
 
 

 

  
26 AGUSTUS 2022 

 

 

 

 



 

1 

 

Summary 

 

Media News Positive Neutral Negative 

2 2 1 1 0 

 

 

 

 



 

2 
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No Date News Title Page Sentiment Media Summary 

1. 26 

August 

2022 

BTN Tawarin 

KPR Bunga 

Rendah Khusus 

Pekerja 

10 Neutral Rakyat 

Merdeka 

BTN Tawarin KPR Bunga Rendah Khusus Pekerja. 

PT Bank Tabungan Negara (Per- sero)Tbk atau BTN 

berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan (BP 

Jamsostek) menghadirkan Manfaat Layanan 

Tambahan (M LT) bagi para pekerja, yang te- lah 

menjadi peserta BP Jamsostek. Direktur Utama 

BTN llaru Koesmahargyo mengatakan, program ini 

mendapat dukungan penuh dari Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker). BTN sebagai bank 

khusus perumahan, akan selalu mernberikan 

kemudahan bagi masyarakat Indonesia, tennasuk 

para pekerja untuk memiliki rumah impian, ujar I 

laru dalam rilisnya, kemarin. 

2. 26 

August 

2022 

PT RAPP Raih 

Penghargaan 

K3 Kemenaker 

RI 

11 Positive Metro 

Riau 

PT RAPP Raih Penghargaan K3 Kemenaker RI. . 

PELALAWAN. PELALAWAN- Pemerintah 

Kabupaten (Pemkab) Pelalawan melalui Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) 

Kabupaten Pelalawan menyampaikan apresiasinya 

atas penghargaan keselamatan yang diterima 

perusahaan tersebut dari Menteri 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang 

diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Riau, 

Drs H Syam- suar MSi, Selasa (23/8). Kami sangat 

apresiasi atas raihan delapan penghargaan dan 

tiga kategori penghargaan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) dari Menteri 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang diraih 

oleh Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-26/RAKYAT_MERDEKA1/BTN%20Tawarin%20KPR%20Bunga%20Rendah%20Khusus%20Pekerja=1=10=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-26/RAKYAT_MERDEKA1/BTN%20Tawarin%20KPR%20Bunga%20Rendah%20Khusus%20Pekerja=1=10=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-26/RAKYAT_MERDEKA1/BTN%20Tawarin%20KPR%20Bunga%20Rendah%20Khusus%20Pekerja=1=10=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-26/RAKYAT_MERDEKA1/BTN%20Tawarin%20KPR%20Bunga%20Rendah%20Khusus%20Pekerja=1=10=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-26/METRO_RIAU1/PT%20RAPP%20Raih%20Penghargaan%20K3%20Kemenaker%20RI=1=11=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-26/METRO_RIAU1/PT%20RAPP%20Raih%20Penghargaan%20K3%20Kemenaker%20RI=1=11=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-26/METRO_RIAU1/PT%20RAPP%20Raih%20Penghargaan%20K3%20Kemenaker%20RI=1=11=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-26/METRO_RIAU1/PT%20RAPP%20Raih%20Penghargaan%20K3%20Kemenaker%20RI=1=11=1.jpg
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Title BTN Tawarin KPR Bunga Rendah Khusus Pekerja 

Media Rakyat Merdeka Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Neutral 

Page 10 PR Value  

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

26/RAKYAT_MERDEKA1/BTN%20Tawarin%20KPR%20Bunga%20Rendah%20Khusus%20Peke

rja=1=10=1.jpg 

Summary . BTN Tawarin KPR Bunga Rendah Khusus Pekerja. PT Bank Tabungan Negara (Per- sero)Tbk 

atau BTN berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) menghadirkan Manfaat 

Layanan Tambahan (M LT) bagi para pekerja, yang te- lah menjadi peserta BP Jamsostek. 

Direktur Utama BTN llaru Koesmahargyo mengatakan, program ini mendapat dukungan 

penuh dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). BTN sebagai bank khusus 

perumahan, akan selalu mernberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia, tennasuk para 

pekerja untuk memiliki rumah impian, ujar I laru dalam rilisnya, kemarin. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-26/RAKYAT_MERDEKA1/BTN%20Tawarin%20KPR%20Bunga%20Rendah%20Khusus%20Pekerja=1=10=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-26/RAKYAT_MERDEKA1/BTN%20Tawarin%20KPR%20Bunga%20Rendah%20Khusus%20Pekerja=1=10=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-26/RAKYAT_MERDEKA1/BTN%20Tawarin%20KPR%20Bunga%20Rendah%20Khusus%20Pekerja=1=10=1.jpg
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Title PT RAPP Raih Penghargaan K3 Kemenaker RI 

Media Metro Riau Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Page 11 PR Value  

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

26/METRO_RIAU1/PT%20RAPP%20Raih%20Penghargaan%20K3%20Kemenaker%20RI=1=

11=1.jpg 

Summary PT RAPP Raih Penghargaan K3 Kemenaker RI. . PELALAWAN. PELALAWAN- Pemerintah 

Kabupaten (Pemkab) Pelalawan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Kabupaten Pelalawan menyampaikan apresiasinya atas penghargaan 

keselamatan yang diterima perusahaan tersebut dari Menteri Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia, yang diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Riau, Drs H Syam- suar MSi, 

Selasa (23/8). Kami sangat apresiasi atas raihan delapan penghargaan dan tiga kategori 

penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari Menteri Ketenagakerjaan 

Republik Indonesia, yang diraih oleh Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-26/METRO_RIAU1/PT%20RAPP%20Raih%20Penghargaan%20K3%20Kemenaker%20RI=1=11=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-26/METRO_RIAU1/PT%20RAPP%20Raih%20Penghargaan%20K3%20Kemenaker%20RI=1=11=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-26/METRO_RIAU1/PT%20RAPP%20Raih%20Penghargaan%20K3%20Kemenaker%20RI=1=11=1.jpg
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Table Of Contents : 25 August 2022 - 26 August 2022 
 

No Date News Title Tone Media Summary 

1. 25 

August 

2022 

RAPP Raih 8 

Kategori 

Penghargaan K3 

Tahun 2022 dari 

Kemenaker 

Positive Cakaplah PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) kembali 

menerima delapan penghargaan dan tiga kategori 

penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 

Penghargaan tersebut diserahkan secara simbolis 

oleh Gubernur Riau Syamsuar kepada perusahaan 

bagian dari grup APRIL ini, Selasa (23/8/2022) di 

Pekanbaru. RAPP dinilai telah menerapkan Sistem 

Manajemen K3 (SMK3), Pencegahan dan 

Penanggulangan HIV/AIDS dan COVID-19 di tempat 

kerja. 

2. 25 

August 

2022 

RAPP Raih 8 

Kategori 

Penghargaan K3 

Tahun 2022 dari 

Kemenaker 

Positive Antara 

Riau 

RAPP Raih 8 Kategori Penghargaan K3 Tahun 2022 

dari Kemenaker (ANTARA/HO-RAPP). Penghargaan 

tersebut diserahkan secara simbolis oleh Gubernur 

Riau Syamsuar kepada perusahaan bagian dari grup 

APRIL ini, Selasa (23/8/2022) di Pekanbaru. Dalam 

sambutannnya Gubri juga menyampaikan apresiasi 

kepada Disnakertrans Riau dan badan usaha 

perusahaan swasta yang beroperasi di Provinsi Riau, 

yang sesuai dengan surat Menteri Ketenagakerjaan 

perihal penyerahan penghargaan K3 tahun 2022. PT 

Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) kembali 

menerima delapan penghargaan dan tiga kategori 

penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 

3. 25 

August 

2022 

Mulai 29 

Agustus, 

Pelancong ke 

Singapura Tak 

Wajib Jalani 

Karantina Covid-

19 

Neutral Batam 

News 

Seluruh wisatawan yang belum melengkapi vaksin 

Covid-19, dan yang masuk ke Singapura mulai 29 

Agustus 2022 tidak lagi diwajibkan menjalani 

karantina rumah (SHN) selama tujuh hari setelah 

kedatangan, atau dilakukan uji PCR. Namun, 

wisatawan tetap diharuskan menjalani tes deteksi 

Covid-19, serta hasil tes negatif dalam waktu dua hari 

sebelum berangkat ke Singapura. Demikian 

pernyataan Kementerian Kesehatan (MOH) 

Singapura yang dikeluarkan pada Rabu (24/8/2022). 

Saat ini, pemegang Long Term Pass (LTPH) dan STV 

berusia 13 tahun ke atas yang memiliki vaksinasi 

tidak lengkap harus mengajukan permohonan 

persetujuan untuk memasuki Singapura. 

http://www.cakaplah.com/berita/baca/88758/2022/08/25/rapp-raih-8-kategori-penghargaan-k3-tahun-2022-dari-kemenaker
http://www.cakaplah.com/berita/baca/88758/2022/08/25/rapp-raih-8-kategori-penghargaan-k3-tahun-2022-dari-kemenaker
http://www.cakaplah.com/berita/baca/88758/2022/08/25/rapp-raih-8-kategori-penghargaan-k3-tahun-2022-dari-kemenaker
http://www.cakaplah.com/berita/baca/88758/2022/08/25/rapp-raih-8-kategori-penghargaan-k3-tahun-2022-dari-kemenaker
http://www.cakaplah.com/berita/baca/88758/2022/08/25/rapp-raih-8-kategori-penghargaan-k3-tahun-2022-dari-kemenaker
http://riau.antaranews.com/berita/298633/rapp-raih-8-kategori-penghargaan-k3-tahun-2022-dari-kemenaker
http://riau.antaranews.com/berita/298633/rapp-raih-8-kategori-penghargaan-k3-tahun-2022-dari-kemenaker
http://riau.antaranews.com/berita/298633/rapp-raih-8-kategori-penghargaan-k3-tahun-2022-dari-kemenaker
http://riau.antaranews.com/berita/298633/rapp-raih-8-kategori-penghargaan-k3-tahun-2022-dari-kemenaker
http://riau.antaranews.com/berita/298633/rapp-raih-8-kategori-penghargaan-k3-tahun-2022-dari-kemenaker
http://www.batamnews.co.id/berita-92012-mulai-29-agustus-pelancong-ke-singapura-tak-wajib-jalani-karantina-covid-19.html
http://www.batamnews.co.id/berita-92012-mulai-29-agustus-pelancong-ke-singapura-tak-wajib-jalani-karantina-covid-19.html
http://www.batamnews.co.id/berita-92012-mulai-29-agustus-pelancong-ke-singapura-tak-wajib-jalani-karantina-covid-19.html
http://www.batamnews.co.id/berita-92012-mulai-29-agustus-pelancong-ke-singapura-tak-wajib-jalani-karantina-covid-19.html
http://www.batamnews.co.id/berita-92012-mulai-29-agustus-pelancong-ke-singapura-tak-wajib-jalani-karantina-covid-19.html
http://www.batamnews.co.id/berita-92012-mulai-29-agustus-pelancong-ke-singapura-tak-wajib-jalani-karantina-covid-19.html
http://www.batamnews.co.id/berita-92012-mulai-29-agustus-pelancong-ke-singapura-tak-wajib-jalani-karantina-covid-19.html
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4. 25 

August 

2022 

Dukung Program 

Kementerian 

BUMN, PTPN 6 

Gelar Seminar 

Entrepreneur 

Milenial 

Positive Jambiday Cheery Pramoedito Sarwono, Komisaris Utama PTPN 

6 yang hadir dalam seminar nasional Merah putih 

yang diselenggarakan Kenara Institut pada Selasa, 24 

Agustus 2022, mengatakan bahwa potensi milenial di 

Jambi sangat besar. Sementara itu, Direktur PTPN 6 

Jambi Iswan Achir yang didampingi Achmedi Akbar 

mengatakan, pihaknya membuka peluang kepada 

seluruh milenial Jambi untuk bisa berkontribusi dan 

membuka peluang pekerjaan. Dan PTPN 6 sebagai 

salah satu anak BUMN Indonesia turut serta 

mendukung kinerja BUMN ke arah positif. Salah 

satunya adalah memberikan edukasi dalam bentuk 

seminar kepada Milenial yang ada di Provinsi Jambi. 

5. 25 

August 

2022 

Pemerintah Stop 

Sementara 

Pengiriman 

Pekerja Migran 

Musiman ke 

Korsel 

Negative Lombokpo

st 

Pemerintah membekukan sementara pengiriman 

pekerja migran musiman ke Korea Selatan (Korsel). 

Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan surat edaran 

nomor B-3/429/PK.02.03/1 tentang penempatan PMI 

ke Korsel dengan menggunakan visa E-8. "Karena itu 

direkomendasikan untuk tidak melakukan 

penempatan pekerja musiman di Korsel," tandasnya. 

"Sudah keluar surat edarannya dari kementerian," 

kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Nusa Tenggara Barat I Gede Putu 

Aryadi. 

6. 25 

August 

2022 

Kemenaker 

pastikan 

ekosistem digital 

siap kerja 

tersedia di Jambi 

Positive Antara 

Jambi 

Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) memastikan 

terciptanya ekosistem digital yang siap kerja tersedia 

di Provinsi Jambi melalui program Pasar Kerja 

(Pasker). "Insya Allah di Jambi kita buat pasar kerja, 

kami minta Wagub nanti mencarikan tempat dan kita 

buat Pasar Kerja (Pasker) itu," kata Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor 

dalam pernyataan yang diterima dari Humas 

Pemprov Jambi, Kamis. Pada Rabu (24/8) 2022, 

Wamenaker berkunjung ke Jambi. "Ini kita bangun 

kerja sama dengan Disnaker provinsi, segera 

dibangun untuk di Jambi, makanya saya minta 

cepat," katanya. 

7. 25 

August 

2022 

RAPP Raih 

Delapan Kategori 

Penghargaan K3 

2022 

Positive Riau Post PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) kembali 

menerima delapan penghargaan dan tiga kategori 

penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 

RAPP dinilai telah menerapkan Sistem Manajemen K3 

(SMK3), Pencegahan dan Penanggulangan HIV/Aids 

dan Covid-19 di tempat kerja. Human Resources (HR) 

http://jambiday.com/dukung-program-kementerian-bumn-ptpn-6-gelar-seminar-entrepreneur-milenial
http://jambiday.com/dukung-program-kementerian-bumn-ptpn-6-gelar-seminar-entrepreneur-milenial
http://jambiday.com/dukung-program-kementerian-bumn-ptpn-6-gelar-seminar-entrepreneur-milenial
http://jambiday.com/dukung-program-kementerian-bumn-ptpn-6-gelar-seminar-entrepreneur-milenial
http://jambiday.com/dukung-program-kementerian-bumn-ptpn-6-gelar-seminar-entrepreneur-milenial
http://jambiday.com/dukung-program-kementerian-bumn-ptpn-6-gelar-seminar-entrepreneur-milenial
http://lombokpost.jawapos.com/ntb/25/08/2022/pemerintah-stop-sementara-pengiriman-pekerja-migran-musiman-ke-korsel
http://lombokpost.jawapos.com/ntb/25/08/2022/pemerintah-stop-sementara-pengiriman-pekerja-migran-musiman-ke-korsel
http://lombokpost.jawapos.com/ntb/25/08/2022/pemerintah-stop-sementara-pengiriman-pekerja-migran-musiman-ke-korsel
http://lombokpost.jawapos.com/ntb/25/08/2022/pemerintah-stop-sementara-pengiriman-pekerja-migran-musiman-ke-korsel
http://lombokpost.jawapos.com/ntb/25/08/2022/pemerintah-stop-sementara-pengiriman-pekerja-migran-musiman-ke-korsel
http://lombokpost.jawapos.com/ntb/25/08/2022/pemerintah-stop-sementara-pengiriman-pekerja-migran-musiman-ke-korsel
http://jambi.antaranews.com/berita/518961/kemenaker-pastikan-ekosistem-digital-siap-kerja-tersedia-di-jambi
http://jambi.antaranews.com/berita/518961/kemenaker-pastikan-ekosistem-digital-siap-kerja-tersedia-di-jambi
http://jambi.antaranews.com/berita/518961/kemenaker-pastikan-ekosistem-digital-siap-kerja-tersedia-di-jambi
http://jambi.antaranews.com/berita/518961/kemenaker-pastikan-ekosistem-digital-siap-kerja-tersedia-di-jambi
http://jambi.antaranews.com/berita/518961/kemenaker-pastikan-ekosistem-digital-siap-kerja-tersedia-di-jambi
http://riaupos.jawapos.com/riau/25/08/2022/280574/rapp-raih-delapan-kategori-penghargaan-k3-2022.html
http://riaupos.jawapos.com/riau/25/08/2022/280574/rapp-raih-delapan-kategori-penghargaan-k3-2022.html
http://riaupos.jawapos.com/riau/25/08/2022/280574/rapp-raih-delapan-kategori-penghargaan-k3-2022.html
http://riaupos.jawapos.com/riau/25/08/2022/280574/rapp-raih-delapan-kategori-penghargaan-k3-2022.html
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Manager RAPP, Elwan Jumandri mengatakan, 

penghargaan tersebut merupakan wujud konsistensi 

RAPP dalam menjalankan peraturan K3 di wilayah 

perusahaan. "Memang di lingkungan kerja RAPP kita 

aktif mengampanyekan budaya K3 dan ketat dalam 

penerapan prokes Covid-19 juga secara rutin 

melakukan program edukasi bahaya HIV/Aids kepada 

karyawan. 

8. 25 

August 

2022 

Wamenaker: 

Program Pasar 

Kerja Baru Ada Di 

11 Provinsi 

Neutral Valid News Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), 

Afriansyah Noor menyatakan, Program Pasar Kerja 

(Pasker) baru ada di 11 provinsi. Wamenaker 

menyatakan, saat ini Pasker baru hadir di 11 provinsi, 

namun sesuai arahan Presiden Joko Widodo Pasker 

ini harus dibangun di 34 provinsi. "Sesuai arahan 

Presiden Joko Widodo (Jokowi), Pasker ini harus 

dibangun di 34 provinsi," jelas Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor 

dalam pernyataan tertulis yang dikutip Antara di 

Jambi, Kamis (25/8). Hal itu dia sampaikan saat 

berkunjung ke Provinsi Jambi, Rabu (24/8). 

9. 25 

August 

2022 

Bersaing di pasar 

kerja, 

Wamenaker 

minta generasi 

muda Jambi 

kreatif 

Positive Antara Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, 

Rabu (24/8), meminta kalangan muda di Jambi untuk 

kreatif dan inovatif agar bisa merebut pasar kerja. 

Kementerian Tenaga Kerja pun, menurutnya memiliki 

program Pasar Kerja (Pasker) yang menjadi wadah 

bertemunya pencari kerja dan pemberi kerja secara 

digital. (Dodi Saputra/Rayyan/Nusantara Mulkan). 

10. 25 

August 

2022 

Menaker 

Dampingi Ibu 

Negara Tinjau 

Pelaksanaan Tes 

IVA di Tangerang 

Positive Liputan.co.

id 

Menaker menyatakan bahwa penyelenggaraan 

pemeriksaan tes IVA ini sebagai wujud nyata program 

aksi kepedulian terhadap pekerja perempuan. Untuk 

itu sosialisasi dan pemeriksaaan secara berkala harus 

dilakukan," kata Menaker. Menurut Menaker, 

dengan dilakukan pemeriksaan tes IVA, kesehatan 

pekerja perempuan tetap terjaga dan juga akan 

berdampak pada peningkatan produktivitas kerja. 

"Pemeriksaan kesehatan ini sangat penting sebagai 

upaya untuk mencegah dan mendeteksi secara dini 

terjadinya kanker leher rahim pada pekerja 

perempuan yang merupakan juga bagian dari 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 

http://validnews.id/nasional/wamenaker-program-pasar-kerja-baru-ada-di-11-provinsi
http://validnews.id/nasional/wamenaker-program-pasar-kerja-baru-ada-di-11-provinsi
http://validnews.id/nasional/wamenaker-program-pasar-kerja-baru-ada-di-11-provinsi
http://validnews.id/nasional/wamenaker-program-pasar-kerja-baru-ada-di-11-provinsi
http://www.antaranews.com/video/3078661/bersaing-di-pasar-kerja-wamenaker-minta-generasi-muda-jambi-kreatif
http://www.antaranews.com/video/3078661/bersaing-di-pasar-kerja-wamenaker-minta-generasi-muda-jambi-kreatif
http://www.antaranews.com/video/3078661/bersaing-di-pasar-kerja-wamenaker-minta-generasi-muda-jambi-kreatif
http://www.antaranews.com/video/3078661/bersaing-di-pasar-kerja-wamenaker-minta-generasi-muda-jambi-kreatif
http://www.antaranews.com/video/3078661/bersaing-di-pasar-kerja-wamenaker-minta-generasi-muda-jambi-kreatif
http://www.antaranews.com/video/3078661/bersaing-di-pasar-kerja-wamenaker-minta-generasi-muda-jambi-kreatif
http://liputan.co.id/2022/08/menaker-dampingi-ibu-negara-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://liputan.co.id/2022/08/menaker-dampingi-ibu-negara-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://liputan.co.id/2022/08/menaker-dampingi-ibu-negara-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://liputan.co.id/2022/08/menaker-dampingi-ibu-negara-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://liputan.co.id/2022/08/menaker-dampingi-ibu-negara-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
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11. 25 

August 

2022 

Datang ke Jambi, 

Pemred 

Indonews 

Dampingi 

Wamenaker 

Hadiri Seminar 

Nasional PTPN VI 

Neutral Indonews.i

d 

Di sela-sela kedatangannya, Pemred Indonews juga 

memantau perkembangan media ini dari perwakilan 

di Jambi. Jambi, INDONEWS.ID- Selama 2 hari, 

Pemimpin Redaksi media Indonews.id, Asri Hadi 

datang ke Jambi. Tiba di Jambi pada Rabu 24 Agustus, 

Asri Hadi mendampingi Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan RI, Afriansyah Noor. Ternyata, Asri 

Hadi sudah tak asing dengan Jambi. 

