam aturan itu, SMK3 diwajibkan untuk perusahaan yang memperkerjakan pekerja 

paling sedikit 100 orang atau memiliki tingkat potensi bahaya tinggi.Kementerian Ketenagakerjaan juga 

telah memberikan penghargaan SMK3 kepada 2.004 perusahaan pada 2022. Jumlah itu memperlihatkan 

peningkatan 19,36 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan 1.616 perusahaan menerima 

penghargaan itu."Penerapan norma dan regulasi ketenagakerjaan di perusahaan atau tempat kerja 
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merupakan hal yang sangat mendasar dalam mewujudkan iklim ketenagakerjaan yang kondusif," kata 

Ida.Selain penerapan SMK3, Menaker juga mengingatkan kepada perusahaan untuk menyusun dan 

mengimplementasikan struktur dan skala upah, yang merupakan salah satu norma ketenagakerjaan. 
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Title Menaker Ida Fauziyah ingatkan perusahaan wajib susun 

struktur dan skala upah 

Author Prisca Triferna 

Violleta 

Media Antara Riau Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Neutral 

Link http://riau.antaranews.com/berita/298053/menaker-ida-fauziyah-ingatkan-perusahaan-

wajib-susun-struktur-dan-skala-upah 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan bahwa perusahaan wajib 

menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan produktivitas 

untuk mewujudkan upah yang berkeadilan. Saat membuka diskusi virtual "Strategi 

Penyusunan Struktur Skala Upah dan Penerapan SMK3 Serta Penegakan Hukumnya" diikuti 

di Jakarta, Senin, Menaker mengatakan bahwa dunia usaha perlu menerapkan norma-norma 

ketenagakerjaan termasuk terkait pengupahan. 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan bahwa perusahaan wajib menyusun dan 

menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan produktivitas untuk mewujudkan upah yang 

berkeadilan.Saat membuka diskusi virtual "Strategi Penyusunan Struktur Skala Upah dan Penerapan SMK3 

Serta Penegakan Hukumnya" diikuti di Jakarta, Senin, Menaker mengatakan bahwa dunia usaha perlu 

menerapkan norma-norma ketenagakerjaan termasuk terkait pengupahan."Berdasarkan Pasal 21 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan bahwa struktur dan skala upah 

merupakan kewajiban yang wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan dengan memperhatikan 

kemampuan dan produktivitas," katanya.Ia mengatakan struktur skala upah sendiri adalah pedoman untuk 

penetapan upah yang terdiri dari susunan upah dari yang terendah sampai tertinggi di suatu 

perusahaan.Penyusunan struktur skala upah dalam perusahaan, katanya, wajib dilakukan untuk 

mewujudkan upah yang berkeadilan, mendorong peningkatan produktivitas perusahaan serta 

meningkatkan kesejahteraan pekerja.Menaker juga menyoroti struktur skala upah diperlukan untuk 

memberikan jaminan akan kepastian upah dan mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan 

tertinggi.Untuk mendorong setiap perusahaan menyusun struktur dan skala upah, jelasnya, maka dokumen 

tersebut wajib disertakan perusahaan pada saat pengajuan permohonan pengesahan dan pembaharuan 

peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama.Selain itu, ia juga menyoroti bahwa sampai saat ini 

baru tercatat 55.844 perusahaan yang sudah menyusun dan menerapkan struktur skala upah di 

perusahaannya masing-masing. Untuk itu dia mendorong lebih banyak perusahaan menerapkan struktur 

skala upah."Angka ini tentu diharapkan terus meningkat lagi ke depannya. Sehingga penting bagi kita untuk 

bisa meningkatkan pemahaman pengusaha, perusahaan dan masyarakat terkait struktur dan skala upah 

ini," demikian Ida Fauziyah. 
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Title Perusahaan harus mengatur upah berdasarkan 

produktivitas 

Author Skip To Content 

Media Berita Viral Indonesia Terbaru Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Neutral 

Link http://jlksjfdiweslfkj.com/perusahaan-harus-mengatur-upah-berdasarkan-produktivitas 

Summary Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan, perusahaan harus menyiapkan 

dan menerapkan struktur dan skala pengupahan berdasarkan produktivitas untuk mencapai 

upah yang adil. "Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang 

Pengupahan, struktur dan besaran pengupahan merupakan kewajiban yang harus disiapkan 

dan dilaksanakan oleh perusahaan dengan memperhatikan kapasitas dan produktivitas," 

ujarnya. Hal itu disampaikan dalam diskusi digital, Senin (22/8/2022), "Penyusunan Struktur 

Tingkat Pengupahan dan Strategi Pelaksanaan SMK3 dan Penegakannya". Menteri Tenaga 

Kerja mengatakan dunia usaha perlu menerapkan norma-norma ketenagakerjaan, termasuk 

yang terkait dengan pengupahan. 

 

 

 

 Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan, perusahaan harus menyiapkan dan 

menerapkan struktur dan skala pengupahan berdasarkan produktivitas untuk mencapai upah yang adil. Hal 

itu disampaikan dalam diskusi digital, Senin (22/8/2022), "Penyusunan Struktur Tingkat Pengupahan dan 

Strategi Pelaksanaan SMK3 dan Penegakannya". Menteri Tenaga Kerja mengatakan dunia usaha perlu 

menerapkan norma-norma ketenagakerjaan, termasuk yang terkait dengan pengupahan. "Berdasarkan 

Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, struktur dan besaran 

pengupahan merupakan kewajiban yang harus disiapkan dan dilaksanakan oleh perusahaan dengan 

memperhatikan kapasitas dan produktivitas," ujarnya. 
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Title Disnakertrans Banten Imbau Perusahaan, THR Dibagikan 

Maksimal H-7 Lebaran 

Author Singgih Wiryono 

Media Banten88 Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Neutral 

Link http://banten88.com/detail/disnakertrans-banten-imbau-perusahaan-thr-dibagikan-

maksimal-h-7-lebaran 

Summary Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten mengeluarkan Surat Edaran (SE) 

tentang pemberitahuan bagi perusahaan untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi 

buruh maksimal H-7 lebaran. Kepala Bidang Hubungan Industrial (HI) Disnakertrans Banten 

Untung Saritomo mengatakan, surat edaran yang dikeluarkan Disnakertrans Banten tersebut 

untuk menindaklanjuti. 

 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang 

pemberitahuan bagi perusahaan untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi buruh maksimal H-7 

lebaran.Kepala Bidang Hubungan Industrial (HI) Disnakertrans Banten Untung Saritomo mengatakan, surat 

edaran yang dikeluarkan Disnakertrans Banten tersebut untuk menindaklanjuti. Peraturan Menteri Tenaga 

Kerja (Permenaker), No 6 Tahun 2015 terkait pemberian THR bagi para pegawai atau buruh di perusahaan-

perusahaan."Dalam Permen sekarang ini pegawai yang telah bekerja dengan masa kerja satu bulan lebih, 

wajib diberikan THR oleh perusahaan," kata Untung didampingi Kasi Pengupahan dan Jaminan Sosial 

Disnaker Banten Karnawijaya. Senin. (20/6).Menurutnya, surat edaran tersebut untuk mengingatkan pihak 

perusahaan melalui Disnakertrans kabupaten/kota, agar perusahaan memembayarkan THR sesuai 

ketentuan bagi buruh."Pemberian THR itu tidak boleh lebih dari tujuh hari sebelum hari raya. Kalau tidak 

nanti bisa kena sanksi,"ujarnya.Dijelaskan Untung, tidak hanya pekerja yang baru satu bulan lebih yang 

mendapatkan THR, dalam Permen No 6 Tahun 2015 juga karyawan yang diberhentikan satu maksimal satu 

bulan waktunya sebelum hari raya harus mendapatkan THR."Jadi jika ada karyawan yang sudah lama 

bekerja, tapi tiba-tiba setelah memasuki Ramadhan ini dikeluarkan oleh perusahaan, maka dia 

mendapatkan hak menerima THR," katanya.Untuk besaran THR tersebut, kata Untung, sesuai ketentuan 

yakni masa kerja dibagi 12 dikali besaran upah yang diterima oleh masing-masing karyawan.Sementara Kasi 

Pengupahan dan Jaminan Sosial Disnaker Banten Karnawijaya mengatakan, bagi perusahaan yang tidak 

membayar THR, maka ada sanski berupa denda 5 persen dari THR yang diberikan serta sanksi 

administratif."Untuk pengawasannya langsung oleh pengawas dari Disnaker kabupaten/kota, karena 

mereka juga membuka posko pengaduan buruh terkait THR ini," katanya. (AZM) 
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Title Baru 55.844 Perusahaan Terapkan Struktur Skala Upah, 

Menaker: Pengusaha Harus Paham 

Author Naufal Sinuka 

Media Juragananime.id Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Positive 

Link http://juragananime.id/artikel/129342/baru-55-844-perusahaan-terapkan-struktur-skala-

upah-menaker-pengusaha-harus-paham 

Summary Menaker Ida Fauziyah menjelaskan, saat ini baru 55.844 perusahaan yang sudah menyusun 

dan menerapkan struktur skala upah di perusahaannya masing-masing.. Jumlah itu tentu 

masih sangat kurang sehingga Menaker Ida Fauziyah mendorong lebih banyak perusahaan 

menerapkan struktur skala upah. Dalam diskusi virtual "Strategi Penyusunan Struktur Skala 

Upah dan Penerapan SMK3 Serta Penegakan Hukumnya", Menaker menegaskan, pihak 

perusahaan wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah sesuai dengan 

produktivitas untuk mewujudkan upah yang berkeadilan. Menaker mengatakan bahwa 

dunia usaha perlu menerapkan norma-norma ketenagakerjaan termasuk terkait 

pengupahan. 

 

 

 

Menaker Ida Fauziyah menjelaskan, saat ini baru 55.844 perusahaan yang sudah menyusun dan 

menerapkan struktur skala upah di perusahaannya masing-masing. Jumlah itu tentu masih sangat kurang 

sehingga Menaker Ida Fauziyah mendorong lebih banyak perusahaan menerapkan struktur skala upah 

."Angka ini tentu diharapkan terus meningkat lagi ke depannya. Sehingga penting bagi kita untuk bisa 

meningkatkan pemahaman pengusaha, perusahaan dan masyarakat terkait struktur dan skala upah ini," 

kata dia, Senin (22/8/2022).Dalam diskusi virtual "Strategi Penyusunan Struktur Skala Upah dan Penerapan 

SMK3 Serta Penegakan Hukumnya", Menaker menegaskan, pihak perusahaan wajib menyusun dan 

menerapkan struktur dan skala upah sesuai dengan produktivitas untuk mewujudkan upah yang 

berkeadilan.Menaker mengatakan bahwa dunia usaha perlu menerapkan norma-norma ketenagakerjaan 

termasuk terkait pengupahan."Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang 

Pengupahan bahwa struktur dan skala upah merupakan kewajiban yang wajib disusun dan diterapkan oleh 

perusahaan dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas," katanya.Ia menyebut, struktur skala 

upah sendiri adalah pedoman untuk penetapan upah yang terdiri dari susunan upah dari yang terendah 

sampai tertinggi di suatu perusahaan.Penyusunan struktur skala upah dalam perusahaan, katanya, wajib 
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dilakukan untuk mewujudkan upah yang berkeadilan, mendorong peningkatan produktivitas perusahaan 

serta meningkatkan kesejahteraan pekerja.Dalam kesempatan ini Menaker menyoroti struktur skala upah 

diperlukan untuk memberikan jaminan akan kepastian upah dan mengurangi kesenjangan antara upah 

terendah dan tertinggi.Guna mendorong setiap perusahaan menyusun struktur dan skala upah, jelasnya, 

maka dokumen tersebut wajib disertakan perusahaan pada saat pengajuan permohonan pengesahan dan 

pembaharuan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. 
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Title Baru 55.844 Perusahaan Terapkan Struktur Skala Upah, Menaker: 

Pengusaha Harus Paham 

Author M Nurhadi 

Media Suara.com Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.suara.com/bisnis/2022/08/22/123439/baru-55844-perusahaan-terapkan-

struktur-skala-upah-menaker-pengusaha-harus-paham 

Summary Menaker Ida Fauziyah menjelaskan, saat ini baru 55.844 perusahaan yang sudah menyusun 

dan menerapkan struktur skala upah di perusahaannya masing-masing. Jumlah itu tentu 

masih sangat kurang sehingga Menaker Ida Fauziyah mendorong lebih banyak perusahaan 

menerapkan struktur skala upah. Dalam diskusi virtual "Strategi Penyusunan Struktur Skala 

Upah dan Penerapan SMK3 Serta Penegakan Hukumnya", Menaker menegaskan, pihak 

perusahaan wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah sesuai dengan 

produktivitas untuk mewujudkan upah yang berkeadilan. Menaker mengatakan bahwa 

dunia usaha perlu menerapkan norma-norma ketenagakerjaan termasuk terkait 

pengupahan. 

 

 

 

Menaker Ida Fauziyah menjelaskan, saat ini baru 55.844 perusahaan yang sudah menyusun dan 

menerapkan struktur skala upah di perusahaannya masing-masing.Jumlah itu tentu masih sangat kurang 

sehingga Menaker Ida Fauziyah mendorong lebih banyak perusahaan menerapkan struktur skala 

upah."Angka ini tentu diharapkan terus meningkat lagi ke depannya. Sehingga penting bagi kita untuk bisa 

meningkatkan pemahaman pengusaha, perusahaan dan masyarakat terkait struktur dan skala upah ini," 

kata dia, Senin (22/8/2022).Dalam diskusi virtual "Strategi Penyusunan Struktur Skala Upah dan Penerapan 

SMK3 Serta Penegakan Hukumnya", Menaker menegaskan, pihak perusahaan wajib menyusun dan 

menerapkan struktur dan skala upah sesuai dengan produktivitas untuk mewujudkan upah yang 

berkeadilan.Menaker mengatakan bahwa dunia usaha perlu menerapkan norma-norma ketenagakerjaan 

termasuk terkait pengupahan."Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang 

Pengupahan bahwa struktur dan skala upah merupakan kewajiban yang wajib disusun dan diterapkan oleh 

perusahaan dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas," katanya.Ia menyebut, struktur skala 

upah sendiri adalah pedoman untuk penetapan upah yang terdiri dari susunan upah dari yang terendah 

sampai tertinggi di suatu perusahaan.Penyusunan struktur skala upah dalam perusahaan, katanya, wajib 
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dilakukan untuk mewujudkan upah yang berkeadilan, mendorong peningkatan produktivitas perusahaan 

serta meningkatkan kesejahteraan pekerja.Dalam kesempatan ini Menaker menyoroti struktur skala upah 

diperlukan untuk memberikan jaminan akan kepastian upah dan mengurangi kesenjangan antara upah 

terendah dan tertinggi.Guna mendorong setiap perusahaan menyusun struktur dan skala upah, jelasnya, 

maka dokumen tersebut wajib disertakan perusahaan pada saat pengajuan permohonan pengesahan dan 

pembaharuan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. 
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Title Selamat Penerima BSU 2022 Dapat Rp1 Juta Jika Terima Tanda 

Ini, Cek Link Kemnaker 

Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774233182/selamat-penerima-bsu-2022-dapat-

rp1-juta-jika-terima-tanda-ini-cek-link-kemnaker 

Summary Program BSU 2022 merupakan salah satu bantuan sosial dari Pemerintah melalui Kemnaker. 

Program BSU 2022 diberikan khusus untuk para pekerja atau buruh untuk meningkatkan 

perekonomian dalam penanganan Covid-19. Tapi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi 

oleh Pekerja atau buruh untuk menjadi penerima dana BSU 2022. Syarat utama yang harus 

dipenuhi oleh pekerja atau buruh diantaranya:. 

 

 

 

Program BSU 2022 merupakan salah satu bantuan sosial dari Pemerintah melalui Kemnaker.Program BSU 

2022 diberikan khusus untuk para pekerja atau buruh untuk meningkatkan perekonomian dalam 

penanganan Covid-19.Tapi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Pekerja atau buruh untuk 

menjadi penerima dana BSU 2022.Syarat utama yang harus dipenuhi oleh pekerja atau buruh diantaranya:- 

WNI- Mempunyai penghasilan maksimal 3,5 juta per bulan- Masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan- Bekerja 

di wilayah PPKM level 3 dan 4- Bekerja di sektor industri konsumsi, aneka industri, transportasi, property 

dan real estate, perdagangan serta jasa, kecuali pendidikan dan Kesehatan 
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Title Jepang selidiki pelecehan terhadap peserta pelatihan asing 

yang hamil 

Author _noname 

Media Berita Utama Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Negative 

Link http://beritautama.net/jepang-selidiki-pelecehan-terhadap-peserta-pelatihan-asing-yang-

hamil 

Summary Pemerintah Jepang berencana melakukan investigasi untuk menentukan apakah peserta 

pelatihan asing tersebut dipaksa meninggalkan Jepang oleh majikan atau perantara karena 

hamil atau melahirkan di negara tersebut. Badan Layanan Imigrasi Jepang dan Kementerian 

Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan bekerja sama dalam survei pertama dari 

jenisnya. Semakin banyak kasus pelecehan terhadap peserta pelatihan hamil di Jepang. 

Pelecehan terhadap peserta pelatihan hamil meningkat di Jepang, termasuk kasus di mana 

perempuan dipaksa untuk menandatangani dokumen persetujuan untuk meninggalkan 

negara itu jika mereka hamil. 

 

 

 

Pemerintah Jepang berencana melakukan investigasi untuk menentukan apakah peserta pelatihan asing 

tersebut dipaksa meninggalkan Jepang oleh majikan atau perantara karena hamil atau melahirkan di negara 

tersebut.Badan Layanan Imigrasi Jepang dan Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan 

bekerja sama dalam survei pertama dari jenisnya.Semakin banyak kasus pelecehan terhadap peserta 

pelatihan hamil di JepangPelecehan terhadap peserta pelatihan hamil meningkat di Jepang, termasuk kasus 

di mana perempuan dipaksa untuk menandatangani dokumen persetujuan untuk meninggalkan negara itu 

jika mereka hamil. klinik medis. Sebenarnya dilarang Ini mengarah pada peningkatan kasus di mana 

perempuan asing meninggalkan anak-anak mereka karena takut akan pemecatan dan kehilangan hak 

mereka untuk bekerja.Menurut Kementerian Tenaga Kerja, antara November 2017 dan Desember 2020, 

637 peserta pelatihan perempuan harus meninggalkan pekerjaan mereka karena hamil. Namun, statistik 

hanya didasarkan pada laporan dari badan pengatur dan sumber lainnya.Survei akan menanyakan sekitar 

490 peserta dalam program pelatihan teknis yang disponsori negara jika mereka mengetahui kasus di mana 

perempuan telah dikembalikan ke negara asal mereka setelah hamil atau melahirkan.Peserta dari tujuh 

negara berpartisipasi dalam survei: Kamboja, Cina, Indonesia, Myanmar, Thailand, Vietnam, dan 

Filipina.Berdasarkan survei tersebut, pemerintah Jepang ingin meningkatkan komunikasinya mengenai hal 
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tersebut. Apa sebenarnya artinya ini, bagaimanapun, belum diumumkan.Program pelatihan teknis dikritik 

berulang kaliProgram Pelatihan Teknis diperkenalkan di Jepang pada tahun 1993. Program ini 

memungkinkan orang-orang dari luar negeri untuk bekerja di perusahaan Jepang selama lima tahun untuk 

memperoleh keterampilan yang dapat mereka gunakan dengan berguna di negara asal mereka.Namun, 

kritikus menuduh pemerintah membuat program untuk memberi perusahaan kesempatan untuk 

mengimpor tenaga kerja murah dari seluruh Asia.Dalam beberapa tahun terakhir sering terjadi masalah. 

Baru-baru ini diketahui bahwa orang yang ingin berpartisipasi dalam program ini harus meminjam sebelum 

memasuki negara tersebut agar dapat membayar biaya perekrutan. Selain itu, selalu ada kasus di mana 

orang harus bekerja untuk waktu yang sangat lama atau di mana mereka belum dibayar. Selain itu, 

beberapa kasus pelecehan terungkap.Mantan Menteri Kehakiman Yoshihisa Furukawa mengumumkan 

pada bulan Juli bahwa program tersebut akan menjalani tinjauan menyeluruh. 
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Title Ratusan PMI Diduga Akan Dijadikan Operator Judi Online di 

Kamboja, Ida Fauziyah Buka Suara 

Author Said Ilham 

Media Inews Portal Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Negative 

Link http://www.inews.id/multimedia/video/ratusan-pmi-diduga-akan-dijadikan-operator-judi-

online-di-kamboja-ida-fauziyah-buka-suara 

Summary Ratusan PMI itu akan diselundupkan ke Kamboja secara ilegal. Peristiwa itu mengundang 

keprihatinan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah. 212 Pekerja Migran Indonesia (PMI) diduga 

akan dijadikan operator judi online. Beruntung aksi itu berhasil digagalkan Polda Sumatera 

Utara.. 

 

 

 

 212 Pekerja Migran Indonesia (PMI) diduga akan dijadikan operator judi online. Ratusan PMI itu akan 

diselundupkan ke Kamboja secara ilegal. Beruntung aksi itu berhasil digagalkan Polda Sumatera Utara. 

Peristiwa itu mengundang keprihatinan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah. Ida menyayangkan banyak 

masyarakat yang mudah percaya janji pekerjaan dengan gaji besar dan fasilitas lengkap. Aktifkan fitur berita 

di sekitar Anda? Pastikan pengaturan lokasi browser Anda aktif 
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Title Mahbub Daryanto: SKKNI Akan Tingkatkan Kepercayaan 

Terhadap Dana Zakat Masyarakat 

Author _noname 

Media Suara Siber Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Positive 

Link http://suarasiber.com/2022/08/mahbub-daryanto-skkni-akan-tingkatkan-kepercayaan-

terhadap-dana-zakat-masyarakat 

Summary Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, Mahbub Daryanto 

memandang pentingnya SKKNI (standar kompetensi kerja nasional Indonesia) bagi amil 

zakat. "Dapat membangun profesionalisme pengelolaan zakat sehingga meningkatkan 

kepercayaan publik atas dana zakat masyarakat," ujarnya saat membuka Capacity Building 

Amil Baznas se-Provinsi Kepri di Comforta Hotel Tanjungpinang, Sabtu (22/8/2022). 

 

 

 

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, Mahbub Daryanto memandang 

pentingnya SKKNI (standar kompetensi kerja nasional Indonesia) bagi amil zakat."Dapat membangun 

profesionalisme pengelolaan zakat sehingga meningkatkan kepercayaan publik atas dana zakat 

masyarakat," ujarnya saat membuka Capacity Building Amil Baznas se-Provinsi Kepri di Comforta Hotel 

Tanjungpinang, Sabtu (22/8/2022).Kegiatan diikuti 35 peserta dari amil zakat Baznas Provinsi dan 

kabupaten/kota.Disampaikan Mahbub, SKKNI tak luput dari upaya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan 

Nomor 30 Tahun 2021. Dikeluarkannya SKKNI oleh Kemenag dan Kemenaker bagi amil zakat merupakan 

bentuk penguatan ekosistem zakat di Indonesia seperti penguatan literasi, peningkatan pengumpulan 

zakat, perbaikan tata kelola zakat dan kepatuhan syariah, dan optimalisasi pendistribusian dan 

pendayagunaan."Mekanisme standarisasi kemampuan pengelola zakat ini diharapkan akan memudahkan 

proses perencanaan dan pengembangan yang dibutuhkan setiap lembaga," harapan Kakanwil.Kemenag, 

kara dia, memiliki peran pembinaan dan pengawasan kepada pengelola zakat yaitu meningkatkan manfaat 

zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.Untuk itu amil harus 

memiliki kompetensi dalam pengelolaan potensi zakat dengan melakukan identifikasi serta menetapkan 

orang yang berhak menerima manfaat dari zakat tersebut.Pihaknya selalu mengingatkan transparansi 

pengelolaan zakat dengan melakukan audit kepatuhan syariah dan peraturan perundang-undangan 

terhadap lembaga amil zakat.Menutup sambutannya, Mahbub mendoakan amil zakat Kepri dilindungi Allah 

SWT untuk mengemban amanah mengelola dana umat.Editor Nurali Mahmudi 
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Title 4 Ciri Karyawan yang Bersikap Dewasa saat Berada di Kantor, 

Termasuk Berani untuk Berbicara 

Author _noname 

Media Portal Jember Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Positive 

Link http://portaljember.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-165330774/4-ciri-karyawan-yang-

bersikap-dewasa-saat-berada-di-kantor-termasuk-berani-untuk-berbicara 

Summary Berikut informasi mengenai empat ciri karyawan atau pekerja yang bersikap dewasa saat 

berada di kantor dimana salah satunya adalah berani untuk berbicara. 2. Tidak merasa malu 

untuk mengakui kekurangan yang dimiliki. 4. Berani untuk berbicara. Oleh karena itu cara 

manusia dalam menghadapi suatu permasalahan yang dihadapinya juga dapat berbeda 

dengan lainnya. 