12. 25 

August 

2022 

Simak Ya! Ini 

Tanda-Tanda BLT 

Subsidi Gaji 2022 

Rp1 Juta Masuk 

Rekening, Cek 

Daftar 

Penerimanya : 

Okezone 

Economy 

Positive Okezone Berikut ini cara mengecek status penerima BLT 

subsidi gaji mengacu pada pencairan BLT subsidi gaji 

tahun 2021 seperti dirangkum Okezone, Jakarta, 

Kamis (25/8/2022). Para pekerja bisa mengecek 

daftar penerima BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) 2022 di situs resmi Jenderal Kemnaker 

Anwar Sanusi mengatakan, saat ini penyaluran BLT 

subsidi gaji masih dimatangkan, baik dari segi data 

penerima hingga proses penyalurannya. Kalau sudah 

selesai regulasi dan data calon penerima maka 

langsung disalurkan," katanya kepada Okezone. 

Target penerima BLT subsidi gaji menyasar 8,8 juta 

pekerja dengan total anggaran Rp8,8 triliun. 

13. 25 

August 

2022 

Kadisnakertrans 

Jawa Barat Harap 

Indonesia Miliki 

Job Bank 

Terintegrasi 

Secara Nasional 

Neutral Inilah 

Koran 

INILAHKORAN, Bandung- Kepala Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat 

Rachmat Taufik Garsadi berharap, suatu saat nanti 

Indonesia memiliki satu media job bank yang telah 

terintegrasi secara nasional. Kemudian kita share ke 

dunia pendidikan dan masyarakat, apa tren yang 

dibutuhkan oleh perusahaan yang ada di Jawa Barat. 

Dia mengatakan, seiring berkembangnya teknologi 

sekarang kemungkinan tersebut dapat terealisasi. 

Tinggal dibutuhkan kolaborasi yang efektif, dari 

pemerintah kota, kabupaten, provinsi dan pusat 

dalam mewujudkannya. 

14. 25 

August 

2022 

Suku Bunga Naik, 

Kolaborasi BTN 

dengan 

BPJamsostek 

Hadirkan KPR 

Pekerja Berbunga 

Rendah 

Neutral Bizlaw "Harga rumahnya sekitar Rp700 juta, kalau tidak 

dapat bantuan BTN dengan KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan tentu akan sangat sulit memiliki 

rumah saat ini," kata Yunia. Kolaborasi dari kedua 

BUMN ini, menyediakan manfaat layanan tambahan 

(MLT) bagi para pekerja yang telah menjadi peserta 

BP Jamsostek, berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

berbunga rendah. Direktur Utama BTN Haru 

Koesmahargyo mengatakan, program KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan mendapat respons cukup positif. 

Terlihat dari realisasi KPR BPJS Ketenagakerjaan per 

http://indonews.id/artikel/327133/Datang-ke-Jambi-Pemred-Indonews-Dampingi-Wamenaker-Hadiri-Seminar-Nasional-PTPN-VI
http://indonews.id/artikel/327133/Datang-ke-Jambi-Pemred-Indonews-Dampingi-Wamenaker-Hadiri-Seminar-Nasional-PTPN-VI
http://indonews.id/artikel/327133/Datang-ke-Jambi-Pemred-Indonews-Dampingi-Wamenaker-Hadiri-Seminar-Nasional-PTPN-VI
http://indonews.id/artikel/327133/Datang-ke-Jambi-Pemred-Indonews-Dampingi-Wamenaker-Hadiri-Seminar-Nasional-PTPN-VI
http://indonews.id/artikel/327133/Datang-ke-Jambi-Pemred-Indonews-Dampingi-Wamenaker-Hadiri-Seminar-Nasional-PTPN-VI
http://indonews.id/artikel/327133/Datang-ke-Jambi-Pemred-Indonews-Dampingi-Wamenaker-Hadiri-Seminar-Nasional-PTPN-VI
http://indonews.id/artikel/327133/Datang-ke-Jambi-Pemred-Indonews-Dampingi-Wamenaker-Hadiri-Seminar-Nasional-PTPN-VI
http://economy.okezone.com/read/2022/08/25/320/2654183/simak-ya-ini-tanda-tanda-blt-subsidi-gaji-2022-rp1-juta-masuk-rekening-cek-daftar-penerimanya
http://economy.okezone.com/read/2022/08/25/320/2654183/simak-ya-ini-tanda-tanda-blt-subsidi-gaji-2022-rp1-juta-masuk-rekening-cek-daftar-penerimanya
http://economy.okezone.com/read/2022/08/25/320/2654183/simak-ya-ini-tanda-tanda-blt-subsidi-gaji-2022-rp1-juta-masuk-rekening-cek-daftar-penerimanya
http://economy.okezone.com/read/2022/08/25/320/2654183/simak-ya-ini-tanda-tanda-blt-subsidi-gaji-2022-rp1-juta-masuk-rekening-cek-daftar-penerimanya
http://economy.okezone.com/read/2022/08/25/320/2654183/simak-ya-ini-tanda-tanda-blt-subsidi-gaji-2022-rp1-juta-masuk-rekening-cek-daftar-penerimanya
http://economy.okezone.com/read/2022/08/25/320/2654183/simak-ya-ini-tanda-tanda-blt-subsidi-gaji-2022-rp1-juta-masuk-rekening-cek-daftar-penerimanya
http://economy.okezone.com/read/2022/08/25/320/2654183/simak-ya-ini-tanda-tanda-blt-subsidi-gaji-2022-rp1-juta-masuk-rekening-cek-daftar-penerimanya
http://economy.okezone.com/read/2022/08/25/320/2654183/simak-ya-ini-tanda-tanda-blt-subsidi-gaji-2022-rp1-juta-masuk-rekening-cek-daftar-penerimanya
http://economy.okezone.com/read/2022/08/25/320/2654183/simak-ya-ini-tanda-tanda-blt-subsidi-gaji-2022-rp1-juta-masuk-rekening-cek-daftar-penerimanya
http://www.inilahkoran.com/kadisnakertrans-jabar-harap-indonesia-miliki-job-bank-terintegrasi-secara-nasional
http://www.inilahkoran.com/kadisnakertrans-jabar-harap-indonesia-miliki-job-bank-terintegrasi-secara-nasional
http://www.inilahkoran.com/kadisnakertrans-jabar-harap-indonesia-miliki-job-bank-terintegrasi-secara-nasional
http://www.inilahkoran.com/kadisnakertrans-jabar-harap-indonesia-miliki-job-bank-terintegrasi-secara-nasional
http://www.inilahkoran.com/kadisnakertrans-jabar-harap-indonesia-miliki-job-bank-terintegrasi-secara-nasional
http://www.inilahkoran.com/kadisnakertrans-jabar-harap-indonesia-miliki-job-bank-terintegrasi-secara-nasional
http://bizlaw.id/read/62713/Suku-Bunga-Naik-Kolaborasi-BTN-dengan-BPJamsostek-Hadirkan-KPR-Pekerja-Berbunga-Rendah
http://bizlaw.id/read/62713/Suku-Bunga-Naik-Kolaborasi-BTN-dengan-BPJamsostek-Hadirkan-KPR-Pekerja-Berbunga-Rendah
http://bizlaw.id/read/62713/Suku-Bunga-Naik-Kolaborasi-BTN-dengan-BPJamsostek-Hadirkan-KPR-Pekerja-Berbunga-Rendah
http://bizlaw.id/read/62713/Suku-Bunga-Naik-Kolaborasi-BTN-dengan-BPJamsostek-Hadirkan-KPR-Pekerja-Berbunga-Rendah
http://bizlaw.id/read/62713/Suku-Bunga-Naik-Kolaborasi-BTN-dengan-BPJamsostek-Hadirkan-KPR-Pekerja-Berbunga-Rendah
http://bizlaw.id/read/62713/Suku-Bunga-Naik-Kolaborasi-BTN-dengan-BPJamsostek-Hadirkan-KPR-Pekerja-Berbunga-Rendah
http://bizlaw.id/read/62713/Suku-Bunga-Naik-Kolaborasi-BTN-dengan-BPJamsostek-Hadirkan-KPR-Pekerja-Berbunga-Rendah
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November 2021 hingga Juli 2022, terdapat 763 

debitur dengan nilai pinjaman Rp188,7 miliar. 

15. 25 

August 

2022 

Ibu Iriana Joko 

Widodo dan Ibu 

Wury Tinjau 

Pelaksanaan Tes 

IVA di Tangerang 

Positive Industry Ibu Iriana Joko Widodo menyampaikan bahwa 

Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia 

Maju (OASE KIM) akan kembali melakukan kegiatan 

sosial bersama-sama di berbagai bidang mulai dari 

pendidikan, kesehatan, hingga sosial budaya. Salah 

satunya adalah peninjauan pemeriksaan kesehatan 

IVA (inspeksi visual asam asetat) di PT KMK Global 

Sports, Kabupaten Tangerang, Rabu, 24 Agustus 

2022. Saat pandemi, Ibu Iriana menjelaskan bahwa 

OASE KIM tetap aktif melakukan kegiatan sosial. 

Namun, kegiatan tersebut tidak dilakukan secara 

bersamaan melainkan masing-masing bidang yaitu 

pengasuhan dan pendidikan karakter, peningkatan 

kualitas kesehatan, sosial dan budaya, Indonesia 

bersih, dan Indonesia hijau. 

16. 25 

August 

2022 

7 Pekerja Ini Tak 

Layak Terima 

BSU 2022, Salah 

Satunya Kamu? 

Neutral Ayo 

Bandung 

7 pekerja ini tak layak terima BSU 2022 BLT Subsidi 

Gaji, salah satunya kamu?. Pemerintah sebelumnya 

mengumumkan akan menyalurkan dana BSU 2022 

untuk pekerja. Sampai dengan akhir Agustus 2022, 

masih belum ada kepastian kapan dana BSU 2022 

cair. Namun diketahui kini, dana BSU 2022 telah 

dialokasikan oleh Menaker. 

17. 25 

August 

2022 

Info BSU 2022: 

BLT Subsidi Gaji 

Rp1 Juta Cair ke 

Rekening Pekerja 

Jika Tahapan Ini 

Selesai 

Positive Ayo 

Bandung 

Lantas sudah sampai mana tahapan pencairan BLT 

Subsidi Gaji Rp1 juta saat ini?. Bantuan Subsidi Upah 

atau BSU 2022 akan cair ke rekening pekerja jika 

seluruh tahapan telah rampung. Kabar terbaru 

mengenai pencairan bantuan subsidi upah 

disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah. Namun sebelum mengetahui tahapan 

pencairan bantuan tersebut, ada syarat yang penting 

diketahui pekerja untuk mendapatkan bantuan Rp1 

juta. 

18. 25 

August 

2022 

Cara Cek 

Penerima BSU 

2022 Plus Tanda 

BLT Subsidi Gaji 

Rp1 Juta Cair ke 

Rekening 

Himbara 

Positive Ayo 

Surabaya 

Program Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 bagi 

pekerja yang terdampak Covid-19 bakal disalurkan 

dengan nilai bantuan langsung tunai atau BLT subsidi 

gaji Rp1 juta. Simak cara cek penerima BSU 2022 plus 

tanda BLT subsidi gaji Rp1 juta cair ke rekening 

pekerja, melalui Himbara alias Himpunan Bank 

Negara (Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN). Informasi 

dari pemerintah, BSU 2022 bakal menyasar 8,8 juta 

pekerja. Alokasi dana BSU 2022 tersebut diharapkan 

http://www.industry.co.id/read/111859/ibu-iriana-joko-widodo-dan-ibu-wury-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://www.industry.co.id/read/111859/ibu-iriana-joko-widodo-dan-ibu-wury-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://www.industry.co.id/read/111859/ibu-iriana-joko-widodo-dan-ibu-wury-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://www.industry.co.id/read/111859/ibu-iriana-joko-widodo-dan-ibu-wury-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://www.industry.co.id/read/111859/ibu-iriana-joko-widodo-dan-ibu-wury-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794259213/7-pekerja-ini-tak-layak-terima-bsu-2022-salah-satunya-kamu
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794259213/7-pekerja-ini-tak-layak-terima-bsu-2022-salah-satunya-kamu
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794259213/7-pekerja-ini-tak-layak-terima-bsu-2022-salah-satunya-kamu
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794259213/7-pekerja-ini-tak-layak-terima-bsu-2022-salah-satunya-kamu
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794258398/info-bsu-2022-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-ke-rekening-pekerja-jika-tahapan-ini-selesai
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794258398/info-bsu-2022-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-ke-rekening-pekerja-jika-tahapan-ini-selesai
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794258398/info-bsu-2022-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-ke-rekening-pekerja-jika-tahapan-ini-selesai
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794258398/info-bsu-2022-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-ke-rekening-pekerja-jika-tahapan-ini-selesai
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794258398/info-bsu-2022-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-ke-rekening-pekerja-jika-tahapan-ini-selesai
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794258398/info-bsu-2022-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-ke-rekening-pekerja-jika-tahapan-ini-selesai
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784261390/cara-cek-penerima-bsu-2022-plus-tanda-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-ke-rekening-himbara
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784261390/cara-cek-penerima-bsu-2022-plus-tanda-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-ke-rekening-himbara
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784261390/cara-cek-penerima-bsu-2022-plus-tanda-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-ke-rekening-himbara
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784261390/cara-cek-penerima-bsu-2022-plus-tanda-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-ke-rekening-himbara
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784261390/cara-cek-penerima-bsu-2022-plus-tanda-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-ke-rekening-himbara
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784261390/cara-cek-penerima-bsu-2022-plus-tanda-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-ke-rekening-himbara
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784261390/cara-cek-penerima-bsu-2022-plus-tanda-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-ke-rekening-himbara
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dapat memulikan ekonomi nasional setelah 

terdampak pandemi Covid-19. 

19. 25 

August 

2022 

Kilas NusAntara 

Siang 

Neutral Antara Ketiga berita tersebut dapat disaksikan pada Kilas 

NusAntara siang berikut ini.(Nabila Anisya 

Charisty/Yovita Amalia/Ludmila Yusufin Diah Nastiti). 

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyatakan 

peristiwa pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua 

Hutabarat (Brigadir J) menjadi momentum bagi Polri 

untuk memperbaiki diri. Seluruh peserta balap 

sepeda gunung, Kejuaraan Dunia Union Cycliste 

Internationale (UCI) Mountain Bike (MTB) Eliminator 

World Cup 2022 tiba di Palangka Raya. Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan Afriansyah Noor meminta kalangan 

muda di Jambi untuk kreatif dan inovatif agar bisa 

merebut pasar kerja. 

20. 25 

August 

2022 

BSU 2022 

Disalurkan ke 

Pekerja yang 

Penuhi Syarat, 

Berikut Golongan 

Tidak Dapat BLT 

Subsidi Gaji 

Negative Ayo 

Semarang 

- Sampai akhir Agustus ini belum juga ada kejelasan 

kapan dana BSU 2022 akan disalurkan. Pemerintah 

melalui Kemnaker awalnya akan menyalurkan dana 

BSU 2022 pada April lalu namun gagal. Tahapan 

regulasi harus dilakukan oleh Kemnaker agar 

penyaluran dana BSU 2022 berjalan dengan cepat, 

tepat, akurat serta akuntabel. Gagalnya penyaluran 

dana BSU pada April lalu dikarenakan regulasi teknis 

yang dilakukan oleh Kemnaker belum rampung. 

21. 25 

August 

2022 

Di Duga PT 

Anugerah Tidak 

Bertanggung 

Jawab Terkait 

Ada pekerjanya 

yang Meninggal 

Dunia 

Negative Jatim 

Aktual 

Lintas wahao, km 110 PT Anugerah Kecamatan 

Bengalon, Kalimantan timur tidak mau bertanggung 

jawab dan memberikan hak-hak Ibu IARA yang sudah 

meninggal dunia pada jam 12 malam tgl 24 Agustus 

2022, sedangkan Ibu Iara masih status kontra 2tahu 

sebagai karyawan begitu tutur keluarga nya atau ahli 

waris yang berhak menerima hak-hak dalam hal 

pekerja/buruh meninggal dunia Sedangkan ahli 

warisnya ada hak sebagaimana yang disebut dalam 

Pasal 61 ayat (5) UU Ketenagakerjaan. B. Biaya 

pemakaman dibayarkan sekaligus sebesar 

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan santunan 

berkala dibayarkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus 

ribu rupiah) per bulan selama 24 (dua puluh empat) 

bulan atau dibayarkan dimuka sekaligus sebesar 

Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu 

rupiah) atas pilihan Janda atau Duda atau Anak 

tenaga kerja yang bersangkutan, Namun Sampai Saat 

ini PT Anugerah Jln. Kemudian selain tunjangan 

kematian yang diberikan oleh Jamsostek kepada ahli 

http://www.antaranews.com/video/3078893/kilas-nusantara-siang
http://www.antaranews.com/video/3078893/kilas-nusantara-siang
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774261744/bsu-2022-disalurkan-ke-pekerja-yang-penuhi-syarat-berikut-golongan-tidak-dapat-blt-subsidi-gaji
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774261744/bsu-2022-disalurkan-ke-pekerja-yang-penuhi-syarat-berikut-golongan-tidak-dapat-blt-subsidi-gaji
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774261744/bsu-2022-disalurkan-ke-pekerja-yang-penuhi-syarat-berikut-golongan-tidak-dapat-blt-subsidi-gaji
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774261744/bsu-2022-disalurkan-ke-pekerja-yang-penuhi-syarat-berikut-golongan-tidak-dapat-blt-subsidi-gaji
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774261744/bsu-2022-disalurkan-ke-pekerja-yang-penuhi-syarat-berikut-golongan-tidak-dapat-blt-subsidi-gaji
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774261744/bsu-2022-disalurkan-ke-pekerja-yang-penuhi-syarat-berikut-golongan-tidak-dapat-blt-subsidi-gaji
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774261744/bsu-2022-disalurkan-ke-pekerja-yang-penuhi-syarat-berikut-golongan-tidak-dapat-blt-subsidi-gaji
http://jatimaktual.com/2022/08/25/di-duga-pt-anugerah-tidak-bertanggung-jawab-terkait-ada-pekerjanya-yang-meninggal-dunia
http://jatimaktual.com/2022/08/25/di-duga-pt-anugerah-tidak-bertanggung-jawab-terkait-ada-pekerjanya-yang-meninggal-dunia
http://jatimaktual.com/2022/08/25/di-duga-pt-anugerah-tidak-bertanggung-jawab-terkait-ada-pekerjanya-yang-meninggal-dunia
http://jatimaktual.com/2022/08/25/di-duga-pt-anugerah-tidak-bertanggung-jawab-terkait-ada-pekerjanya-yang-meninggal-dunia
http://jatimaktual.com/2022/08/25/di-duga-pt-anugerah-tidak-bertanggung-jawab-terkait-ada-pekerjanya-yang-meninggal-dunia
http://jatimaktual.com/2022/08/25/di-duga-pt-anugerah-tidak-bertanggung-jawab-terkait-ada-pekerjanya-yang-meninggal-dunia
http://jatimaktual.com/2022/08/25/di-duga-pt-anugerah-tidak-bertanggung-jawab-terkait-ada-pekerjanya-yang-meninggal-dunia
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waris, ahli waris juga mendapatkan sejumlah uang 

pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang 

penggantian sebagaimana yang disebut dalam Pasal 

166 UU Ketenagakerjaan dalam hal ini PT Anugerah. 

Kami Menduga bahwa PT AnugerahJln. 

22. 25 

August 

2022 

Cara Cek Hasil 

Kartu Prakerja 

Gelombang 42, 

Ini Solusi Jika Tak 

Dapat SMS 

Notifikasi 

Neutral Tribun 

News 

Jakarta 

Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 42 telah 

ditutup, simak cara cek hasilnya jika tak dapat SMS 

notifikasi. Jika dinyatakan lolos, nomor Kartu Prakerja 

akan tertera dan muncul status saldo pada 

dashboard akun. Seleksi pendaftaran Kartu Prakerja 

gelombang 42 ditutup pada Hari Selasa, (23/8/2022). 

Mengutip Instagram @prakerja.go.id, Kartu Prakerja 

gelombang 42 ditutup pukul 23.59 WIB. 

23. 25 

August 

2022 

Info Terbaru BSU 

2022 Ada Rp 1 

Juta Masuk 

Rekening, Cek 

Disini! 

Neutral Jabar 

Ekspres 

Info Terbaru BSU 2022 karena kini pekerja sudah 

dapat melihat daftar penerima BLT atau BSU 2022 

Payroll Subsidy Support (BSU) di situs resmi berikut 

ini. Berikut Cara Cek Status Penerima BLT Subsidi Gaji 

atau BSU 2022. Setiap pekerja yang memenuhi 

persyaratan akan mendapatkan subsidi gaji sebesar 

Rp 1 juta yang dimasukan ke rekening. Sekretaris 

Jenderal Kementerian Tenaga Kerja Anwar Sanusi 

mengatakan, info penyaluran subsidi gaji BLT atau 

BSU 2022 masih dalam tahap finalisasi, baik terkait 

data penerima maupun proses penyalurannya. 

24. 25 

August 

2022 

Dirjen Haiyani 

Buka Workshop 

Penerapan SMK3 

di Balai K3 dan 

BPVP di Kota 

Bandung 

Neutral Progresne

ws.info 

"Penerapan SMK3 akan berpengaruh dalam 

peningkatan kualitas produk, produktivitas tenaga 

kerja dan efisiensi perusahaan yang pada akhirnya 

mampu meningkatkan daya saing," kata Dirjen 

Binwasnaker dan K3 Kemnaker Haiyani Rumondang 

secara virtual saat membuka Workshop 'Penerapan 

SMK3 di Balai K3 dan Balai Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas (BPVP), di Kota Bandung, Jawa Barat, 

Rabu (24/8/2022) malam. Penerapan SMK3 di Balai 

K3 dan BPVP berdasarkan kebijakan nasional meliputi 

penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, 

pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi 

kinerja K3, dan peninjauan dan peningkatan kinerja 

SMK3. Haiyani berharap penerapan SMK3, Balai K3 

dan BPVP dapat mengelola risiko dan peluang K3 

sehingga dapat menghilangkan bahaya dan 

meminimalkan risiko dengan mengambil langkah-

langkah pencegahan dan perlindungan yang efektif. 

"Seluruh Balai K3 dan BPVP dapat mulai setting up 

penerapan SMK3 di masing-masing unit kerja, untuk 

http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/25/cara-cek-hasil-kartu-prakerja-gelombang-42-ini-solusi-jika-tak-dapat-sms-notifikasi
http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/25/cara-cek-hasil-kartu-prakerja-gelombang-42-ini-solusi-jika-tak-dapat-sms-notifikasi
http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/25/cara-cek-hasil-kartu-prakerja-gelombang-42-ini-solusi-jika-tak-dapat-sms-notifikasi
http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/25/cara-cek-hasil-kartu-prakerja-gelombang-42-ini-solusi-jika-tak-dapat-sms-notifikasi
http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/25/cara-cek-hasil-kartu-prakerja-gelombang-42-ini-solusi-jika-tak-dapat-sms-notifikasi
http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/25/cara-cek-hasil-kartu-prakerja-gelombang-42-ini-solusi-jika-tak-dapat-sms-notifikasi
http://jabarekspres.com/berita/2022/08/25/info-terbaru-bsu-2022-ada-rp-1-juta-masuk-rekening-cek-daftar-penerimanya-disini
http://jabarekspres.com/berita/2022/08/25/info-terbaru-bsu-2022-ada-rp-1-juta-masuk-rekening-cek-daftar-penerimanya-disini
http://jabarekspres.com/berita/2022/08/25/info-terbaru-bsu-2022-ada-rp-1-juta-masuk-rekening-cek-daftar-penerimanya-disini
http://jabarekspres.com/berita/2022/08/25/info-terbaru-bsu-2022-ada-rp-1-juta-masuk-rekening-cek-daftar-penerimanya-disini
http://jabarekspres.com/berita/2022/08/25/info-terbaru-bsu-2022-ada-rp-1-juta-masuk-rekening-cek-daftar-penerimanya-disini
http://progresnews.info/2022/08/25/dirjen-haiyani-buka-workshop-penerapan-smk3-balai-k3-dan-bpvp-kota-bandung
http://progresnews.info/2022/08/25/dirjen-haiyani-buka-workshop-penerapan-smk3-balai-k3-dan-bpvp-kota-bandung
http://progresnews.info/2022/08/25/dirjen-haiyani-buka-workshop-penerapan-smk3-balai-k3-dan-bpvp-kota-bandung
http://progresnews.info/2022/08/25/dirjen-haiyani-buka-workshop-penerapan-smk3-balai-k3-dan-bpvp-kota-bandung
http://progresnews.info/2022/08/25/dirjen-haiyani-buka-workshop-penerapan-smk3-balai-k3-dan-bpvp-kota-bandung
http://progresnews.info/2022/08/25/dirjen-haiyani-buka-workshop-penerapan-smk3-balai-k3-dan-bpvp-kota-bandung
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menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan 

efisien sekaligus mendorong produktivitas di 

lingkungan Balai K3 dan BPVP," katanya. 

25. 25 

August 

2022 

Sudah Terdaftar 

Sebagai 

Penerima Dana 

BSU? Cek link 

Kemnaker, 

Berikut Tahap 

Penyaluran BLT 

Subsidi 

Positive Ayo 

Semarang 

Dana BSU merupakan salah satu program bantuan 

sosial dari Pemerintah untuk pekerja atau buruh 

dalam meningkatkan perekonomian pascaCovid-19. 

Regulasi teknis harus dirampungkan agar proses 

penyaluran dana BLT subsidi gaji bisa berjalan 

dengan cepat, tepat, akurat serta akuntabel. - 

Pekerja atau buruh bisa mendapatkan dana bantuan 

BSU jika sudah memenuhi syarat ketentuan dari 

Kemnaker. Syarat tersebut diberikan karena, tidak 

semua pekerja atau buruh bisa menjadi penerima 

dana BSU dari Kemnaker. 

26. 25 

August 

2022 

Besok Terakhri! 

Cek Lowongan 

Kerja PT LPP Agro 

Nusantara, Catat 

Syaratnya dan 

Segera Kirim 

Lamaran 

Neutral Tribun 

News 

Jakarta 

Besok batas akhir lowongan kerja BUMN PT LPP Agro 

Nusantara, cek syarat dan posisi yang dibutuhkan. PT 

LPP Agro Nusantara 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. Mulanya perusahaan ini hanya 

bernama LPP, namun sejak bulan Juli 2019 

perusahaan kemudian berganti nama menjadi PT LPP 

Agro Nusantara. 

27. 25 

August 

2022 

3 Cara Cek BSU 

2022, BLT Subsidi 

Gaji Rp1 Juta 

Disebut Telah 

Dialokasikan 

Positive Ayo 

Surabaya 

Cara cek BSU 2022 banyak dicari pekerja calon 

penerima dana setelah dikabarkan BLT subsidi gaji 

Rp1 juta telah dialokasikan. Bantuan Subsidi Upah 

alias BSU 2022 telah dinantikan pekerja yang 

memiliki gaji paling banyak Rp3,5 juta. Namun, 

hingga Agustus akan habis dalam seminggu kedepan, 

BSU 2022 belum juga cair. Penantian BLT subsidi gaji 

ini telah dinantikan sejak dijanjikan cair sebelum 

lebaran 2022 atau sekitar April lalu. 

28. 25 

August 

2022 

SKKNI Pembeda 

Sertifikasi Legal 

dan Abal-abal 

Positive Suara 

Media 

Indonesia 

SKKNI ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan 

sertifikasi profesi atau kompetensi, baik dalam 

bentuk ujian maupun pemeriksaan portofolio 

peserta, yang penerapannya dilakukan melalui Badan 

Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). SKKNI adalah 

singkatan dari Standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia yang dipersyaratkan oleh Kementerian 

Tenaga Kerja untuk setiap bidang keahlian/profesi. 

Agar puluhan ribu pemegang sertifikat abal-abal 

http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774262058/sudah-terdaftar-sebagai-penerima-dana-bsu-cek-link-kemnaker-berikut-tahap-penyaluran-blt-subsidi
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774262058/sudah-terdaftar-sebagai-penerima-dana-bsu-cek-link-kemnaker-berikut-tahap-penyaluran-blt-subsidi
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774262058/sudah-terdaftar-sebagai-penerima-dana-bsu-cek-link-kemnaker-berikut-tahap-penyaluran-blt-subsidi
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774262058/sudah-terdaftar-sebagai-penerima-dana-bsu-cek-link-kemnaker-berikut-tahap-penyaluran-blt-subsidi
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774262058/sudah-terdaftar-sebagai-penerima-dana-bsu-cek-link-kemnaker-berikut-tahap-penyaluran-blt-subsidi
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774262058/sudah-terdaftar-sebagai-penerima-dana-bsu-cek-link-kemnaker-berikut-tahap-penyaluran-blt-subsidi
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774262058/sudah-terdaftar-sebagai-penerima-dana-bsu-cek-link-kemnaker-berikut-tahap-penyaluran-blt-subsidi
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774262058/sudah-terdaftar-sebagai-penerima-dana-bsu-cek-link-kemnaker-berikut-tahap-penyaluran-blt-subsidi
http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/25/besok-terakhri-cek-lowongan-kerja-pt-lpp-agro-nusantara-catat-syaratnya-dan-segera-kirim-lamaran
http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/25/besok-terakhri-cek-lowongan-kerja-pt-lpp-agro-nusantara-catat-syaratnya-dan-segera-kirim-lamaran
http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/25/besok-terakhri-cek-lowongan-kerja-pt-lpp-agro-nusantara-catat-syaratnya-dan-segera-kirim-lamaran
http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/25/besok-terakhri-cek-lowongan-kerja-pt-lpp-agro-nusantara-catat-syaratnya-dan-segera-kirim-lamaran
http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/25/besok-terakhri-cek-lowongan-kerja-pt-lpp-agro-nusantara-catat-syaratnya-dan-segera-kirim-lamaran
http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/25/besok-terakhri-cek-lowongan-kerja-pt-lpp-agro-nusantara-catat-syaratnya-dan-segera-kirim-lamaran
http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/25/besok-terakhri-cek-lowongan-kerja-pt-lpp-agro-nusantara-catat-syaratnya-dan-segera-kirim-lamaran
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784261471/3-cara-cek-bsu-2022-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-disebut-telah-dialokasikan
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784261471/3-cara-cek-bsu-2022-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-disebut-telah-dialokasikan
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784261471/3-cara-cek-bsu-2022-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-disebut-telah-dialokasikan
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784261471/3-cara-cek-bsu-2022-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-disebut-telah-dialokasikan
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784261471/3-cara-cek-bsu-2022-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-disebut-telah-dialokasikan
http://suaramediaindonesia.com/skkni-pembeda-sertifikasi-legal-dan-abal-abal
http://suaramediaindonesia.com/skkni-pembeda-sertifikasi-legal-dan-abal-abal
http://suaramediaindonesia.com/skkni-pembeda-sertifikasi-legal-dan-abal-abal
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UKW dewan pers tidak dirugikan, baik secara materi 

maupun moril, sebaiknya semua pemilik sertifikat 

UKW tersebut dilisensi kembali dengan mengikuti 

Sertifikasi Kompetensi Wartawan melalui prosedur 

yang benar dan legal di Lembaga Sertifikasi Profesi 

(LSP) terkait yang terlisensi oleh BNSP, secara gratis. 

Dengan demikian mereka bisa mendapatkan 

Sertifikat Kompetensi Wartawan yang diakui negara, 

berlogo Garuda Pancasila, dan disahkan BNSP, 

sebagaimana yang sudah dipunyai mereka yang telah 

mengikuti SKW melalui LSP Pers Indonesia. 

29. 25 

August 

2022 

Songsong IKN 

Nusantara, 

Pemuda 

Kalimantan 

Timur Bergerak 

Bersama 

Neutral Tribun 

Kaltara 

menggelayut jelang pemindahan ibu kota negara 

atau IKN Nusantara ke Kalimantan Timur. Tahun 

2021, tercatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Kota Samarinda, Balikpapan, dan Bontang berada di 

atas IPM Provinsi Kalimantan Timur. Ketimpangan 

IPM tiap daerah menjadikan daya saing SDM 

Kalimantan Timur secara keseluruhan belum optimal. 

Catatan ini akan menyoroti tentang peran potensial 

generasi muda Kalimantan Timur, selaku SDM yang 

akan berkiprah membangun daerah, khususnya IKN 

Nusantara nantinya. 

30. 25 

August 

2022 

Penerapan SMK3 

Berpengaruh 

Tingkatkan 

Kualitas Produk 

dan Daya Saing 

Positive Wartapem

baruan.co.i

d 

"Penerapan SMK3 akan berpengaruh dalam 

peningkatan kualitas produk, produktivitas tenaga 

kerja dan efisiensi perusahaan yang pada akhirnya 

mampu meningkatkan daya saing," kata Dirjen 

Binwasnaker dan K3 Kemnaker Haiyani Rumondang 

secara virtual saat membuka Workshop 'Penerapan 

SMK3 di Balai K3 dan Balai Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas (BPVP), di Kota Bandung, Jawa Barat, 

Rabu (24/8/2022) malam. "Penerapan SMK3 

menjamin terciptanya suatu sistem K3 di tempat 

kerja dengan melibatkan unsur manajemen, 

pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat 

buruh dalam rangka mencegah dan mengurangi 

kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta 

terciptanya tempat kerja yang nyaman, efisien dan 

produktif," ujar Haiyani. Penerapan SMK3 di Balai K3 

dan BPVP berdasarkan kebijakan nasional meliputi 

penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, 

pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi 

kinerja K3, dan peninjauan dan peningkatan kinerja 

SMK3. Salah satu tuntutan yang harus dipenuhi 

dalam menghadapi perdagangan global bagi 

http://kaltara.tribunnews.com/2022/08/25/songsong-ikn-nusantara-pemuda-kaltim-bergerak-bersama
http://kaltara.tribunnews.com/2022/08/25/songsong-ikn-nusantara-pemuda-kaltim-bergerak-bersama
http://kaltara.tribunnews.com/2022/08/25/songsong-ikn-nusantara-pemuda-kaltim-bergerak-bersama
http://kaltara.tribunnews.com/2022/08/25/songsong-ikn-nusantara-pemuda-kaltim-bergerak-bersama
http://kaltara.tribunnews.com/2022/08/25/songsong-ikn-nusantara-pemuda-kaltim-bergerak-bersama
http://kaltara.tribunnews.com/2022/08/25/songsong-ikn-nusantara-pemuda-kaltim-bergerak-bersama
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/penerapan-smk3-berpengaruh-tingkatkan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/penerapan-smk3-berpengaruh-tingkatkan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/penerapan-smk3-berpengaruh-tingkatkan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/penerapan-smk3-berpengaruh-tingkatkan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/penerapan-smk3-berpengaruh-tingkatkan.html
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perusahaan yaitu kewajiban penerapan Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(SMK3). 

31. 25 

August 

2022 

Kenapa BSU 2022 

Masih Belum 

Cair? Ini 

Penjelasan 

Kemnaker Terkait 

Jadwal BLT 

Subsidi Gaji Rp1 

Juta 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Simak berikut penjelasan Kemnaker terkait jadwal 

pencairan BSU 2022 yang masih belum cair. Kabar 

pencairan BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta 

hingga kini terus dinantikan oleh para pekerja. Hal ini 

karena penyaluran BSU 2022 atau BLT subsidi gaji 

Rp1 juta hingga kini tak kunjung juga cair dan tak ada 

kejelasan. Padahal rencana awal pencairan BSU 2022 

ini dijadwalkan akan cair pada bulan April lalu namun 

hingga kini di bulan Agustus masih belum juga 

rampung. 

32. 25 

August 

2022 

Penerapan MK3 

Akan Tingkatkan 

Daya Saing 

Positive Suara.com Hal tersebut disampaikan Dirjen Binwasnaker dan K3 

Kemnaker Haiyani Rumondang secara virtual saat 

membuka Workshop 'Penerapan SMK3 di Balai K3 

dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), 

di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (24/8/2022) 

malam. "Penerapan SMK3 menjamin terciptanya 

suatu sistem K3 di tempat kerja dengan melibatkan 

unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat 

pekerja/serikat buruh dalam rangka mencegah dan 

mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat 

kerja serta terciptanya tempat kerja yang nyaman, 

efisien dan produktif," ujar Haiyani. Penerapan SMK3 

di Balai K3 dan BPVP berdasarkan kebijakan nasional 

meliputi penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, 

pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi 

kinerja K3, dan peninjauan dan peningkatan kinerja 

SMK3. Salah satu tuntutan yang harus dipenuhi 

dalam menghadapi perdagangan global bagi 

perusahaan yaitu kewajiban penerapan Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(SMK3). 

33. 25 

August 

2022 

Ini Pekerja yang 

Dapat BLT 

Subsidi Gaji, Cek 

Rekening Saldo 

Bertambah Rp1 

Juta 

Positive Okezone Pekerja yang mendapatkan BLT subsidi gaji 2022 atau 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp1 juta. 

Mengacu penyaluran BLT subsidi gaji tahun lalu, 

berikut ini syarat pekerja yang akan dapat BLT subsidi 

gaji Rp1 juta:. BSU dan akan diberikan kepada 

pekerja atau buruh sebesar Rp500. 000 per bulan 

selama dua bulan yang dibayarkan sekaligus sebesar 

Rp1 juta. Target penyaluran BLT subsidi gaji 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095357971/kenapa-bsu-2022-masih-belum-cair-ini-penjelasan-kemnaker-terkait-jadwal-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095357971/kenapa-bsu-2022-masih-belum-cair-ini-penjelasan-kemnaker-terkait-jadwal-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095357971/kenapa-bsu-2022-masih-belum-cair-ini-penjelasan-kemnaker-terkait-jadwal-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095357971/kenapa-bsu-2022-masih-belum-cair-ini-penjelasan-kemnaker-terkait-jadwal-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095357971/kenapa-bsu-2022-masih-belum-cair-ini-penjelasan-kemnaker-terkait-jadwal-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095357971/kenapa-bsu-2022-masih-belum-cair-ini-penjelasan-kemnaker-terkait-jadwal-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095357971/kenapa-bsu-2022-masih-belum-cair-ini-penjelasan-kemnaker-terkait-jadwal-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095357971/kenapa-bsu-2022-masih-belum-cair-ini-penjelasan-kemnaker-terkait-jadwal-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://metro.suara.com/read/2022/08/25/150448/penerapan-mk3-akan-tingkatkan-daya-saing
http://metro.suara.com/read/2022/08/25/150448/penerapan-mk3-akan-tingkatkan-daya-saing
http://metro.suara.com/read/2022/08/25/150448/penerapan-mk3-akan-tingkatkan-daya-saing
http://economy.okezone.com/read/2022/08/25/320/2654384/ini-pekerja-yang-dapat-blt-subsidi-gaji-cek-rekening-saldo-bertambah-rp1-juta
http://economy.okezone.com/read/2022/08/25/320/2654384/ini-pekerja-yang-dapat-blt-subsidi-gaji-cek-rekening-saldo-bertambah-rp1-juta
http://economy.okezone.com/read/2022/08/25/320/2654384/ini-pekerja-yang-dapat-blt-subsidi-gaji-cek-rekening-saldo-bertambah-rp1-juta
http://economy.okezone.com/read/2022/08/25/320/2654384/ini-pekerja-yang-dapat-blt-subsidi-gaji-cek-rekening-saldo-bertambah-rp1-juta
http://economy.okezone.com/read/2022/08/25/320/2654384/ini-pekerja-yang-dapat-blt-subsidi-gaji-cek-rekening-saldo-bertambah-rp1-juta
http://economy.okezone.com/read/2022/08/25/320/2654384/ini-pekerja-yang-dapat-blt-subsidi-gaji-cek-rekening-saldo-bertambah-rp1-juta
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menyasar 8,8 juta pekerja di Indonesia dengan total 

anggaran Rp8,8 triliun. 

34. 25 

August 

2022 

Percepatan 

Pembangunan 

Tanah Papua, 

Berikut Ini Hasil 

Koordinasi 

Sekretariat Wakil 

Presiden RI dan 

Kementerian 

Bersama PGGP 

Papua Dan Papua 

Barat 

Neutral Kontrastim

es.com 

COM | Papua- Bertempat di Aula Gedung Keuangan 

Negara, Kota Jayapura, jajaran Sekretariat Wakil 

Presiden RI menyelenggarakan Rapat Koordinasi 

dengan tema "Percepatan Pembangunan 

Kesejahteraan Di Tanah Papua Melalui Kemitraan 

Dengan PGGP Prov. Rapat ini melibatkan sejumlah 

pejabat dari kementerian/lembaga teknis dan 

lembaga gereja di Tanah Papua yang tergabung 

dalam PGGP (Persekutuan Gereja-Gereja di Papua) 

Papua dan Papua Barat, unsur Pemda Papua dan 

Papua Barat serta 5 aras gereja lokal. Rapat 

Koordinasi ini diselenggarakan dalam rangka 

menindaklanjuti arahan dari Wakil Presiden RI, K.H. 