 

Pada dasarnya setiap manusia mempunyai karakter atau watak yang dapat berbeda antara yang satu 

dengan lainnya.Oleh karena itu cara manusia dalam menghadapi suatu permasalahan yang dihadapinya 

juga dapat berbeda dengan lainnya.Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh manusia, terlebih seorang 

karyawan, adalah masalah yang ada dalam pekerjaannya.Namun ada baiknya apabila masalah yang ada 

dalam pekerjaan tersebut disikapi dengan dewasa sehingga dapat terselesaikan dengan baik.Bagaimanakah 

ciri dari seorang karyawan yang sudah bersikap dewasa ketika berada di dalam kantor? Apakah contoh dari 

sikap dewasa tersebut?Berikut informasi mengenai empat ciri karyawan atau pekerja yang bersikap dewasa 

saat berada di kantor dimana salah satunya adalah berani untuk berbicara.Informasi mengenai sikap 

dewasa tersebut dilansir PortalJember. com dari Instagram @kemnaker pada postingan 21 Agustus 

2022.Pada postingan tersebut dipaparkan bahwa sikap dalam menghadapi aturan dan hal lainnya yang 

tidak terbayangkan di tempat kerja dapat menunjukkan tingkat kedewasaan seseorang.Selain itu 

dipaparkan pula terkait contoh sikap dewasa ketika berada di kantor yaitu sebagai berikut.1. Membagi 

waktu dengan baik atau bijak.2. Tidak merasa malu untuk mengakui kekurangan yang dimiliki.3. 

Bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat.4. Berani untuk berbicara. 
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Title Pelatihan Menjahit di BLK Purbalingga Membuka Jalan bagi Gadis 

asal Selakamba Jadi Desainer Terkenal 

Author _noname 

Media Tribun News Banyumas Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Positive 

Link http://banyumas.tribunnews.com/2022/08/22/pelatihan-menjahit-di-blk-purbalingga-

membuka-jalan-bagi-gadis-asal-selakamba-jadi-desainer-terkenal 

Summary Siswati menuturkan, perjalanannya mendesain pakaian dimulai setelah mengikuti pelatihan 

menjahit dari BLK Purbalingga. Selepas dari BLK Purbalingga, dia melanjutkan belajar di 

Lembaga Pendidikan Ketrampilan (LPK) Kalikajar selama 1 bulan. Siswati mulai tertarik terjun 

di dunia desain pakaian setelah mengikuti pelatihan menjahit dari BLK Purbalingga. Jalan 

Siswati, gadis lajang dari Dusun Gembrungan, Desa Selakamba, Kecamatan Kilogondang, 

Kabupaten Purbalingga, menjadi desainer terkemuka, mulai terbuka setelah menjuarai 

berbagai kontes. 

 

 

 

Jalan Siswati, gadis lajang dari Dusun Gembrungan, Desa Selakamba, Kecamatan Kilogondang, Kabupaten 

Purbalingga, menjadi desainer terkemuka, mulai terbuka setelah menjuarai berbagai kontes.Siapa sangka, 

cita-cita menjadi desainer terkenal itu berawal dari pelatihan menjahit yang diselenggarakan Balai Latihan 

Kerja (BLK) Purbalingga pada 2019.Sekeluar dari pelatihan tersebut, Siswati rajin mengikuti beragam lomba 

desain.Yang membanggakan, dia langsung menjuarai beberapa kategori.Pada 2019, misalnya, dia 

menjuarai lomba desain batik dengan mengusung motif wayang suket dalam Festival Lenggak-

lenggok.Kemudian, pada 2021, dia mengikuti kompetisi desainer di Jakarta, Solo, dan Semarang.Dalam 

kejuaraan desain nasional di Solo, dia masuk 20 besar. Sementara, di Semarang, dia berhasil menyabet 

Juara 1 dan Juara 3."Pekan depan, saya akan mengikuti pelatihan desainer lanjutan karena masuk 20 besar 

(acara) di Solo yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan," ujarnya dalam rilis, Senin 

(22/8/2022).Bukan hadiah yang dicari Siswati. Menurutnya, membangun jaringan dan tukar pikiran dengan 

desainer lain dari berbagai daerah di Indonesia, menjadi tujuan utama.Siswati menuturkan, perjalanannya 

mendesain pakaian dimulai setelah mengikuti pelatihan menjahit dari BLK Purbalingga.Pelatihan itu 

berlangsung selama satu bulan.Selepas dari BLK Purbalingga, dia melanjutkan belajar di Lembaga 

Pendidikan Ketrampilan (LPK) Kalikajar selama 1 bulan."Ternyata, dunia desainer sangat menarik. 

Kemudian, di tahun yang sama, saya ikut pelatihan fashion desainer di BLK Semarang selama 3 
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bulan.""Sementara, untuk ikut pelatihan nasional, harus lolos seleksi yang diikuti peserta dari seluruh 

Indonesia.""Pelatihan dibiayai oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI," ujarnya.Setleah menjadi juara lomba 

desainer 2019, Siswati tak langsung membuka oderan pakaian.Dia masih menjadikan dunia desain pakaian 

sebagai sambilan di sela sebagai kasir di Toko Kurnia Plastik Purbalingga.Siswati baru fokus membuka 

orderan desain pakaian pada 2021, setelah dia mundur dari pekerjaan.Saat ini, Siswati dibantu dua 

karyawan pria yang merupakan kerabat."Ternyata, laki-laki mempunyai kesabaran dan keuletan dalam 

menjahit baju.""Untuk desain, pola, dan memotong kain, saya lakukan sendiri," katanya.Ditanya soal tarif, 

Siswati mengatakan, tergantung desain dan kerumitan pakaian yang dikerjakan.Biasanya, dia mematok tarif 

antara Rp 350 ribu-Rp 1 juta.Siswati dan seorang karyawan mengerjakan desain pakaian di rumahnya di 

Dusun Gembrungan, Desa Selakamba, Kecamatan Kilogondang, Kabupaten Purbalingga, Selasa 

(16/8/2022). Siswati mulai tertarik terjun di dunia desain pakaian setelah mengikuti pelatihan menjahit dari 

BLK Purbalingga. (ISTIMEWA/Pemkab Purbalingga)Apabila desain yang dikerjakan tidak terlalu rumit, satu 

pakaian bisa dikerjakan dalam waktu 1-3 hari.Saat ini, orderan yang masuk masih dari warga sekitar 

Purbalingga."Dekranasda Lampung juga pernah bekerja sama dengan kami membuat desain baju yang 

digunakan kegiatan fashion show, baru-baru ini," tambahnya.Ia mengatakan, untuk mengikuti kontes 

desainer, biaya operasional yang dibutuhkan sekitar Rp 5 jutaan."Alhamdulillah, saya sering dibantu BLK 

Semarang mengikuti kegiatan kontes desainer," jelasnya.Dari prestasi yang telah ditoreh, Siswati berharap 

bisa menjadi desainer nasional yang akan membawa nama harum Purbalingga, seperti Sean Seila yang 

karyanya bisa tembus ke Paris."Saya mengambil genre lebih ke anak muda milenial, kalau dulu masih untuk 

wanita, sekarang sudah mencoba untuk yang laki-laki," katanya. 
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Title 2 Cara Cek BSU 2022 Biar BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta Cair Author _noname 

Media Ayo Surabaya Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784233703/2-cara-cek-bsu-2022-biar-blt-

subsidi-gaji-rp1-juta-cair 

Summary Bantuan subsidi upah alias BSU 2022 masih dalam penantian para pekerja calon penerima 

dana bantuan langsung tunai atau BLT subsidi gaji Rp1 juta. Pertanyaan mengenai BSU 2022 

kapan cair tak henti dilontarkan pekerja calon penerima dana di akun Instagram 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Terbaru, Kemnaker kabarnya tengah bersiap 

menyalurkan dana BSU 2022 berupa BLT subsidi gaji Rp1 juta yang saat ini telah dialokasikan. 

Persiapan demi persiapan dilakukan pemerintah guna penyaluran dana BSU 2022 berupa 

BLT subsidi gaji Rp1 juta yang tepat sasaran. 

 

Bantuan subsidi upah alias BSU 2022 masih dalam penantian para pekerja calon penerima dana bantuan 

langsung tunai atau BLT subsidi gaji Rp1 juta.Pertanyaan mengenai BSU 2022 kapan cair tak henti 

dilontarkan pekerja calon penerima dana di akun Instagram Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker).Terbaru, Kemnaker kabarnya tengah bersiap menyalurkan dana BSU 2022 berupa BLT subsidi 

gaji Rp1 juta yang saat ini telah dialokasikan.Persiapan demi persiapan dilakukan pemerintah guna 

penyaluran dana BSU 2022 berupa BLT subsidi gaji Rp1 juta yang tepat sasaran.Pada tahun ini, BSU 

menyasar pekerja dengan upah maksimal Rp3,5 juta, diutamakan bekerja di sektor industri barang 

konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan & jasa kecuali pendidikan dan 

kesehatan.Selain itu, pekerja juga harus bekerja diwilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang ditetapkan 

pemerintah, dan bekerja di daerah dengan UMK atau UMP lebih besar dari Rp3,5 juta.Lalu, yang terpenting, 

pekerja juga harus warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk 

Kependudukan (NIK) dan tercatat sebagai peserta aktif Badan Penyelenggara jaminan Sosial atau BPJS 

Ketenagakerjaan. 
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Title BSU 2022 Cair ke Rekening Bank Himbara? Ini Cara Cek BLT 

Subsidi Gaji di Link Kemnaker 

Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774233772/bsu-2022-cair-ke-rekening-bank-

himbara-ini-cara-cek-blt-subsidi-gaji-di-link-kemnaker 

Summary - Sampai saat ini Senin, 22 Agustus 2022 pihak Kemnaker belum juga menginformasi kapan 

BSU 2022 akan dicairkan. Awalnya, Kemnaker akan mencairkan dana BSU 2022 kepada 

pekerja pada April lalu sebelum Idul Fitri. Sampai saat ini, pihak Kemnaker masih dalam tahap 

merampung regulasi teknis terkait penyaluran dana BSU 2022. Program dana BSU 2022 

diberikan untuk meningkatkan perekonomian pekerja atau buruh dalam penanganan Covid-

19. 

 

 Sampai saat ini Senin, 22 Agustus 2022 pihak Kemnaker belum juga menginformasi kapan BSU 2022 akan 

dicairkan.Awalnya, Kemnaker akan mencairkan dana BSU 2022 kepada pekerja pada April lalu sebelum Idul 

Fitri.Sampai saat ini, pihak Kemnaker masih dalam tahap merampung regulasi teknis terkait penyaluran 

dana BSU 2022.Tahap regulasi teknis sangat penting agar penyaluran dana BLT subsidi gaji bisa diberikan 

secara cepat, tepat dan akuntabel.Dana BLT subsidi gaji sendiri merupakan salah satu program bantuan 

sosial dari Pemerintah melalui Kemnaker untuk para pekerja atau buruh.Program dana BSU 2022 diberikan 

untuk meningkatkan perekonomian pekerja atau buruh dalam penanganan Covid-19.Rencananya, program 

bantuan BLT subsidi gaji akan dicairkan kepada 8,8 juta pekerja atau buruh yang sudah memenuhi syarat 

ketentuan dari Kemnaker.Pihak Kemnaker sendiri memberikan syarat ketentuan yang harus dipenuhi oleh 

pekerja atau buruh untuk bisa mendapatkan dana bantuan BSU 2022. 
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Title Menaker: Daya Saing Digital RI Masih Tertinggal Jauh Author _noname 

Media Idx Channel Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Negative 

Link http://www.idxchannel.com/economics/menaker-daya-saing-digital-ri-masih-tertinggal-

jauh 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan tingkat daya saing digital 

atau World Digital Competitiveness Indonesia masih tertinggal jauh dari negara lain. Hal itu 

mendorong pemerintah menggencarkan pelatihan vokasi. "Kita harus mengakui bahwa kita 

masih tertinggal dalam hal daya saing digital. Data world digital competitiveness ranking 

menunjukkan daya saing Indonesia di tahun 2020 ini berada di peringkat 56 dari 63 negara," 

terang Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, di hadapan calon wisudawan 

Universitas Terbuka (UT), Pamulang, Senin (22/08/22). 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan tingkat daya saing digital atau World 

Digital Competitiveness Indonesia masih tertinggal jauh dari negara lain. Hal itu mendorong pemerintah 

menggencarkan pelatihan vokasi."Kita harus mengakui bahwa kita masih tertinggal dalam hal daya saing 

digital. Data world digital competitiveness ranking menunjukkan daya saing Indonesia di tahun 2020 ini 

berada di peringkat 56 dari 63 negara," terang Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, di 

hadapan calon wisudawan Universitas Terbuka (UT), Pamulang, Senin (22/08/22).Menurut Ida, beberapa 

faktor penyebab tertinggalnya daya saing digital itu adalah persoalan mismatch atau ketidakcocokan antara 

latar belakang pendidikan dengan pekerjaan. Saat ini, kata dia, banyak perusahaan yang kesulitan mencari 

pekerja yang sesuai dengan kapasitas pendidikannya."Banyak perusahaan di Indonesia yang sulit mencari 

karyawan dengan kemampuan digital yang sesuai. Artinya apa? jenis pekerjaan baru lagi, tidak disuplay 

oleh tenaga kerja yang sesuai dengan jenis pekerjaan baru tersebut," ungkapnya.Oleh karenanya, Menteri 

asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mendorong seluruh lulusan Perguruan Tinggi (PT) baik negeri dan 

swasta mengikuti pelatihan vokasi guna mengejar kesenjangan antara latar pendidikan dengan pasar 

kerja."Pendidikan dan pelatihan vokasi itu sebagai cara kita ya mengatasi mismatch tadi. Perguruan tinggi, 

kami, kalau Kemenaker kan urusannya pelatihan (vokasi), bukan pendidikan, pelatihan vokasi. Harus juga 

menyesuaikan dengan kebutuhan teknologi yang semakin tinggi," katanya.Sementara Rektor UT, Ojat 

Darojat, mengaku terus menyiapkan lulusannya agar mampu bersaing di tengah tingginya kemajuan 

teknologi digital saat ini. pemanfaatan teknologi bahkan telah diterapkan sejak awal perkuliahan."Saat ini 

kita sangat eksesif di dalam mengintegrasikan kemajuan yang telah dicapai dalam bidang teknologi ke 

dalam proses program UT, termasuk juga dalam ujian UT. Jadi kegiatan-kegiatan perkuliahan sudah sangat 

sarat dengan pemanfaatan teknologi," tutupnya. 
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Title Kereta Cepat Indonesia Bula Lowongan Kerja bagi Lulusan SMA, 

Berikut Persayaratan dan Cara Mendaftar 

Author _noname 

Media Tribun News Medan Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Neutral 

Link http://medan.tribunnews.com/2022/08/22/kereta-cepat-indonesia-bula-lowongan-kerja-

bagi-lulusan-sma-berikut-persayaratan-dan-cara-mendaftar 

Summary PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) membuka lowongan kerja untuk 5 posisi. - Warga 

Negara Indonesia (WNI). Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2022. Perusahaan yang 

bergerak di sektor transportasi ini membutuhkan pegawai untuk mengisi posisi CTC 

Technician, EMU In-Depot Mechanic level 1 dan 2, EMU Onboard Mechanic, Signalling 

Technician, dan Onboard Signalling Technician. 

 

 

 

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) membuka lowongan kerja untuk 5 posisi. Pendaftaran dibuka hingga 

31 Agustus 2022.Perusahaan yang bergerak di sektor transportasi ini membutuhkan pegawai untuk mengisi 

posisi CTC Technician, EMU In-Depot Mechanic level 1 dan 2, EMU Onboard Mechanic, Signalling 

Technician, dan Onboard Signalling Technician.Kriteria pegawai yang butuhkan ialah lulusan Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) jurusan Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik kelistrikan, dan Teknik 

Otomotif.Namun, perusahaan yang mengerjakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) ini mencari 

pegawai yang telah memiliki pengalaman bekerja minimal 3 tahun di bidang yang sama dengan posisi yang 

dilamar.Tanpa panjang lebar, berikut kriteria dan deskripsi pekerjaan dari lowongan kerja PT yang dilansir 

dari akun Instagram Kementerian Ketenagakerjaan:- Melakukan perawatan peralatan CTC di pusat 

pengendalian peralatan persinyalan secara terpusat (CTC) KCJB.- Melakukan perbaikan dan pemecahan 

masalah peralatan CTC.- Menguasai hubungan yang saling terkait dan indeks teknis keselamatan peralatan 

serta detail teknisnya.Menangani permasalahan peralatan dengan tepat waktu.- Warga Negara Indonesia 

(WNI).- Pendidikan minimal SMK jurusan Teknik Elektro dan Teknik kelistrikan.- Memiliki pengalaman kerja 

minimal 3 tahun di bidang persinyalan atau fasilitas operasi kereta api.- Mampu bekerja secara individu 

maupun tim.- Bersedia bekerja degan sistem shifting.- Mampu berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan.- 

Bersedia ditugaskan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.Memeriksa, mendeteksi, dan menginspeksi 

EMU secara visual atau menggunakan Sistem Diagnosis Kesalahan dan terbagi pada Level 1 dan Level 2.- 

Bertanggung jawab atas perawatan dan perbaikan EMU secara terjdawal dan tidak terjadwal.- Memeriksa, 
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mendeteksi, dan menginspeksi EMU secara visual dengan On-Board Diagnosis Fault System.- WNI.- 

Pendidikan minimal SMK jurusan Teknik Mesin, Teknik Elektro, atau Teknik Otomotif.- Memiliki pengalaman 

kerja minimal 3 tahun di bidang manufaktur da maintenance transportasi.- Mampu bekerja secara individu 

maupun tim.- Bersedia bekerja degan sistem shifting.Mampu berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan.- 

Bersedia ditugaskan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.- Melaksanakan perbaikan dan melaporkan 

kejadian teknis tidak normal kepada authorized personel.- Bertanggung jawab dan memastikan keamanan 

atas operasional EMU dalam perjalanan.- WNI.- Pendidikan minimal SMK jurusan Teknik Mesin, Teknik 

Elektro, atau Teknik Otomotif.- Memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun di bidang manufaktur dan 

maintenance transportasi.- Diutamakan berpengalaman di bidang sarana perkeretaapian.- Mampu bekerja 

secara individu maupun tim.- Bersedia bekerja degan sistem shifting.- Mampu berbahasa Inggris baik lisan 

maupun tulisan.- Bersedia ditugaskan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.- Melakukan perawatan 

peralatan persinyalan, baik terhadap peralatan indoor dan outdoor secara rutin setiap hari dan periodik 

untuk memastikan peralatan persinyalan tetap handal.- Melakukan perbaikan terhadap peralatan 

persinyalan apabila terjadi kegagalan atau gangguan.- Menangani permasalahan peralatan dengan tepat 

waktu.- WNI.- Pendidikan minimal SMK jurusan Teknik Elektro atau Teknik Kelistrikan.- Memiliki 

pengalaman kerja minimal 3 tahun di bidang persinyalan atau fasilitas operasi kereta api.- Mampu bekerja 

secara individu maupun tim.- Bersedia bekerja degan sistem shifting.- Mampu berbahasa Inggris baik lisan 

maupun tulisan.- Bersedia ditugaskan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.- Melakukan perawatan 

peralatan automatic train protection (ATP) Onboard agar peralatan ATP Onboard tetap handal.- Melakukan 

perbaikan terhadap peralatan ATP Onboard apabila terjadi kegagalan atau gangguan.- Menguasai 

hubungan yang saling terkait dan indeks teknis keselamatan peralatan serta detail teknisnya.- WNI.- 

Pendidikan minimal SMK jurusan Teknik Elektro atau Teknik Kelistrikan.- Memiliki pengalaman kerja 

minimal 3 tahun di bidang persinyalan atau fasilitas operasi kereta api.- Mampu bekerja secara individu 

maupun tim.- Bersedia bekerja degan sistem shifting.- Mampu berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan.- 

Bersedia ditugaskan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.Apabila Anda merasa memenuhi kriteria yang 

dicari PT KCIC di atas, maka segera kirim lamaran melalui laman https://.co.id/karir/ sebelum tenggat 

pendaftaran lowongan kerja ini berakhir. 
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Title Cek Daftar Penerima BSU 2022 Lewat 3 Link, Dana BLT Subsidi 

Upah Cair ke Rekening Rp1 Juta 

Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774233972/cek-daftar-penerima-bsu-2022-

lewat-3-link-dana-blt-subsidi-upah-cair-ke-rekening-rp1-juta 

Summary - Penyaluran dana BSU 2022 rencananya akan diberikan pada pekerja di awal April lalu. 

Kemnaker akan menyalurkan dana bantuan BSU 2022 akan diberikan kepada 8,8 juta pekerja 

dengan anggaran 8,8 triliun. Pekerja yang terdaftar sebagai calon penerima akan 

mendapatkan dana bantuan BSU 2022 dengan besaran Rp500 ribu selama dua bulan, dan 

akan diberikan secara langsung dalam 1 tahap Rp1 juta. Calon penerima dana BLT subsidi 

upah sendiri harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Kemnaker. 

 

 

 

- Penyaluran dana BSU 2022 rencananya akan diberikan pada pekerja di awal April lalu.Kemnaker akan 

menyalurkan dana bantuan BSU 2022 akan diberikan kepada 8,8 juta pekerja dengan anggaran 8,8 

triliun.Pekerja yang terdaftar sebagai calon penerima akan mendapatkan dana bantuan BSU 2022 dengan 

besaran Rp500 ribu selama dua bulan, dan akan diberikan secara langsung dalam 1 tahap Rp1 juta.Calon 

penerima dana BLT subsidi upah sendiri harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Kemnaker.Syarat 

utama yang harus dimiliki oleh pekerja yaitu masih terdaftar sebagai anggota di BPJS Ketenagakerjaan dan 

mempunyai penghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulannya.Selain itu, calon penerima dana BLT subsidi upah 

bisa mengecek apakah sudah masuk ke daftar calon penerima atau belum.Pekerja bisa mengecek melalui 

link Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan yang bisa diakses melalui HP, laptop atau perangkat lain.Berikut 

beberapa cara pengecekan daftar penerima melalui link Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan, seperti: 
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Title Hadapi Tantangan Zaman, G20 Susun Skills Strategy Author _noname 

Media Seputar Cibubur Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Neutral 

Link http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785334032/hadapi-tantangan-

zaman-g20-susun-skills-strategy 

Summary Untuk menghadapi tantangan perubahan dunia ketenagakerjaan, G20 menyusun G20 Skills 

Strategy (Strategi-strategi Keterampilan G20). G20 Skills Strategy ini merupakan cakupan 

Annex-5 yang disusun dalam pertemuan kelima Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan 

(The 5th Employment Working Group/EWG Meeting).  