Ma'ruf Amin, untuk melibatkan gereja-gereja Papua 

dalam upaya mengakselerasi percepatan 

pembangunan Papua dan Papua Barat yang 

disampaikan beliau secara langsung saat menerima 

audiensi dari PGGP/PB pada 20 April 2022 di Jakarta. 

Pada momentum tersebut, PGGP/PB menyerahkan 

Rekomendasi yang berisi poin-poin masukan dari 

tokoh Gereja Papua sebagai bahan pertimbangan 

bagi Wapres RI dalam membangun Tanah Papua. 

35. 25 

August 

2022 

Terapkan SMK3, 

Tingkatkan 

Kualitas Produk 

dan Daya Saing 

Positive Pewartasat

u.com 

"Penerapan SMK3 akan berpengaruh dalam 

peningkatan kualitas produk, produktivitas tenaga 

kerja dan efisiensi perusahaan yang pada akhirnya 

mampu meningkatkan daya saing," kata Dirjen 

Binwasnaker dan K3 Kemnaker Haiyani Rumondang 

secara virtual saat membuka Workshop 'Penerapan 

SMK3 di Balai K3 dan Balai Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas (BPVP), di Kota Bandung, Jawa Barat, 

Rabu (24/8/2022) malam. Haiyani berharap 

penerapan SMK3, Balai K3 dan BPVP dapat 

mengelola risiko dan peluang K3 sehingga dapat 

menghilangkan bahaya dan meminimalkan risiko 

dengan mengambil langkah-langkah pencegahan dan 

perlindungan yang efektif. Salah satu tuntutan yang 

harus dipenuhi dalam menghadapi perdagangan 

global bagi perusahaan yaitu kewajiban penerapan 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (SMK3). Dengan penerapan K3 melalui SMK3 

bagi setiap perusahaan, maka perlindungan K3 bagi 

http://kontrastimes.com/percepatan-pembangunan-tanah-papua-berikut-ini-hasil-koordinasi-sekretariat-wakil-presiden-ri-dan-kementerian-bersama-pggp-papua-dan-papua-barat
http://kontrastimes.com/percepatan-pembangunan-tanah-papua-berikut-ini-hasil-koordinasi-sekretariat-wakil-presiden-ri-dan-kementerian-bersama-pggp-papua-dan-papua-barat
http://kontrastimes.com/percepatan-pembangunan-tanah-papua-berikut-ini-hasil-koordinasi-sekretariat-wakil-presiden-ri-dan-kementerian-bersama-pggp-papua-dan-papua-barat
http://kontrastimes.com/percepatan-pembangunan-tanah-papua-berikut-ini-hasil-koordinasi-sekretariat-wakil-presiden-ri-dan-kementerian-bersama-pggp-papua-dan-papua-barat
http://kontrastimes.com/percepatan-pembangunan-tanah-papua-berikut-ini-hasil-koordinasi-sekretariat-wakil-presiden-ri-dan-kementerian-bersama-pggp-papua-dan-papua-barat
http://kontrastimes.com/percepatan-pembangunan-tanah-papua-berikut-ini-hasil-koordinasi-sekretariat-wakil-presiden-ri-dan-kementerian-bersama-pggp-papua-dan-papua-barat
http://kontrastimes.com/percepatan-pembangunan-tanah-papua-berikut-ini-hasil-koordinasi-sekretariat-wakil-presiden-ri-dan-kementerian-bersama-pggp-papua-dan-papua-barat
http://kontrastimes.com/percepatan-pembangunan-tanah-papua-berikut-ini-hasil-koordinasi-sekretariat-wakil-presiden-ri-dan-kementerian-bersama-pggp-papua-dan-papua-barat
http://kontrastimes.com/percepatan-pembangunan-tanah-papua-berikut-ini-hasil-koordinasi-sekretariat-wakil-presiden-ri-dan-kementerian-bersama-pggp-papua-dan-papua-barat
http://kontrastimes.com/percepatan-pembangunan-tanah-papua-berikut-ini-hasil-koordinasi-sekretariat-wakil-presiden-ri-dan-kementerian-bersama-pggp-papua-dan-papua-barat
http://kontrastimes.com/percepatan-pembangunan-tanah-papua-berikut-ini-hasil-koordinasi-sekretariat-wakil-presiden-ri-dan-kementerian-bersama-pggp-papua-dan-papua-barat
http://pewartasatu.com/terapkan-smk3-tingkatkan-kualitas-produk-dan-daya-saing
http://pewartasatu.com/terapkan-smk3-tingkatkan-kualitas-produk-dan-daya-saing
http://pewartasatu.com/terapkan-smk3-tingkatkan-kualitas-produk-dan-daya-saing
http://pewartasatu.com/terapkan-smk3-tingkatkan-kualitas-produk-dan-daya-saing
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tenaga kerja, peningkatan efisiensi, dan produktivitas 

perusahaan dapat terwujud. 

36. 25 

August 

2022 

Untuk Pertama 

Kalinya, Ibu 

Iriana Jokowi dan 

Ibu Wury Ma'ruf 

Amin Turun 

Bareng Tinju 

Pelaksanaan Tes 

IVA 

Neutral Kontrastim

es.com 

Sebelumnya, Ibu Iriana dan Ibu Wury Ma'ruf Amin 

beserta anggota OASE KIM meninjau pelaksanaan 

pemeriksaan tes IVA bagi 100 pegawai wanita PT 

KMK Global Sports. Kontras TIMES. COM | 

Tanggerang- Ibu Iriana Joko Widodo menyampaikan 

bahwa Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet 

Indonesia Maju (OASE KIM) akan kembali melakukan 

kegiatan sosial bersama-sama di berbagai bidang 

mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga sosial 

budaya. Salah satunya adalah peninjauan 

pemeriksaan kesehatan IVA (inspeksi visual asam 

asetat) di PT KMK Global Sports, Kabupaten 

Tangerang, Rabu, 24 Agustus 2022. 

37. 25 

August 

2022 

Departemen 

Sastra Inggris UH 

berkolaborasi 

dengan IWG 

Australia 

Neutral Antara 

Kalteng 

Departemen Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya 

(FIB), Universitas Hasanuddin (Unhas) melaksanakan 

kolaborasi dengan International Working Group 

(IWG) Australia guna mendukung mahasiswa dan 

alumni untuk bekerja di Australia. "Kami menyambut 

sangat baik kegiatan ini serta kami berharap 

kolaborasi antara departemen sastra inggris dan IWG 

dapat memberikan manfaat sebaik mungkin," ucap 

Fathurrahman selaku perwakilan dekan FIB Unhas. 

Alumni dan mahasiswa yang ingin mengikuti program 

kolaborasi tersebut, dapat mengisi lembar data diri 

yang telah disiapkan di Departemen Sastra Inggris 

Unhas. Program "Placement of Indonesian Migrant 

Workers in Australia" dihadiri oleh mahasiswa dan 

alumni sastra Inggris secara luring di aula Prof. 

Mattulada dan daring melalui aplikasi Zoom, di 

Makassar, Kamis. 

38. 25 

August 

2022 

Departemen 

Sastra Inggris UH 

berkolaborasi 

dengan IWG 

Australia 

Neutral Antara Kami menyambut sangat baik kegiatan ini serta kami 

berharap kolaborasi antara departemen sastra inggris 

dan IWG dapat memberikan manfaat sebaik 

mungkin, Makassar (ANTARA)- Departemen Sastra 

Inggris, Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Universitas 

Hasanuddin (Unhas) melaksanakan kolaborasi 

dengan International Working Group (IWG) Australia 

guna mendukung mahasiswa dan alumni untuk 

bekerja di Australia. "Kami menyambut sangat baik 

kegiatan ini serta kami berharap kolaborasi antara 

departemen sastra inggris dan IWG dapat 

memberikan manfaat sebaik mungkin," ucap 

http://kontrastimes.com/untuk-pertama-kalinya-ibu-iriana-jokowi-dan-ibu-wury-maruf-amin-tinjau-bareng-pelaksanaan-tes-iva
http://kontrastimes.com/untuk-pertama-kalinya-ibu-iriana-jokowi-dan-ibu-wury-maruf-amin-tinjau-bareng-pelaksanaan-tes-iva
http://kontrastimes.com/untuk-pertama-kalinya-ibu-iriana-jokowi-dan-ibu-wury-maruf-amin-tinjau-bareng-pelaksanaan-tes-iva
http://kontrastimes.com/untuk-pertama-kalinya-ibu-iriana-jokowi-dan-ibu-wury-maruf-amin-tinjau-bareng-pelaksanaan-tes-iva
http://kontrastimes.com/untuk-pertama-kalinya-ibu-iriana-jokowi-dan-ibu-wury-maruf-amin-tinjau-bareng-pelaksanaan-tes-iva
http://kontrastimes.com/untuk-pertama-kalinya-ibu-iriana-jokowi-dan-ibu-wury-maruf-amin-tinjau-bareng-pelaksanaan-tes-iva
http://kontrastimes.com/untuk-pertama-kalinya-ibu-iriana-jokowi-dan-ibu-wury-maruf-amin-tinjau-bareng-pelaksanaan-tes-iva
http://kontrastimes.com/untuk-pertama-kalinya-ibu-iriana-jokowi-dan-ibu-wury-maruf-amin-tinjau-bareng-pelaksanaan-tes-iva
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3079397/departemen-sastra-inggris-uh-berkolaborasi-dengan-iwg-australia
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3079397/departemen-sastra-inggris-uh-berkolaborasi-dengan-iwg-australia
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3079397/departemen-sastra-inggris-uh-berkolaborasi-dengan-iwg-australia
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3079397/departemen-sastra-inggris-uh-berkolaborasi-dengan-iwg-australia
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3079397/departemen-sastra-inggris-uh-berkolaborasi-dengan-iwg-australia
http://www.antaranews.com/berita/3079397/departemen-sastra-inggris-uh-berkolaborasi-dengan-iwg-australia
http://www.antaranews.com/berita/3079397/departemen-sastra-inggris-uh-berkolaborasi-dengan-iwg-australia
http://www.antaranews.com/berita/3079397/departemen-sastra-inggris-uh-berkolaborasi-dengan-iwg-australia
http://www.antaranews.com/berita/3079397/departemen-sastra-inggris-uh-berkolaborasi-dengan-iwg-australia
http://www.antaranews.com/berita/3079397/departemen-sastra-inggris-uh-berkolaborasi-dengan-iwg-australia
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Fathurrahman selaku perwakilan dekan FIB Unhas. 

Alumni dan mahasiswa yang ingin mengikuti program 

kolaborasi tersebut, dapat mengisi lembar data diri 

yang telah disiapkan di Departemen Sastra Inggris 

Unhas. Program "Placement of Indonesian Migrant 

Workers in Australia" dihadiri oleh mahasiswa dan 

alumni sastra Inggris secara luring di aula Prof. 

Mattulada dan daring melalui aplikasi Zoom, di 

Makassar, Kamis. 

39. 25 

August 

2022 

Departemen 

Sastra Inggris UH 

berkolaborasi 

dengan IWG 

Australia 

Neutral Antara 

Kaltara 

Departemen Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya 

(FIB), Universitas Hasanuddin (Unhas) melaksanakan 

kolaborasi dengan International Working Group 

(IWG) Australia guna mendukung mahasiswa dan 

alumni untuk bekerja di Australia. "Kami menyambut 

sangat baik kegiatan ini serta kami berharap 

kolaborasi antara departemen sastra inggris dan IWG 

dapat memberikan manfaat sebaik mungkin," ucap 

Fathurrahman selaku perwakilan dekan FIB Unhas. 

Alumni dan mahasiswa yang ingin mengikuti program 

kolaborasi tersebut, dapat mengisi lembar data diri 

yang telah disiapkan di Departemen Sastra Inggris 

Unhas. Program "Placement of Indonesian Migrant 

Workers in Australia" dihadiri oleh mahasiswa dan 

alumni sastra Inggris secara luring di aula Prof. 

Mattulada dan daring melalui aplikasi Zoom, di 

Makassar, Kamis. 

40. 25 

August 

2022 

Departemen 

Sastra Inggris UH 

berkolaborasi 

dengan IWG 

Australia 

Neutral Antara 

Sumbar 

Departemen Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya 

(FIB), Universitas Hasanuddin (Unhas) melaksanakan 

kolaborasi dengan International Working Group 

(IWG) Australia guna mendukung mahasiswa dan 

alumni untuk bekerja di Australia. "Kami menyambut 

sangat baik kegiatan ini serta kami berharap 

kolaborasi antara departemen sastra inggris dan IWG 

dapat memberikan manfaat sebaik mungkin," ucap 

Fathurrahman selaku perwakilan dekan FIB Unhas. 

Alumni dan mahasiswa yang ingin mengikuti program 

kolaborasi tersebut, dapat mengisi lembar data diri 

yang telah disiapkan di Departemen Sastra Inggris 

Unhas. Program "Placement of Indonesian Migrant 

Workers in Australia" dihadiri oleh mahasiswa dan 

alumni sastra Inggris secara luring di aula Prof. 

Mattulada dan daring melalui aplikasi Zoom, di 

Makassar, Kamis. 

http://kaltara.antaranews.com/nasional/berita/3079397/departemen-sastra-inggris-uh-berkolaborasi-dengan-iwg-australia
http://kaltara.antaranews.com/nasional/berita/3079397/departemen-sastra-inggris-uh-berkolaborasi-dengan-iwg-australia
http://kaltara.antaranews.com/nasional/berita/3079397/departemen-sastra-inggris-uh-berkolaborasi-dengan-iwg-australia
http://kaltara.antaranews.com/nasional/berita/3079397/departemen-sastra-inggris-uh-berkolaborasi-dengan-iwg-australia
http://kaltara.antaranews.com/nasional/berita/3079397/departemen-sastra-inggris-uh-berkolaborasi-dengan-iwg-australia
http://sumbar.antaranews.com/nasional/berita/3079397/departemen-sastra-inggris-uh-berkolaborasi-dengan-iwg-australia
http://sumbar.antaranews.com/nasional/berita/3079397/departemen-sastra-inggris-uh-berkolaborasi-dengan-iwg-australia
http://sumbar.antaranews.com/nasional/berita/3079397/departemen-sastra-inggris-uh-berkolaborasi-dengan-iwg-australia
http://sumbar.antaranews.com/nasional/berita/3079397/departemen-sastra-inggris-uh-berkolaborasi-dengan-iwg-australia
http://sumbar.antaranews.com/nasional/berita/3079397/departemen-sastra-inggris-uh-berkolaborasi-dengan-iwg-australia
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41. 25 

August 

2022 

Departemen 

Sastra Inggris UH 

berkolaborasi 

dengan IWG 

Australia 

Neutral Antara 

Papua 

Departemen Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya 

(FIB), Universitas Hasanuddin (Unhas) melaksanakan 

kolaborasi dengan International Working Group 

(IWG) Australia guna mendukung mahasiswa dan 

alumni untuk bekerja di Australia. "Kami menyambut 

sangat baik kegiatan ini serta kami berharap 

kolaborasi antara departemen sastra inggris dan IWG 

dapat memberikan manfaat sebaik mungkin," ucap 

Fathurrahman selaku perwakilan dekan FIB Unhas. 

Alumni dan mahasiswa yang ingin mengikuti program 

kolaborasi tersebut, dapat mengisi lembar data diri 

yang telah disiapkan di Departemen Sastra Inggris 

Unhas. Departemen Sastra Inggris, Fakultas Ilmu 

Budaya (FIB), Universitas Hasanuddin (Unhas) 

melaksanakan kolaborasi dengan International 

Working Group (IWG) Australia guna mendukung 

mahasiswa dan alumni untuk bekerja di Australia. 

42. 25 

August 

2022 

Departemen 

Sastra Inggris UH 

berkolaborasi 

dengan IWG 

Australia 

Neutral Antara 

Sulteng 

Departemen Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya 

(FIB), Universitas Hasanuddin (Unhas) melaksanakan 

kolaborasi dengan International Working Group 

(IWG) Australia guna mendukung mahasiswa dan 

alumni untuk bekerja di Australia. "Kami menyambut 

sangat baik kegiatan ini serta kami berharap 

kolaborasi antara departemen sastra inggris dan IWG 

dapat memberikan manfaat sebaik mungkin," ucap 

Fathurrahman selaku perwakilan dekan FIB Unhas. 

Alumni dan mahasiswa yang ingin mengikuti program 

kolaborasi tersebut, dapat mengisi lembar data diri 

yang telah disiapkan di Departemen Sastra Inggris 

Unhas. Program "Placement of Indonesian Migrant 

Workers in Australia" dihadiri oleh mahasiswa dan 

alumni sastra Inggris secara luring di aula Prof. 

Mattulada dan daring melalui aplikasi Zoom, di 

Makassar, Kamis. 

43. 25 

August 

2022 

Departemen 

Sastra Inggris UH 

berkolaborasi 

dengan IWG 

Australia 

Neutral Antara 

Sumut 

Departemen Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya 

(FIB), Universitas Hasanuddin (Unhas) melaksanakan 

kolaborasi dengan International Working Group 

(IWG) Australia guna mendukung mahasiswa dan 

alumni untuk bekerja di Australia. "Kami menyambut 

sangat baik kegiatan ini serta kami berharap 

kolaborasi antara departemen sastra inggris dan IWG 

dapat memberikan manfaat sebaik mungkin," ucap 

Fathurrahman selaku perwakilan dekan FIB Unhas. 

Alumni dan mahasiswa yang ingin mengikuti program 

http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3079397/departemen-sastra-inggris-uh-berkolaborasi-dengan-iwg-australia
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3079397/departemen-sastra-inggris-uh-berkolaborasi-dengan-iwg-australia
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3079397/departemen-sastra-inggris-uh-berkolaborasi-dengan-iwg-australia
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3079397/departemen-sastra-inggris-uh-berkolaborasi-dengan-iwg-australia
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3079397/departemen-sastra-inggris-uh-berkolaborasi-dengan-iwg-australia
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3079397/departemen-sastra-inggris-uh-berkolaborasi-dengan-iwg-australia
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3079397/departemen-sastra-inggris-uh-berkolaborasi-dengan-iwg-australia
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3079397/departemen-sastra-inggris-uh-berkolaborasi-dengan-iwg-australia
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3079397/departemen-sastra-inggris-uh-berkolaborasi-dengan-iwg-australia
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3079397/departemen-sastra-inggris-uh-berkolaborasi-dengan-iwg-australia
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3079397/departemen-sastra-inggris-uh-berkolaborasi-dengan-iwg-australia
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3079397/departemen-sastra-inggris-uh-berkolaborasi-dengan-iwg-australia
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3079397/departemen-sastra-inggris-uh-berkolaborasi-dengan-iwg-australia
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3079397/departemen-sastra-inggris-uh-berkolaborasi-dengan-iwg-australia
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3079397/departemen-sastra-inggris-uh-berkolaborasi-dengan-iwg-australia
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kolaborasi tersebut, dapat mengisi lembar data diri 

yang telah disiapkan di Departemen Sastra Inggris 

Unhas. Program "Placement of Indonesian Migrant 

Workers in Australia" dihadiri oleh mahasiswa dan 

alumni sastra Inggris secara luring di aula Prof. 

Mattulada dan daring melalui aplikasi Zoom, di 

Makassar, Kamis. 

44. 25 

August 

2022 

Departemen 

Sastra Inggris UH 

berkolaborasi 

dengan IWG 

Australia 

Neutral Antara 

Riau 

Departemen Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya 

(FIB), Universitas Hasanuddin (Unhas) melaksanakan 

kolaborasi dengan International Working Group 

(IWG) Australia guna mendukung mahasiswa dan 

alumni untuk bekerja di Australia. "Kami menyambut 

sangat baik kegiatan ini serta kami berharap 

kolaborasi antara departemen sastra inggris dan IWG 

dapat memberikan manfaat sebaik mungkin," ucap 

Fathurrahman selaku perwakilan dekan FIB Unhas. 

Alumni dan mahasiswa yang ingin mengikuti program 

kolaborasi tersebut, dapat mengisi lembar data diri 

yang telah disiapkan di Departemen Sastra Inggris 

Unhas. Program "Placement of Indonesian Migrant 

Workers in Australia" dihadiri oleh mahasiswa dan 

alumni sastra Inggris secara luring di aula Prof. 

Mattulada dan daring melalui aplikasi Zoom, di 

Makassar, Kamis. 

45. 25 

August 

2022 

Sastra Inggris 

Unhas 

laksanakan 

program 

kolaborasi 

dengan IWG 

Australia 

Neutral Antara 

Sulsel 

Kegiatan dimulai dengan perkenalan mahasiswa dan 

alumni Sastra Inggris Universitas Hasanuddin 

terhadap IWG Australia serta kehidupan kerja di 

Australia. Selain itu, CEO IWG Australia, J. Alan 

Gerungan menawarkan program untuk memudahkan 

orang-orang yang ingin bekerja di Australia. Com 

dengan judul: Departemen Sastra Inggris UH 

berkolaborasi dengan IWG Australia. Departemen 

Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Universitas 

Hasanuddin (Unhas) melaksanakan kolaborasi 

dengan International Working Group (IWG) Australia 

guna mendukung mahasiswa dan alumni untuk 

bekerja di Australia. 

46. 25 

August 

2022 

Kemenlu: 241 

Calon TKI Ilegal 

Berhasil 

Dipulangkan dari 

Kamboja 

Positive Kompas Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) 

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Judha Nugraha 

mengatakan, calon TKI ilegal itu semula bakal 

berangkat dari Medan menuju Kamboja. Bahkan 

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan 

pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Kamboja 

dan Kepala Kepolisian Kamboja. Judha menyebut, 

http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3079397/departemen-sastra-inggris-uh-berkolaborasi-dengan-iwg-australia
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3079397/departemen-sastra-inggris-uh-berkolaborasi-dengan-iwg-australia
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3079397/departemen-sastra-inggris-uh-berkolaborasi-dengan-iwg-australia
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3079397/departemen-sastra-inggris-uh-berkolaborasi-dengan-iwg-australia
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3079397/departemen-sastra-inggris-uh-berkolaborasi-dengan-iwg-australia
http://makassar.antaranews.com/berita/419377/sastra-inggris-unhas-laksanakan-program-kolaborasi-dengan-iwg-australia
http://makassar.antaranews.com/berita/419377/sastra-inggris-unhas-laksanakan-program-kolaborasi-dengan-iwg-australia
http://makassar.antaranews.com/berita/419377/sastra-inggris-unhas-laksanakan-program-kolaborasi-dengan-iwg-australia
http://makassar.antaranews.com/berita/419377/sastra-inggris-unhas-laksanakan-program-kolaborasi-dengan-iwg-australia
http://makassar.antaranews.com/berita/419377/sastra-inggris-unhas-laksanakan-program-kolaborasi-dengan-iwg-australia
http://makassar.antaranews.com/berita/419377/sastra-inggris-unhas-laksanakan-program-kolaborasi-dengan-iwg-australia
http://makassar.antaranews.com/berita/419377/sastra-inggris-unhas-laksanakan-program-kolaborasi-dengan-iwg-australia
http://nasional.kompas.com/read/2022/08/25/16201071/kemenlu-241-calon-tki-ilegal-berhasil-dipulangkan-dari-kamboja
http://nasional.kompas.com/read/2022/08/25/16201071/kemenlu-241-calon-tki-ilegal-berhasil-dipulangkan-dari-kamboja
http://nasional.kompas.com/read/2022/08/25/16201071/kemenlu-241-calon-tki-ilegal-berhasil-dipulangkan-dari-kamboja
http://nasional.kompas.com/read/2022/08/25/16201071/kemenlu-241-calon-tki-ilegal-berhasil-dipulangkan-dari-kamboja
http://nasional.kompas.com/read/2022/08/25/16201071/kemenlu-241-calon-tki-ilegal-berhasil-dipulangkan-dari-kamboja
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kasus-kasus perekrutan calon TKI ilegal bukan hanya 

terjadi di Kamboja, melainkan di sebagian negara 

Asia. "Dari hasil wawancara dengan penumpang, 

kami menduga mereka ini akan bekerja di Kamboja 

tanpa dilengkapi prosedur yang berlaku. 

47. 25 

August 

2022 

Hindari 

Perekrutan TKI 

Ilegal, Kemenlu 

Ingatkan Warga 

Tak Tergiur Gaji 

Tinggi 

Positive Kompas Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) kembali 

mengingatkan agar masyarakat tidak mudah percaya 

pada modus-modus penipuan perekrutan TKI ilegal. 

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) 

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Judha Nugraha 

mengatakan, iming-iming gaji tinggi yang ditawarkan 

umumnya tidak mensyaratkan kualifikasi yang 

diinginkan perekrut atau calon majikan. Tak heran dia 

meminta masyarakat turut serta mencegah 

pemberangkatan calon TKI ilegal. Terbaru, Kemenlu 

kembali memulangkan 241 Warga Negara Indonesia 

(WNI) setelah melakukan berbagai upaya teknis 

maupun diplomasi tingkat tinggi, termasuk 

mengagendakan pertemuan antara Menteri Luar 

Negeri Retno Marsudi dan Menteri Dalam Negeri 

Kamboja serta Kepala Kepolisian Kamboja. 

48. 25 

August 

2022 

Peserta BPJS 

Ketenagakerjaan 

Dapat Bantuan 

Renovasi dan 

KPR Rumah 

Positive Jawa Pos Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyerahkan 

bantuan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK). Dengan fasilitas ini diharapkan 

dapat memudahkan para peserta BPJS 

Ketenagakerjaan untuk membeli rumah sejahtera," 

ucap Deny. Bantuan itu berupa fasilitas kredit 

pemilikan rumah (KPR) dan renovasi. Bantuan 

diserahkan pada Selasa (23/8) bersama Direktur 

Utama Anggoro Eko Cahyo dan Direktur Utama PT 

Bank Tabungan Negara (Persero) Haru 

Koesmahargyo. 

49. 25 

August 

2022 

IOM Gandeng 

Kemenaker Dan 

BP2MI Gelar 

Pelatihan Bagi 

Mantan PMI 

Untuk Tingkatkan 

Ekonomi | Duta 

Publik 

Positive Duta 

Publik 

dutapublik.com, KARAWANG- Dalam rangka 

meningkatkan kapasitas ekonomi bagi Purna PMI 

(Pekerja Migran Indonesia) terdampak Covid-19 IOM 

(International Organization of Migration) 

menggandeng Kemenaker (Kementerian 

Ketenagakerjaan), BP2MI (Badan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia) menggelar pelatihan 

berbasis keterampilan dan UMKM bagi Purna dan 

Keluarga Pekerja Migran Indonesia, Kamis (25/08). 

"Kami selaku Pimpinan pemerintahan Desa 

Tegalurung, dengan adanya kegiatan pelatihan bagi 

Purna PMI ini sangat berterimakasih, semoga ada 

http://nasional.kompas.com/read/2022/08/25/16423571/hindari-perekrutan-tki-ilegal-kemenlu-ingatkan-warga-tak-tergiur-gaji-tinggi
http://nasional.kompas.com/read/2022/08/25/16423571/hindari-perekrutan-tki-ilegal-kemenlu-ingatkan-warga-tak-tergiur-gaji-tinggi
http://nasional.kompas.com/read/2022/08/25/16423571/hindari-perekrutan-tki-ilegal-kemenlu-ingatkan-warga-tak-tergiur-gaji-tinggi
http://nasional.kompas.com/read/2022/08/25/16423571/hindari-perekrutan-tki-ilegal-kemenlu-ingatkan-warga-tak-tergiur-gaji-tinggi
http://nasional.kompas.com/read/2022/08/25/16423571/hindari-perekrutan-tki-ilegal-kemenlu-ingatkan-warga-tak-tergiur-gaji-tinggi
http://nasional.kompas.com/read/2022/08/25/16423571/hindari-perekrutan-tki-ilegal-kemenlu-ingatkan-warga-tak-tergiur-gaji-tinggi
http://www.jawapos.com/surabaya/25/08/2022/peserta-bpjs-ketenagakerjaan-dapat-bantuan-renovasi-dan-kpr-rumah
http://www.jawapos.com/surabaya/25/08/2022/peserta-bpjs-ketenagakerjaan-dapat-bantuan-renovasi-dan-kpr-rumah
http://www.jawapos.com/surabaya/25/08/2022/peserta-bpjs-ketenagakerjaan-dapat-bantuan-renovasi-dan-kpr-rumah
http://www.jawapos.com/surabaya/25/08/2022/peserta-bpjs-ketenagakerjaan-dapat-bantuan-renovasi-dan-kpr-rumah
http://www.jawapos.com/surabaya/25/08/2022/peserta-bpjs-ketenagakerjaan-dapat-bantuan-renovasi-dan-kpr-rumah
http://www.dutapublik.com/iom-gandeng-kemenaker-dan-bp2mi-gelar-pelatihan-bagi-mantan-pmi-untuk-tingkatkan-ekonomi
http://www.dutapublik.com/iom-gandeng-kemenaker-dan-bp2mi-gelar-pelatihan-bagi-mantan-pmi-untuk-tingkatkan-ekonomi
http://www.dutapublik.com/iom-gandeng-kemenaker-dan-bp2mi-gelar-pelatihan-bagi-mantan-pmi-untuk-tingkatkan-ekonomi
http://www.dutapublik.com/iom-gandeng-kemenaker-dan-bp2mi-gelar-pelatihan-bagi-mantan-pmi-untuk-tingkatkan-ekonomi
http://www.dutapublik.com/iom-gandeng-kemenaker-dan-bp2mi-gelar-pelatihan-bagi-mantan-pmi-untuk-tingkatkan-ekonomi
http://www.dutapublik.com/iom-gandeng-kemenaker-dan-bp2mi-gelar-pelatihan-bagi-mantan-pmi-untuk-tingkatkan-ekonomi
http://www.dutapublik.com/iom-gandeng-kemenaker-dan-bp2mi-gelar-pelatihan-bagi-mantan-pmi-untuk-tingkatkan-ekonomi
http://www.dutapublik.com/iom-gandeng-kemenaker-dan-bp2mi-gelar-pelatihan-bagi-mantan-pmi-untuk-tingkatkan-ekonomi
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pembekalan bagi mereka, agar dikemudian hari 

mereka bisa ada pekerjaan ataupun modal untuk 

kehidupan keseharian warga kami." ucapnya. Melalui 

kerjasama dengan beberapa kelembagaan lainnya 

seperti Pijar Indonesia yang sekaligus mengirimkan 

Rama sebagai pemateri, KKBM melalui H. Ahmad 

Fanani, Semut Nusantara dan DPMD Jawa Barat. 

Setelah 2 Hari lalu pelatihan digelar di Desa 

Sumurgede, kini giliran 50 Emak-emak mantan TKW 

dari Desa Tegalurung, Kecamatan Cilamaya Kulon, 

Kabupaten Karawang yang mendapatkan 

kesempatan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas 

ekonomi kedepannya. 

50. 25 

August 

2022 

Wamenaker: 

Nilai 

Produktivitas 

Pekerja 

Indonesia di 

Bawah Rata 

Positive Liputan.co.

id 

Demikian dikatakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 

Afriansyah Noor saat menjadi pembicara pada 

Seminar Nasional Kesempatan Kerja Bagi Milenial 

Jambi, Rabu (24/8/2022). "Pada akhirnya, 

pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, butuh 

dukungan semua stakeholder dalam mengatasi 

masalah ketenagakerjaan," kata Afriansyah. Salah 

satu lompatan itu, yakni peningkatan kompetensi 

dan produktivitas SDM dengan melakukan 

transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) secara 

terstruktur dan masif dari segi kelembagaan, sarana, 

substansi pelatihan, kolaborasi sehingga BLK menjadi 

pusat pelatihan bertaraf internasional. Data Badan 

Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, di Provinsi Jambi 

ada 2,6 juta orang penduduk usia kerja dan 1,8 juta 

angkatan kerja. 

51. 25 

August 

2022 

Peserta BPJS 

Ketenagakerjaan 

Dapat Bantuan 

Renovasi dan 

KPR Rumah 

Positive Xnews.id JAKARTA (XNews.id)-Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah menyerahkan bantuan kepada peserta BPJS 

Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK). Bantuan itu 

berupa fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) dan 

renovasi. Bantuan diserahkan pada Selasa (23/8) 

bersama Direktur Utama Anggoro Eko Cahyo dan 

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) 

Haru Koesmahargyo. Bantuan itu merupakan 

manfaat layanan tambahan (MLT). 

52. 25 

August 

2022 

Tak Sesuai 

Prosedur, 

Kemenlu Cegah 

Keberangkatan 

Positive Warta 

Ekonomi 

Namun, Alhamdulillah berkat kerja sama yang baik 

antara Kemenlu, Kementerian Perhubungan, 

Kementerian Ketenagakerjaan, Polri, BP2MI (Badan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia), dan 

tentunya Pemprov Sumatera Utara. (Sehingga) ke 

214 WNI tersebut dapat diselamatkan dan dapat 

http://liputan.co.id/2022/08/wamenaker-nilai-produktivitas-pekerja-indonesia-di-bawah-rata-rata-negara-asean
http://liputan.co.id/2022/08/wamenaker-nilai-produktivitas-pekerja-indonesia-di-bawah-rata-rata-negara-asean
http://liputan.co.id/2022/08/wamenaker-nilai-produktivitas-pekerja-indonesia-di-bawah-rata-rata-negara-asean
http://liputan.co.id/2022/08/wamenaker-nilai-produktivitas-pekerja-indonesia-di-bawah-rata-rata-negara-asean
http://liputan.co.id/2022/08/wamenaker-nilai-produktivitas-pekerja-indonesia-di-bawah-rata-rata-negara-asean
http://liputan.co.id/2022/08/wamenaker-nilai-produktivitas-pekerja-indonesia-di-bawah-rata-rata-negara-asean
http://xnews.id/2022/08/25/kanal/news/peserta-bpjs-ketenagakerjaan-dapat-bantuan-renovasi-dan-kpr-rumah
http://xnews.id/2022/08/25/kanal/news/peserta-bpjs-ketenagakerjaan-dapat-bantuan-renovasi-dan-kpr-rumah
http://xnews.id/2022/08/25/kanal/news/peserta-bpjs-ketenagakerjaan-dapat-bantuan-renovasi-dan-kpr-rumah
http://xnews.id/2022/08/25/kanal/news/peserta-bpjs-ketenagakerjaan-dapat-bantuan-renovasi-dan-kpr-rumah
http://xnews.id/2022/08/25/kanal/news/peserta-bpjs-ketenagakerjaan-dapat-bantuan-renovasi-dan-kpr-rumah
http://wartaekonomi.co.id/read439030/tak-sesuai-prosedur-kemenlu-cegah-keberangkatan-214-wni-ke-kamboja
http://wartaekonomi.co.id/read439030/tak-sesuai-prosedur-kemenlu-cegah-keberangkatan-214-wni-ke-kamboja
http://wartaekonomi.co.id/read439030/tak-sesuai-prosedur-kemenlu-cegah-keberangkatan-214-wni-ke-kamboja
http://wartaekonomi.co.id/read439030/tak-sesuai-prosedur-kemenlu-cegah-keberangkatan-214-wni-ke-kamboja
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214 WNI ke 

Kamboja 

dicegah keberangkatannya ke Kamboja," kata Judha 

dalam taklimat media Kemenlu, Kamis (25/8/2022). 

Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia 

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 

(Kemenlu RI) Judha Nugraha menyampaikan bahwa 

pihaknya telah berhasil melakukan pencegahan 

keberangkatan 214 Warga Negara Indonesia (WNI) 

yang akan berangkat tidak sesuai prosedur dari 

Medan menuju Sihanoukville, Kamboja. Sebagai 

informasi, Kemenlu RI dan KBRI Phnom Penh telah 

melakukan penanganan kasus korban penipuan 

perusahaan online scam di Kamboja. "Ini 

menunjukkan bahwa proses perekrutan dan juga 

pemberangkatan secara non prosedural masih terus 

terjadi. 

53. 25 

August 

2022 

Kemnaker: 

Penerapan SMK3 

Berikan 

Perlindungan 

Terhadap Pekerja 

Positive Radar 

Bangsa 

RADARBANGSA.COM- Penerapan Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) menjadi 

mutlak dilakukan perusahaan dalam menghadapi 

perdagangan global. "Penerapan SMK3 akan 

berpengaruh dalam peningkatan kualitas produk, 

produktivitas tenaga kerja dan efisiensi perusahaan 

yang pada akhirnya mampu meningkatkan daya 

saing," kata Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker 

Haiyani Rumondang dalam rilisnya, Rabu 24 Agustus 

2022. "Penerapan SMK3 menjamin terciptanya suatu 

sistem K3 di tempat kerja dengan melibatkan unsur 

manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat 

pekerja/serikat buruh dalam rangka mencegah dan 

mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat 

kerja serta terciptanya tempat kerja yang nyaman, 

efisien dan produktif," ujar Haiyani. "Penerapan 

SMK3 di Balai K3 dan BPVP berdasarkan kebijakan 

nasional meliputi penetapan kebijakan K3, 

perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, 

pemantauan dan evaluasi kinerja K3, dan peninjauan 

dan peningkatan kinerja SMK3," ungkapnya. 

54. 25 

August 

2022 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

Kabupaten 

Tangerang 

Sosialisasikan 

Manfaat Layanan 

Tambahan 

Berupa Program 

Positive Persepsi BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang 

Kabupaten Tangerang melakukan sosialisasi Manfaat 

Layanan Tambahan (MLT) berupa program 

perumahan bagi para peserta BPJAMSOSTEK. Kepala 

Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang, 

Ikbar Saloma mengatakan, terdapat tiga jenis MLT 

dari Program JHT sesuai Permenaker 17/2021, yakni 

Pembiayaan Uang Muka Perumahan (PUMP), Kredit 

http://wartaekonomi.co.id/read439030/tak-sesuai-prosedur-kemenlu-cegah-keberangkatan-214-wni-ke-kamboja
http://wartaekonomi.co.id/read439030/tak-sesuai-prosedur-kemenlu-cegah-keberangkatan-214-wni-ke-kamboja
http://www.radarbangsa.com/news/40541/kemnaker-penerapan-smk3-berikan-perlindungan-terhadap-pekerja
http://www.radarbangsa.com/news/40541/kemnaker-penerapan-smk3-berikan-perlindungan-terhadap-pekerja
http://www.radarbangsa.com/news/40541/kemnaker-penerapan-smk3-berikan-perlindungan-terhadap-pekerja
http://www.radarbangsa.com/news/40541/kemnaker-penerapan-smk3-berikan-perlindungan-terhadap-pekerja
http://www.radarbangsa.com/news/40541/kemnaker-penerapan-smk3-berikan-perlindungan-terhadap-pekerja
http://persepsi.co.id/2022/08/25/bpjs-ketenagakerjaan-kabupaten-tangerang-sosialisasikan-manfaat-layanan-tambahan-berupa-program-perumahan-bagi-peserta-bpjamsostek
http://persepsi.co.id/2022/08/25/bpjs-ketenagakerjaan-kabupaten-tangerang-sosialisasikan-manfaat-layanan-tambahan-berupa-program-perumahan-bagi-peserta-bpjamsostek
http://persepsi.co.id/2022/08/25/bpjs-ketenagakerjaan-kabupaten-tangerang-sosialisasikan-manfaat-layanan-tambahan-berupa-program-perumahan-bagi-peserta-bpjamsostek
http://persepsi.co.id/2022/08/25/bpjs-ketenagakerjaan-kabupaten-tangerang-sosialisasikan-manfaat-layanan-tambahan-berupa-program-perumahan-bagi-peserta-bpjamsostek
http://persepsi.co.id/2022/08/25/bpjs-ketenagakerjaan-kabupaten-tangerang-sosialisasikan-manfaat-layanan-tambahan-berupa-program-perumahan-bagi-peserta-bpjamsostek
http://persepsi.co.id/2022/08/25/bpjs-ketenagakerjaan-kabupaten-tangerang-sosialisasikan-manfaat-layanan-tambahan-berupa-program-perumahan-bagi-peserta-bpjamsostek
http://persepsi.co.id/2022/08/25/bpjs-ketenagakerjaan-kabupaten-tangerang-sosialisasikan-manfaat-layanan-tambahan-berupa-program-perumahan-bagi-peserta-bpjamsostek
http://persepsi.co.id/2022/08/25/bpjs-ketenagakerjaan-kabupaten-tangerang-sosialisasikan-manfaat-layanan-tambahan-berupa-program-perumahan-bagi-peserta-bpjamsostek
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Perumahan Bagi 

Peserta 

BPJAMSOSTEK 

Pemilikan Rumah (KPR), dan Pinjaman Renovasi 

Perumahan (PRP). Adapun sosialisasi ini dilakukan di 

Auditorium Bethsaida Hospital yang dihadiri oleh 

perwakilan Bank BTN, Bethsaida Hospital dan para 

Developer Perumahan di Kabupaten Tangerang. 

Dengan adanya MLT berupa fasilitas pembiayaan 

rumah untuk peserta semoga dapat memberikan 

kesadaran pada masyarakat khususnya bagi pemberi 

kerja bahwa pentingya terdaftar menjadi peserta 

BPJS Ketenagakerjaan, selain peserta diberikan 

jaminan sosial ketenagakerjaan peserta juga 

mendapatkan manfaat lainnya dari menjadi peserta 

BPJS Ketenagakerjaan. 

55. 25 

August 

2022 

Songsong IKN 

Nusantara, 

Pemuda 

Kalimantan 

Timur Bergerak 

Bersama 

Neutral Nomor 

Satu 

Kaltim 

SEJUMLAH problem krusial masih menggantung-

menggelayut jelang pemindahan Ibu Kota Negara 

(IKN) ke Kalimantan Timur. Tahun 2021, tercatat 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Samarinda, 

Balikpapan dan Bontang berada di atas IPM Provinsi 

Kalimantan Timur. Ketimpangan IPM tiap daerah 

menjadikan daya saing SDM Kalimantan Timur secara 

keseluruhan belum optimal. Catatan ini akan 

menyoroti tentang peran potensial generasi muda 

Kalimantan Timur, selaku SDM yang akan berkiprah 

membangun daerah, khususnya IKN Nusantara 

nantinya. 