 

Untuk menghadapi tantangan perubahan dunia ketenagakerjaan, G20 menyusun G20 Skills Strategy 

(Strategi-strategi Keterampilan G20). G20 Skills Strategy ini merupakan cakupan Annex-5 yang disusun 

dalam pertemuan kelima Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan (The 5th Employment Working 

Group/EWG Meeting)."Pada hari ini kita bisa menyelesaikan seluruh agenda kita, yang terakhir adalah 

dokumen tambahan annex yang kelima terkait dengan G20 Skill Strategy, yakni strategi-strategi dari 

keahlian yang memang dirumuskan oleh G20 sebagai bagian untuk merespon situasi dunia kerja yang baru," 

kata Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, usai menutup EWG Kelima di Jakarta, Jumat 

(19/8/2022).Anwar Sanusi menjelaskan, G20 Skills Strategy ini memuat di antaranya identifikasi kebutuhan 

akan pekerjaan di masa krusial, keahlian yang dibutuhkan untuk pengembangan ketenagakerjaan yang 

inklusif, serta investasi yang diperlukan untuk mengembangkan keahlian baru tersebut."Selanjutnya juga 

kita merumuskan prinsip-prinsip apa yang harus digunakan untuk mengelola dan mengembangkan keahlian 

tersebut," ujarnya.Sebagai informasi, saat ini EWG G20 telah melakukan 5 pertemuan baik secara virtual 

maupun tatap muka. Rangkaian pertemuan ini telah menghasilkan rumusan Deklarasi Menteri-menteri 

Ketenagakerjaan G20 yang akan dibacakan para Menteri Ketenagakerjaan G20 pada forum Labour and 

Employment Ministrial Meeting (LEMM) di Bali pada September 2022.Selain itu, rangkaian pertemuan EWG 

G20 juga telah menyelesaikan 5 Annex (dokumen tambahan), yang menjadi bagian tak terpisah dari 

Dokumen Deklarasi.Annex-1 berisi tentang output yang konkrit terkait isu pasar kerja inklusif dan afirmasi 

pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas. Annex-2 merupakan dokumen tambahan tentang 

pengembangan SDM yang terampil. Yakni penciptaan lapangan kerja berkelanjutan melalui penguatan 

peran BLK Komunitas (community based vocational training).Annex-3 mencakup upaya untuk mendorong 

kewirausahaan dalam rangka mendukung Small-Medium Enterprises atau UKM sebagai instrumen 

penciptaan lapangan kerja. Annex-4 berisi prinsip-prinsip pelindungan tenaga kerja yang lebih adaptif, guna 

memberikan pelindungan yang maksimal kepada pekerja/buruh di tengah perkembangan zaman yang 

dinamis.Terakhir Annex-5 mencakup G20 Skills Strategy (Strategi-strategi Keterampilan G20). 
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Title Baru Lulus, Skil Belum Memadai Buat Kerja, Tingkatkan Skil SDM 

Lewat Aplikasi SiapKerja 

Author _noname 

Media Seputar Cibubur Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Negative 

Link http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785333973/baru-lulus-skil-belum-

memadai-buat-kerja-tingkatkan-skil-sdm-lewat-aplikasi-siapkerja 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan kembali menggelar Talent Talks dengan melibatkan talenta-

talenta muda di Medan, Sumatera Utara, pada Sabtu (20/8/2022). Dalam kegiatan ini, 

Menaker berdialog dengan para telenta muda seputar kondisi ketenagakerjaan di masa 

depan, serta menyosialisasikan aplikasi SIAPKerja. Melalui Talent Talks ini, Menaker 

mengatakan bahwa pihaknya tidak hanya ingin menyosialisasikan program-program 

pengembangan talenta muda, namun juga ingin mendengar langsung kebutuhan para 

telenta muda dalam pengembangan karirnya. "Forum ini dibuat oleh Kemnaker untuk 

mengajak pemuda, talenta muda kita, menjadikan ini sebagai ruang berekspresi. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan kembali menggelar Talent Talks dengan melibatkan talenta-talenta muda di 

Medan, Sumatera Utara, pada Sabtu (20/8/2022). Dalam kegiatan ini, Menaker berdialog dengan para 

telenta muda seputar kondisi ketenagakerjaan di masa depan, serta menyosialisasikan aplikasi 

SIAPKerja.Melalui Talent Talks ini, Menaker mengatakan bahwa pihaknya tidak hanya ingin 

menyosialisasikan program-program pengembangan talenta muda, namun juga ingin mendengar langsung 

kebutuhan para telenta muda dalam pengembangan karirnya."Forum ini dibuat oleh Kemnaker untuk 

mengajak pemuda, talenta muda kita, menjadikan ini sebagai ruang berekspresi.Karena pemerintah, 

khususnya Kemnaker, ingin terus menghadirkan program yang mejangkau anak-anak muda kita," kata 

Menaker Ida.Menaker Ida mengatakan, talenta muda harus benar-benar disiapkan dengan baik karena ke 

depan mereka akan menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya bonus demografi, era digitalisasi, dan 

kondisi ketenagakerjaan pascapandemi COVID-19.Untuk menghadapi tantangan tersebut, Kemnaker 

memiliki 9 Lompatan yang salah satu programnya adalah Pengembangan Talenta Muda."Arah kebijakannya 

adalah mengembangkan sumber daya generasi milenial dan Z untuk menjadi talenta muda yang unggul dan 

kompetitif," katanya.Pengembangan talenta muda ini, sebut Menaker, dimulai dari scouting atau pencarian 

bakat talenta muda, hingga mendorong dan menyelaraskan program pengembangan talenta muda dengan 

Peningkatan Dukungan untuk Udaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)."Sehingga pengembangan 

talenta muda melalui pelatihan tidak hanya diarahkan agar mereka bekerja namun juga berwirausaha," 

katanya.Upaya ini kemudian dilengkapi aplikasi SIAPKerja untuk pelayanan ketenagakerjaan kepada 

generasi muda dengan memberikan informasi umum mengenai dunia pekerjaan agar generasi muda yang 

mengaksesnya bisa memiliki persiapan matang untuk memasuki dunia kerja."Melalui SIAPKerja kami 

memberikan layanan ketenagakerjaan secara lengkap dalam satu tarikan nafas. Seperti pelatihan, 

sertifikasi, penempatan tenaga kerja, serta pengembangan usaha," ucapnya.Gubernur Sumatera Utara, Edy 

Rahmayadi mengapresiasi langkah Menaker dalam acara Talent Talks yang melibatkan generasi muda. 

Mendorong partisipasi talenta muda untuk bisaaman dan nyaman berbicara dan berkolaborasi membahas 

dunia ketenagakerjaan secarabersama dalam forum ini." Saya mengapresiasi yang dilakukan oleh Menteri 

Ketenagakerjaan dalam menyiapkan tenaga kerja muda yang dalam forum ini bisamenerima masukan dan 

diskusi seluas-luasnya daripara talenta muda yang hadir di acara ini, ujar Edy. 
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Title Menaker: Perusahaan wajib susun struktur dan skala upah Author _noname 

Media Antara Jambi Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Neutral 

Link http://jambi.antaranews.com/berita/518445/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-

dan-skala-upah 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan bahwa perusahaan wajib 

menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan produktivitas 

untuk mewujudkan upah yang berkeadilan. Saat membuka diskusi virtual "Strategi 

Penyusunan Struktur Skala Upah dan Penerapan SMK3 Serta Penegakan Hukumnya" diikuti 

di Jakarta, Senin, Menaker mengatakan bahwa dunia usaha perlu menerapkan norma-norma 

ketenagakerjaan termasuk terkait pengupahan. Menaker juga menyoroti struktur skala upah 

diperlukan untuk memberikan jaminan akan kepastian upah dan mengurangi kesenjangan 

antara upah terendah dan tertinggi. "Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 36 

Tahun 2021 tentang Pengupahan bahwa struktur dan skala upah merupakan kewajiban yang 

wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan dengan memperhatikan kemampuan dan 

produktivitas," katanya. 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan bahwa perusahaan wajib menyusun dan 

menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan produktivitas untuk mewujudkan upah yang 

berkeadilan.Saat membuka diskusi virtual "Strategi Penyusunan Struktur Skala Upah dan Penerapan SMK3 

Serta Penegakan Hukumnya" diikuti di Jakarta, Senin, Menaker mengatakan bahwa dunia usaha perlu 

menerapkan norma-norma ketenagakerjaan termasuk terkait pengupahan."Berdasarkan Pasal 21 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan bahwa struktur dan skala upah 

merupakan kewajiban yang wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan dengan memperhatikan 

kemampuan dan produktivitas," katanya.Ia mengatakan struktur skala upah sendiri adalah pedoman untuk 

penetapan upah yang terdiri dari susunan upah dari yang terendah sampai tertinggi di suatu 

perusahaan.Penyusunan struktur skala upah dalam perusahaan, katanya, wajib dilakukan untuk 

mewujudkan upah yang berkeadilan, mendorong peningkatan produktivitas perusahaan serta 

meningkatkan kesejahteraan pekerja.Menaker juga menyoroti struktur skala upah diperlukan untuk 

memberikan jaminan akan kepastian upah dan mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan 

tertinggi.Untuk mendorong setiap perusahaan menyusun struktur dan skala upah, jelasnya, maka dokumen 

tersebut wajib disertakan perusahaan pada saat pengajuan permohonan pengesahan dan pembaharuan 

peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama.Selain itu, ia juga menyoroti bahwa sampai saat ini 

baru tercatat 55.844 perusahaan yang sudah menyusun dan menerapkan struktur skala upah di 

perusahaannya masing-masing. Untuk itu dia mendorong lebih banyak perusahaan menerapkan struktur 

skala upah."Angka ini tentu diharapkan terus meningkat lagi ke depannya. Sehingga penting bagi kita untuk 

bisa meningkatkan pemahaman pengusaha, perusahaan dan masyarakat terkait struktur dan skala upah 

ini," demikian Ida Fauziyah. 
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Title BSU 2022 Cair ke Rekening Pekerja Rp1 Juta? Cek Daftar Penerima 

di Link Kemnaker, Berikut Tahap Penyaluran BLT 

Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774233878/bsu-2022-cair-ke-rekening-pekerja-

rp1-juta-cek-daftar-penerima-di-link-kemnaker-berikut-tahap-penyaluran-blt 

Summary - Pihak Kemnaker akan melanjutkan pencairan dana BSU 2022 kepada pekerja atau buruh. 

Pekerja atau buruh akan mendapatkan dana bantuan BSU 2022 untuk meningkatkan 

kemampuan perekonomian. Bagi pekerja atau buruh yang bisa mendapatkan dana bantuan 

BSU 2022 harus memenuhi syarat ketentuan dari Kemnaker. Syarat tersebut diberikan oleh 

Kemnaker karena, tidak semua pekerja atau buruh bisa mendapatkan dana bantuan BLT 

subsidi upah. 

 

 

 

- Pihak Kemnaker akan melanjutkan pencairan dana BSU 2022 kepada pekerja atau buruh.Pekerja atau 

buruh akan mendapatkan dana bantuan BSU 2022 untuk meningkatkan kemampuan perekonomian.Bagi 

pekerja atau buruh yang bisa mendapatkan dana bantuan BSU 2022 harus memenuhi syarat ketentuan dari 

Kemnaker.Syarat tersebut diberikan oleh Kemnaker karena, tidak semua pekerja atau buruh bisa 

mendapatkan dana bantuan BLT subsidi upah.Adapun beberapa syarat yang ditentukan oleh Kemnaker bagi 

calon para penerima dana BLT subsidi upah, seperti:- Warga Negara Indonesia- Berpenghasilan di bawah 

Rp3,5 juta per bulan- Masih terdaftar sebagai anggota aktif BPJS Ketenagakerjaan 
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Title BSU 2022 Cair untuk Siapa Saja? Cek Daftar Penerima BLT 

Subsidi Gaji Rp1 Juta di Link Ini 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095333899/bsu-2022-cair-untuk-siapa-saja-

cek-daftar-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-di-link-ini 

Summary BSU 2022 untuk siapa saja? Segera cek daftar penerima BLT Subsidi Gaji Rp1 juta di 

kemnaker.go.id. Diketahui bersama, program Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 bakal 

menyasar kepada 8,8 juta pekerja yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker). Pekerja yang telah memenuhi syarat sebagai penerima BSU 

2022 dipastikan bakal dapat BLT Subsidi Gaji senilai Rp500. 000 yang dibayarkan 2 bulan 

sekaligus atau total Rp1 juta tiap penerima. Daftar penerima BSU 2022 ini pun dapat cek 

status benar dan tidaknya terdaftar sebagai penerima BLT Subsidi Gaji senilai Rp1 juta 

dengan akses kemnaker.go.id. Namun, penting diketahui sebelum cek terdaftar dapat BLT 

Subsidi Gaji Rp1 juta atau tidak, pekerja perlu tahu BSU 2022 ini cair untuk siapa saja. 

 

 

 

BSU 2022 untuk siapa saja? Segera cek daftar penerima BLT Subsidi Gaji Rp1 juta di 

kemnaker.go.id.Diketahui bersama, program Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 bakal menyasar kepada 

8,8 juta pekerja yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker).Pekerja yang telah memenuhi syarat sebagai penerima BSU 2022 dipastikan bakal dapat BLT 

Subsidi Gaji senilai Rp500. 000 yang dibayarkan 2 bulan sekaligus atau total Rp1 juta tiap penerima.Daftar 

penerima BSU 2022 ini pun dapat cek status benar dan tidaknya terdaftar sebagai penerima BLT Subsidi 

Gaji senilai Rp1 juta dengan akses kemnaker.go.id.Namun, penting diketahui sebelum cek terdaftar dapat 

BLT Subsidi Gaji Rp1 juta atau tidak, pekerja perlu tahu BSU 2022 ini cair untuk siapa saja.Berdasarkan 

keterangan Menaker Ida Fauziyah, basis data penerima BSU 2022 diambil dari peserta BPJS 

Ketenagakerjaan.Selain itu, Ida Fauziyah juga menyebut jika BSU 2022 dirancang untuk pekerja dengan gaji 

di bawah Rp3,5 juta per bulan.Namun, berkaca dari penyaluran BSU tahun sebelumnya, pekerja yang bakal 

mendapat BLT Subsidi Gaji Rp1 juta yakni Warga Negara Indonesia atau WNI yang dibuktikan dengan KTP. 
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Title APJATI Bela Alzubara Terkait Persoalan Penempatan PMI di 

Inggris 

Author Arie Saputra 

Media Aktual Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Negative 

Link http://aktual.com/apjati-bela-alzubara-terkait-persoalan-penempatan-pmi-di-inggris 

Summary PT Al Zubara Manpower Indonesia (Al Zubara) berhasil memberangkatkan 250 pekerja 

migran Indonesia (PMI) ke Inggris pada bulan Juli lalu. Sayangnya, penempatan tersebut 

dianggap sejumlah aktivis buruh Migran di Inggris bersifat ilegal. Sekjen Asosiasi Perusahaan 

Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) Kausar Tanjung secara tegas membantah tudingan 

tersebut. Kausar bahkan menilai apa yang dilakukan oleh Al Zubara sesuatu yang 

membanggakan lantaran mampu membuat terobosan baru dengan menempatkan PMI ke 

Inggris. 

 

 

 

PT Al Zubara Manpower Indonesia (Al Zubara) berhasil memberangkatkan 250 pekerja migran Indonesia 

(PMI) ke Inggris pada bulan Juli lalu. Sayangnya, penempatan tersebut dianggap sejumlah aktivis buruh 

Migran di Inggris bersifat ilegal.Sekjen Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) Kausar 

Tanjung secara tegas membantah tudingan tersebut. Kausar justru menganggap aktivitas Al Zubara sudah 

sesuai dengan prosedur yang ditetapkan pemerintah, merujuk kepada Undang-Undang No 18 Tahun 2017 

tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI)."Al Zubara sudah melakukan penempatan sesuai 

dengan aturan yang sudah diatur oleh negara kita, dengan UU Nomor 18 tahun 2017. PMI pun sudah 

melakukan pemenuhan terhadap pasal 5 dan 13. Semua proses dilakukan secara resmi," kata Kausar dalam 

Dialog Aktual yang berlangsung Kamis (18/8) kemarin.Kausar bahkan menilai apa yang dilakukan oleh Al 

Zubara sesuatu yang membanggakan lantaran mampu membuat terobosan baru dengan menempatkan 

PMI ke Inggris. Terlebih, regulasi dan kebijakan penempatan di Indonesia dan di luar negeri terkait hal ini, 

ungkapnya, juga sudah tidak lagi ada masalah."Jadi di satu sisi, kebijakan Indonesia menyatakan clear, dan 

perwakilan kita di LN juga clear sesuai dengan pasal 31 dan pasal 32. Apabila perwakilan kita menyatakan 

sudah bisa, PMI masuk ke negara tersebut. Mau tidak mau, Kemenaker mengeluarkan surat keputusan 

dirjen, untuk menempatkan ke negara eropa maupun Inggris. Kemudian ada kebijakan di negara Inggris, 

PMI kemudian harus dikorbankan. Ini juga gak fair," jelasnya. 
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Title Menaker: Perusahaan Wajib Susun Struktur dan Skala Upah Author _noname 

Media Bumn Inc Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Neutral 

Link http://bumninc.com/menaker-perusahaan-wajib-susun-struktur-dan-skala-upah 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan bahwa perusahaan wajib 

menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan produktivitas 

untuk mewujudkan upah yang berkeadilan. Menaker mengatakan bahwa dunia usaha perlu 

menerapkan norma-norma ketenagakerjaan termasuk terkait pengupahan. Menaker juga 

menyoroti struktur skala upah diperlukan untuk memberikan jaminan akan kepastian upah 

dan mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi. Hal itu disampaikan saat 

membuka diskusi virtual "Strategi Penyusunan Struktur Skala Upah dan Penerapan SMK3 

Serta Penegakan Hukumnya" diikuti di Jakarta, Senin 22 Agustus 2022. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan bahwa perusahaan wajib menyusun dan 

menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan produktivitas untuk mewujudkan upah yang 

berkeadilan.Menaker mengatakan bahwa dunia usaha perlu menerapkan norma-norma ketenagakerjaan 

termasuk terkait pengupahan. Hal itu disampaikan saat membuka diskusi virtual "Strategi Penyusunan 

Struktur Skala Upah dan Penerapan SMK3 Serta Penegakan Hukumnya" diikuti di Jakarta, Senin 22 Agustus 

2022."Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan bahwa 

struktur dan skala upah merupakan kewajiban yang wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan dengan 

memperhatikan kemampuan dan produktivitas," katanya.Dia menyatakan struktur skala upah sendiri 

adalah pedoman untuk penetapan upah yang terdiri dari susunan upah dari yang terendah sampai tertinggi 

di suatu perusahaan.Penyusunan struktur skala upah dalam perusahaan, katanya, wajib dilakukan untuk 

mewujudkan upah yang berkeadilan, mendorong peningkatan produktivitas perusahaan serta 

meningkatkan kesejahteraan pekerja.Menaker juga menyoroti struktur skala upah diperlukan untuk 

memberikan jaminan akan kepastian upah dan mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan 

tertinggi. 
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Title DPR Panggil Menaker Bahas Upah Minimum 2023 Author Anisa Indraini 

Media Detik Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Neutral 

Link http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6247529/dpr-panggil-menaker-bahas-

upah-minimum-2023 

Summary Ada tiga hal yang menjadi topik bahasan salah satunya formulasi penetapan upah minimum 

2023. "Penjelasan konsep formulasi dan antisipasi Kementerian Ketenagakerjaan 

sehubungan dengan penetapan upah minimum 2023," kata Felly, Senin. Selain tentang upah 

2023, rapat juga membahas peluang dan tantangan pembukaan kembali penempatan 

Pekerja Migran Indonesia atau TKI ke Arab Saudi pasca moratorium. Komisi IX DPR RI hari ini 

menggelar rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. 

 

Komisi IX DPR RI hari ini menggelar rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Ada tiga hal 

yang menjadi topik bahasan salah satunya formulasi penetapan upah minimum 2023.Rapat dimulai sekitar 

pukul 13.30 WIB dan dipimpin oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene."Penjelasan konsep 

formulasi dan antisipasi Kementerian Ketenagakerjaan sehubungan dengan penetapan upah minimum 

2023," kata Felly, Senin .Pengupahan diatur dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 yang menjadi payung hukum 

untuk menentukan pengaturan pengupahan pekerja. Ini menjadi siklus tahunan dalam menentukan upah 

minimum provinsi ."Mengevaluasi dari proses dinamika pengupahan di 2022 terdapat beberapa poin 

strategis yang harus diperhatikan. Kepatuhan atas penghitungan formulasi kenaikan UMP agar lebih 

diperhatikan," tuturnya.Selain tentang upah 2023, rapat juga membahas peluang dan tantangan 

pembukaan kembali penempatan Pekerja Migran Indonesia atau TKI ke Arab Saudi pasca moratorium."Ini 

merupakan kesepakatan dalam rapat kerja pada 7 Juni 2022 yang pada saat itu diakui peluang untuk 

pembukaan kembali moratorium penempatan PMI ke Timur Tengah sudah memungkinkan, namun 

tantangan yang dihadapi pekerja tidak menguasai dokumen PMI," imbuhnya.Selain itu, rapat juga 

membahas pengalihan status dan kondisi Balai Latihan Kerja-Unit Pelaksana Teknis Daerah menjadi BLK 

Unit Pelayanan Teknis Pusat Kementerian Ketenagakerjaan."Ini menjadi penting di mana kita bisa bahas 

hari ini fungsi BLK sebagai ujung tombak pelatihan keahlian, kompetensi dan kewirausahawan guna 

menekan angka pengangguran terutama dalam menghadapi revolusi industri 5.0 dan era digitalisasi serta 

bonus demografi," ujarnya.  
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Title Info Loker Agustus 2022: Bank Indonesia Buka Lowongan Kerja 

Lulusan S1 dan S2 Berbagai Jurusan 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Bekasi Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Neutral 

Link http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-125333590/info-loker-agustus-2022-bank-

indonesia-buka-lowongan-kerja-lulusan-s1-dan-s2-berbagai-jurusan 

Summary Dalam artikel ini akan dibagikan informasi lowongan kerja (Loker) terkait dibukanya posisi 

lowongan kerja di Bank Indonesia. Lowongan kerja yang tersedia di Bank Indonesia atau BI 

ini diperuntukkan untuk lulusan S1 hingga S2 dari berbagai macam jurusan. 

 

 

 

Dalam artikel ini akan dibagikan informasi lowongan kerja (Loker) terkait dibukanya posisi lowongan kerja 

di Bank Indonesia.Lowongan kerja yang tersedia di Bank Indonesia atau BI ini diperuntukkan untuk lulusan 

S1 hingga S2 dari berbagai macam jurusan.Saat ini, Bank Indonesia membuka satu lowongan kerja yang 

ditawarkan sebagai Pendidikan Calon Pegawai Muda (PCPM).Untuk periode pendaftaran lowongan kerja 

PCPM angkatan 37 ini paling lambat sampai tanggal 25 Agustus 2022.Maka dari itu, jika anda berminat 

segera daftar melalui link yang terdapat pada akhir artikel ini.Berikut informasi syarat dan ketentuan PCPM 

Bank Indonesia yang dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Instagram @kemnaker.SYARAT DAN 

KETENTUAN- Warga Negara Indonesia- Telah dinyatakan lulus dengan strata pendidikan S1/S2- Nilai IPK 

minimal 3.00 dari skala 4.00, dengan program studi:- Statistika- Ilmu Ekonomi/Studi Pembangunan- 

Matematika- Teknik Industri- Teknik Informatika- Ilmu Ekonomi Syariah/Islam- Manajemen- Akuntansi- 

Ilmu Komputer- Sistem Informasi- Keuangan- Ilmu Hukum- Syarat Usia (per tanggal 20 Agustus 2022)- S1: 

maksimal 26 tahun- S2: maksimal 28 tahun- Diutamakan aktif berorganisasi- Tidak sedang menjalani ikatan 

dinas/bersedia melepas ikatan dinas dengan institusi lain apabila diterima sebagai Calon Pegawai Bank 

Indonesia- Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kantor Bank Indonesia.Berikut ini link pendaftaran 

terkait lowongan kerja di Bank Indonesia yang berlangsung hingga tanggal 25 Agustus 

2022.https://pcpm37.rekrutmenbi.idItulah informasi lowongan kerja terbaru yang tersedia dalam waktu 

terbatas dan statusnya bisa berubah sewaktu-waktu.Info lebih lanjut kunjungi Website link diatas atau 

Instagram @bank_indonesia. 
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Title Menaker Tetapkan Upah Minimum Pekerja Migran di Arab Saudi 

Minimal Rp 5,9 Juta 

Author Tira Santia 

Media Liputan 6 Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.liputan6.com/bisnis/read/5048571/menaker-tetapkan-upah-minimum-

pekerja-migran-di-arab-saudi-minimal-rp-59-juta 

Summary Menaker menegaskan, SPSK merupakan exit strategy Pemerintah Indonesia untuk 

menyelesaikan berbagai permasalahan yang selama ini ada terkait penempatan di sektor 

domestik di Arab Saudi. Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi telah menyepakati Technical 

Arrangements, yang berfungsi sebagai pengaturan teknis pilot project Sistem Penempatan 

Satu Kanal (SPSK) secara terbatas bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau biasa dikenal 

dengan TKI, pada 11 Agustus 2022. "Sampai sekarang kita belum mencabut penghentian dan 

pelarangan penempatan TKI pada pengguna perseorangan di Kawasan Timur Tengah," kata 

Menaker dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senin (22/8/2022). Adapun poin 

penting yang tertuang dalam TA SPSK, diantaranya, penempatan PMI pada sektor domestik 

Arab Saudi, hanya dapat dilakukan melalui SPSK (sistem penempatan satu kanal). 

 

Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi telah menyepakati Technical Arrangements, yang berfungsi sebagai 

pengaturan teknis pilot project Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) secara terbatas bagi Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) atau biasa dikenal dengan TKI, pada 11 Agustus 2022.Penandatangan Technical 

Arrangement ini tidak mencabut Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 260 tahun 2015 tentang 

penghentian dan pelarangan Penempatan TKI pada pengguna perseorangan di negara-negara Kawasan 

Timur Tengah."Sampai sekarang kita belum mencabut penghentian dan pelarangan penempatan TKI pada 

pengguna perseorangan di Kawasan Timur Tengah," kata Menaker dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR 

RI, Senin (22/8/2022).Menaker menegaskan, SPSK merupakan exit strategy Pemerintah Indonesia untuk 

menyelesaikan berbagai permasalahan yang selama ini ada terkait penempatan di sektor domestik di Arab 

Saudi.Adapun poin penting yang tertuang dalam TA SPSK, diantaranya, penempatan PMI pada sektor 

domestik Arab Saudi, hanya dapat dilakukan melalui SPSK (sistem penempatan satu kanal). Kemudian, Arab 

Saudi berkomitmen menghentikan kebijakan konversi visa WNI menjadi visa kerja pada sektor domestik 

Arab Saudi.Selanjutnya, ada batas harga maksimum dari struktur biaya adalah sebesar 11.250 SAR (Saudi 

Arabia Riyal), yang wajib ditinjau tim Joint task force setiap tiga bulan atau sesuai keperluan.Upah minimum 

bagi PMI adalah sebesar 1.500 SAR atau setara Rp 5,9 juta ( 1 SAR = Rp 3.900) yang besarannya dapat 

ditinjau dan disepakati kembali berdasarkan kebutuhan pasar. Serta telah diatur standar perjanjian kerja 

yang diantaranya telah mencakup hak dan kewajiban pemberi kerja dan PMI.Poin penting lainnya, yaitu 

telah diatur proyek percontohan SPSK Indonesia-Arab Saudi untuk penempatan PMI sektor domestik pada 

pengguna berbadan hukum (Syarikah):- Jenis pekerjaan: pengurus rumah tangga, pengasuh bayi, juru 

masak keluarga, perawat lansia, supir keluarga dan pengasuh anak.- Area kerja: Mekah, Jeddah, Riyadh, 

Madinah, Dammam, Dhahran, Khobar.- Jumlah PMI yang ditempatkan sesuai kesepakatan bilateral.- P3MI 

dan badan hukum yang terlibat harus memiliki izin.- Proses perekrutan dan penempatan dilakukan untuk 

jangka waktu 6 bulan sejak penempatan pertama.Poin selanjutnya, proyek percontohan SPSK Arab-Saudi 

dapat ditangguhkan atau diberhentikan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan oleh tim JTF. Dokumen TA 

SPSK Indonesia-Arab Saudi berlaku selama 2 tahun, dengan rincian 6 bulan untuk proses perekrutan dan 
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penempatan, dan 18 bulan untuk proses persiapan dan evaluasi.Sementara, poin lainnya, yaitu 

implementasi TA SPSK Indonesia-Arab Saudi didiskusikan dalam forum JTF setiap tiga bulan atau sesuai 

keperluan. Serta, evaluasi dilaksanakan dengan mengembangkan dan mengacu pada indikator kinerja 

utama yang sudah disepakati bersama dan ditetapkan dalam dokumen TA SPSK Indonesia-Arab Saudi.* 

BACA BERITA TERKINI LAINNYA DISebelumnya, tertuang dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 260 

tahun 2015 tentang menghentikan dan melarang penempatan PMI terhadap pengguna perseorangan di 

Timur Tengah ada beberapa sebab."Jadi, yang harus di highlight adalah larangan terkait dengan 

penggunaan tenaga pengguna perseorangan di Kawasan Timur Tengah," ujarnya.Sebab pertama, yaitu 

belum adanya peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan PMI di negara penempatan. Kedua, 

belum adanya mekanisme penyelesaian masalah PMI di negara penempatan.Ketiga, banyaknya kasus yang 

terjadi di negara penempatan, lebih dari 60 persen kasus yang terjadi adalah PMI yang bekerja pada 

pengguna perseorangan. Keempat, adanya sistem kafalah pada pengguna perseorangan yang merugikan 

PMI.Kelima, meningkatnya jumlah PMI yang tinggal tanpa tercatat. Keenam, meningkatnya jumlah PMI 

yang mendapatkan masalah.Oleh karena itulah, Pemerintah Indonesia akhirnya menyepakati Technical 

Arrangements, yang berfungsi sebagai pengaturan teknis pilot project Sistem Penempatan Satu Kanal 

Indonesia - Arab Saudi. 
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Title Daya Saing Digital Rendah, Menaker Minta Sarjana Tetap Ikut Pelatihan 

Vokasi 

Author Hambali 

Media Okezone Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Neutral 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/08/22/320/2652153/daya-saing-digital-rendah-

menaker-minta-sarjana-tetap-ikut-pelatihan-vokasi 

Summary Daya saing digital Indonesia menempati posisi terendah, yakni ranking 56 dari 63 negara 

berdasarkan survei World Digital Competitiveness. 

 

 

 

Daya saing digital Indonesia menempati posisi terendah, yakni ranking 56 dari 63 negara berdasarkan survei 

World Digital Competitiveness.Hal itu mendorong pemerintah menggencarkan pelatihan vokasi."Kita harus 

mengakui bahwa kita masih tertinggal dalam hal daya saing digital. Data world digital competitiveness 

ranking menunjukkan daya saing Indonesia di tahun 2020 ini berada di peringkat 56 dari 63 negara," ujar 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, di hadapan calon wisudawan Universitas Terbuka (UT), 

Pamulang, Senin (22/08/22).Menurut Ida, beberapa faktor penyebab tertinggalnya daya saing digital itu 

adalah persoalan mismatch atau ketidakcocokan antara latar belakang pendidikan dengan pekerjaan.Saat 

ini, kata dia, banyak perusahaan yang kesulitan mencari pekerja sesuai dengan kapasitas 

pendidikannya."Banyak perusahaan di Indonesia yang sulit mencari karyawan dengan kemampuan digital 

yang sesuai. Artinya apa? jenis pekerjaan baru lagi, tidak disuplai oleh tenaga kerja yang sesuai dengan jenis 

pekerjaan baru tersebut," ungkapnya.Oleh karenanya, Menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu 

mendorong seluruh lulusan Perguruan Tinggi (PT) baik negeri dan swasta mengikuti pelatihan vokasi guna 

mengejar kesenjangan antara latar pendidikan dengan pasar kerja."Pendidikan dan pelatihan vokasi itu 

sebagai cara kita ya mengatasi mismatch tadi. Perguruan tinggi, kami, kalau Kemenaker kan urusannya 

pelatihan (vokasi), bukan pendidikan, pelatihan vokasi. Harus juga menyesuaikan dengan kebutuhan 

teknologi yang semakin tinggi," katanya.Sementara Rektor UT, Ojat Darojat, mengaku terus menyiapkan 

lulusannya agar mampu bersaing di tengah tingginya kemajuan teknologi digital saat ini.Pemanfaatan 

teknologi bahkan telah diterapkan sejak awal perkuliahan."Saat ini kita sangat eksesif di dalam 

mengintegrasikan kemajuan yang telah dicapai dalam bidang teknologi ke dalam proses program UT, 

termasuk juga dalam ujian UT. Jadi kegiatan-kegiatan perkuliahan sudah sangat sarat dengan pemanfaatan 

teknologi," ucapnya di lokasi yang sama. 
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Title BSU 2022 Sudah Teralokasi, Catat Tanda BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta 

Cair ke Rekening Penerima keyword: BSU 2022, 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-794234238/bsu-2022-sudah-teralokasi-catat-

tanda-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-ke-rekening-penerima-keyword-bsu-2022 

Summary Menaker Ida Fauziyah kembali menyampaikan kabar terbaru mengenai pencairan BSU 2022. 

Lantas apa saja tanda-tanda BLT subsidi gaji Rp1 juta cair ke rekening penerima?. Sebelum 

mengenali tandanya, ada syarat untuk mendaftar BSU BPJS Ketenagakerjaan. 2. Terdaftar 

sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan s.d 30 Juni 2021. 

 

 

 

Menaker Ida Fauziyah kembali menyampaikan kabar terbaru mengenai pencairan BSU 2022.Lantas apa saja 

tanda-tanda BLT subsidi gaji Rp1 juta cair ke rekening penerima?Sebelum mengenali tandanya, ada syarat 

untuk mendaftar BSU BPJS Ketenagakerjaan.1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan 

Nomor Induk Kependudukan (NIK).2. Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan s.d 30 Juni 

2021.3. Mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta per bulan. Dalam hal pekerja/buruh 

bekerja di wilayah dengan UMP/UMK lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan gaji/upah menjadi 

paling banyak sebesar UMP/UMK dengan pembulatan ratusan ribu ke atas, sesuai dengan upah terakhir 

yang dilaporkan Pemberi Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan.4. 

Pekerja / Buruh penerima upah. 
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Title RI Mau Kirim Lagi TKI ke Arab Saudi, Upah Minimum Rp 5,6 

Juta/Bulan 

Author Anisa Indraini 

Media Detik Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Neutral 

Link http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6247631/ri-mau-kirim-lagi-tki-ke-arab-

saudi-upah-minimum-rp-56-jutabulan 

Summary Indonesia akan membuka lagi penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau TKI ke Arab 

Saudi. Pada 11 Agustus 2022 pemerintah kedua negara telah melaksanakan 

penandatanganan dokumen pengaturan teknis Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) secara 

terbatas bagi PMI di Arab Saudi. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

mengatakan poin penting yang ada dalam pengaturan teknis SPSK yakni penempatan PMI 

pada sektor domestik Arab Saudi hanya dapat dilakukan melalui SPSK. "SPSK merupakan exit 

strategy pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang selama ini 

ada terkait penempatan PMI di sektor domestik khususnya di Arab Saudi. 

 

Indonesia akan membuka lagi penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau TKI ke Arab Saudi. Pada 11 

Agustus 2022 pemerintah kedua negara telah melaksanakan penandatanganan dokumen pengaturan 

teknis Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) secara terbatas bagi PMI di Arab Saudi.Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan poin penting yang ada dalam pengaturan teknis SPSK 

yakni penempatan PMI pada sektor domestik Arab Saudi hanya dapat dilakukan melalui SPSK."SPSK 

merupakan exit strategy pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang selama 

ini ada terkait penempatan PMI di sektor domestik khususnya di Arab Saudi. Arab Saudi berkomitmen 

menghentikan kebijakan konversi visa WNI menjadi visa kerja pada sektor domestik Arab Saudi," kata Ida 

dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senin (22/8/2022).Dalam kesepakatan itu juga diatur standar 

perjanjian kerja yang mencakup hak dan kewajiban pemberi kerja dengan PMI. Upah minimum ditetapkan 

sebesar 1.500 SAR atau sekitar Rp 5,63 juta (kurs Rp 3.755/SAR, mengutip Bloomberg) per bulan."Batas 

harga maksimum dari struktur biaya adalah sebesar 11.250 SAR yang wajib ditinjau tim Joint Task Force 

setiap tiga bulan atau sesuai keperluan. Upah minimum bagi PMI sebesar 1.500 SAR yang besarannya dapat 

ditinjau dan disepakati kembali berdasarkan kebutuhan pasar," tuturnya.Poin penting dalam pengaturan 

teknis SPSK antara Indonesia dan Arab Saudi mengatur proyek percontohan untuk penempatan PMI sektor 

domestik pada pengguna berbadan hukum (syarikah), bukan pengguna perseorangan. Beberapa hal yang 

diatur di dalamnya adalah jenis pekerjaan, hingga area kerja hanya dilakukan di Mekah, Jeddah, Riyadh, 

Madinah, Dammam, Dhahran, dan Khobar."Jenis pekerjaannya terbatas sebagai pengurus rumah tangga, 

pengasuh bayi, juru masak keluarga, perawat lansia, sopir keluarga, dan pengasuh anak. Ada klastering 

pekerjaan, tidak boleh ada multitasking, tidak boleh juru masak juga menjadi perawat lansia," 

tuturnya.Meski begitu, Ida mengakui ada beberapa tantangan untuk menindaklanjuti penandatanganan 

pengaturan teknis SPSK Indonesia-Arab Saudi. Salah satunya masih diperlukan integrasi SPSK Indonesia 

(SIAPkerja) dan Arab Saudi (Musanet) yang direncakan bisa dioperasionalkan pada akhir September 

2022."Diperlukan pertemuan teknis secara berkala untuk mempercepat integrasi SPSK Indonesia dalam hal 

ini SIAPkerja dan Arab Saudi menggunakan Musanet. Diharapkan dapat operasi akhir September 2022, kita 

masih punya waktu untuk bisa mengimplementasikan TA ini," imbuhnya. 
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Title Peluang dan Tantangan Penempatan Satu Kanal Pekerja Migran 

RI ke Arab Saudi 

Author Juli Hantoro 

Media Merdeka Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.merdeka.com/uang/peluang-dan-tantangan-penempatan-satu-kanal-pekerja-

migran-ri-ke-arab-saudi.html 

Summary Indonesia dan Arab Saudi telah menyepakati Technical Arrangements, yang berfungsi 

sebagai pengaturan teknis pilot project Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) secara 

terbatas bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), pada 11 Agustus 2022 lalu. "Dokumen TA SPSK 

Indonesia-Arab Saudi ini menciptakan 3 peluang, terkait penempatan kembali PMI ke Timur 

Tengah," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX 

DPR RI, Senin (22/8). Kedua, sistem penempatan satu kanal dapat meminimalisir 

penempatan PMI secara non procedural. Ketiga, dengan adanya memorandum tersebut 

membika peluang kesemoatan kerja layak bagi pencari kerja yang berminat bekerja di Arab 

Saudi. 

 

 

 

 Indonesia dan Arab Saudi telah menyepakati Technical Arrangements, yang berfungsi sebagai pengaturan 

teknis pilot project Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) secara terbatas bagi Pekerja Migran Indonesia 

(PMI), pada 11 Agustus 2022 lalu."Dokumen TA SPSK Indonesia-Arab Saudi ini menciptakan 3 peluang, 

terkait penempatan kembali PMI ke Timur Tengah," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam 

Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senin (22/8).Peluang pertama, meningkatkan perlindungan PMI 

karena kontrak kerja antara PMI dan pemberi kerja berbadan hukum. Jika terdapat masalah kerja, maka 

mudah untuk melacak dan menghubunginya.Kedua, sistem penempatan satu kanal dapat meminimalisir 

penempatan PMI secara non procedural. Ketiga, dengan adanya memorandum tersebut membika peluang 

kesemoatan kerja layak bagi pencari kerja yang berminat bekerja di Arab Saudi.Meskipun TA SPSK 

Indonesia-Arab Saudi terbatas pada penempatan PMI di sektor domestik Arab Saudi. Sebenarnya terdapat 

potensi penempatan pekerja profesional Indonesia di negara tersebut seperti tenaga kesehatan khususnya 

perawat dan bidan.Lalu, tenaga pelayanan umum seperti barista, chef, cleaning service. Kemudian, 

hospitality (spa Therapist), supir bus, dan teknisi otomotif. "Ini disampaikan pada waktu penandatanganan 

TA tersebut," ujarnya.Di samping itu ada tantangan dan rencana aksi untuk menindaklanjuti 
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penandatanganan TA SPSK tersebut. Di antaranya, diperlukan pertemuan teknis secara berkala untuk 

mempercepat integrasi SPSK Indonesia (SIAPkerja) dan Arab Saudi (Musanet) yang direncanakan dapat 

diselesaikan dan dioperasikan pada akhir bulan September 2022."Kita masih punya waktu untuk 

mengimplementasikan TA ini," ujarnya.Selain itu, Kemenaker juga membutuhkan sosialisasi TAS SPSK 

Indonesia-Arab Saudi kepada masyarakat dengan melibatkan para pemangku kepentingan seperti 

Pemerintah, masyarakat sipil, dan pelaku usaha (P3MI).Tak hanya itu saja, juga diperlukan bimbingan teknis 

operasionalisasi sistem untuk P3MI dan operator pada perwakilan RI di Riyadh dan Jeddah. Diperlukan juga 

pelatihan bagi calon PMI yang akan bekerja di Arab Saudi melalui proyek percontohan TA SPSK Indonesia-

Arab Saudi.Kemudian, diperlukan langkah-langkah untuk menjaga dan memantau komitmen Arab Saudi 

dalam menghentikan kebijakan konversi visa bagi WNI menjadi visa kerja pada sektor domestik di Arab 

Saudi. Terakhir, diperlukan penguatan peran petugas imigrasi pada tempat pemeriksaan akhir di embarkasi 

dalam rangka pencegahan PMI yang tidak sesuai dengan prosedur.Reporter: Tira SantiaSumber: Liputan6. 

com [azz] 

  



 

132 

 

Title BSU Tak Kunjung Cair, Menaker Ida Fauziyah Minta 

Masyarakat Menunggu 

Author Hilmi Setiawan 

Media Jawa Pos Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Negative 

Link http://www.jawapos.com/nasional/22/08/2022/bsu-tak-kunjung-cair-menaker-ida-

fauziyah-minta-masyarakat-menunggu 

Summary Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan penjelasan soal kucuran BSU senilai Rp 

1 juta/orang tersebut. Tahun ini pemerintah berencana kembali menyalurkan Bantuan 

Subsidi Upah (BSU). Tetapi ternyata berbulan-bulan sejak diumumkan, sampai saat ini belum 

ada kabar pencairannya. Ida mengatakan anggaran untuk pembayaran BSU tersebut ada di 

PC-PEN (Komite Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional). 

 

 

 

Tahun ini pemerintah berencana kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU). Tetapi ternyata 

berbulan-bulan sejak diumumkan, sampai saat ini belum ada kabar pencairannya. Menteri Ketenagakerjaan 

Ida Fauziyah memberikan penjelasan soal kucuran BSU senilai Rp 1 juta/orang tersebut.Ida mengatakan 

anggaran untuk pembayaran BSU tersebut ada di PC-PEN (Komite Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan 

Ekonomi Nasional). Menteri asal PKB itu mengatakan PC-PEN di bawah naungan Kementerian Koordinator 

Bidang Perekonomian."Kita tunggu saja. Karena Kemenaker (tugasnya) menyalurkan saja," katanya usai 

menjadi pembicara dalam Seminar Wisuda Universitas Terbuka (UT) di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, 

Banten pada Senin (22/8). Ida menjelaskan bahwa keputusan pencairan dana BSU kepada para penerima 

murni berada di tangan PC-PEN.Ida menjelaskan untuk urusan data penerima atau sasaran pencairan BSU 

sudah tidak ada masalah. Sebab datanya berasal dari basis data di BPJS Ketenagakerjaan. "Sejauh ini data 

yang baik dan diakui itu dari BPJS Ketenagakerjaan," katanya. Sehingga dia menegaskan tak kunjung cairnya 

data BSU bukan karena masalah data penerima.Selain itu Ida mengatakan mekanisme dan sistem pencairan 

BSU sudah siap. Sebab menggunakan sistem dan mekanisme pencairan BSU tahun sebelumnya. Tujuan 

penyaluran BSU ini adalah menjadi stimulus untuk para pekerja yang terdampak pandemi Covid-

19.Rencana pemerintah kembali menggelontorkan dana BSU tahun ini diumumkan pada awal April lalu. 

Total anggaran yang disiapkan sangat besar. Yaitu mencapai Rp 8,8 triliun. Syarat utama penerima BSU 

adalah pekerja yang tercatat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah Rp 3,5 

juta/bulan.Pada saat diumumkan, pemerintah menyampaikan BSU tidak hanya sebagai program 
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melindungi kemampuan ekonomi pekerja atau buruh. Tetapi juga diharapkan bisa mempertahankan 

peningkatan daya beli masyarakat. Sehingga bisa menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi.Pada 

kesempatan itu Ida optimistis bahwa perekonomian Indonesia semakin membaik. Diantara indikasinya 

adalah jumlah pengangguran yang kembali menurun. Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2022 lalu 

menyebutkan angka pengangguran turun dari 6,2 persen menjadi 5,8 persen. Kepada mahasiswa yang lulus, 

Ida mengatakan persaingan untuk masuk ke bursa kerja sangat terbuka. 
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Title Ini Isi Sistem Penempatan Satu Kanal Pekerja Migran RI ke 

Arab Saudi 

Author Yusuf Assidiq 

Media Merdeka Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.merdeka.com/uang/ini-isi-sistem-penempatan-satu-kanal-pekerja-migran-ri-

ke-arab-saudi.html 

Summary Adapun poin penting yang tertuang dalam TA SPSK, di antaranya penempatan PMI pada 

sektor domestik Arab Saudi, hanya dapat dilakukan melalui SPSK (sistem penempatan satu 

kanal). Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, Technical Arrangements yang 

berfungsi sebagai pengaturan teknis pilot project Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) 

secara terbatas bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), tidak mencabut Keputusan Menteri 

Ketenagakerjaan nomor 260 tahun 2015 tentang penghentian dan pelarangan Penempatan 

TKI pada pengguna perseorangan di negara-negara Kawasan Timur Tengah. Kemudian, Arab 

Saudi berkomitmen menghentikan kebijakan konversi visa WNI menjadi visa kerja pada 

sektor domestik Arab Saudi. Poin penting lainnya, yaitu telah diatur proyek percontohan 

SPSK Indonesia-Arab Saudi untuk penempatan PMI sektor domestik pada pengguna 

berbadan hukum (Syarikah):. 