56. 25 

August 

2022 

30 Peserta 

Magang ke 

Jepang Dikirim ke 

Provinsi Ikuti 

Seleksi 

Neutral Palpres.dis

way.id 

Dari 254 orang peserta yang mendaftar tes dan 

pelatihan pra seleksi magang ke Jepang. Seperti 

diketahui, Kementerian Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Kemenakertrans), melalui Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Pemda Lahat, bekerja sama 

dengan LPK Chobu Gakkau Indonesia, melalukan 

pelatihan pra seleksi magang ke Jepang. Selama 

hampir dua minggu di tempah secara fisik dan 

wawasan di Balai Latihan Kerja (BLK) dan Lapangan 

GOR Gelora Serame Lahat. Sebanyak 30 orang 

peserta yang dinyatakan lulus seleksi. 

57. 25 

August 

2022 

Serba-serbi 

MengASIhi, 

Kemen PPPA Ikut 

Ambil Peran 

Sukseskan 

Pemberian ASI 

Positive Nakita.id Tak hanya itu dukungan pemberian ASI eksklusif juga 

diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). 

Kemen PPPA ikut mengambil peran dalam 

menyukseskan ASI eksklusif dengan program 

kegiatannya. "Sehubungan dengan tugas dan fungsi 

tersebut, Kemen PPPA mengembangkan kebijakan 

dalam mendukung pemberian ASI eksklusif," ucap 

http://persepsi.co.id/2022/08/25/bpjs-ketenagakerjaan-kabupaten-tangerang-sosialisasikan-manfaat-layanan-tambahan-berupa-program-perumahan-bagi-peserta-bpjamsostek
http://persepsi.co.id/2022/08/25/bpjs-ketenagakerjaan-kabupaten-tangerang-sosialisasikan-manfaat-layanan-tambahan-berupa-program-perumahan-bagi-peserta-bpjamsostek
http://persepsi.co.id/2022/08/25/bpjs-ketenagakerjaan-kabupaten-tangerang-sosialisasikan-manfaat-layanan-tambahan-berupa-program-perumahan-bagi-peserta-bpjamsostek
http://nomorsatukaltim.com/index-berita/opini/ns-20220825/songsong-ikn-nusantara-pemuda-kaltim-bergerak-bersama
http://nomorsatukaltim.com/index-berita/opini/ns-20220825/songsong-ikn-nusantara-pemuda-kaltim-bergerak-bersama
http://nomorsatukaltim.com/index-berita/opini/ns-20220825/songsong-ikn-nusantara-pemuda-kaltim-bergerak-bersama
http://nomorsatukaltim.com/index-berita/opini/ns-20220825/songsong-ikn-nusantara-pemuda-kaltim-bergerak-bersama
http://nomorsatukaltim.com/index-berita/opini/ns-20220825/songsong-ikn-nusantara-pemuda-kaltim-bergerak-bersama
http://nomorsatukaltim.com/index-berita/opini/ns-20220825/songsong-ikn-nusantara-pemuda-kaltim-bergerak-bersama
http://palpres.disway.id/read/635601/30-peserta-magang-ke-jepang-dikirim-ke-provinsi-ikuti-seleksi
http://palpres.disway.id/read/635601/30-peserta-magang-ke-jepang-dikirim-ke-provinsi-ikuti-seleksi
http://palpres.disway.id/read/635601/30-peserta-magang-ke-jepang-dikirim-ke-provinsi-ikuti-seleksi
http://palpres.disway.id/read/635601/30-peserta-magang-ke-jepang-dikirim-ke-provinsi-ikuti-seleksi
http://palpres.disway.id/read/635601/30-peserta-magang-ke-jepang-dikirim-ke-provinsi-ikuti-seleksi
http://nakita.grid.id/read/023445421/serba-serbi-mengasihi-kemen-pppa-ikut-ambil-peran-sukseskan-pemberian-asi-eksklusif-dengan-program-berikut
http://nakita.grid.id/read/023445421/serba-serbi-mengasihi-kemen-pppa-ikut-ambil-peran-sukseskan-pemberian-asi-eksklusif-dengan-program-berikut
http://nakita.grid.id/read/023445421/serba-serbi-mengasihi-kemen-pppa-ikut-ambil-peran-sukseskan-pemberian-asi-eksklusif-dengan-program-berikut
http://nakita.grid.id/read/023445421/serba-serbi-mengasihi-kemen-pppa-ikut-ambil-peran-sukseskan-pemberian-asi-eksklusif-dengan-program-berikut
http://nakita.grid.id/read/023445421/serba-serbi-mengasihi-kemen-pppa-ikut-ambil-peran-sukseskan-pemberian-asi-eksklusif-dengan-program-berikut
http://nakita.grid.id/read/023445421/serba-serbi-mengasihi-kemen-pppa-ikut-ambil-peran-sukseskan-pemberian-asi-eksklusif-dengan-program-berikut
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Eksklusif Dengan 

Program Berikut 

Endah. Kemen PPPA memandang pemberian ASI 

eksklusif untuk anak sangat penting. 

58. 25 

August 

2022 

Terapkan SMK3, 

Mampu 

Tingkatkan Daya 

Saing 

Positive Suarakarya

.id 

Terapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (SMK3), diyakini mampu untuk 

meningkatkan daya saing.. Penerapan SMK3, 

lanjutnya, tidak hanya diterapkan di lingkungan 

perusahaan saja, tapi juga di instansi pemerintah, 

dengan mengintegrasikan sistem manajemen 

organisasinya. Dia berharap penerapan SMK3, Balai 

K3 dan BPVP dapat mengelola risiko dan peluang K3. 

Dalam menghadapi perdagangan global bagi 

perusahaan yaitu kewajiban terapkan SMK3. 

59. 25 

August 

2022 

Kemnaker: 

Terapkan SMK3, 

Mampu 

Tingkatkan Daya 

Saing - Lensa 

Reportase 

Positive Lensa 

Reportase 

Haiyani berharap penerapan SMK3, Balai K3 dan 

BPVP dapat mengelola risiko dan peluang K3 

sehingga dapat menghilangkan bahaya dan 

meminimalkan risiko dengan mengambil langkah-

langkah pencegahan dan perlindungan yang efektif. 

lensareportase.com, Bandung-Salah satu tuntutan 

yang harus dipenuhi dalam menghadapi perdagangan 

global bagi perusahaan yaitu kewajiban penerapan 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (SMK3). Menurut Haiyani, penerapan SMK3, 

tidak hanya diterapkan di lingkungan perusahaan saja 

tetapi juga di instansi pemerintah, dengan 

mengintegrasikan sistem manajemen organisasinya. 

"Seluruh Balai K3 dan BPVP dapat mulai setting up 

penerapan SMK3 di masing-masing unit kerja, untuk 

menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan 

efisien sekaligus mendorong produktivitas di 

lingkungan Balai K3 dan BPVP," katanya. 

60. 25 

August 

2022 

Kemlu Pulangkan 

241 WNI Korban 

Penipuan dari 

Kamboja 

Negative Tempo.co Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan KBRI 

KBRI Phnom Penh memulangkan 241 WNI korban 

penipuan perusahaan online scam yang ada di 

Kamboja. Pada tanggal 12 Agustus, Kemlu bekerja 

sama dengan Kementeriah Perhubungan, 

Kementerian Ketenagakerjaan, Polri, BP2MI, dan 

Polres Sumatra Utara juga telah mencegah 

keberangkatan 214 WNI ke Kamboja. Direktur 

Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri 

Judha Nugraha mengatakan, 241 WNI tersebut 

diserahkan kepada Kementerian Sosial untuk proses 

rehabilitasi dan reintegrasi dengan keluarga masing-

masing di daerah. Menurut Judha, ada peningkatan 

http://nakita.grid.id/read/023445421/serba-serbi-mengasihi-kemen-pppa-ikut-ambil-peran-sukseskan-pemberian-asi-eksklusif-dengan-program-berikut
http://nakita.grid.id/read/023445421/serba-serbi-mengasihi-kemen-pppa-ikut-ambil-peran-sukseskan-pemberian-asi-eksklusif-dengan-program-berikut
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604263780/terapkan-smk3-mampu-tingkatkan-daya-saing
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604263780/terapkan-smk3-mampu-tingkatkan-daya-saing
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604263780/terapkan-smk3-mampu-tingkatkan-daya-saing
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604263780/terapkan-smk3-mampu-tingkatkan-daya-saing
http://lensareportase.com/kemnaker-terapkan-smk3-mampu-tingkatkan-daya-saing
http://lensareportase.com/kemnaker-terapkan-smk3-mampu-tingkatkan-daya-saing
http://lensareportase.com/kemnaker-terapkan-smk3-mampu-tingkatkan-daya-saing
http://lensareportase.com/kemnaker-terapkan-smk3-mampu-tingkatkan-daya-saing
http://lensareportase.com/kemnaker-terapkan-smk3-mampu-tingkatkan-daya-saing
http://lensareportase.com/kemnaker-terapkan-smk3-mampu-tingkatkan-daya-saing
http://dunia.tempo.co/read/1626832/kemlu-pulangkan-241-wni-korban-penipuan-dari-kamboja
http://dunia.tempo.co/read/1626832/kemlu-pulangkan-241-wni-korban-penipuan-dari-kamboja
http://dunia.tempo.co/read/1626832/kemlu-pulangkan-241-wni-korban-penipuan-dari-kamboja
http://dunia.tempo.co/read/1626832/kemlu-pulangkan-241-wni-korban-penipuan-dari-kamboja
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tajam kasus WNI yang menjadi korban penipuan 

online scam yang ada di Kamboja. 

61. 25 

August 

2022 

Ada 6 Profesi 

PMI Untuk 

Tujuan Timur 

Tengah di 2022, 

Mengejutkan 

Diantaranya Ada 

Posisi Ini 

Negative Suara.com Terdapat 6 profesi yang dapat ditempati oleh PMI 

yaitu Housekeeper, Babysitter, Family Cook, Elderly 

Caretaker, Family Driver, dan Child Care. Kerjasama 

Indonesia dan Arab Saudi telah terjalin sejak lama 

perihal penempatan tenaga kerja. Kedua negara 

menyepakati Technical Arrangements yang berfungsi 

sebagai pengaturan teknis pilot project SPSK Sistem 

Penempatan Satu Kanal (SPSK) secara terbatas bagi 

PMI. Sementara area penempatan akan dilaksanakan 

di Makah, Jeddah, Riyadh, Medina, Dammam, 

Dhahran, dan Khobar. 

62. 25 

August 

2022 

Ada 6 Profesi 

PMI Untuk 

Tujuan Timur 

Tengah di 2022, 

Mengejutkan 

Diantaranya Ada 

Posisi Ini 

Negative Suara.com Terdapat 6 profesi yang dapat ditempati oleh PMI 

yaitu Housekeeper, Babysitter, Family Cook, Elderly 

Caretaker, Family Driver, dan Child Care. Kerjasama 

Indonesia dan Arab Saudi telah terjalin sejak lama 

perihal penempatan tenaga kerja. Kedua negara 

menyepakati Technical Arrangements yang berfungsi 

sebagai pengaturan teknis pilot project Sistem 

Penempatan Satu Kanal (SPSK) secara terbatas bagi 

PMI. Sementara area penempatan akan dilaksanakan 

di Makah, Jeddah, Riyadh, Medina, Dammam, 

Dhahran, dan Khobar. 

63. 25 

August 

2022 

Songsong IKN 

Nusantara, 

Pemuda 

Kalimantan 

Timur Bergerak 

Bersama 

Neutral Radar 

Sampit 

SEJUMLAH problem krusial masih menggantung-

menggelayut jelang pemindahan Ibu Kota Negara 

(IKN) ke Kalimantan Timur. Tahun 2021, tercatat 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Samarinda, 

Balikpapan, dan Bontang berada di atas IPM Provinsi 

Kalimantan Timur. Ketimpangan IPM tiap daerah 

menjadikan daya saing SDM Kalimantan Timur secara 

keseluruhan belum optimal. Catatan ini akan 

menyoroti tentang peran potensial generasi muda 

Kalimantan Timur, selaku SDM yang akan berkiprah 

membangun daerah, khususnya IKN Nusantara 

nantinya. 

64. 25 

August 

2022 

446 WNI Jadi 

Korban Penipuan 

Kerja di Kamboja 

Negative Republika Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) 

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI Judha 

Nugraha mencatat 446 Warga Negara Indonesia 

(WNI) menjadi korban penipuan perusahaan online 

palsu di Kamboja. Mereka dijanjikan gaji besar 

dengan syarat mudah bekerja di Kamboja. Kemenlu 

RI mencatat peningkatan tajam kasus WNI yang 

http://bandungbarat.suara.com/read/2022/08/25/195156/ada-6-profesi-pmi-untuk-tujuan-timur-tengah-di-2022-mengejutkan-diantaranya-ada-posisi-ini
http://bandungbarat.suara.com/read/2022/08/25/195156/ada-6-profesi-pmi-untuk-tujuan-timur-tengah-di-2022-mengejutkan-diantaranya-ada-posisi-ini
http://bandungbarat.suara.com/read/2022/08/25/195156/ada-6-profesi-pmi-untuk-tujuan-timur-tengah-di-2022-mengejutkan-diantaranya-ada-posisi-ini
http://bandungbarat.suara.com/read/2022/08/25/195156/ada-6-profesi-pmi-untuk-tujuan-timur-tengah-di-2022-mengejutkan-diantaranya-ada-posisi-ini
http://bandungbarat.suara.com/read/2022/08/25/195156/ada-6-profesi-pmi-untuk-tujuan-timur-tengah-di-2022-mengejutkan-diantaranya-ada-posisi-ini
http://bandungbarat.suara.com/read/2022/08/25/195156/ada-6-profesi-pmi-untuk-tujuan-timur-tengah-di-2022-mengejutkan-diantaranya-ada-posisi-ini
http://bandungbarat.suara.com/read/2022/08/25/195156/ada-6-profesi-pmi-untuk-tujuan-timur-tengah-di-2022-mengejutkan-diantaranya-ada-posisi-ini
http://bandungbarat.suara.com/read/2022/08/25/195823/ada-6-profesi-pmi-untuk-tujuan-timur-tengah-di-2022-mengejutkan-diantaranya-ada-posisi-ini
http://bandungbarat.suara.com/read/2022/08/25/195823/ada-6-profesi-pmi-untuk-tujuan-timur-tengah-di-2022-mengejutkan-diantaranya-ada-posisi-ini
http://bandungbarat.suara.com/read/2022/08/25/195823/ada-6-profesi-pmi-untuk-tujuan-timur-tengah-di-2022-mengejutkan-diantaranya-ada-posisi-ini
http://bandungbarat.suara.com/read/2022/08/25/195823/ada-6-profesi-pmi-untuk-tujuan-timur-tengah-di-2022-mengejutkan-diantaranya-ada-posisi-ini
http://bandungbarat.suara.com/read/2022/08/25/195823/ada-6-profesi-pmi-untuk-tujuan-timur-tengah-di-2022-mengejutkan-diantaranya-ada-posisi-ini
http://bandungbarat.suara.com/read/2022/08/25/195823/ada-6-profesi-pmi-untuk-tujuan-timur-tengah-di-2022-mengejutkan-diantaranya-ada-posisi-ini
http://bandungbarat.suara.com/read/2022/08/25/195823/ada-6-profesi-pmi-untuk-tujuan-timur-tengah-di-2022-mengejutkan-diantaranya-ada-posisi-ini
http://news.prokal.co/read/news/11772-songsong-ikn-nusantara-pemuda-kaltim-bergerak-bersama.html
http://news.prokal.co/read/news/11772-songsong-ikn-nusantara-pemuda-kaltim-bergerak-bersama.html
http://news.prokal.co/read/news/11772-songsong-ikn-nusantara-pemuda-kaltim-bergerak-bersama.html
http://news.prokal.co/read/news/11772-songsong-ikn-nusantara-pemuda-kaltim-bergerak-bersama.html
http://news.prokal.co/read/news/11772-songsong-ikn-nusantara-pemuda-kaltim-bergerak-bersama.html
http://news.prokal.co/read/news/11772-songsong-ikn-nusantara-pemuda-kaltim-bergerak-bersama.html
http://www.republika.co.id/berita/rh645o335/446-wni-jadi-korban-penipuan-kerja-di-kamboja
http://www.republika.co.id/berita/rh645o335/446-wni-jadi-korban-penipuan-kerja-di-kamboja
http://www.republika.co.id/berita/rh645o335/446-wni-jadi-korban-penipuan-kerja-di-kamboja
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menjadi korban perusahaan online palsu di 

Sihanoukville, Kamboja. Pada 2021, Kedutaan Besar 

(KBRI) Phnom Penh telah menangani dan 

memulangkan 119 WNI korban penipuan kerja di 

Kamboja. 

65. 25 

August 

2022 

Wamenaker 

Afriansyah Noor 

Dukung Siprianus 

Habur jadi Wakil 

Bupati 

Manggarai Timur 

Positive Abadikini.c

om 

Sementara Sekjen Partai Bulan Bintang Afriansyah 

Noor mendukung penuh pencalonan Siprianus Habur 

sebagai calon wakil bupati Manggarai Timur. 

Siprianus Habur optimistis dirinya bakal didapuk jadi 

wakil bupati Manggarai Timur untuk menggantikan 

almarhum Stefanus Jaghur. Siprianus Habur 

menambahkan, selama ini Bupati Manggarai Timur 

Andreas Agas yang juga dari PAN menjalankan tugas 

kedaerahan merasa sulit, karena tidak adanya wakil 

bupati. Pertama, Siprianus Habur, anggota DPRD 

sekaligus ketua DPC Partai Bulan Bintang Manggarai 

Timur, Nusa Tenggara Timur (Nusa Tenggara Timur). 

66. 25 

August 

2022 

Pemerintah 

gagalkan 

keberangkatan 

PMI 

nonprosedural ke 

Kamboja - 

Negative 24hour.id Pemerintah berhasil menggagalkan keberangkatan 

214 pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural 

dari Medan, Sumatera Utara, menuju Sihanoukville, 

Kamboja, pada 12 Agustus 2022. Menurut Direktur 

Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri 

RI Judha Nugraha, ratusan PMI tersebut 

kemungkinan besar adalah korban penipuan berbasis 

daring (online scam) yang dijanjikan pekerjaan di 

Kamboja tetapi tanpa melalui prosedur yang benar. 

Pasalnya, kata Judha, kasus WNI yang menjadi 

korban online scam di Kamboja jumlahnya terus 

meningkat. "Kasus serupa tidak hanya terjadi di 

Kamboja, tetapi juga di Laos, Myanmar, Vietnam, dan 

Filipina," tutur Judha. 

67. 25 

August 

2022 

Pemerintah 

gagalkan 

keberangkatan 

PMI 

nonprosedural ke 

Kamboja 

Negative Antara Pemerintah berhasil menggagalkan keberangkatan 

214 pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural 

dari Medan, Sumatera Utara, menuju Sihanoukville, 

Kamboja, pada 12 Agustus 2022. Menurut Direktur 

Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri 

RI Judha Nugraha, ratusan PMI tersebut 

kemungkinan besar adalah korban penipuan berbasis 

daring (online scam) yang dijanjikan pekerjaan di 

Kamboja tetapi tanpa melalui prosedur yang benar. 

Pasalnya, kata Judha, kasus WNI yang menjadi 

korban online scam di Kamboja jumlahnya terus 

meningkat. "Kasus serupa tidak hanya terjadi di 

http://www.abadikini.com/2022/08/25/wamenaker-afriansyah-noor-dukung-siprianus-habur-jadi-wakil-bupati-manggarai-timur
http://www.abadikini.com/2022/08/25/wamenaker-afriansyah-noor-dukung-siprianus-habur-jadi-wakil-bupati-manggarai-timur
http://www.abadikini.com/2022/08/25/wamenaker-afriansyah-noor-dukung-siprianus-habur-jadi-wakil-bupati-manggarai-timur
http://www.abadikini.com/2022/08/25/wamenaker-afriansyah-noor-dukung-siprianus-habur-jadi-wakil-bupati-manggarai-timur
http://www.abadikini.com/2022/08/25/wamenaker-afriansyah-noor-dukung-siprianus-habur-jadi-wakil-bupati-manggarai-timur
http://www.abadikini.com/2022/08/25/wamenaker-afriansyah-noor-dukung-siprianus-habur-jadi-wakil-bupati-manggarai-timur
http://www.24hour.id/pemerintah-gagalkan-keberangkatan-pmi-nonprosedural-ke-kamboja
http://www.24hour.id/pemerintah-gagalkan-keberangkatan-pmi-nonprosedural-ke-kamboja
http://www.24hour.id/pemerintah-gagalkan-keberangkatan-pmi-nonprosedural-ke-kamboja
http://www.24hour.id/pemerintah-gagalkan-keberangkatan-pmi-nonprosedural-ke-kamboja
http://www.24hour.id/pemerintah-gagalkan-keberangkatan-pmi-nonprosedural-ke-kamboja
http://www.24hour.id/pemerintah-gagalkan-keberangkatan-pmi-nonprosedural-ke-kamboja
http://www.antaranews.com/berita/3080209/pemerintah-gagalkan-keberangkatan-pmi-nonprosedural-ke-kamboja
http://www.antaranews.com/berita/3080209/pemerintah-gagalkan-keberangkatan-pmi-nonprosedural-ke-kamboja
http://www.antaranews.com/berita/3080209/pemerintah-gagalkan-keberangkatan-pmi-nonprosedural-ke-kamboja
http://www.antaranews.com/berita/3080209/pemerintah-gagalkan-keberangkatan-pmi-nonprosedural-ke-kamboja
http://www.antaranews.com/berita/3080209/pemerintah-gagalkan-keberangkatan-pmi-nonprosedural-ke-kamboja
http://www.antaranews.com/berita/3080209/pemerintah-gagalkan-keberangkatan-pmi-nonprosedural-ke-kamboja
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Kamboja, tetapi juga di Laos, Myanmar, Vietnam, dan 

Filipina," tutur Judha. 