 

 

 

 Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, Technical Arrangements yang berfungsi sebagai 

pengaturan teknis pilot project Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) secara terbatas bagi Pekerja Migran 

Indonesia (PMI), tidak mencabut Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 260 tahun 2015 tentang 

penghentian dan pelarangan Penempatan TKI pada pengguna perseorangan di negara-negara Kawasan 

Timur Tengah."Sampai sekarang kita belum mencabut penghentian dan pelarangan penempatan TKI pada 

pengguna perseorangan di Kawasan Timur Tengah," kata Menaker dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR 

RI, Senin (22/8).Menurutnya, SPSK merupakan exit strategy Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan 

berbagai permasalahan yang selama ini ada terkait penempatan di sektor domestik di Saudi Arabia.Adapun 

poin penting yang tertuang dalam TA SPSK, di antaranya penempatan PMI pada sektor domestik Arab Saudi, 

hanya dapat dilakukan melalui SPSK (sistem penempatan satu kanal). Kemudian, Arab Saudi berkomitmen 

menghentikan kebijakan konversi visa WNI menjadi visa kerja pada sektor domestik Arab Saudi.Selanjutnya, 

ada batas harga maksimum dari struktur biaya adalah sebesar 11.250 SAR (Saudi Arabia Riyal), yang wajib 
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ditinjau tim Joint task force setiap tiga bulan atau sesuai keperluan.Upah minimum bagi PMI adalah sebesar 

1.500 SAR atau setara Rp 5,9 juta ( 1 SAR = Rp 3.900) yang besarannya dapat ditinjau dan disepakati kembali 

berdasarkan kebutuhan pasar. Serta telah diatur standar perjanjian kerja yang diantaranya telah mencakup 

hak dan kewajiban pemberi kerja dan PMI.Poin penting lainnya, yaitu telah diatur proyek percontohan SPSK 

Indonesia-Arab Saudi untuk penempatan PMI sektor domestik pada pengguna berbadan hukum (Syarikah):- 

Jenis pekerjaan: pengurus rumah tangga, pengasuh bayi, juru masak keluarga, perawat lansia, supir 

keluarga dan pengasuh anak.- Area kerja: Mekah, Jeddah, Riyadh, Madinah, Dammam, Dhahran, Khobar.- 

Jumlah PMI yang ditempatkan sesuai kesepakatan bilateral.- P3MI dan badan hukum yang terlibat harus 

memiliki izin.- Proses perekrutan dan penempatan dilakukan untuk jangka waktu 6 bulan sejak penempatan 

pertama.Poin selanjutnya, proyek percontohan SPSK Arab-Saudi dapat ditangguhkan atau diberhentikan 

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan oleh tim JTF. Dokumen TA SPSK Indonesia-Arab Saudi berlaku 

selama 2 tahun, dengan rincian 6 bulan untuk proses perekrutan dan penempatan, dan 18 bulan untuk 

proses persiapan dan evaluasi.Sementara, poin lainnya, yaitu implementasi TA SPSK Indonesia-Arab Saudi 

didiskusikan dalam forum JTF setiap tiga bulan atau sesuai keperluan. Serta, evaluasi dilaksanakan dengan 

mengembangkan dan mengacu pada indikator kinerja utama yang sudah disepakati bersama dan 

ditetapkan dalam dokumen TA SPSK Indonesia-Arab Saudi. 
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Title Menaker Minta Perusahaan Taat Terapkan Struktur Pengupahan Author Antara 

Media Medcom.id Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/ObzmvwgN-menaker-minta-perusahaan-taat-

terapkan-struktur-pengupahan 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan perusahaan agar wajib 

menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan produktivitas 

untuk mewujudkan upah yang berkeadilan. "Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah 

Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan struktur dan skala upah merupakan kewajiban 

yang wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan dengan memperhatikan kemampuan 

dan produktivitas," katanya, dilansir Antara, Senin, 22 Agustus 2022. Hal itu sesuai dengan 

norma-norma ketenagakerjaan. Ia menjelaskan, struktur skala upah adalah pedoman untuk 

penetapan upah yang terdiri dari susunan upah dari yang terendah sampai tertinggi di suatu 

perusahaan. 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan perusahaan agar wajib menyusun dan 

menerapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikan produktivitas untuk mewujudkan upah yang 

berkeadilan. Hal itu sesuai dengan norma-norma ketenagakerjaan."Berdasarkan Pasal 21 Peraturan 

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan struktur dan skala upah merupakan kewajiban 

yang wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan dengan memperhatikan kemampuan dan 

produktivitas," katanya, dilansir Antara, Senin, 22 Agustus 2022.Ia menjelaskan, struktur skala upah adalah 

pedoman untuk penetapan upah yang terdiri dari susunan upah dari yang terendah sampai tertinggi di 

suatu perusahaan.Penyusunan struktur skala upah dalam perusahaan wajib dilakukan untuk mewujudkan 

upah yang berkeadilan, mendorong peningkatan produktivitas perusahaan serta meningkatkan 

kesejahteraan pekerja.Ida juga menyoroti struktur skala upah diperlukan untuk memberikan jaminan akan 

kepastian upah dan mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi.Untuk mendorong setiap 

perusahaan menyusun struktur dan skala upah, jelasnya, maka dokumen tersebut wajib disertakan 

perusahaan pada saat pengajuan permohonan pengesahan dan pembaharuan peraturan perusahaan dan 

perjanjian kerja bersama.Sampai saat ini baru tercatat 55.844 perusahaan yang sudah menyusun dan 

menerapkan struktur skala upah di perusahaannya masing-masing. Untuk itu, dia mendorong lebih banyak 

perusahaan menerapkan struktur skala upah."Angka ini tentu diharapkan terus meningkat lagi kedepannya. 

Sehingga penting bagi kita untuk bisa meningkatkan pemahaman pengusaha, perusahaan, dan masyarakat 

terkait struktur dan skala upah ini," jelasnya. 
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Title Menaker Siapkan Aturan Upah PMI Minimum Rp5,9 Juta ke 

Arab Saudi 

Author _noname 

Media Tirto.id Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Positive 

Link http://tirto.id/menaker-siapkan-aturan-upah-pmi-minimum-rp59-juta-ke-arab-saudi-gvoz 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan saat ini tengah mempersiapkan standar upah untuk Pekerja 

Migran Indonesia ( PMI) yang akan bekerja di Arab Saudi melalui program Technical 

Arrangement One Channel System for Limited Placement for Indonesian Migrant Workers in 

the Kingdom of Saudi Arabia (TA SPSK Indonesia-Arab Saudi). Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah menjelaskan, penempatan PMI pada sektor domestik Arab Saudi hanya dapat 

dilakukan melalui Sistem Penempatan Satu Kanal ( SPSK). 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan saat ini tengah mempersiapkan standar upah untuk Pekerja Migran 

Indonesia ( PMI) yang akan bekerja di Arab Saudi melalui program Technical Arrangement One Channel 

System for Limited Placement for Indonesian Migrant Workers in the Kingdom of Saudi Arabia (TA SPSK 

Indonesia-Arab Saudi).Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan, penempatan PMI pada sektor 

domestik Arab Saudi hanya dapat dilakukan melalui Sistem Penempatan Satu Kanal ( SPSK).Poin penting 

lainnya adalah Arab Saudi dapat menghentikan konversi visa WNI menjadi visa kerja dalam sektor domestik 

Arab Saudi, serta upah minimum yang diatur sebesar Rp 5,9 juta per bulan."Upah minimum bagi PMI adalah 

sebesar 1.500 Saudi Arabia Riyal (SAR) atau setara Rp 5,9 juta (setara kurs Rp 3.976 per SAR), yang 

besarannya dapat ditinjau dan disepakati kembali berdasarkan kebutuhan pasar," jelas dia, Senin 

(22/8/2022).Ida menjelaskan, di dalam SPSK Arab Saudi, yaitu sesuai supply dan demand empat area 

penempatan yaitu Riyadh, Jeddah, Madinah, dan Wilayah Timur yaitu Dammam, Dahran, dan 

Khobar.Penempatan dilakukan oleh kedua negara dengan sistem yang terintegrasi syarikah dan P3MI yang 

terlibat, dibatasi dan dilakukan dengan cara diseleksi oleh pemerintah masing- masing.Adapun, dalam pilot 

project SPSK akan PMI ditempatkan pada jabatan pembantu rumah tangga, pengasuh bayi, juru masak 

sampai pengasuh lansia dan supir keluarga."Jadi tidak bisa multi, kalau juru masak ya juru masak saja tidak 

bisa sekaligus," kata Ida. 
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Title Lowongan Kerja PT LPP Agro Nusantara Ditutup Akhir Pekan Ini, Cek 

Syaratnya dan Segera Kirim Lamaran 

Author _noname 

Media Tribun News Jakarta Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Neutral 

Link http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/22/lowongan-kerja-pt-lpp-agro-nusantara-

ditutup-akhir-pekan-ini-cek-syaratnya-dan-segera-kirim-lamaran 

Summary Cek lowongan kerja BUMN PT LPP Agro Nusantara untuk S1 Psikologi, ini syarat dan posisi 

yang dibutuhkan. PT LPP Agro Nusantara tengah membuka lowongan kerja untuk mengisi 

posisi sebagai Staff Assessment Center. PT LPP Agro Nusantara merupakan pusat 

pengembangan SDM dan Manajemen Agribisnis Perkebunan yang beranggotakan 

(konsorsium) BUMN perkebunan. Pada mulanya perusahaan ini hanya bernama LPP, namun 

sejak bulan Juli 2019 perusahaan kemudian berganti nama menjadi PT LPP Agro Nusantara. 

 

 

 

Masih dibuka! Cek lowongan kerja BUMN PT LPP Agro Nusantara untuk S1 Psikologi, ini syarat dan posisi 

yang dibutuhkan.Peluang emas bagi lulusan Sarjana (S1) Psikologi yang ingin berkarier di perusahaan BUMN 

perkebunan.PT LPP Agro Nusantara tengah membuka lowongan kerja untuk mengisi posisi sebagai Staff 

Assessment Center.PT LPP Agro Nusantara merupakan pusat pengembangan SDM dan Manajemen 

Agribisnis Perkebunan yang beranggotakan (konsorsium) BUMN perkebunan.Pada mulanya perusahaan ini 

hanya bernama LPP, namun sejak bulan Juli 2019 perusahaan kemudian berganti nama menjadi PT LPP 

Agro Nusantara.Dilansir instagram resmi @kemnaker, Kamis (18/8/2022), berikut adalah persyaratan 

lowongan kerja PT LPP Agro Nusantara:- Pendidikan minimal S1 Psikologi (S2 Magister Psikologi Profesi, 

Sains, atau Terapan lebih disukai)- IPK minimal 3.00- Mempunyai pengalaman di bidang 

assessmentMemiliki ketertarikan dipengukuran psikologi (psikometri)- Handal dalam menggunakan Ms. 

Office (Excel, Powerpoint, Word)- Bersedia di tempatkan pada wilayah kerja PT LPP Agro Nusantara 

(Yogyakarta dan atau Medan).Bagi kamu yang tertarik untuk mendaftar lowongan kerja PT LPP Agro 

Nusantara, bisa mengisi data diri melalui bit.ly/staffACTLPPAN.Lowongan kerja PT LPP Agro Nusantara ini 

dibuka hingga tanggal . 

  



 

139 

 

Title Polda Metro Tunggu Pergub soal Pengaturan Jam Ngantor di 

Jakarta 

Author Yogi Ernes 

Media Detik Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Positive 

Link http://news.detik.com/berita/d-6247763/polda-metro-tunggu-pergub-soal-pengaturan-

jam-ngantor-di-jakarta 

Summary Tetapi ada mungkin nanti himbauan entah bentuknya Pergub atau apa itu nanti dari 

pemerintah daerah," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman di Mapolda Metro 

Jaya, Jakarta, Senin (22/8/2022). Ditlantas Polda Metro Jaya mengungkap wacana aturan 

pembagian jam kantor di DKI Jakarta disambut terbuka oleh sejumlah pihak terkait. Latif 

mengatakan pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah pusat, 

pemerintah daerah hingga asosiasi pengusaha di Jakarta. Dia menyebut wacana pengaturan 

jam masuk kerja di Jakarta disambut terbuka. 

 

Ditlantas Polda Metro Jaya mengungkap wacana aturan pembagian jam kantor di DKI Jakarta disambut 

terbuka oleh sejumlah pihak terkait. Meski begitu polisi masih menunggu adanya peraturan gubernur 

(Pergub) sebagai landasan hukum pelaksanaan aturan tersebut."Karena untuk yang mengatur jam kerjanya 

bukan kami. Tetapi ada mungkin nanti himbauan entah bentuknya Pergub atau apa itu nanti dari 

pemerintah daerah," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, 

Senin (22/8/2022).Latif mengatakan pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah pusat, 

pemerintah daerah hingga asosiasi pengusaha di Jakarta. Dia menyebut wacana pengaturan jam masuk 

kerja di Jakarta disambut terbuka."Sudah kita lakukan rapat koordinasi bersama dari seluruh instansi terkait 

baik itu dari KemenPAN-RB, (Kementerian) Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, dari DPRD, dari Provinsi Jakarta 

dan beberapa asosiasi yang ada bauk itu Apindo terus pengusaha-pengusaha angkutan sudah kita lakukan 

rapat dengan hasilnya mereka menyepakati," jelas Latif.Namun, Latif mengatakan tetap harus ada dasar 

hukum untuk menerapkan aturan jam masuk kerja di Jakarta. Untuk itu ia berharap Pemprov DKI Jakarta 

bisa mengeluarkan Pergub terkait aturan itu."Tapi sebetulnya bahkan bukan hanya gubernur tapi semua 

stakeholder yang ada. Dari Kementerian mungkin mengikuti perintah gubernur. Aturan ini bisa pergub atau 

imbauan di Jakarta agar tak macet," jelas Latif.Berharap Segera DiterapkanLatif mengatakan angka 

kemacetan di Jakarta saat ini sudah mencapai 48 persen. Angka itu terjadi di tiap pagi dan sore hari.Dari 

data yang dimiliki kepolisian ada rentang waktu mulai pukul 10.00 hingga 15.00 WIB di mana ruas jalan di 

Jakarta lengang. Menurut Latif, temuan itu menjadi acuan pihaknya dalam mengurai tingkat kepadatan lalu 

lintas di Jakarta."Seperti contoh orang dari Bogor apel jam 7 pagi berarti estimasi waktu 1,5 jam. Jadi yang 

apel jam 7 akan berangkat jam 6, kalau mereka bagi lagi apel di jam 9 berarti mereka akan berangkat jam 

setengah 8. Ini harapan kita akan tersebar," terang Latif."Di Jakarta ini ada 7 pintu masuk khususnya Tol 

Cikampek, Priok, dan Jagorawi, pada saat jam 10-15.00 jalur-jalur itu cukup untuk dinikmati lalu lintas. 

Dengan adanya pembagian ini tidak terjadi kekosongan jalur yang ada di tempat tersebut," tambahnya.Latif 

mengatakan pihaknya kini masih terus melakukan pengkajian terhadap aturan pembagian jam masuk kerja 

di Jakarta. Pihaknya berharap aturan itu bisa diterapkan secepatnya."Kami sangat mendorong secepatnya 

kan ini kepentingan bersama, dikerjakan bersama, bukan kami yang mengambil keputusan. Mungkin itu 

bisa melaksanakan untuk mengurangi kepadatan di Jakarta," pungkas Latif. 
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Title Menaker Bakal Transformasi 13 BLK di 2023-2024, Butuh Dana Rp 

2,03 Triliun 

Author Tira Santia 

Media Liputan 6 Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.liputan6.com/bisnis/read/5048675/menaker-bakal-transformasi-13-blk-di-

2023-2024-butuh-dana-rp-203-triliun 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, menyampaikan kebutuhan anggaran 

kegiatan sarana prasarana transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) tahun 2023 hingga 2024 

diperkirakan mencapai Rp 2,03 triliun untuk 13 BLK daerah. Namun, Menaker tidak merinci 

13 BLK mana saja yang nantinya akan dibangun pada tahun 2023-2024. "Pada tahun 2023 

sampai 2024 kebutuhan anggaran untuk sarana prasarana BLK di 13 daerah diperkirakan Rp 

2,03 triliun," kata Menaker dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senin (22/8/2022). 

Sementara itu, sebelumnya Menaker merinci anggaran revitalisasi pada tahun 2021 sudah 

terealisasikan sebesar Rp 20,9 miliar untuk 3 BLK. 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, menyampaikan kebutuhan anggaran kegiatan sarana 

prasarana transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) tahun 2023 hingga 2024 diperkirakan mencapai Rp 2,03 

triliun untuk 13 BLK daerah."Pada tahun 2023 sampai 2024 kebutuhan anggaran untuk sarana prasarana 

BLK di 13 daerah diperkirakan Rp 2,03 triliun," kata Menaker dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, 

Senin (22/8/2022).Sementara itu, sebelumnya Menaker merinci anggaran revitalisasi pada tahun 2021 

sudah terealisasikan sebesar Rp 20,9 miliar untuk 3 BLK.Kemudian, pada tahun 2022 dianggarkan Rp 232,4 

miliar untuk 11 BLK baik pembangunan lanjutan tahun 2021 maupun pembangunan baru di tahun 

2022."Seperti yang saya gambarkan bagaimana pembangunan BLK itu memang membutuhkan pembiayaan 

yang tidak sedikit. Mohon dukungan dari Komisi IX terkait besarnya kebutuhan kami untuk melakukan 

transformasi BLK," ungkap Menaker Ida Fauziyah.Namun, Menaker tidak merinci 13 BLK mana saja yang 

nantinya akan dibangun pada tahun 2023-2024.Lebih lanjut, Menaker menjelaskan terkait transformasi BLK 

baru. Dalam kegiatan transformasi BLK baru mencakup empat hal, pertama yaitu reformasi kelembagaan, 

seperti penyusunan kriteria dan klasifikasi unit pelaksana teknis pusat balai pelatihan vokasi dan 

produktivitas.Kedua, melakukan redesain substansi pelatihan, seperti pengembangan dan penetapan 

program pelatihan di Balai pelatihan vokasi dan produktivitas.Ketiga, melakukan reorientasi Sumber Daya 

Manusia (SDM), seperti penyusunan analisis beban kerja untuk jabatan fungsional instruktur dan tenaga 

pelatihan di balai pelatihan vokasi dan produktivitas.Keempat, revitalisasi fasilitas sarana prasarana, seperti 

penyusunan dan penetapan master plan balai pelatihan vokasi.* BACA BERITA TERKINI LAINNYA 

DIPemerintah Indonesia dan Arab Saudi telah menyepakati Technical Arrangements, yang berfungsi sebagai 

pengaturan teknis pilot project Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) secara terbatas bagi Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) atau biasa dikenal dengan TKI, pada 11 Agustus 2022.Penandatangan Technical 

Arrangement ini tidak mencabut Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 260 tahun 2015 tentang 

penghentian dan pelarangan Penempatan TKI pada pengguna perseorangan di negara-negara Kawasan 

Timur Tengah."Sampai sekarang kita belum mencabut penghentian dan pelarangan penempatan TKI pada 

pengguna perseorangan di Kawasan Timur Tengah," kata Menaker dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR 

RI, Senin (22/8/2022).Menaker menegaskan, SPSK merupakan exit strategy Pemerintah Indonesia untuk 

menyelesaikan berbagai permasalahan yang selama ini ada terkait penempatan di sektor domestik di Arab 
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Saudi.Adapun poin penting yang tertuang dalam TA SPSK, diantaranya, penempatan PMI pada sektor 

domestik Arab Saudi, hanya dapat dilakukan melalui SPSK (sistem penempatan satu kanal). Kemudian, Arab 

Saudi berkomitmen menghentikan kebijakan konversi visa WNI menjadi visa kerja pada sektor domestik 

Arab Saudi.Selanjutnya, ada batas harga maksimum dari struktur biaya adalah sebesar 11.250 SAR (Saudi 

Arabia Riyal), yang wajib ditinjau tim Joint task force setiap tiga bulan atau sesuai keperluan.Upah minimum 

bagi PMI adalah sebesar 1.500 SAR atau setara Rp 5,9 juta ( 1 SAR = Rp 3.900) yang besarannya dapat 

ditinjau dan disepakati kembali berdasarkan kebutuhan pasar. Serta telah diatur standar perjanjian kerja 

yang diantaranya telah mencakup hak dan kewajiban pemberi kerja dan PMI. 
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Title Penerima BSU 2022 via BPJS Ketenagakerjaan Diseleksi, Begini 

Aturan Barunya 

Author _noname 

Media Ayo Surabaya Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784235545/penerima-bsu-2022-via-bpjs-

ketenagakerjaan-diseleksi-begini-aturan-barunya 

Summary BSU 2022 yang dikabarkan bakal cair pada April lalu kepada 8,8 juta pekerja hingga kini 

belum ada jadwal pasti tanggal pencairannya. AYOSURABAYA.COM-- Dana BSU 2022 telah 

dialokasikan dan siap ditransfer kepada para pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. 

Setelah cukup lama tidak ada kabar, akhirnya Ida Fauziyah memberikan bocoran kepada para 

karyawan, terkait kapan BSU 2022 cair. Ia juga menyampaikan beberapa hal yang berkaitan 

dengan penyebab BSU 2022 belum cair. 

 

 

 

BSU 2022 yang dikabarkan bakal cair pada April lalu kepada 8,8 juta pekerja hingga kini belum ada jadwal 

pasti tanggal pencairannya.AYOSURABAYA.COM -- Dana BSU 2022 telah dialokasikan dan siap ditransfer 

kepada para pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.Setelah cukup lama tidak ada kabar, akhirnya 

Ida Fauziyah memberikan bocoran kepada para karyawan, terkait kapan BSU 2022 cair.Ia juga 

menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan penyebab BSU 2022 belum cair.Alasannya, program 

BSU ini menggunakan dana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), di mana hal 

tersebut berada di bawah kendali Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.Ia menyebut, 

BSU menggunakan dana di PC-PEN, sehingga pihak Kemnaker hanya akan menunggu exercise-nya seperti 

apa.Artinya, dalam hal ini posisi Kemenaker hanya sebagai penyalur dan semua keputusan terkait kapan 

BSU 2022 cair ada di PC-PEN.Seleksi Para Penerima BSU 2022 via BPJS Ketenagakerjaan 
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Title Wagub FKM UINSU Rizky Zein : Program Kemenaker Sangat 

Bermanfaat Bagi Pemuda 

Author Minggu 

Agustus 

Media Teritorial24 Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Positive 

Link http://teritorial24.com/wagub-fkm-uinsu-rizky-zein-program-kemenaker-sangat-

bermanfaat-bagi-pemuda 

Summary Wagub FKM UINSU menjelaskan dalam kegiatan tersebut Mentri Ketenagakerjaan RI 

membuka sharing kepada anak-anak muda bertujuan untuk menyerap aspirasi anak muda 

dalam hal ide dan pemikiran. 

 

 

 

MEDAN, teritorial24. com - Kegiatan Talent Talks yang diselenggarakan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI 

dengan tema 'Inclusive labour market for a better work environment' yang diselenggarakan Sabtu 

(20/8/2022) malam.Kegiatan tersebut berlangsung di warung Kudeta Jalan Cik Ditiro Medan yang langsung 

dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziah, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi dan Kadis 

Ketenagakerjaan Sumatra Utara Baharuddin Siagian serta pula para komunitas dan anak muda kreatif 

berbagai profesi dan seni.Wakil Gubernur Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UINSU Rizky Zein 

mengapresiasi besar atas terselenggaranya kegiatan Talent Talks oleh kementrian ketenagakerjaan RI di 

wilayah Sumatera utara terkhusus di Kota medan."Kegiatan Talent Talk sangat berdampak positif bagi kaum 

muda terkhusus dikota medan," ucapnya, Senin (22/8/2022).Wagub FKM UINSU menjelaskan dalam 

kegiatan tersebut Mentri Ketenagakerjaan RI membuka sharing kepada anak-anak muda bertujuan untuk 

menyerap aspirasi anak muda dalam hal ide dan pemikiran. Sehingga dapat mengetahui apa saja yang 

terhambat dalam menyalurkan skil dan karya yang dimiliki oleh anak muda, agar skil yang dipunya bisa 

berkembang diruang lingkup dunia kerja dan meminimalisir angka pengangguran bagi anak muda.Menurut 

Rizky sumber daya manusia setiap Kabupaten dan Kota itu sangat besar dan ini menjadi akses baik bagi 

kaum muda terkhusus di Kota Medan, agar dapat menyalurkan berbagai skil dan karya seninya dalam ruang 

lingkup pekerjaan.Akhirnya dia berharap semoga kegiatan tersebut mengurangi angka pengangguran di 

Kabupaten atau Kota terkhusus di kota medan. "Peran kaum muda saat ini penting untuk memberi 

sumbangsih hal perubahan dan kemajuan bagi pemuda," tutupnya.(Jerry) 
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kemnaker.go.id dan Aplikasi BPJSTKU Mobile 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  
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Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095335049/cara-cek-nama-penerima-bsu-

2022-online-lewat-hp-di-kemnakergoid-dan-aplikasi-bpjstku-mobile 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut program Bantuan Subsidi Gaji atau 

BSU 2022 dipastikan bakal cair tahun ini kepada total 8,8 juta pekerja yang memenuhi syarat. 

Meskipun saat ini belum ada kepastian tanggal cair BSU 2022, namun Kemnaker menyebut 

apabila segala regulasi pencairan sudah siap, maka pekerja bakal menerima BLT Subsidi Gaji 

Rp1 juta per penerima. Pekerja yang ingin memastikan namanya masuk sebagai penerima 

BSU 2022 bisa cek secara online lewat HP di link kemnaker.go.id dan lewat aplikasi BPJSTKU 

Mobile. Apabila setelah cek di link kemnaker.go.id dan aplikasi BPJSTKU Mobile nama 

pekerja tertera sebagai penerima BSU 2022, maka dia berhak mencairkan BLT Subsidi Gaji 

Rp1 Juta. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut program Bantuan Subsidi Gaji atau BSU 2022 

dipastikan bakal cair tahun ini kepada total 8,8 juta pekerja yang memenuhi syarat.Meskipun saat ini belum 

ada kepastian tanggal cair BSU 2022, namun Kemnaker menyebut apabila segala regulasi pencairan sudah 

siap, maka pekerja bakal menerima BLT Subsidi Gaji Rp1 juta per penerima.Pekerja yang ingin memastikan 

namanya masuk sebagai penerima BSU 2022 bisa cek secara online lewat HP di link kemnaker.go.id dan 

lewat aplikasi BPJSTKU Mobile.Apabila setelah cek di link kemnaker.go.id dan aplikasi BPJSTKU Mobile nama 

pekerja tertera sebagai penerima BSU 2022, maka dia berhak mencairkan BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta.Namun, 

seperti yang sudah dijelaskan Ida Fauziyah selaku Menaker, pekerja yang menerima BSU 2022 bukan 

sembarang orang lantaran sudah diatur dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2021.Dalam keterangannya, 

Ida Fauziyah menegaskan jika penerima BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji senilai Rp1 juta bakal diambil dari 

data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.Selain itu, BSU 2022 yang menelan anggaran Rp8,8 triliun ini 

dirancang untuk pekerja dengan upah di bawah Rp3,5 juta per bulan.Merujuk penyaluran BLT Subsidi Gaji 

tahun lalu, syarat pekerja yang bakal menerima BSU 2022 yakni sebagai berikut. 
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Kerja Terampil & Kompeten 

Author _noname 

Media Jawa Post National Network Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.jpnn.com/news/menaker-ida-optimistis-universitas-terbuka-melahirkan-

tenaga-kerja-terampil-kompeten 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah optimistis dengan kualitas lulusan 

Universitas Terbuka (UT) yang dinilai kompeten. "Saya mengapresiasi Universitas Terbuka 

atas upayanya dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja di desa," kata Menaker Ida 

dalam seminar wisuda UT periode II tahun 2022 di UTCC, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, 

Senin (22/8). Di era disrupsi ini tidak ada lagi batas desa dan kota, sehingga alumni UT bisa 

memanfaatkan kemajuan teknologi dengan membuka akses pada pasar-pasar kerja melalui 

sistem aplikasi yang ada di Kemenaker. Di sisi lain menaker juga berharap seiring dengan 

melandainya Covid-19, maka pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh, sehingga pengangguran 

ditekan. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah optimistis dengan kualitas lulusan Universitas Terbuka 

(UT) yang dinilai kompeten.UT juga dinilai bisa mendongkrak kualitas tenaga kerja di perdesaan."Saya 

mengapresiasi Universitas Terbuka atas upayanya dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja di desa," 

kata Menaker Ida dalam seminar wisuda UT periode II tahun 2022 di UTCC, Pondok Cabe, Tangerang 

Selatan, Senin (22/8).Dia menjelaskan persaingan tenaga kerja di perkotaan dan perdesaan sangat 

terbuka.Begitu juga kesempatan lulusan UT masuk dunia kerja juga terbuka.Di era disrupsi ini tidak ada lagi 

batas desa dan kota, sehingga alumni UT bisa memanfaatkan kemajuan teknologi dengan membuka akses 

pada pasar-pasar kerja melalui sistem aplikasi yang ada di Kemenaker."Memang masih ada kesenjangan 

antara desa dan kota. Pasar kerja di desa baru 26 persen, dan saya rasa itu sumbangan UT karena 

mahasiswa tersebar di mana-mana termasuk perdesaan," tuturnya.Menteri Ida menambahkan, makin 

banyak UT melahirkan sarjana-sarjana berarti akan meningkatkan lulusan perguruan tinggi dari desa yang 

sekarang ini masih ada kesenjangan.Di sisi lain menaker juga berharap seiring dengan melandainya Covid-

19, maka pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh, sehingga pengangguran ditekan.Itu sebabnya, pelatihan dan 

pendidikan vokasi harus makin ditingkatkan."Kemenaker dan perguruan tinggi harus bisa menjawab 
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kebutuhan pasar tenaga kerja," tegasnyaSementara itu, Rektor UT Prof Ojat Darojat mengatakan kualitas 

lulusannya sudah teruji.Pada seleksi CPNS 2020, lulusan UT mendominasi peserta yang lulus."Tahun 2020 

lulusan UT mendominasi kursi CPNS. Artinya, lulusan UT bisa bersaing dengan yang lain," ujar Prof 

Ojat.Selain seminar wisuda juga diisi dengan temu wicara yang memfasilitasi tanya jawab secara tatap muka 

antara lulusan dengan para pimpinan UT.Khususnya dengan rektor dan para wakil rektor.Temu wicara ini 

terkait pengalaman, praktik baik, dan hal-hal teknis operasional akademis selama kuliah di UT.Pemberian 

penghargaan kepada mahasiwa berprestasi menjadi satu acara untuk memotivasi para wisudawan dan 

mahasiswa UT lainnya.Alfin Dwi Novemyanti dari Prodi Ilmu Hukum berkesempatan menerima 

penghargaan tersebut.Ini tentunya menjadi profil yang membanggakan dan menjadi motivator bagi 

mahasiswa UT lainnya untuk terus berlomba mengejar prestasi, baik akademik maupun non-akademik.Prof 

Ojat menjelaskan para wisudawan otomatis menjadi alumni dari perguruan tinggi tempat mahasiswa 

menimba ilmu.Untuk tetap menjalin silaturahmi demi memperluas ikatan keluarga UT, maka para lulusan 

diwadahi dalam satu naungan Ikatan Alumni (IKA-UT) yang dipimpin Jenderal TNI (purn) Moeldoko. Berita 

Selanjutnya: Apresiasi Peran DWP Kemnaker, Menaker Ida Fauziyah: Semangat Terus Ibu-ibu!Redaktur : 

Dedi Sofian 
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Title VIRAL : Urai Kemacetan Jakarta, Polisi hingga Pengusaha 

Sepakat Gelar FGD Cari Solusi Pengaturan Jam Kerja 

Author Sumber 

Kompas.Com 

Media Tugunews.com Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.tugunews.com/67351/Urai-Kemacetan-Jakarta-Polisi-hingga-Pengusaha-

Sepakat-Gelar-FGD-Cari-Solusi-Pengaturan-Jam-Kerja 

Summary "Sudah kita lakukan rapat koordinasi bersama dari seluruh instansi terkait baik itu dari 

KemenPAN-RB, (Kementerian) Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, dari DPRD, dari Provinsi 

Jakarta dan beberapa asosiasi yang ada baik itu Apindo terus pengusaha-pengusaha 

angkutan sudah kita lakukan rapat dengan hasilnya mereka menyepakati," kata Latif di Polda 

Metro Jaya, Jakarta, Senin (22/8/2022). - Kemacetan yang makin merayap DKI Jakarta seiring 

dilonggarkannya aktivitas mobilitas warga membuat pemangku kepentingan mencari solusi 

jitu. Polisi mengungkap ada titik-titik di Jakarta yang menjadi sumber kemacetan. Adapun 

pihak yang akan diundang di antaranya pemerintah daerah, kementerian, hingga asosiasi 

pengusaha. 

 

 

 

- Kemacetan yang makin merayap DKI Jakarta seiring dilonggarkannya aktivitas mobilitas warga membuat 

pemangku kepentingan mencari solusi jitu. Untuk itu, Ditlantas Polda Metro Jaya berupaya mencari solusi 

untuk mengatasi kemacetan terutama saat jam berangkat dan pulang kerja. Polisi mengungkap ada titik-

titik di Jakarta yang menjadi sumber kemacetan.Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman 

mengatakan, pihaknya akan segera melakukan rapat koordinasi dan focus group discussion bersama 

sejumlah pihak terkait. Adapun pihak yang akan diundang di antaranya pemerintah daerah, kementerian, 

hingga asosiasi pengusaha. "Sudah kita lakukan rapat koordinasi bersama dari seluruh instansi terkait baik 

itu dari KemenPAN-RB, (Kementerian) Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, dari DPRD, dari Provinsi Jakarta dan 

beberapa asosiasi yang ada baik itu Apindo terus pengusaha-pengusaha angkutan sudah kita lakukan rapat 

dengan hasilnya mereka menyepakati," kata Latif di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin 

(22/8/2022).Menurutnya, untuk mengatasi masalah kemacetan pihaknya masih terus melakukan 

pengkajian terhadap aturan pembagian jam kantor di Jakarta. Ia berharap aturan itu bisa diterapkan 

secepatnya agar permasalahan kemacetan segera terurai."Kami sangat mendorong secepatnya kan ini 

kepentingan bersama, dikerjakan bersama, bukan kami yang mengambil keputusan. Mungkin itu bisa 
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melaksanakan untuk mengurangi kepadatan di Jakarta," jelas Latif. Lebih jauh Latif beralasan jika kebijakan 

itu harus segera diterapkan. Menurutnya, angka kemacetan di Jakarta pada pagi hari telah mencapai 48 

persen yang sangat menghambat mobilitas publik. Sehingga aturan pembagian jam masuk kerja itu 

diharapkan mampu mengurangi tingkat kepadatan lalu lintas di Jakarta pada pagi hari. "Kenapa pembagian 

waktu? Untuk menghindari keberangkatan masyarakat yang akan menuju Jakarta. Perlu disampaikan 

bahwa penduduk Jakarta itu sudah 10 juta sendiri. Aktivitas masyarakat yang masuk kota Jakarta pada siang 

hari ada 3 juta 300 ribu sekian. Sehingga sekitar ada 13 jutaan," beber Latif. Ia mencontohkan, jika 

pembagian jam kerja diatur diharapkan akan memberi dampak positif bagi arus lalu lintas di sejumlah jalan 

Ibu Kota. "Sehingga kalau mereka aktivitas secara bersama-sama harus melakukan apel jam 7 pagi, Jakarta 

ini seperti kena banjir bandang setiap hari dan kami di hilir harus mengatur dalam waktu bersamaan " 

tambahnya. Untuk itu, pihaknya masih akan melakukan beberapa rapat dan membahas penerapan aturan 

pembagian jam masuk kerja di Jakarta sesuai dengan kepentingan pekerja dan pengusaha. Rencananya, 

dalam waktu dekat pihak kepolisian akan kembali melakukan rapat dengan Pemprov DKI untuk 

merumuskan teknis aturan tersebut. "Masih akan kita godok kembali pelaksanaannya kapan. Kita tunggu 

dari Pemda untuk rapat FGD yang lebih detil lagi," tutup Latif. 
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Title Urai Kemacetan Jakarta, Polisi hingga Pengusaha Sepakat Gelar FGD 

Cari Solusi Pengaturan Jam Kerja 

Author _noname 

Media Tribun News Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.tribunnews.com/metropolitan/2022/08/22/urai-kemacetan-jakarta-polisi-

hingga-pengusaha-sepakat-gelar-fgd-cari-solusi-pengaturan-jam-kerja 

Summary "Sudah kita lakukan rapat koordinasi bersama dari seluruh instansi terkait baik itu dari 

KemenPAN-RB, (Kementerian) Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, dari DPRD, dari Provinsi 

Jakarta dan beberapa asosiasi yang ada baik itu Apindo terus pengusaha-pengusaha 

angkutan sudah kita lakukan rapat dengan hasilnya mereka menyepakati," kata Latif di Polda 

Metro Jaya, Jakarta, Senin (22/8/2022). Kemacetan yang makin merayap DKI Jakarta seiring 

dilonggarkannya aktivitas mobilitas warga membuat pemangku kepentingan mencari solusi 

jitu. Polisi mengungkap ada titik-titik di Jakarta yang menjadi sumber kemacetan. Adapun 

pihak yang akan diundang di antaranya pemerintah daerah, kementerian, hingga asosiasi 

pengusaha. 

 

 

 

Kemacetan yang makin merayap DKI Jakarta seiring dilonggarkannya aktivitas mobilitas warga membuat 

pemangku kepentingan mencari solusi jitu.Untuk itu, Ditlantas Polda Metro Jaya berupaya mencari solusi 

untuk mengatasi kemacetan terutama saat jam berangkat dan pulang kerja.Polisi mengungkap ada titik-

titik di Jakarta yang menjadi sumber kemacetan.Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman 

mengatakan, pihaknya akan segera melakukan rapat koordinasi dan focus group discussion bersama 

sejumlah pihak terkait.Adapun pihak yang akan diundang di antaranya pemerintah daerah, kementerian, 

hingga asosiasi pengusaha."Sudah kita lakukan rapat koordinasi bersama dari seluruh instansi terkait baik 

itu dari KemenPAN-RB, (Kementerian) Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, dari DPRD, dari Provinsi Jakarta dan 

beberapa asosiasi yang ada baik itu Apindo terus pengusaha-pengusaha angkutan sudah kita lakukan rapat 

dengan hasilnya mereka menyepakati," kata Latif di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin 

(22/8/2022).Menurutnya, untuk mengatasi masalah kemacetan pihaknya masih terus melakukan 

pengkajian terhadap aturan pembagian jam kantor di Jakarta.Ia berharap aturan itu bisa diterapkan 

secepatnya agar permasalahan kemacetan segera terurai."Kami sangat mendorong secepatnya kan ini 

kepentingan bersama, dikerjakan bersama, bukan kami yang mengambil keputusan. Mungkin itu bisa 
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melaksanakan untuk mengurangi kepadatan di Jakarta," jelas Latif.Lebih jauh Latif beralasan jika kebijakan 

itu harus segera diterapkan.Menurutnya, angka kemacetan di Jakarta pada pagi hari telah mencapai 48 

persen yang sangat menghambat mobilitas publik.Sehingga aturan pembagian jam masuk kerja itu 

diharapkan mampu mengurangi tingkat kepadatan lalu lintas di Jakarta pada pagi hari."Kenapa pembagian 

waktu? Untuk menghindari keberangkatan masyarakat yang akan menuju Jakarta. Perlu disampaikan 

bahwa penduduk Jakarta itu sudah 10 juta sendiri. Aktivitas masyarakat yang masuk kota Jakarta pada siang 

hari ada 3 juta 300 ribu sekian. Sehingga sekitar ada 13 jutaan," beber Latif.Ia mencontohkan, jika 

pembagian jam kerja diatur diharapkan akan memberi dampak positif bagi arus lalu lintas di sejumlah jalan 

Ibu Kota."Sehingga kalau mereka aktivitas secara bersama-sama harus melakukan apel jam 7 pagi, Jakarta 

ini seperti kena banjir bandang setiap hari dan kami di hilir harus mengatur dalam waktu bersamaan " 

tambahnya.Untuk itu, pihaknya masih akan melakukan beberapa rapat dan membahas penerapan aturan 

pembagian jam masuk kerja di Jakarta sesuai dengan kepentingan pekerja dan pengusaha.Rencananya, 

dalam waktu dekat pihak kepolisian akan kembali melakukan rapat dengan Pemprov DKI untuk 

merumuskan teknis aturan tersebut."Masih akan kita godok kembali pelaksanaannya kapan. Kita tunggu 

dari Pemda untuk rapat FGD yang lebih detil lagi," tutup Latif. 
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Title Awas Salah! Ini Alur Pencairan BSU 2022 Rp1 Juta ke Rekening 

Penerima 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Negative 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-794235788/awas-salah-ini-alur-pencairan-bsu-

2022-rp1-juta-ke-rekening-penerima 

Summary Sebelum cair ke rekening, calon penerima harus tahu alur pencairan BSU 2022 Rp1 juta. 

Sebelum mengetahui tahapan pencairan bantuan subsidi upah, simak dahulu syarat 

mendapatkan BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan Permenaker RI No 16 Tahun 

2022, ini syarat mendapatkan BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan:. Adapun alur pencairan 

tersebut telah disampaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui 

Instagram resminya. 

 

 

 

Sebelum cair ke rekening, calon penerima harus tahu alur pencairan BSU 2022 Rp1 juta.Adapun alur 

pencairan tersebut telah disampaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Instagram 

resminya.Sebelum mengetahui tahapan pencairan bantuan subsidi upah, simak dahulu syarat 

mendapatkan BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan.Berdasarkan Permenaker RI No 16 Tahun 2022, ini syarat 

mendapatkan BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan:1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan 

Nomor Induk Kependudukan (NIK).2. Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan s.d 30 Juni 

2021.3. Mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta per bulan. Dalam hal pekerja/buruh 

bekerja di wilayah dengan UMP/UMK lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan gaji/upah menjadi 

paling banyak sebesar UMP/UMK dengan pembulatan ratusan ribu ke atas, sesuai dengan upah terakhir 

yang dilaporkan Pemberi Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan.4. 

Pekerja / Buruh penerima upah. 
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Title RI Perluas Kerja Sama TKI dengan Qatar dan UAE Author Inline Tdc_Css Att 

Media Smkn6sby Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Positive 

Link http://news.smkn6sby.sch.id/ri-perluas-kerja-sama-tki-dengan-qatar-dan-uae 

Summary Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan keinginan ini disampaikan oleh Qatar 

dan United Arab Emirates (UAE), setelah keberhasilan kesepakatan dengan Pemerintah Arab 

Saudi. "Negara Timur Tengah lainnya yang sudah menyampaikan kepada kami bahwa 

mereka sudah memiliki UU perlindungan yang lebih bagus itu UAE, Qatar dan beberapa 

negara lain menyampaikan," ujar Ida di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Senin (22/8). 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan ada negara Timur Tengah 

lainnya yang ingin bekerja sama pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) alias TKI ke 

negaranya. Menurutnya, saat ini pemerintah tengah mengkaji permintaan dari berbagai 

negara tersebut. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan ada negara Timur Tengah lainnya yang ingin 

bekerja sama pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) alias TKI ke negaranya.Menteri Ketenagakerjaan 

Ida Fauziyah menyampaikan keinginan ini disampaikan oleh Qatar dan United Arab Emirates (UAE), setelah 

keberhasilan kesepakatan dengan Pemerintah Arab Saudi."Negara Timur Tengah lainnya yang sudah 

menyampaikan kepada kami bahwa mereka sudah memiliki UU perlindungan yang lebih bagus itu UAE, 

Qatar dan beberapa negara lain menyampaikan," ujar Ida di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Senin 

(22/8).Menurutnya, saat ini pemerintah tengah mengkaji permintaan dari berbagai negara tersebut. Jika 

yang diinginkan pemerintah dalam perlindungan kerja tercantum dalam UU negara tersebut, maka akan 

ditindak lanjuti."Kita sedang dalam proses mengkaji apakah benar UU nya itu bisa menjawab kebutuhan 

perlindungan yang kita harapkan," jelasnya.Sebelumnya, pada 11 Agustus 2022 pemerintah dan Arab Saudi 

berhasil melakukan kerjasama dengan penandatangan dokumen Technical Arrangements atau Sistem 

Penempatan Satu Kanal (SPSK).Dengan perjanjian ini, pemerintah memastikan bahwa pengiriman TKI ke 

Arab Saudi hanya bisa dilakukan melalui satu pintu atau Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia 

(P3MI) yang memiliki izin resmi saja.Selain itu, upah minimum juga ditentukan sebesar 1.500 SAR atau 

setara Rp5,9 juta per bulan (kurs Rp3. 976 per SAR), dan Arab Saudi juga berkomitmen untuk menghentikan 

kebijakan konversi visa WNI menjadi visa kerja.Selanjutnya, jenis pekerjaan yang diberikan untuk TKI hanya 

satu. Misalnya jenis pekerjaannya hanya pengurus rumah tangga saja, atau pengasuh bayi saja, juru masak 

keluarga, perawat lansia, supir keluarga dan pengasuh anak saja."Jadi ada klustering pekerjaan, tidak boleh 

ada multi tasking. Tidak boleh juru masak juga menjadi perawat lansia. Jadi dari sini kita sudah mengklaster 

jenis pekerjaannya," jelasnya.Kemudian, area kerja di TKI juga diperluas menjadi di Mekah, Jeddah, Riyadh, 

Madinah, Damman, Dhahran, Khobar.[Gambas:Video CNN](ldy/sfr) 
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Title Kemnaker Komitmen Siapkan Tenaga Kerja Sesuai 

Kebutuhan Pasar 

Author Atikah Umiyani 

Media Akurat.co Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Positive 

Link http://akurat.co/kemnaker-komitmen-siapkan-tenaga-kerja-sesuai-kebutuhan-pasar 

Summary "Perusahaan harus mampu melakukan perencanaan dan transisi masa depan pekerjaan 

melalui program pembelajaran jangka panjang," kata Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi ketika memberikan sambutan pada acara Konsolidasi 

Informasi Demand Pasar Kerja, di Jakarta, Minggu (21/8/2022). 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan komitmennya untuk mengkonsolidasikan 

informasi pasar kerja dalam menyiapkan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja.Kemnaker 

juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersiap menghadapi perubahan substansi yang 

berdampak pada masa depan pekerjaan."Perusahaan harus mampu melakukan perencanaan dan transisi 

masa depan pekerjaan melalui program pembelajaran jangka panjang," kata Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi ketika memberikan sambutan pada acara Konsolidasi 

Informasi Demand Pasar Kerja, di Jakarta, Minggu (21/8/2022).Anwar mengatakan, konsolidasi informasi 

pasar kerja memliki arti penting dalam pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia. "Ini jadi momentum 

mewujudkan sinergitas dan kolaborasi para pemberi kerja untuk memperkuat link and match pasar kerja 

nasional," katanya.Anwar menyebut, dari penelitian yang dilakukan McKinsey & Company tahun 2019, 

memperkirakan teknologi otomasi akan menghasilkan 4 hingga 23 juta pekerjaan di tahun 2030. Angka ini 

sudah termasuk adanya 10 juta jenis pekerjaan baru."Pertumbuhan lapangan kerja baru mengubah 

komposisi berbagai sektor perekonomian Indonesia secara keseluruhan,"ucapnya.Dari konsolidasi 

informasi pasar kerja ini, ketersediaan data tenaga kerja semakin memadai, baik dari sisi kuantitas maupun 

kualitas data."Saya ingin para pemberi kerja bisa dengan cepat mendapatkan calon pekerja sesuai 

persyaratan yang dibutuhkan perusahaan," pungkasnya. 
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Title BSU 2022 Cair ke Rekening, Kemnaker Beri Link Daftar Bank 

Penyalur BLT Subsidi 

Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774235930/bsu-2022-cair-ke-rekening-

kemnaker-beri-link-daftar-bank-penyalur-blt-subsidi 

Summary - Kemnaker memberikan link daftar bank penyalur BLT subsidi gaji BSU 2022. Pemerintah 

melalui Kemnaker memberikan dana bantuan BSU 2022 BLT subsidi gaji ini demi 

meningkatkan perekonomian pekerja dan buruh yang terdampak oleh Covid 19. Kemnaker 

dikabarkan melanjutkan kembali penyaluran dana bantuan BSU 2022. BLT subsidi gaji dari 

pemerintah melalui Kemnaker tersebut ditujukan untuk para pekerja dan buruh dengan 

sejumlah syarat dan ketentuan. 

 

 

 

- Kemnaker memberikan link daftar bank penyalur BLT subsidi gaji BSU 2022. Nantinya pekerja akan 

menerima dana bantuan tersebut langsung dari rekening tersebut.Kemnaker dikabarkan melanjutkan 

kembali penyaluran dana bantuan BSU 2022. BLT subsidi gaji dari pemerintah melalui Kemnaker tersebut 

ditujukan untuk para pekerja dan buruh dengan sejumlah syarat dan ketentuan.Pemerintah melalui 

Kemnaker memberikan dana bantuan BSU 2022 BLT subsidi gaji ini demi meningkatkan perekonomian 

pekerja dan buruh yang terdampak oleh Covid 19. Sejumlah bank pun ditetapkan sebagai penyalur dari 

dana bantuan tersebut.Pekerja atau buruh yang dapat menjadi penerima dana bantuan BLT subsidi gaji 

harus sudah memenuhi syarat ketentuan dari Kemnaker.Syarat utama yang harus dipenuhi oleh pekerja 

atau buruh untuk jadi penerima dana bantuan subsidi upah diantaranya:- Warga Negara Indonesia- 

Berpenghasilan maksimal 3,5 juta per bulan- Aktif sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan 
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Title Butuh Rp 2 Triliun Garap BLK, RI Bakal 'Rayu' Bank Dunia Author Anisa Indraini 

Media Detik Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Neutral 

Link http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6248010/butuh-rp-2-triliun-garap-blk-ri-

bakal-rayu-bank-dunia 

Summary Kebutuhan anggaran kegiatan ini diperkirakan sebesar Rp 2.038.260.308.771 untuk 13 BLK. 