68. 25 

August 

2022 

Fakultas Sastra 

UMI Gelar 

Workshop 

Pemagangan ke 

Australia 

Neutral Sindo 

News 

Dan Fakultas Sastra UMI bisa menjadi jembatan 

untuk melangkah meraih mimpi bekerja dan magang 

di Australia," kata dia. Hal ini disampaikan Dekan 

Fakultas Sastra UMI, Dr Rusdiah di hadapan peserta 

Workshop Recognition of Prior Learning, Kamis 

(25/8/2022). Menurut alumni Fakultas Sastra UMI ini, 

mahasiswa dan alumni harus berani menjemput 

peluang ini. Untuk bisa bekerja dan magang di 

Australia, mahasiswa harus mempunyai mimpi dan 

merealisasikan mimpi itu dengan belajar lebih giat. 

69. 25 

August 

2022 

214 orang 

pekerja 

Indonesia 

digagalkan 

berangkat ke 

Kamboja 

Negative Antara 

Sumsel 

Pemerintah berhasil menggagalkan keberangkatan 

214 pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural 

dari Medan, Sumatera Utara, menuju Sihanoukville, 

Kamboja, pada 12 Agustus 2022. Menurut Direktur 

Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri 

RI Judha Nugraha, ratusan PMI tersebut 

kemungkinan besar adalah korban penipuan berbasis 

daring (online scam) yang dijanjikan pekerjaan di 

Kamboja tetapi tanpa melalui prosedur yang benar. 

Pasalnya, kata Judha, kasus WNI yang menjadi 

korban online scam di Kamboja jumlahnya terus 

meningkat. Sementara pada periode Januari-Agustus 

2022, jumlah WNI korban online scammelonjak 

menjadi 446 orang, termasuk di antaranya 241 orang 

yang sudah dipulangkan ke Indonesia. 

70. 25 

August 

2022 

Fakultas Sastra 

UMI Siap 

Fasilitasi Magang 

dan Bekerja di 

Australia 

Positive Makassar 

Metro 

Dan Fakultas Sastra UMI bisa menjadi jembatan 

untuk melangkah meraih mimpi bekerja dan magang 

di Australia," ujarnya. Hal ini disampaikan Dekan 

Fakultas Sastra UMI, Rusdiah dihadapan peserta 

Workshop Recognition of Prior Learning pada Kamis 

(25/08/2022). Menurut alumni Fakultas Sastra UMI 

ini, mahasiswa dan alumni harus berani menjemput 

peluang ini. Untuk bisa bekerja dan magang dl 

Australia, mahasiswa harus mempunyai mimpi dan 

merealisasikan mimpi itu dengan belajar lebih giat. 

71. 25 

August 

2022 

Online Scam 

Marak, 

Keberangkatan 

PMI 

Nonprosedural 

ke Sihanoukville 

Neutral Voi Pemerintah menggagalkan keberangkatan 214 

pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural dari 

Medan, Sumatera Utara, menuju Sihanoukville, 

Kamboja. Menurut Direktur Perlindungan WNI dan 

BHI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha, ratusan 

PMI tersebut kemungkinan besar adalah korban 

http://makassar.sindonews.com/read/866723/711/fakultas-sastra-umi-gelar-workshop-pemagangan-ke-australia-1661436486
http://makassar.sindonews.com/read/866723/711/fakultas-sastra-umi-gelar-workshop-pemagangan-ke-australia-1661436486
http://makassar.sindonews.com/read/866723/711/fakultas-sastra-umi-gelar-workshop-pemagangan-ke-australia-1661436486
http://makassar.sindonews.com/read/866723/711/fakultas-sastra-umi-gelar-workshop-pemagangan-ke-australia-1661436486
http://makassar.sindonews.com/read/866723/711/fakultas-sastra-umi-gelar-workshop-pemagangan-ke-australia-1661436486
http://sumsel.antaranews.com/berita/669517/214-orang-pekerja-indonesia-digagalkan-berangkat-ke-kamboja
http://sumsel.antaranews.com/berita/669517/214-orang-pekerja-indonesia-digagalkan-berangkat-ke-kamboja
http://sumsel.antaranews.com/berita/669517/214-orang-pekerja-indonesia-digagalkan-berangkat-ke-kamboja
http://sumsel.antaranews.com/berita/669517/214-orang-pekerja-indonesia-digagalkan-berangkat-ke-kamboja
http://sumsel.antaranews.com/berita/669517/214-orang-pekerja-indonesia-digagalkan-berangkat-ke-kamboja
http://sumsel.antaranews.com/berita/669517/214-orang-pekerja-indonesia-digagalkan-berangkat-ke-kamboja
http://makassarmetro.com/2022/08/25/fakultas-sastra-umi-siap-fasilitasi-magang-dan-bekerja-di-australia
http://makassarmetro.com/2022/08/25/fakultas-sastra-umi-siap-fasilitasi-magang-dan-bekerja-di-australia
http://makassarmetro.com/2022/08/25/fakultas-sastra-umi-siap-fasilitasi-magang-dan-bekerja-di-australia
http://makassarmetro.com/2022/08/25/fakultas-sastra-umi-siap-fasilitasi-magang-dan-bekerja-di-australia
http://makassarmetro.com/2022/08/25/fakultas-sastra-umi-siap-fasilitasi-magang-dan-bekerja-di-australia
http://voi.id/berita/204411/online-scam-marak-keberangkatan-pmi-nonprosedural-ke-sihanoukville-kamboja-dari-medan-digagalkan
http://voi.id/berita/204411/online-scam-marak-keberangkatan-pmi-nonprosedural-ke-sihanoukville-kamboja-dari-medan-digagalkan
http://voi.id/berita/204411/online-scam-marak-keberangkatan-pmi-nonprosedural-ke-sihanoukville-kamboja-dari-medan-digagalkan
http://voi.id/berita/204411/online-scam-marak-keberangkatan-pmi-nonprosedural-ke-sihanoukville-kamboja-dari-medan-digagalkan
http://voi.id/berita/204411/online-scam-marak-keberangkatan-pmi-nonprosedural-ke-sihanoukville-kamboja-dari-medan-digagalkan
http://voi.id/berita/204411/online-scam-marak-keberangkatan-pmi-nonprosedural-ke-sihanoukville-kamboja-dari-medan-digagalkan
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Kamboja dari 

Medan 

Digagalkan 

penipuan berbasis daring (online scam) yang 

dijanjikan pekerjaan di Kamboja tetapi tanpa melalui 

prosedur yang benar. Pasalnya, kata Judha, kasus 

WNI yang menjadi korban online scam di Kamboja 

jumlahnya terus meningkat. "Kasus serupa tidak 

hanya terjadi di Kamboja, tetapi juga di Laos, 

Myanmar, Vietnam, dan Filipina," tutur Judha. 

72. 25 

August 

2022 

Mengatasi 

Masalah 

Ketenakerjaan 

Dibutuhkan 

Peran Semua 

Pihak 

Positive Pewartasat

u.com 

"Semua kebijakan dan program Kemnaker ini 

merupakan program pemerintah untuk 

meningkatkan kualitas SDM serta menciptakan 

lapangan kerja berkualitas," ucapnya. Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor menuturkan, 

dalam meningkatkan kualitas SDM serta menciptakan 

peluang kesempatan kerja, pihaknya membutuhkan 

peran semua pihak untuk mendukung usaha 

pemerintah, terutama mengatasi masalah 

ketenagakerjaan. "Pada akhirnya, pemerintah tidak 

bisa bekerja sendiri, butuh dukungan semua 

stakeholder dalam mengatasi masalah 

ketenagakerjaan," ungkap Afriansyah Noor ketika 

menjadi pembicara pada Seminar Nasional 

Kesempatan Kerja Bagi Milenial Jambi, Rabu 

(24/8/2022). Wamenaker mengatakan, sebagai 

upaya menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang 

ada, termasuk menghadapi bonus demografi, 

Kemnaker telah menyiapkan berbagai solusi 

memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan secara 

keseluruhan melalui 9 lompatan besarnya. 

73. 25 

August 

2022 

Atasi Masalah 

Ketenagakerjaan, 

Kemnaker Butuh 

Dukungan Semua 

Pihak 

Positive Progresne

ws.info 

"Semua kebijakan dan program Kemnaker ini 

merupakan program pemerintah untuk 

meningkatkan kualitas SDM serta menciptakan 

lapangan kerja berkualitas," ucapnya. Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor menuturkan, 

dalam meningkatkan kualitas SDM serta menciptakan 

peluang kesempatan kerja, pihaknya membutuhkan 

peran semua pihak untuk mendukung usaha 

pemerintah, terutama mengatasi masalah 

ketenagakerjaan. Wamenaker mengatakan, sebagai 

upaya menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang 

ada, termasuk menghadapi bonus demografi, 

Kemnaker telah menyiapkan berbagai solusi 

memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan secara 

keseluruhan melalui 9 lompatan besarnya. "Pada 

akhirnya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, 

http://voi.id/berita/204411/online-scam-marak-keberangkatan-pmi-nonprosedural-ke-sihanoukville-kamboja-dari-medan-digagalkan
http://voi.id/berita/204411/online-scam-marak-keberangkatan-pmi-nonprosedural-ke-sihanoukville-kamboja-dari-medan-digagalkan
http://voi.id/berita/204411/online-scam-marak-keberangkatan-pmi-nonprosedural-ke-sihanoukville-kamboja-dari-medan-digagalkan
http://pewartasatu.com/mengatasi-masalah-ketenakerjaan-dibutuhkan-peran-semua-pihak
http://pewartasatu.com/mengatasi-masalah-ketenakerjaan-dibutuhkan-peran-semua-pihak
http://pewartasatu.com/mengatasi-masalah-ketenakerjaan-dibutuhkan-peran-semua-pihak
http://pewartasatu.com/mengatasi-masalah-ketenakerjaan-dibutuhkan-peran-semua-pihak
http://pewartasatu.com/mengatasi-masalah-ketenakerjaan-dibutuhkan-peran-semua-pihak
http://pewartasatu.com/mengatasi-masalah-ketenakerjaan-dibutuhkan-peran-semua-pihak
http://progresnews.info/2022/08/25/atasi-masalah-ketenagakerjaan-kemnaker-butuh-dukungan-pihak
http://progresnews.info/2022/08/25/atasi-masalah-ketenagakerjaan-kemnaker-butuh-dukungan-pihak
http://progresnews.info/2022/08/25/atasi-masalah-ketenagakerjaan-kemnaker-butuh-dukungan-pihak
http://progresnews.info/2022/08/25/atasi-masalah-ketenagakerjaan-kemnaker-butuh-dukungan-pihak
http://progresnews.info/2022/08/25/atasi-masalah-ketenagakerjaan-kemnaker-butuh-dukungan-pihak
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butuh dukungan semua stakeholder dalam 

mengatasi masalah ketenagakerjaan," ungkap 

Afriansyah Noor ketika menjadi pembicara pada 

Seminar Nasional Kesempatan Kerja Bagi Milenial 

Jambi, Rabu (24/8/2022). 

74. 26 

August 

2022 

214 PMI Nyaris 

Jadi Korban 

Penipuan di 

Kamboja, Untung 

Pemerintah 

Cepat Bergerak 

Negative Jawa Post 

National 

Network 

Pemerintah berhasil menggagalkan keberangkatan 

214 pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural 

dari Medan, Sumatera Utara, menuju Sihanoukville, 

Kamboja, pada 12 Agustus 2022. Menurut Direktur 

Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri 

RI Judha Nugraha, ratusan PMI tersebut 

kemungkinan besar adalah korban penipuan berbasis 

daring (online scam) yang dijanjikan pekerjaan di 

Kamboja tetapi tanpa melalui prosedur yang benar. 

Pasalnya, kata Judha, kasus WNI yang menjadi 

korban online scam di Kamboja jumlahnya terus 

meningkat. "Kasus serupa tidak hanya terjadi di 

Kamboja, tetapi juga di Laos, Myanmar, Vietnam, dan 

Filipina," tutur Judha. 

75. 26 

August 

2022 

Cek Rekening Ya! 

Pekerja Ini yang 

Dapat BLT 

Subsidi Gaji Rp1 

Juta 

Positive Okezone Pekerja yang mendapatkan BLT subsidi gaji 2022 atau 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp1 juta. 

Mengacu penyaluran BLT subsidi gaji tahun lalu, 

berikut ini syarat pekerja yang akan dapat BLT subsidi 

gaji Rp1 juta:. BSU dan akan diberikan kepada 

pekerja atau buruh sebesar Rp500. 000 per bulan 

selama dua bulan yang dibayarkan sekaligus sebesar 

Rp1 juta. Target penyaluran BLT subsidi gaji 

menyasar 8,8 juta pekerja di Indonesia dengan total 

anggaran Rp8,8 triliun. 

76. 26 

August 

2022 

Wamenaker: 

Pemerintah 

Butuh Peran 

Semua Pihak 

Atasi Masalah 

Ketenagakerjaan 

Positive Wartapem

baruan.co.i

d 

Wartapembaruan.co.id, Jambi ~ Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor 

mengungkapkan, dalam meningkatkan kualitas SDM 

serta menciptakan peluang kesempatan kerja, 

pihaknya membutuhkan peran semua pihak untuk 

mendukung usaha pemerintah, terutama mengatasi 

masalah ketenagakerjaan. Wamenaker mengatakan, 

sebagai upaya menghadapi tantangan 

ketenagakerjaan yang ada, termasuk menghadapi 

bonus demografi, Kemnaker telah menyiapkan 

berbagai solusi memperbaiki ekosistem 

ketenagakerjaan secara keseluruhan melalui 9 

lompatan besarnya. "Semua kebijakan dan program 

Kemnaker ini merupakan program pemerintah untuk 

meningkatkan kualitas SDM serta menciptakan 

http://www.jpnn.com/news/214-pmi-nyaris-jadi-korban-penipuan-di-kamboja-untung-pemerintah-cepat-bergerak
http://www.jpnn.com/news/214-pmi-nyaris-jadi-korban-penipuan-di-kamboja-untung-pemerintah-cepat-bergerak
http://www.jpnn.com/news/214-pmi-nyaris-jadi-korban-penipuan-di-kamboja-untung-pemerintah-cepat-bergerak
http://www.jpnn.com/news/214-pmi-nyaris-jadi-korban-penipuan-di-kamboja-untung-pemerintah-cepat-bergerak
http://www.jpnn.com/news/214-pmi-nyaris-jadi-korban-penipuan-di-kamboja-untung-pemerintah-cepat-bergerak
http://www.jpnn.com/news/214-pmi-nyaris-jadi-korban-penipuan-di-kamboja-untung-pemerintah-cepat-bergerak
http://economy.okezone.com/read/2022/08/25/320/2654603/cek-rekening-ya-pekerja-ini-yang-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://economy.okezone.com/read/2022/08/25/320/2654603/cek-rekening-ya-pekerja-ini-yang-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://economy.okezone.com/read/2022/08/25/320/2654603/cek-rekening-ya-pekerja-ini-yang-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://economy.okezone.com/read/2022/08/25/320/2654603/cek-rekening-ya-pekerja-ini-yang-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://economy.okezone.com/read/2022/08/25/320/2654603/cek-rekening-ya-pekerja-ini-yang-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/wamenaker-pemerintah-butuh-peran-semua.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/wamenaker-pemerintah-butuh-peran-semua.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/wamenaker-pemerintah-butuh-peran-semua.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/wamenaker-pemerintah-butuh-peran-semua.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/wamenaker-pemerintah-butuh-peran-semua.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/wamenaker-pemerintah-butuh-peran-semua.html
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lapangan kerja berkualitas," kata Wamenaker. 

Menurut Wamenaker, nilai produktivitas pekerja 

Indonesia masih di bawah rata-rata negara ASEAN 

lainnya. 

77. 26 

August 

2022 

Simak! Ini Tanda 

BLT Subsidi Gaji 

2022 Rp1 Juta 

Masuk Rekening 

Pekerja 

Positive Okezone Para pekerja bisa mengecek daftar penerima BLT 

subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 di 

situs resmi https://bsu.kemnaker.go.id/. Penerima 

BLT subsidi gaji ditargetkan kepada 8,8 juta pekerja 

dengan total anggaran Rp8,8 triliun. Masing-masing 

pekerja yang memenuhi syarat akan mendapatkan 

BLT subsidi gaji Rp1 juta yang masuk ke rekening. 

Salah satu syarat penerima BLT subsidi gaji adalah 

pekerja dengan upah di bawah Rp3,5 juta per bulan. 

78. 26 

August 

2022 

Simak Alur 

Pencairan BSU 

2022 Rp 1 Juta ke 

Rekening Pekerja 

yang Sudah 

Mulai 

Dialokasikan oleh 

Kemnaker 

Positive Ayo 

Bandung 

Berikut ini adalah kabar terbaru soal pencairan BSU 

2022. Perlu diketahui, saat ini pihak Kemnaker sudah 

mulai mengalokasikan dana BSU 2022. Jadwal BSU 

2022 kapan cair hingga kini masih menjadi 

pertanyaan banyak pekerja dan buruh. Dalam artikel 

ini akan dijelaskan mengenai alokasi BSU 2022 dan 

alur pencairan BLT subsidi gaji senilai Rp 1 juta ke 

rekening penerima. 

79. 26 

August 

2022 

Kemnaker Butuh 

Peran Semua 

Pihak Atasi 

Masalah 

Ketenagakerjaan 

- Lensa 

Reportase 

Positive Lensa 

Reportase 

lensareportase.com, Jambi-Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor menuturkan, 

dalam meningkatkan kualitas SDM serta menciptakan 

peluang kesempatan kerja, pihaknya membutuhkan 

peran semua pihak untuk mendukung usaha 

pemerintah, terutama mengatasi masalah 

ketenagakerjaan. "Semua kebijakan dan program 

Kemnaker ini merupakan program pemerintah untuk 

meningkatkan kualitas SDM serta menciptakan 

lapangan kerja berkualitas," ucapnya. Wamenaker 

mengatakan, sebagai upaya menghadapi tantangan 

ketenagakerjaan yang ada, termasuk menghadapi 

bonus demografi, Kemnaker telah menyiapkan 

berbagai solusi memperbaiki ekosistem 

ketenagakerjaan secara keseluruhan melalui 9 

lompatan besarnya. Wamenaker mengungkapkan, 

nilai produktivitas pekerja Indonesia masih di bawah 

rata-rata negara ASEAN lainnya. 