"Pembangunan BLK itu memang membutuhkan pembiayaan yang (tidak) sedikit, mohon 

dukungannya terkait besarnya kebutuhan kami untuk melakukan transformasi BLK 

tersebut," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam rapat kerja dengan 

Komisi IX DPR RI, Senin (22/8/2022). Transformasi BLK sebenarnya sudah dilakukan 

Kemnaker sejak 2021 dengan anggaran Rp 20.906.135.371 untuk 3 BLK. Lalu pada 2022 

dianggarkan Rp 232.446.978.935 untuk 11 BLK baik pembangunan lanjutan di tahun 

sebelumnya maupun pembangunan baru. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana melakukan revitalisasi sarana prasarana transformasi 

Balai Latihan Kerja (BLK) atau Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di 13 daerah pada 2023-2024. 

Kebutuhan anggaran kegiatan ini diperkirakan sebesar Rp 2.038.260.308.771 untuk 13 BLK."Pembangunan 

BLK itu memang membutuhkan pembiayaan yang (tidak) sedikit, mohon dukungannya terkait besarnya 

kebutuhan kami untuk melakukan transformasi BLK tersebut," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) 

Ida Fauziyah dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senin (22/8/2022).Kegiatan transformasi BLK 

berupa reformasi kelembagaan, re-desain substansi pelatihan, reorientasi sumber daya manusia (SDM), 

dan revitalisasi fasilitas sarana prasarana (pembangunan workshop, gedung kantor, fasilitas 

pendukung).Transformasi BLK sebenarnya sudah dilakukan Kemnaker sejak 2021 dengan anggaran Rp 

20.906.135.371 untuk 3 BLK. Lalu pada 2022 dianggarkan Rp 232.446.978.935 untuk 11 BLK baik 

pembangunan lanjutan di tahun sebelumnya maupun pembangunan baru."Kenapa anggarannya beda-

beda? Karena tahun 2021 dan 2022 kami hanya melakukan pembangunan atau rehabilitasi workshop 

dengan keterbatasan anggaran, yang kami lakukan lebih banyak perencanaannya," jelas Ida.Pada 2023-

2024 diharapkan pembangunan lanjutan BLK dapat terselesaikan. Untuk memenuhi anggaran Rp 2 triliun, 

kata Ida, pihaknya sedang menjajaki pinjaman sehingga tidak hanya bergantung pada anggaran yang 

ada."Kami berusaha mendapatkan sumber-sumber pembiayaan lain, mohon dukungan agar kita dapat 

kesempatan untuk dapat pinjaman. Yang sedang kita jajaki adalah World Bank, ada beberapa negara yang 

mereka sangat concern pada upaya peningkatan SDM melalui pelatihan vokasi seperti Austria," bebernya.Di 

samping itu, Ida juga sedang berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk penggunaan Dana Alokasi 

Khusus (DAK) yang dipergunakan sebagai transformasi BLK."Ini salah satu cara kami, saya kira Rp 2 triliun 

bukan angka ideal untuk memenuhi kebutuhan transformasi," tandasnya. 
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Title Dinilai Tak Jalan UU Ketenagakerjaan PT, Simone Acc Cicadas 

Diadukan Mantan Karyawan Ke Disnaker 

Author _noname 

Media Figur News Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Negative 

Link http://www.figurnews.com/2022/08/dinilai-tak-jalan-uu-ketenagakerjaan-pt.html 

Summary Dinilai Tak Jalan UU Ketenagakerjaan PT, Simone Acc Cicadas Diadukan Mantan Karyawan 

Ke Disnaker. BOGOR- FIGURNEWS.COM- Inisial M (39) salah satu mantan Karyawan 

PT.Simone Acc yang beralamat dijalan raya Cicadas Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri 

kabupaten Bogor Jawa Barat, mengaku tidak mendapatkan haknya sesuai UU setelah 

mengundurkan diri dari PT Simone Acc tanggal 14 Juli 2022 bulan lalu. Pasalnya Diduga 

PT.Simone Acc tidak taat dan tidaka melaksanakan amanat UU ketenagakerjaan yang berlaku 

yang mana seharusnya ketika karyawan mengundurkan diri dengan melalui prosedur yang 

benar sesuai aturan seharusnya mendapatkan haknya juga sesuai UU tentang pengunduran 

diri. Saya sudah bekerja selama 18 tahun dari tahun 2004 hingga tahun 2022 namun ketika 

mengundurkan diri hanya mendapatkan sisa gaji dan uang cuti tahunan yang belum gugur 

dengan nilai yang tidak sesuai ketentuan UU ketenagakerjaan," keluhnya. 

 

 

 

Dinilai Tak Jalan UU Ketenagakerjaan PT, Simone Acc Cicadas Diadukan Mantan Karyawan Ke 

DisnakerBOGOR - FIGURNEWS.COM- Inisial M (39) salah satu mantan Karyawan PT.Simone Acc yang 

beralamat dijalan raya Cicadas Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri kabupaten Bogor Jawa Barat, 

mengaku tidak mendapatkan haknya sesuai UU setelah mengundurkan diri dari PT Simone Acc tanggal 14 

Juli 2022 bulan lalu.Pasalnya Diduga PT.Simone Acc tidak taat dan tidaka melaksanakan amanat UU 

ketenagakerjaan yang berlaku yang mana seharusnya ketika karyawan mengundurkan diri dengan melalui 

prosedur yang benar sesuai aturan seharusnya mendapatkan haknya juga sesuai UU tentang pengunduran 

diri.Saya sudah bekerja selama 18 tahun dari tahun 2004 hingga tahun 2022 namun ketika mengundurkan 

diri hanya mendapatkan sisa gaji dan uang cuti tahunan yang belum gugur dengan nilai yang tidak sesuai 

ketentuan UU ketenagakerjaan," keluhnya.Romi Sikumbang Ketua LSM Penjara yang sudah melayangkan 

surat ke Disnaker Kabupaten Bogor yang meminta Sidak terhadap PT Simone Acc mengatakan bahwa 

karyawan dapat Pesangon tidak harus yang diPHK yang mengundurkan diripun hak nya ada."Karyawan tak 

harus kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), untuk dapat pesangin, para pekerja atau buruh yang 
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mengundurkan diri dari tempat kerja berhak mendapat uang pisah dan uang penggantian alias 

pesangon,"tegasnya SeninAturan pekerja yang mengundurkan diri tetap dapat pesangon ini pernah 

ditegaskan oleh Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI."Hal ini ditegaskan oleh Kementerian Tenaga 

Kerja RI (Kemnaker RI).disebutkan bahwa hak berupa uang pisah dan uang penggantian diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021,"ujarnya Pada Media Indonews SeninMenurutnya dalam 

regulasi itu, besaran uang pisah terdapat dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian 

kerja bersama. tapi jika PT Simone Acc tidak ada PKB atau PP yang menyatakan itu patut diduga Itu adalah 

Pelanggaran dan Disnaker wajib memberikan sanksi pada perusahan tersebut.Lebih lanjut Romi 

menyampaikan, hak yang bisa diganti dengan uang meliputi, Cuti tahunan yang belum diambil dan belum 

gugur, Biaya/ongkos pulang untuk pekerja/buruh, untuk hak yang lain yang ditetapkan dalam perjanjian 

kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama," terangnya.Ditempat terpisah Mardius Kepala 

Seksi Pengaduan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor terkait hal ini mengatakan ajukan Bipartit dengan 

perusahaan setelah tidak ada titik temu baru ajukan ke Disnaker Mediasi dan coba sampaikan bagian 

pengawasan ketenagakerjaan"Coba disampaikan juga kepengawas ketenagakerjaan, Kalau untuk 

perselisihan masukin ke Disnaker kalau ngga ketemu secara Bipartit," katanya melalui pesan Wattshap 

SeninMenurutnya setelah Bipartit tidak ada titik temu ke kita ajukan permohonan mediasi, caranya bisa 

melalui serikat pekerja atau karyawan pakai lawyer boleh.Lebih lanjut Mardius menjelaskan Tupoksi 

Disnaker meliputi apa saja, Kalau pelanggaran kepengawasan kalau perselisihan kedisnaker"Penegak 

peraturan yang dibidang ketenagakerjaan oleh pengawas kalau sifatnya ada pelanggaran tapi kalau 

perselisihan dengan mediasi dan ditengahi oleh mediator,"jelasnyaMardius Menambahkan" Tupoksi kita 

lebih ke pembinaan ketenaga kerjaan agar dunia usaha dan tenaga kerja berjalan bersinergi dak 

kondusifitas di kabupaten Bogor Terjaga,"tutupnya. 
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Title RI Siap Kirim TKI ke Arab Saudi, Larang 'Multitasking' Author CNN Indonesia 

Media Cnn Indonesia Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Negative 

Link http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220822164400-92-837636/ri-siap-kirim-tki-ke-

arab-saudi-larang-multitasking 

Summary Pemerintah siap kembali mengirimkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi, setelah 

ada penandatanganan dokumen technical arrangements atau Sistem Penempatan Satu 

Kanal (SPSK) pada 11 Agustus 2022. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan 

perjanjian ini bertujuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang selama ini terjadi 

saat pengiriman TKI ke Arab Saudi, diantaranya pekerjaan yang diberikan lebih dari satu, 

hingga adanya TKI ilegal. Ida menjelaskan ada banyak poin penting yang disepakati dalam 

perjanjian antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Selain itu, upah minimum juga 

ditentukan sebesar 1.500 SAR atau setara Rp5,9 juta per bulan (kurs Rp3. 976 per SAR), dan 

Arab Saudi juga berkomitmen untuk menghentikan kebijakan konversi visa WNI menjadi visa 

kerja. 

 

Pemerintah siap kembali mengirimkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi, setelah ada 

penandatanganan dokumen technical arrangements atau Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) pada 11 

Agustus 2022.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan perjanjian ini bertujuan untuk 

menyelesaikan berbagai permasalahan yang selama ini terjadi saat pengiriman TKI ke Arab Saudi, 

diantaranya pekerjaan yang diberikan lebih dari satu, hingga adanya TKI ilegal."Jadi SPSK ini exit strategy 

pemerintah untuk masalah tersebut," ujar Ida dalam rapat kerja komisi IX DPR RI, Senin (22/8).Ida 

menjelaskan ada banyak poin penting yang disepakati dalam perjanjian antara pemerintah Indonesia dan 

Arab Saudi. Salah satunya tak boleh lagi memberikan lebih dari satu jenis pekerjaan kepada TKI Indonesia 

atau multitasking."Beberapa hal diatur misalnya jenis pekerjaannya ada pengurus rumah tangga, pengasuh 

bayi, juru masak keluarga, perawat lansia, supir keluarga dan pengasuh anak. Ada klustering pekerjaan, 

tidak boleh ada multitasking. Tidak boleh juru masak juga menjadi perawat lansia. Jadi dari sini kita sudah 

mengklaster jenis pekerjaannya," jelasnya.Area kerja di TKI juga ditentukan hanya boleh di Mekah, Jeddah, 

Riyadh, Madinah, Damman, Dhahran, Khobar.Selain itu, upah minimum juga ditentukan sebesar 1.500 SAR 

atau setara Rp5,9 juta per bulan (kurs Rp3. 976 per SAR), dan Arab Saudi juga berkomitmen untuk 

menghentikan kebijakan konversi visa WNI menjadi visa kerja.Kemudian, poin penting lainnya adalah batas 

harga maksimum dari struktur biaya sebesar 11.250 SAR yang wajib ditinjau tim Joint Task Force minimum 

tiga bulan sekali.Selanjutnya, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan badan hukum 

yang terlibat harus memiliki izin resmi."Dokumen ini akan meningkatkan perlindungan terhadap PMI karena 

kontrak kerja antara PMI dan pemberi kerja berbadan hukum, jika terdapat masalah kerja maka mudah 

untuk melacak dan menghubunginya," pungkasnya. 
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Title Tersedia! Lowongan Kerja di PT Kereta Cepat Indonesia China, 

Formasi Emu In-Depot Mechanic Level 1 dan 2 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Tasikmalaya Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Positive 

Link http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065335557/tersedia-lowongan-kerja-di-

pt-kereta-cepat-indonesia-china-formasi-emu-in-depot-mechanic-level-1-dan-2 

Summary PT Kereta Cepat Indonesia China atau PT KCIC tengah membuka lowongan kerja (loker). 

Bagian yang tersedia PT Kereta Cepat Indonesia China yaitu Emu In-Depot Mechanic Level 1 

dan 2. PT Kereta Cepat Indonesia China membuka pendaftaran hingga Rabu, 31 Agustus 

2022, seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari akun media sosial resmi Instagram 

@kemnaker. Kualifikasi yang harus dipenuhi, yakni calon pelamar kerja adalah Warga Negara 

Indonesia atau WNI. 

 

PT Kereta Cepat Indonesia China atau PT KCIC tengah membuka lowongan kerja (loker).Bagian yang tersedia 

PT Kereta Cepat Indonesia China yaitu Emu In-Depot Mechanic Level 1 dan 2.PT Kereta Cepat Indonesia 

China membuka pendaftaran hingga Rabu, 31 Agustus 2022, seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com 

dari akun media sosial resmi Instagram @kemnaker.Salah satu persyaratan agar pelamar dapat mengisi 

formasi yang tersedia di PT KCIC, yaitu pendidikan minimal SMK, dengan jurusan di antaranya teknik 

mesin/teknik elektro/teknik otomotif.Lalu, apa saja persyaratan lainnya? simak penjelasan berikut 

ini.Kualifikasi yang harus dipenuhi, yakni calon pelamar kerja adalah Warga Negara Indonesia atau 

WNI.Minimal tiga tahun di bidang manufaktur, serta maintenance transportasi.Kemudian, mampu bekerja 

secara individu maupun secara tim dan bersedia untuk bekerja dengan sistem shifting.Selanjutnya, 

mengenai kemampuan bahasa, diutamakan memiliki kemampuan dalam berbahasa Inggris baik lisan 

maupun tulisan.Lalu, calon pekerja bersedia ditugaskan sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan oleh 

perusahaan.Untuk deskripsi pekerjaan bagian Emu In-Depot Mechanic Level 1 dan 2, di antaranya:Pertama, 

secara garis besar memeriksa, mendeteksi serta inspeksi EMU secara visual atau menggunakan sistem 

diagnosis kesalahan dan terbagi pada Level 1 dan Level 2.Kedua, bertanggung jawab atas perawatan dan 

perbaikan EMU secara terjadwal dan tidak terjadwal.Ketiga, memeriksa, mendeteksi serta inspeksi EMU 

secara visual dengan On-Board Diagnosis Fault System.Kirim lamaran Anda dengan melalui website 

https://kcic.co.id/karir/Jangan lupa bagikan informasi ini, kepada teman, keluarga, ataupun tetangga yang 

sedang membutuhkan. 
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Title Kemnaker : Generasi Alpha Perlu Digandeng dalam 

Pembudayaan K3 - Lensa Reportase 

Author Silahkan Share 

Media Lensa Reportase Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Neutral 

Link http://lensareportase.com/kemnaker-generasi-alpha-perlu-digandeng-dalam-

pembudayaan-k3 

Summary Apabila kita dapat menggandeng generasi A dalam pembudayaan K3, tentu ini merupakan 

sebuah manfaat yang tak boleh kita sia-siakan, " kata Haiyani dalam sambutannya yang 

dibacakan oleh Direktur Bina Pengujian K3 Kemnaker, M. Idham secara virtual saat membuka 

Talkshow 'Peningkatakan Peran Media dan Kaum Muda dalam Pembudayaan K3 di 

kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (20/8/2022). lensareportase.com, Bogor- Kaum muda, 

kaum milenial, generasi Z, dan generasi Alpha yang merupakan generasi paling muda, dinilai 

turut berperan sebagai pengantar komunikasi dan penyampaian informasi 

membudidayakan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dalam semua aktivitas kehidupan. 

Menurut Dirjen Binwasnaker & K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang, upaya mengajak generasi 

A dalam membudayakan K3, perlu diintensifkan karena generasi A tumbuh dikelilingi oleh 

teknologi sebagai hiburan saat mereka berusia masih sangat dini. "Peran media massa 

diperlukan untuk pembudayaan K3 karena informasi yang diberikan akan mempengaruhi 

perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat dalam menterjahkan perilaku budaya K3 dala 

masyarakat, " ujarnya. 

 

 

 

lensareportase.com, Bogor - Kaum muda, kaum milenial, generasi Z, dan generasi Alpha yang merupakan 

generasi paling muda, dinilai turut berperan sebagai pengantar komunikasi dan penyampaian informasi 

membudidayakan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dalam semua aktivitas kehidupan.Menurut Dirjen 

Binwasnaker & K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang, upaya mengajak generasi A dalam membudayakan K3, 

perlu diintensifkan karena generasi A tumbuh dikelilingi oleh teknologi sebagai hiburan saat mereka berusia 

masih sangat dini."Generasi A hidupnya dipenuhi berbagai jenis informasi yang merebak luas dan bisa 

menjadi seorang influencer. Apabila kita dapat menggandeng generasi A dalam pembudayaan K3, tentu ini 

merupakan sebuah manfaat yang tak boleh kita sia-siakan, " kata Haiyani dalam sambutannya yang 

dibacakan oleh Direktur Bina Pengujian K3 Kemnaker, M. Idham secara virtual saat membuka Talkshow 
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'Peningkatakan Peran Media dan Kaum Muda dalam Pembudayaan K3 di kabupaten Bogor, Jawa Barat, 

Sabtu (20/8/2022).Idham menegaskan semua pihak dari semua usia dan kalangan berkewajiban untuk 

berperan aktif sesuai fungsi dan kewenangannya untuk melakukan berbagai upaya K3 secara terus menerus 

dan berkesinambungan serta menjadikan K3 sebagai bagian dari budaya kerja sehingga dapat mencegah 

Kecelakaan Kerja (KK) dan Penyakit Akibat Kerja (PAK)Pelaksanaan K3 lanjut Idham, bukan hanya tanggung 

jawab Pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab semua pihak. Termasuk media massa yang 

sangat berperan sebagai salah satu institusi atau lembaga dalam agen of change (lembaga pelopor 

perubahan)."Peran media massa diperlukan untuk pembudayaan K3 karena informasi yang diberikan akan 

mempengaruhi perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat dalam menterjahkan perilaku budaya K3 dala 

masyarakat, " ujarnyaKetua Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia (APKI) Sudi Astono menilai 

peranan kaum muda bersama pelaku media sangat penting dalam pemberitaan, penyebarluasan informasi 

(viral) dan mengkampanyekan atau membudayakan penerapan K3 bagi masyarakat pekerja maupun 

masyarakat secara luas."Melalui talk show ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pemahaman dan 

peran pelaku media maupun kaum muda, sehingga dapat mempercepat terwujudnya budaya K3 pada 

tingkat yang makin matang (maturity Level of occupational Safety and Helath Culture/OSH Culture), " kata 

Sudi Astono.Dalam acara talkshow tersebut, juga dilakukan penandatanganan komitmen pembudayaan K3 

oleh perwakilan pelaku media dan kaum muda. 
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Title Rapat 3,5 Jam, DPR Minta Menaker Pastikan Arab Saudi 

Setop Konversi Visa 

Author Anisa Indraini 

Media Detik Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Neutral 

Link http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6248232/rapat-35-jam-dpr-minta-

menaker-pastikan-arab-saudi-setop-konversi-visa 

Summary Rapat antara Komisi IX DPR dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berlangsung 

selama 3,5 jam. 1. Komisi IX DPR RI mengapresiasi Kementerian Ketenagakerjaan terhadap 

upaya uji coba penempatan Pekerja Migran Indonesia atau TKI ke Arab Saudi melalui 

pengaturan teknis Sistem Penempatan Satu Kanal yang mulai berlaku per 11 Agustus 2022. 

A. Mengevaluasi jalur penempatan CPMI unprosedural dan memastikan Arab Saudi telah 

menghentikan kebijakan konversi visa WNI menjadi visa kerja pada sektor domestik. Rapat 

itu menghasilkan tujuh kesimpulan yang dibacakan oleh Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita 

Runtuwene selaku pimpinan rapat. 

 

Rapat antara Komisi IX DPR dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berlangsung selama 3,5 jam. 

Rapat itu menghasilkan tujuh kesimpulan yang dibacakan oleh Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita 

Runtuwene selaku pimpinan rapat.Berikut kesimpulannya:1. Komisi IX DPR RI mengapresiasi Kementerian 

Ketenagakerjaan terhadap upaya uji coba penempatan Pekerja Migran Indonesia atau TKI ke Arab Saudi 

melalui pengaturan teknis Sistem Penempatan Satu Kanal yang mulai berlaku per 11 Agustus 2022.2. Komisi 

IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk:a. Mengevaluasi jalur penempatan CPMI 

unprosedural dan memastikan Arab Saudi telah menghentikan kebijakan konversi visa WNI menjadi visa 

kerja pada sektor domestikb. Meningkatkan kualitas sistem pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja atau Balai 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas dan kapasitas CPMI di luar sektor domestikc. Meningkatkan koordinasi 

dengan BP2MI terkait kebijakan struktur biaya penempatan PMI sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk lebih memperkuat 

koordinasi dan sosialisasi formula penetapan upah minimum dengan instansi dan lembaga terkait.4. Komisi 

IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan yang telah 

disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI paling lambat 29 Agustus 2022.  
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Title Daya Saing Digital Rendah, Menaker Minta Lulusan PT Ikut 

Pelatihan Vokasi 

Author _noname 

Media Sindo News Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Neutral 

Link http://metro.sindonews.com/read/863393/171/daya-saing-digital-rendah-menaker-minta-

lulusan-pt-ikut-pelatihan-vokasi-1661166499 

Summary Daya saing digital indonesia menempati posisi terendah, yakni ranking 56 dari 63 negara 

berdasarkan survei World Digital Competitiveness. Data world digital competitiveness 

ranking menunjukkan daya saing Indonesia di tahun ini berada di peringkat 56 dari 63 

negara," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, di hadapan calon 

wisudawan Universitas Terbuka (UT), Pamulang, Senin (22/8/22). Oleh karenanya, Menteri 

asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mendorong seluruh lulusan Perguruan Tinggi (PT) 

baik negeri dan swasta mengikuti pelatihan vokasi guna mengejar kesenjangan antara latar 

pendidikan dengan pasar kerja. Hal itu mendorong pemerintah menggencarkan pelatihan 

vokasi. 

 

 

 

Daya saing digital indonesia menempati posisi terendah, yakni ranking 56 dari 63 negara berdasarkan survei 

World Digital Competitiveness. Hal itu mendorong pemerintah menggencarkan pelatihan vokasi."Kita harus 

mengakui bahwa kita masih tertinggal dalam hal daya saing digital. Data world digital competitiveness 

ranking menunjukkan daya saing Indonesia di tahun ini berada di peringkat 56 dari 63 negara," kata Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, di hadapan calon wisudawan Universitas Terbuka (UT), 

Pamulang, Senin (22/8/22).Menurut Ida, beberapa faktor penyebab tertinggalnya daya saing digital itu 

adalah persoalan mismatch atau ketidakcocokan antara latar belakang pendidikan dengan pekerjaan. Saat 

ini, banyak perusahaan yang kesulitan mencari pekerja yang sesuai dengan kapasitas 

pendidikannya."Banyak perusahaan di Indonesia yang sulit mencari karyawan dengan kemampuan digital 

yang sesuai. Artinya apa? jenis pekerjaan baru lagi, tidak disuplay oleh tenaga kerja yang sesuai dengan 

jenis pekerjaan baru tersebut," ungkapnya.Oleh karenanya, Menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 

itu mendorong seluruh lulusan Perguruan Tinggi (PT) baik negeri dan swasta mengikuti pelatihan vokasi 

guna mengejar kesenjangan antara latar pendidikan dengan pasar kerja."Pendidikan dan pelatihan vokasi 

itu sebagai cara kita ya mengatasi mismatch tadi. Perguruan tinggi, kami, kalau Kemenaker kan urusannya 
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pelatihan (vokasi), bukan pendidikan, pelatihan vokasi. Harus juga menyesuaikan dengan kebutuhan 

teknologi yang semakin tinggi," ujarnya.Sementara Rektor UT, Ojat Darojat, mengaku terus menyiapkan 

lulusannya agar mampu bersaing di tengah tingginya kemajuan teknologi digital saat ini. pemanfaatan 

teknologi bahkan telah diterapkan sejak awal perkuliahan."Saat ini kita sangat eksesif di dalam 

mengintegrasikan kemajuan yang telah dicapai dalam bidang teknologi ke dalam proses program UT, 

termasuk juga dalam ujian UT. Jadi kegiatan-kegiatan perkuliahan sudah sangat sarat dengan pemanfaatan 

teknologi," ucapnya. 
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Title Renovasi Balai Latihan Kerja, Menaker Ida Minta Pinjaman ke Bank 

Dunia 

Author Tim 

Media Cnn Indonesia Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220822180822-92-837700/renovasi-balai-

latihan-kerja-menaker-ida-minta-pinjaman-ke-bank-dunia 

Summary Kebutuhannya anggarannya sekitar Rp2 triliun yang sebagian bakal dipinjam dari Bank 

Dunia. Oleh karenanya, opsi melakukan pinjaman ke lembaga asing seperti Bank Dunia serta 

negara lain yang memperhatikan masalah peningkatan SDM dilakukan. Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah berencana untuk merevitalisasi (merenovasi) 13 

balai latihan kerja (BLK) pada periode 2022-2024. Menurut Ida, pinjaman ke pihak lain 

dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebagai komitmen agar tak hanya 

bergantung pada dana APBN saja. 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah berencana untuk merevitalisasi (merenovasi) 13 balai 

latihan kerja (BLK) pada periode 2022-2024. Kebutuhannya anggarannya sekitar Rp2 triliun yang sebagian 

bakal dipinjam dari Bank Dunia.Menurut Ida, pinjaman ke pihak lain dilakukan Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebagai komitmen agar tak hanya bergantung pada dana APBN saja."Yang 

sedang kita jajaki adalah World Bank, ada beberapa negara yang mereka sangat concern pada upaya 

peningkatan SDM melalui pelatihan vokasi," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senin 

(22/8). Untuk penganggaran dari APBN, Kemnaker tengah melakukan koordinasi dengan Kementerian 

Keuangan agar bisa menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK). Oleh karenanya, ia berharap DPR juga 

memberikan persetujuan agar pendanaan ini bisa dilakukan dengan berbagai pihak."Jadi ini salah satu cara 

kami untuk memenuhi anggaran kebutuhan transformasi," jelasnya.Ida mengakui kebutuhan anggaran 

yang dibutuhkan untuk renovasi BLK di 13 daerah ini memang cukup besar. Sebab, Indonesia masih kurang 

dalam hal penciptaan BLK bagi masyarakat.Pada 2022, anggaran untuk revitalisasi sarana prasarana 

transformasi BLK disiapkan sebesar Rp232,45 miliar untuk 11 BLK baik pembangunan lanjutan di tahun 

sebelumnya maupun pembangunan baru.Anggaran tahun ini cukup kecil, sehingga pemerintah hanya bisa 

melakukan pembangunan workshop dengan keterbatasan dana. Selebihnya hanya dilakukan perencanaan 

yang diharapkan bisa terwujud secara keseluruhan pada 2023-2024 mendatang.Oleh karenanya, opsi 

melakukan pinjaman ke lembaga asing seperti Bank Dunia serta negara lain yang memperhatikan masalah 

peningkatan SDM dilakukan."Jadi kami berusaha mendapatkan sumber-sumber pembiayaan lain, mohon 

dukungan agar kita dapat kesempatan untuk dapat pinjaman," pungkasnya. 
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Title Menaker Harapkan Lulusan UT Adaptif dan Inovatif Author _noname 

Media Bisnistoday.co.id Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Positive 

Link http://bisnistoday.co.id/menaker-harapkan-lulusan-ut-adaptif-dan-inovatif 

Summary "Saya bangga karena UT merupakan institusi pendidikan tinggi yang memberikan peluang 

besar kepada semua orang untuk mengakses pendidikan tinggi berkualitas dengan teknologi 

yang up-to-date," kata Menaker Ida Fauziyah ketika memberikan sambutan pada Seminar 

Wisuda Periode II Tahun Akademik 2021-2022 Universitas Terbuka, di Tangerang Selatan, 

Banten, Senin (22/8). Menaker mengemukakan, saat ini Indonesia masih tertinggal dalam 

hal daya saing digital. Ditambahkan Menaker, selaras dengan besarnya pertumbuhan 

generasi milenial dan Z yang merupakan generasi sangat melek tekonologi. "Melalui aplikasi 

Siapkerja kami memberikan informasi mengenai dunia pekerjaan agar generasi muda yang 

mengaksesnya memiliki persiapan dalam memasuki dunia kerja," ujar Menaker. 

 

TANGERANG SELATAN -Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengungkapkan, melihat tantangan di era 

digital dan bonus demografi yang begitu ketat sekarang ini, menuntut para lulusan Universitas Terbuka (UT) 

untuk bisa terus adaptif dan inovatif dengan segala perubahan yang ada.Ia menyebut, proses pembelajaran 

dapat dilakukan sepanjang hayat. Siapa pun, usia berapa pun, tetap memiliki kesempatan memperoleh 

pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kompetensinya."Saya bangga karena UT merupakan institusi 

pendidikan tinggi yang memberikan peluang besar kepada semua orang untuk mengakses pendidikan tinggi 

berkualitas dengan teknologi yang up-to-date," kata Menaker Ida Fauziyah ketika memberikan sambutan 

pada Seminar Wisuda Periode II Tahun Akademik 2021-2022 Universitas Terbuka, di Tangerang Selatan, 

Banten, Senin (22/8).Menaker mengemukakan, saat ini Indonesia masih tertinggal dalam hal daya saing 

digital. Data World Digital Competitiveness Ranking memperlihatkan, daya saing digital Indonesia tahun 

2020 berada di peringkat 56 dari 63 negara. Ini tercermin dari survei yang menunjukkan banyak perusahaan 

sulit mencari karyawan dengan kemampuan digital memadai."Digitalisasi tidak hanya menggeser 

kebutuhan keterampilan dan jenis pekerjaan yang meningkatkan risiko missmatch di pasar kerja, namun 

turut mengubah hubungan dan waktu bekerja menjadi lebih fleksibel," ucapnya.Ditambahkan Menaker, 

selaras dengan besarnya pertumbuhan generasi milenial dan Z yang merupakan generasi sangat melek 

tekonologi. Pola hubungan kerja fleksibel juga didukung perilaku gen Z yang kurang memiliki komitmen 

jangka panjang antara pekerjaan dan hiburan sehingga mendorong mereka menjadi pekerja digital 

nomaden.Kemnaker, sebutnya, telah membangun pusat pasar kerja dan ekosistem ketenagakerjaan digital 

Siapkerja yang mengintegrasikan pelatihan, sertifikasi dan penempatan, penyediaan informasi pasar kerja 

serta layanan kepada pemberi kerja dan pencari kerja."Melalui aplikasi Siapkerja kami memberikan 

informasi mengenai dunia pekerjaan agar generasi muda yang mengaksesnya memiliki persiapan dalam 

memasuki dunia kerja," ujar Menaker.Menaker berpesan kepada para wisudawan dan wisudawati UT untuk 

tetap rendah hati, tidak cepat berpuas diri serta terus belajar dengan memanfaatkan segala media untuk 

meningkatkan kompetensinya agar tidak tertinggal di era digital."Manfaatkan semua kesempatan dan 

program yang disediakan pemerintah termasuk oleh Kemnaker. Saya optimis semua lulusan UT akan 

menjadi motor pembangunan bagi Indonesia di era Bonus Demografi dan Revolusi Digital," paparnya./ 
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Title Renovasi Balai Latihan Kerja, Menaker Ida Minta Pinjaman 

ke Bank Dunia 

Author Inline Tdc_Css Att 

Media Smkn6sby Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Positive 

Link http://news.smkn6sby.sch.id/renovasi-balai-latihan-kerja-menaker-ida-minta-pinjaman-ke-

bank-dunia 

Summary Kebutuhannya anggarannya sekitar Rp2 triliun yang sebagian bakal dipinjam dari Bank 

Dunia. Oleh karenanya, opsi melakukan pinjaman ke lembaga asing seperti Bank Dunia serta 

negara lain yang memperhatikan masalah peningkatan SDM dilakukan. Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah berencana untuk merevitalisasi (merenovasi) 13 

balai latihan kerja (BLK) pada periode 2022-2024. Menurut Ida, pinjaman ke pihak lain 

dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebagai komitmen agar tak hanya 

bergantung pada dana APBN saja. 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah berencana untuk merevitalisasi (merenovasi) 13 balai 

latihan kerja (BLK) pada periode 2022-2024. Kebutuhannya anggarannya sekitar Rp2 triliun yang sebagian 

bakal dipinjam dari Bank Dunia.Menurut Ida, pinjaman ke pihak lain dilakukan Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebagai komitmen agar tak hanya bergantung pada dana APBN saja."Yang 

sedang kita jajaki adalah World Bank, ada beberapa negara yang mereka sangat concern pada upaya 

peningkatan SDM melalui pelatihan vokasi," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senin 

(22/8).Untuk penganggaran dari APBN, Kemnaker tengah melakukan koordinasi dengan Kementerian 

Keuangan agar bisa menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK). Oleh karenanya, ia berharap DPR juga 

memberikan persetujuan agar pendanaan ini bisa dilakukan dengan berbagai pihak."Jadi ini salah satu cara 

kami untuk memenuhi anggaran kebutuhan transformasi," jelasnya.Ida mengakui kebutuhan anggaran 

yang dibutuhkan untuk renovasi BLK di 13 daerah ini memang cukup besar. Sebab, Indonesia masih kurang 

dalam hal penciptaan BLK bagi masyarakat.Pada 2022, anggaran untuk revitalisasi sarana prasarana 

transformasi BLK disiapkan sebesar Rp232,45 miliar untuk 11 BLK baik pembangunan lanjutan di tahun 

sebelumnya maupun pembangunan baru.Anggaran tahun ini cukup kecil, sehingga pemerintah hanya bisa 

melakukan pembangunan workshop dengan keterbatasan dana. Selebihnya hanya dilakukan perencanaan 

yang diharapkan bisa terwujud secara keseluruhan pada 2023-2024 mendatang.Oleh karenanya, opsi 

melakukan pinjaman ke lembaga asing seperti Bank Dunia serta negara lain yang memperhatikan masalah 

peningkatan SDM dilakukan."Jadi kami berusaha mendapatkan sumber-sumber pembiayaan lain, mohon 

dukungan agar kita dapat kesempatan untuk dapat pinjaman," pungkasnya.[Gambas:Video CNN] 
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Title Menaker: Era Digital dan Bonus Demografi Tuntut Lulusan UT 

Adaptif dan Inovatif 

Author _noname 

Media Merdekanews Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.merdekanews.co/read/17519/Menaker-Era-Digital-dan-Bonus-Demografi-

Tuntut-Lulusan-UT-Adaptif-dan-Inovatif 

Summary "Saya bangga karena UT merupakan institusi pendidikan tinggi yang memberikan peluang 

besar kepada semua orang untuk mengakses pendidikan tinggi berkualitas dengan teknologi 

yang up-to-date," kata Menaker Ida Fauziyah ketika memberikan sambutan pada Seminar 

Wisuda Periode II Tahun Akademik 2021-2022 Universitas Terbuka, di Tangerang Selatan, 

Banten, Senin (22/8/2022). Menaker mengemukakan, saat ini Indonesia masih tertinggal 

dalam hal daya saing digital. Ditambahkan Menaker, selaras dengan besarnya pertumbuhan 

generasi milenial dan Z yang merupakan generasi sangat melek tekonologi. "Melalui aplikasi 

Siapkerja kami memberikan informasi mengenai dunia pekerjaan agar generasi muda yang 

mengaksesnya memiliki persiapan dalam memasuki dunia kerja," ujar Menaker. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengungkapkan, melihat tantangan di era digital dan bonus 

demografi yangbegitu ketat sekarang ini, menuntut para lulusan Universitas Terbuka (UT) untuk bisa terus 

adaptif dan inovatif dengan segala perubahan yang ada.Ia menyebut, proses pembelajaran dapat dilakukan 

sepanjang hayat. Siapa pun, usia berapa pun, tetap memiliki kesempatan memperoleh pendidikan dan 

pelatihan guna meningkatkan kompetensinya."Saya bangga karena UT merupakan institusi pendidikan 

tinggi yang memberikan peluang besar kepada semua orang untuk mengakses pendidikan tinggi berkualitas 

dengan teknologi yang up-to-date," kata Menaker Ida Fauziyah ketika memberikan sambutan pada Seminar 

Wisuda Periode II Tahun Akademik 2021-2022 Universitas Terbuka, di Tangerang Selatan, Banten, Senin 

(22/8/2022).Menaker mengemukakan, saat ini Indonesia masih tertinggal dalam hal daya saing digital. Data 

World Digital Competitiveness Ranking memperlihatkan, daya saing digital Indonesia tahun 2020 berada di 

peringkat 56 dari 63 negara. Ini tercermin dari survei yang menunjukkan banyak perusahaan sulit mencari 

karyawan dengan kemampuan digital memadai."Digitalisasi tidak hanya menggeser kebutuhan 

keterampilan dan jenis pekerjaan yang meningkatkan risiko missmatch di pasar kerja, namun turut 

mengubah hubungan dan waktu bekerja menjadi lebih fleksibel," ucapnya.Ditambahkan Menaker, selaras 
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dengan besarnya pertumbuhan generasi milenial dan Z yang merupakan generasi sangat melek tekonologi. 

Pola hubungan kerja fleksibel juga didukung perilaku gen Z yang kurang memiliki komitmen jangka panjang 

antara pekerjaan dan hiburan sehingga mendorong mereka menjadi pekerja digital nomaden.Kemnaker, 

sebutnya, telah membangun pusat pasar kerja dan ekosistem ketenagakerjaan digital Siapkerja yang 

mengintegrasikan pelatihan, sertifikasi dan penempatan, penyediaan informasi pasar kerja serta layanan 

kepada pemberi kerja dan pencari kerja."Melalui aplikasi Siapkerja kami memberikan informasi mengenai 

dunia pekerjaan agar generasi muda yang mengaksesnya memiliki persiapan dalam memasuki dunia kerja," 

ujar Menaker.Menaker berpesan kepada para wisudawan dan wisudawati UT untuk tetap rendah hati, tidak 

cepat berpuas diri serta terus belajar dengan memanfaatkan segala media untuk meningkatkan 

kompetensinya agar tidak tertinggal di era digital."Manfaatkan semua kesempatan dan program yang 

disediakan pemerintah termasuk oleh Kemnaker. Saya optimis semua lulusan UT akan menjadi motor 

pembangunan bagi Indonesia di era Bonus Demografi dan Revolusi Digital," pungkasnya. 
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Title Info Lowongan Kerja Bank Indonesia! Simak Syarat dan Ketentuan 

yang Berlaku, Terbuka hingga 25 Agustus 2022 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Tasikmalaya Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Neutral 

Link http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065334269/info-lowongan-kerja-bank-

indonesia-simak-syarat-dan-ketentuan-yang-berlaku-terbuka-hingga-25-agustus-2022 

Summary Dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari akun Instagram @kemnaker, pendaftaran 

lowongan kerja (loker) ini, dimulai pada 20 hingga 25 Agustus 2022. Lowongan kerja (loker) 

di Bank Indonesia terbuka bagi putra/putri terbaik bangsa yang memiliki integritas serta 

dedikasi tinggi. Selain itu, Bank Indonesia pun mengundang putra/putri yang mempunyai 

semangat inovasi, komitmen bekerja secara profesional, serta kolaborasi untuk menjaga 

stabilitas perekonomian negeri dengan melalui rekrutmen PCPM Angkatan 37. Syarat dan 

ketentuannya, yaitu Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah dinyatakan lulus dengan 

strata pendidikan S1/S2. 

 

Bank sentral Republik Indonesia (Bank Indonesia) kini tengah membuka lowongan kerja (loker).Lowongan 

kerja (loker) di Bank Indonesia terbuka bagi putra/putri terbaik bangsa yang memiliki integritas serta 

dedikasi tinggi.Selain itu, Bank Indonesia pun mengundang putra/putri yang mempunyai semangat inovasi, 

komitmen bekerja secara profesional, serta kolaborasi untuk menjaga stabilitas perekonomian negeri 

dengan melalui rekrutmen PCPM Angkatan 37.Dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari akun Instagram 

@kemnaker, pendaftaran lowongan kerja (loker) ini, dimulai pada 20 hingga 25 Agustus 2022.Lalu, apa 

syarat dan ketentuan yang yang harus dipenuhi? simak penjelasan berikut ini.Syarat dan ketentuannya, 

yaitu Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah dinyatakan lulus dengan strata pendidikan 

S1/S2.Kemudian, memiliki nilai IPK minimal 3.00 dari skala 4.00, dengan program studi, seperti:Statistika, 

matematika, teknik industri, ilmu ekonomi syariah/islam, sistem informasi dan manajemen.Kemudian, 

teknik informatika, akuntansi, keuangan, ilmu komputer, ilmu ekonomi/ studi pembangunan, serta ilmu 

Hukum.Syarat Usia per tanggal 20 Agustus 2022, yakni S1 maksimal 26 tahun, sementara S2 maksimal 28 

tahun.Selanjutnya, diutamakan aktif dalam berorganisasi.Tidak sedang menjalani ikatan dinas/bersedia 

melepas ikatan dinas dengan institusi lain apabila diterima sebagai Calon Pegawai Bank Indonesia.Dapat 

bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kantor BankIndonesia.Hati-hati dengan segala jenis penipuan, 

ingat! Bank Indonesia tidak memungut biaya apapun alias gratis selama proses rekrutmen.Untuk 

persyaratan yang lebih detail dapat dilihat melalui website pendaftaran, termasuk tata cara online 

test.https://pcpm37.rekrutmenbi.idBank Indonesia berhak menetapkan kandidat yang memenuhi 

kualifikasi pada setiap tahapan seleksi yang telah ditentukan. 
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Title Menaker Sebut Gencarkan Pendidikan Vokasi Untuk 

Tingkatkan Daya Saing Digital Indonesia 

Author Mediaindonesia.com 

Media Media Indonesia Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Positive 

Link http://mediaindonesia.com/humaniora/516762/menaker-sebut-gencarkan-pendidikan-

vokasi-untuk-tingkatkan-daya-saing-digital-indonesia 

Summary DATA World Digital Competitiveness menunjukkan daya saing digital Indonesia menempati 

peringkat 56 dari 63 negara. "Banyak perusahaan di Indonesia yang sulit mencari karyawan 

dengan kemampuan digital yang sesuai. Pemerintah pun berupaya untuk terus 

meningkatkan daya saing tersebut, salah satunnya lewat pelatihan vokasi. Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan, beberapa faktor penyebab tertinggalnya 

daya saing digital itu adalah persoalan mismatch atau ketidakcocokan antara latar belakang 

pendidikan dengan pekerjaan. 

 

 

 

DATA World Digital Competitiveness menunjukkan daya saing digital Indonesia menempati peringkat 56 

dari 63 negara. Pemerintah pun berupaya untuk terus meningkatkan daya saing tersebut, salah satunnya 

lewat pelatihan vokasi.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan, beberapa faktor penyebab 

tertinggalnya daya saing digital itu adalah persoalan mismatch atau ketidakcocokan antara latar belakang 

pendidikan dengan pekerjaan.Saat ini, banyak perusahaan yang kesulitan mencari pekerja yang sesuai 

dengan kapasitas pendidikannya"Banyak perusahaan di Indonesia yang sulit mencari karyawan dengan 

kemampuan digital yang sesuai. Artinya apa? jenis pekerjaan baru lagi, tidak disuplai oleh tenaga kerja yang 

sesuai dengan jenis pekerjaan baru tersebut," kata Ida di depan calom wisudawan Universitas Terbuka, 

Tangerang Selatan, Banten, Senin (22/8).Ida pun mendorong seluruh lulusan Perguruan Tinggi (PT) baik 

negeri dan swasta mengikuti pelatihan vokasi guna mengejar kesenjangan antara latar pendidikan dengan 

pasar kerja."Pendidikan dan pelatihan vokasi itu sebagai cara kita ya mengatasi mismatch tadi. Perguruan 

tinggi, kami, kalau Kemenaker kan urusannya pelatihan (vokasi), bukan pendidikan, pelatihan vokasi. Harus 

juga menyesuaikan dengan kebutuhan teknologi yang semakin tinggi," ujarnya.Ida menegaskan, wisuda 

bukan berarti selesai melakukan pembelajaran, pembelajaran itu bisa dilakukan sepanjang hayat, siapa pun, 

dimana pun memiliki kesempatan yang sama."Saya kira Universitas Terbuka yang memiliki inovasi tersebut, 

belajar tanpa melihat batas waktu, tidak melihat batas usia, saya kira mudah-mudahan ini juga terus 
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dilakukan oleh wisudawan dan wisudawati belajar tanpa mengenal batas, batas umur, batas tempat. 

Karena demi kemajuan teknologi," ujarnya,Rektor UT Ojat Darojat mengaku terus menyiapkan lulusannya 

agar mampu bersaing di tengah tingginya kemajuan teknologi digital saat ini. pemanfaatan teknologi 

bahkan telah diterapkan sejak awal perkuliahan."Saat ini kita sangat eksesif di dalam mengintegrasikan 

kemajuan yang telah dicapai dalam bidang teknologi ke dalam proses program UT, termasuk juga dalam 

ujian UT. Jadi kegiatan-kegiatan perkuliahan sudah sangat sarat dengan pemanfaatan teknologi," ucapnya. 
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Title BSU 2022 Cair Akhir Agustus Ini? Simak Info Resmi dari 

Kemenaker terkait BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 22 August 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095337178/bsu-2022-cair-akhir-agustus-ini-

simak-info-resmi-dari-kemenaker-terkait-blt-subsidi-gaji-rp1-juta 

Summary BSU 2022 cair akhir Agustus ini? Lantas, benarkah BSU 2022 akan cair akhir Agustus ini? 

Simak info resmi dari Kemenaker terkait BLT subsidi gaji Rp1 juta bagi pekerja. BSU 2022 

belum juga disalurkan hingga saat Agustus ini dan membuat para pekerja bertanya-tanya 

tentang jadwal pencairan bantuan tersebut. 

 

 

 

BSU 2022 cair akhir Agustus ini? Simak info resmi dari Kemenaker terkait BLT subsidi gaji Rp1 juta bagi 

pekerja.BSU 2022 belum juga disalurkan hingga saat Agustus ini dan membuat para pekerja bertanya-tanya 

tentang jadwal pencairan bantuan tersebut.Tak sedikit yang bahkan menduga bahwa BSU 2022 ini gagal 

cair lantaran pemerintah tak kunjung memberikan informasi terkait waktu pasti pencairannya.Lantas, 

benarkah BSU 2022 akan cair akhir Agustus ini? Berikut penjelasan dan info resmi dari Kemenaker terkait 

BLT subsidi gaji Rp1 juta tersebut.Dalam keterangan tertulis yang dibagikan di akun Twitter resmi 

@KemnakerRI, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menjelaskan alasan di balik tertundanya 

penyaluran BSU tahun ini.Dijelaskan bahwa BSU belum bisa dilaksanakan lantaran Kemenaker masih 

melakukan sejumlah persiapan, termasuk soal teknis pelaksanaan serta revisi anggaran bersama 

Kementerian Keuangan."Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyiapkan antara lain 

merampungkan regulasi teknis pelaksanaan BSU 2022, mengajukan dan merevisi anggaran bersama 

Kementerian Keuangan," ujarnya, dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.Tak hanya itu, lanjut Kemenaker, 

pihaknya juga harus memastikan kembali daftar calon penerima BSU dan juga berkoordinasi dengan pihak 

Himbara sebagai bank penyalur. 
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