80. 26 

August 

2022 

BPjamsostek 

Medan Utara 

Sosialisasikan JKP 

Positive Waspada BPJamsostek Cabang Medan Utara menggelar 

sosialisasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

(JKP) secara daring kepada sejumlah perusahan 

binaan dengan bekerja sama Dinas Ketenagakerjaan 

http://economy.okezone.com/read/2022/08/25/320/2654587/simak-ini-tanda-blt-subsidi-gaji-2022-rp1-juta-masuk-rekening-pekerja
http://economy.okezone.com/read/2022/08/25/320/2654587/simak-ini-tanda-blt-subsidi-gaji-2022-rp1-juta-masuk-rekening-pekerja
http://economy.okezone.com/read/2022/08/25/320/2654587/simak-ini-tanda-blt-subsidi-gaji-2022-rp1-juta-masuk-rekening-pekerja
http://economy.okezone.com/read/2022/08/25/320/2654587/simak-ini-tanda-blt-subsidi-gaji-2022-rp1-juta-masuk-rekening-pekerja
http://economy.okezone.com/read/2022/08/25/320/2654587/simak-ini-tanda-blt-subsidi-gaji-2022-rp1-juta-masuk-rekening-pekerja
http://www.ayojakarta.com/news/pr-764264757/simak-alur-pencairan-bsu-2022-rp-1-juta-ke-rekening-pekerja-yang-sudah-mulai-dialokasikan-oleh-kemnaker
http://www.ayojakarta.com/news/pr-764264757/simak-alur-pencairan-bsu-2022-rp-1-juta-ke-rekening-pekerja-yang-sudah-mulai-dialokasikan-oleh-kemnaker
http://www.ayojakarta.com/news/pr-764264757/simak-alur-pencairan-bsu-2022-rp-1-juta-ke-rekening-pekerja-yang-sudah-mulai-dialokasikan-oleh-kemnaker
http://www.ayojakarta.com/news/pr-764264757/simak-alur-pencairan-bsu-2022-rp-1-juta-ke-rekening-pekerja-yang-sudah-mulai-dialokasikan-oleh-kemnaker
http://www.ayojakarta.com/news/pr-764264757/simak-alur-pencairan-bsu-2022-rp-1-juta-ke-rekening-pekerja-yang-sudah-mulai-dialokasikan-oleh-kemnaker
http://www.ayojakarta.com/news/pr-764264757/simak-alur-pencairan-bsu-2022-rp-1-juta-ke-rekening-pekerja-yang-sudah-mulai-dialokasikan-oleh-kemnaker
http://www.ayojakarta.com/news/pr-764264757/simak-alur-pencairan-bsu-2022-rp-1-juta-ke-rekening-pekerja-yang-sudah-mulai-dialokasikan-oleh-kemnaker
http://www.ayojakarta.com/news/pr-764264757/simak-alur-pencairan-bsu-2022-rp-1-juta-ke-rekening-pekerja-yang-sudah-mulai-dialokasikan-oleh-kemnaker
http://lensareportase.com/kemnaker-butuh-peran-semua-pihak-atasi-masalah-ketenagakerjaan
http://lensareportase.com/kemnaker-butuh-peran-semua-pihak-atasi-masalah-ketenagakerjaan
http://lensareportase.com/kemnaker-butuh-peran-semua-pihak-atasi-masalah-ketenagakerjaan
http://lensareportase.com/kemnaker-butuh-peran-semua-pihak-atasi-masalah-ketenagakerjaan
http://lensareportase.com/kemnaker-butuh-peran-semua-pihak-atasi-masalah-ketenagakerjaan
http://lensareportase.com/kemnaker-butuh-peran-semua-pihak-atasi-masalah-ketenagakerjaan
http://lensareportase.com/kemnaker-butuh-peran-semua-pihak-atasi-masalah-ketenagakerjaan
http://waspada.co.id/2022/08/bpjamsostek-medan-utara-sosialisasikan-jkp
http://waspada.co.id/2022/08/bpjamsostek-medan-utara-sosialisasikan-jkp
http://waspada.co.id/2022/08/bpjamsostek-medan-utara-sosialisasikan-jkp
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Kota Medan, baru-baru ini. Kepala Bidang 

Kepesertaan selaku Pejabat Pengganti Sementara 

Kepala Cabang BPjamsostek Cabang Medan Utara 

Anugrah Imanta, mengatakan sosialisasi ini sangat 

penting. Apalagi pemerintah secara resmi 

menerbitkan seluruh aturan teknis terkait 

penyelenggaraan program Jaminan Kehilangan 

Pekerjaan (JKP). "JKP merupakan bentuk jaminan 

sosial ketenagakerjaan yang memberikan 

perlindungan bagi pekerja yang terpaksa kehilangan 

pekerjaan atau berkurang penghasilannya karena 

mengalami PHK," katanya. 

81. 26 

August 

2022 

Cara Cek Nama 

Penerima BSU 

2022 Online di 

kemnaker.go.id, 

Kapan Mulai 

Dicairkan 

Kemnaker? 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Memasuki akhir Agustus 2022, golongan pekerja 

diimbau untuk mengakses link kemnaker.go.id. 

Dengan mengakses link kemnaker.go.id ini, pekerja 

bisa cek nama penerima BSU 2022 secara online 

dengan menggunakan HP maupun laptop. Pasalnya, 

BSU 2022 tersebut belum lama ini dikabarkan akan 

segera cair dengan nominal sebesar Rp1 juta kepada 

setiap pekerja. Sebelum membahas jadwal pencairan 

BSU 2022, simak terlebih dulu cara cek nama 

penerima BSU 2022 lewat link kemnaker.go.id 

sebagai berikut. Cara Cek Nama Penerima. 

82. 26 

August 

2022 

Buktikan 

Komitmen K3, 

PLN UPDK 

Pekanbaru 

Terima 2 

Penghargaan K3 

Positive Riau Post Terbaru, PLN UPDK Pekanbaru menyabet 2 

penghargaan dari Menteri Ketenagakerjaan RI dan 

Gubernur Riau pada acara Penyerahan Penghargaan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Selasa (23/8). 

"Kami sangat bersyukur, ini keberhasilan seluruh 

pegawai UPDK Pekanbaru dalam menciptakan 

lingkungan kerja yang aman dan sehat, sehingga kita 

mendapat 2 penghargaan ini,"ungkapnya. Dengan 

pengawasan ketat, termasuk kedisiplinan seluruh 

pegawai mulai dari struktural dan fungsional, UPDK 

Pekanbaru berhasil mendapat berbagai penghargaan 

K3, salah satunya kecelakaan nihil (zero accident). 

Penghargaan ini diserahkan secara langsung oleh 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Riau Dr Imron Rosyadi ST MH. Menerima 

penghargaan ini, Pejabat Pelaksana Keselamatan, 

Kesehatan Kerja, dan Keamanan (K4) UPDK 

Pekanbaru, Endang Afria Darma, mengaku sangat 

bersyukur. 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095362850/cara-cek-nama-penerima-bsu-2022-online-di-kemnakergoid-kapan-mulai-dicairkan-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095362850/cara-cek-nama-penerima-bsu-2022-online-di-kemnakergoid-kapan-mulai-dicairkan-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095362850/cara-cek-nama-penerima-bsu-2022-online-di-kemnakergoid-kapan-mulai-dicairkan-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095362850/cara-cek-nama-penerima-bsu-2022-online-di-kemnakergoid-kapan-mulai-dicairkan-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095362850/cara-cek-nama-penerima-bsu-2022-online-di-kemnakergoid-kapan-mulai-dicairkan-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095362850/cara-cek-nama-penerima-bsu-2022-online-di-kemnakergoid-kapan-mulai-dicairkan-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095362850/cara-cek-nama-penerima-bsu-2022-online-di-kemnakergoid-kapan-mulai-dicairkan-kemnaker
http://riaupos.jawapos.com/ekonomi-bisnis/26/08/2022/280645/buktikan-komitmen-k3-pln-updk-pekanbaru-terima-2-penghargaan-k3.html
http://riaupos.jawapos.com/ekonomi-bisnis/26/08/2022/280645/buktikan-komitmen-k3-pln-updk-pekanbaru-terima-2-penghargaan-k3.html
http://riaupos.jawapos.com/ekonomi-bisnis/26/08/2022/280645/buktikan-komitmen-k3-pln-updk-pekanbaru-terima-2-penghargaan-k3.html
http://riaupos.jawapos.com/ekonomi-bisnis/26/08/2022/280645/buktikan-komitmen-k3-pln-updk-pekanbaru-terima-2-penghargaan-k3.html
http://riaupos.jawapos.com/ekonomi-bisnis/26/08/2022/280645/buktikan-komitmen-k3-pln-updk-pekanbaru-terima-2-penghargaan-k3.html
http://riaupos.jawapos.com/ekonomi-bisnis/26/08/2022/280645/buktikan-komitmen-k3-pln-updk-pekanbaru-terima-2-penghargaan-k3.html
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83. 26 

August 

2022 

Robinson 

Napitupulu : 

Sudah Saatnya 

Kita Lebih Fokus 

Tingkatkan 

Produktifitas 

Kerja 

Positive Wartabua

na 

Menurut Robinson Napitupulu, kader senior SOKSI, 

hal tersebut merupakan problem sosial politik yang 

tidak bisa dianggap remeh oleh pemerintah saat ini. 

Saat diwawancarai wartabuana.com, Robinson 

Napitupulu memaparkan sejumlah ide dan solusi 

terkait kondisi ini. Setiap tahun jumlah angkatan 

kerja Indonesia terus bertambah seiring berjalannya 

waktu, berbanding terbalik dengan lapangan 

pekerjaan yang tersedia. Bonus demografi ini seperti 

pisau bermata dua, satu sisi meningkatkan 

pertumbuhan namun efek negatifnya menyebabkan 

tingginya pengangguran dan kriminalitas apabila 

tidak terkelola dengan baik. 

84. 26 

August 

2022 

Segera Beli 

Pelatihan Kartu 

Prakerja 

Gelombang 38, 

Selambatnya 

Besok 

Neutral Liputan 6 Cara Beli Pelatihan Kartu Prakerja gelombang 38. 2. 

Gunakan fitur "Cari Pelatihan" untuk mencari 

pelatihan Kartu Prakerja Gelombang 23 yang tersedia 

di Kemnaker, Bukalapak, Tokopedia, Pijar, Pintaria, 

Karier.mu. 3. Peserta Kartu Prakerja Gelombang 38 

dihimbau untuk segera membeli pelatihan pertama 

mereka. Hal ini mengingat batas pembelian pelatihan 

Kartu Prakerja Gelombang 38 terjadwal pada 27 

Agustus 2022. 

85. 26 

August 

2022 

Tanda BSU 2022: 

SELAMAT! 

Bantuan Upah 

Telah Cair ke 

Rekening Anda, 

Begini Cara Cek 

dan Login Akun 

Neutral Ayo 

Bandung 

Tanda BSU 2022 caira adalah jika pernyataan selamat 

bantuan subsidi upah (jumlah uang) telah cair ke 

rekening bank Anda. Tanda BSU 2022 cair tersebut 

hanya akan ada jika kita sudah cek dengan cara login 

ke akun BSU. Lalu bagaimana cara cek BSU 2022 

sudah cair ke rekening Anda yang merupakan sebagai 

penerima dengan mengantongi syarat dan 

ketentuannya?. Bantuan Subsidi Upah tahun 

anggaran 2022 dikabarkan akan disalurkan kembali 

oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian 

Ketenagakerjaan. 

  

http://www.wartabuana.com/berita-global/politik-dan-hukum/robinson-napitupulu-sudah-saatnya-kita-lebih-fokus-tingkatkan-produktifitas-kerja
http://www.wartabuana.com/berita-global/politik-dan-hukum/robinson-napitupulu-sudah-saatnya-kita-lebih-fokus-tingkatkan-produktifitas-kerja
http://www.wartabuana.com/berita-global/politik-dan-hukum/robinson-napitupulu-sudah-saatnya-kita-lebih-fokus-tingkatkan-produktifitas-kerja
http://www.wartabuana.com/berita-global/politik-dan-hukum/robinson-napitupulu-sudah-saatnya-kita-lebih-fokus-tingkatkan-produktifitas-kerja
http://www.wartabuana.com/berita-global/politik-dan-hukum/robinson-napitupulu-sudah-saatnya-kita-lebih-fokus-tingkatkan-produktifitas-kerja
http://www.wartabuana.com/berita-global/politik-dan-hukum/robinson-napitupulu-sudah-saatnya-kita-lebih-fokus-tingkatkan-produktifitas-kerja
http://www.wartabuana.com/berita-global/politik-dan-hukum/robinson-napitupulu-sudah-saatnya-kita-lebih-fokus-tingkatkan-produktifitas-kerja
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5052272/segera-beli-pelatihan-kartu-prakerja-gelombang-38-selambatnya-besok
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5052272/segera-beli-pelatihan-kartu-prakerja-gelombang-38-selambatnya-besok
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5052272/segera-beli-pelatihan-kartu-prakerja-gelombang-38-selambatnya-besok
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5052272/segera-beli-pelatihan-kartu-prakerja-gelombang-38-selambatnya-besok
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5052272/segera-beli-pelatihan-kartu-prakerja-gelombang-38-selambatnya-besok
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5052272/segera-beli-pelatihan-kartu-prakerja-gelombang-38-selambatnya-besok
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794268837/tanda-bsu-2022-selamat-bantuan-upah-telah-cair-ke-rekening-anda-begini-cara-cek-dan-login-akun
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794268837/tanda-bsu-2022-selamat-bantuan-upah-telah-cair-ke-rekening-anda-begini-cara-cek-dan-login-akun
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794268837/tanda-bsu-2022-selamat-bantuan-upah-telah-cair-ke-rekening-anda-begini-cara-cek-dan-login-akun
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794268837/tanda-bsu-2022-selamat-bantuan-upah-telah-cair-ke-rekening-anda-begini-cara-cek-dan-login-akun
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794268837/tanda-bsu-2022-selamat-bantuan-upah-telah-cair-ke-rekening-anda-begini-cara-cek-dan-login-akun
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794268837/tanda-bsu-2022-selamat-bantuan-upah-telah-cair-ke-rekening-anda-begini-cara-cek-dan-login-akun
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794268837/tanda-bsu-2022-selamat-bantuan-upah-telah-cair-ke-rekening-anda-begini-cara-cek-dan-login-akun
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Title RAPP Raih 8 Kategori Penghargaan K3 Tahun 2022 dari Kemenaker Author _noname 

Media Cakaplah Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.cakaplah.com/berita/baca/88758/2022/08/25/rapp-raih-8-kategori-

penghargaan-k3-tahun-2022-dari-kemenaker 

Summary PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) kembali menerima delapan penghargaan dan tiga 

kategori penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari Menteri Ketenagakerjaan 

Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Riau 

Syamsuar kepada perusahaan bagian dari grup APRIL ini, Selasa (23/8/2022) di Pekanbaru. 

RAPP dinilai telah menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3), Pencegahan dan 

Penanggulangan HIV/AIDS dan COVID-19 di tempat kerja. Human Resources (HR) Manager 

RAPP, Elwan Jumandri mengatakan penghargaan tersebut merupakan wujud konsistensi 

RAPP dalam menjalankan peraturan K3 di wilayah perusahaan. 

 

 

 

PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) kembali menerima delapan penghargaan dan tiga kategori 

penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 

Penghargaan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Riau Syamsuar kepada perusahaan 

bagian dari grup APRIL ini, Selasa (23/8/2022) di Pekanbaru. Penghargaan K3 diberikan kepada 

perusahaan yang dinilai berhasil menerapkan budaya keselamatan dan keselamatan kerja untuk 

melindungi pekerja dari kecelakaan atau penyakit di tempat kerja. RAPP dinilai telah menerapkan Sistem 

Manajemen K3 (SMK3), Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dan COVID-19 di tempat kerja. 

Human Resources (HR) Manager RAPP, Elwan Jumandri mengatakan penghargaan tersebut merupakan 

wujud konsistensi RAPP dalam menjalankan peraturan K3 di wilayah perusahaan. "Memang di lingkungan 

kerja RAPP kita aktif mengkampanyekan budaya K3 dan ketat dalam penerapan prokes COVID-19 juga 

secara rutin melakukan program edukasi bahaya HIV-AIDS kepada karyawan. Kami bangga dan berterima 

kasih kepada Kemenaker dan Disnakertrans Provinsi Riau atas penghargaan yang diberikan," ujar Elwan 

seusai menerima penghargaan dari Gubri. Delapan penghargaan yang diterima oleh perusahaan terdiri 

dari tiga kategori penghargaan yaitu Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS 

di tempat kerja dengan kategori Platinum, Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan 

COVID-19 di tempat kerja dengan kategori Platinum dan enam Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero 
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Accident) untuk enam Blok (Estate) di Forestry Division RAPP, Blok (Estate) Cerenti, Blok (Estate) Ukui, 

Blok (Estate) Tasik Belat, Blok (Estate) Langgam, Blok (Estate) Teso dan untuk Blok (Estate) Mandau. 

Dalam sambutannya Gubri juga menyampaikan apresiasi kepada Disnakertrans Riau dan badan usaha 

perusahaan swasta yang beroperasi di Provinsi Riau, yang sesuai dengan surat Menteri Ketenagakerjaan 

perihal penyerahan penghargaan K3 tahun 2022. "Hal ini sesuai dengan penilaian dari tim K3 

Kementerian Ketenagakerjaan RI, menyerahkan penghargaan yang datang ke Provinsi Riau beberapa 

waktu lalu. Semoga jumlah penerima penghargaan K3 di Provinsi Riau semakin meningkat setiap 

tahunnya," ungkap Gubri. 
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Title RAPP Raih 8 Kategori Penghargaan K3 Tahun 2022 dari Kemenaker Author rls 

Media Antara Riau Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Positive 

Link http://riau.antaranews.com/berita/298633/rapp-raih-8-kategori-penghargaan-k3-tahun-

2022-dari-kemenaker 

Summary RAPP Raih 8 Kategori Penghargaan K3 Tahun 2022 dari Kemenaker (ANTARA/HO-RAPP). 

Penghargaan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Riau Syamsuar kepada 

perusahaan bagian dari grup APRIL ini, Selasa (23/8/2022) di Pekanbaru. Dalam 

sambutannnya Gubri juga menyampaikan apresiasi kepada Disnakertrans Riau dan badan 

usaha perusahaan swasta yang beroperasi di Provinsi Riau, yang sesuai dengan surat Menteri 

Ketenagakerjaan perihal penyerahan penghargaan K3 tahun 2022. PT Riau Andalan Pulp and 

Paper (RAPP) kembali menerima delapan penghargaan dan tiga kategori penghargaan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 

 

 

 

PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) kembali menerima delapan penghargaan dan tiga kategori 

penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 

Penghargaan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Riau Syamsuar kepada perusahaan 

bagian dari grup APRIL ini, Selasa (23/8/2022) di Pekanbaru.Penghargaan K3 diberikan kepada 

perusahaan yang dinilai berhasil menerapkan budaya keselamatan dan keselamatan kerja untuk 

melindungi pekerja dari kecelakaan atau penyakit di tempat kerja. RAPP dinilai telah menerapkan Sistem 

Manajemen K3 (SMK3), Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dan COVID-19 di tempat kerja. RAPP 

Raih 8 Kategori Penghargaan K3 Tahun 2022 dari Kemenaker (ANTARA/HO-RAPP)Human Resources (HR) 

Manager RAPP, Elwan Jumandri mengatakan penghargaan tersebut merupakan wujud konsistensi RAPP 

dalam menjalankan peraturan K3 di wilayah perusahaan. "Memang di lingkungan kerja RAPP kita aktif 

mengkampanyekan budaya K3 dan ketat dalam penerapan prokes COVID-19 juga secara rutin melakukan 

program edukasi bahaya HIV-AIDS kepada karyawan. Kami bangga dan berterima kasih kepada 

Kemenaker dan Disnakertrans Provinsi Riau atas penghargaan yang diberikan," ungkap Elwan seusai 

menerima penghargaan dari Gubri.Delapan penghargaan yang diterima oleh perusahaan terdiri dari tiga 

kategori penghargaan yaitu Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS di tempat 

kerja dengan kategori Platinum, Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 di 
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tempat kerja dengan kategori Platinum dan enam Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident) untuk 

enam Blok (Estate) di Forestry Division RAPP, Blok (Estate) Cerenti, Blok (Estate) Ukui, Blok (Estate) Tasik 

Belat, Blok (Estate) Langgam, Blok (Estate) Teso dan untuk Blok (Estate) Mandau.Dalam sambutannnya 

Gubri juga menyampaikan apresiasi kepada Disnakertrans Riau dan badan usaha perusahaan swasta yang 

beroperasi di Provinsi Riau, yang sesuai dengan surat Menteri Ketenagakerjaan perihal penyerahan 

penghargaan K3 tahun 2022. "Hal ini sesuai dengan penilaian dari tim K3 Kementerian Ketenagakerjaan 

RI, menyerahkan penghargaan yang datang ke Provinsi Riau beberapa waktu lalu. Semoga jumlah 

penerima penghargaan K3 di Provinsi Riau semakin meningkat setiap tahunnya," pungkas 
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Title Mulai 29 Agustus, Pelancong ke Singapura Tak Wajib Jalani 

Karantina Covid-19 

Author _noname 

Media Batam News Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.batamnews.co.id/berita-92012-mulai-29-agustus-pelancong-ke-singapura-tak-

wajib-jalani-karantina-covid-19.html 

Summary Seluruh wisatawan yang belum melengkapi vaksin Covid-19, dan yang masuk ke Singapura 

mulai 29 Agustus 2022 tidak lagi diwajibkan menjalani karantina rumah (SHN) selama tujuh 

hari setelah kedatangan, atau dilakukan uji PCR. Namun, wisatawan tetap diharuskan 

menjalani tes deteksi Covid-19, serta hasil tes negatif dalam waktu dua hari sebelum 

berangkat ke Singapura. Demikian pernyataan Kementerian Kesehatan (MOH) Singapura 

yang dikeluarkan pada Rabu (24/8/2022). Saat ini, pemegang Long Term Pass (LTPH) dan STV 

berusia 13 tahun ke atas yang memiliki vaksinasi tidak lengkap harus mengajukan 

permohonan persetujuan untuk memasuki Singapura. 

 

 

 

Seluruh wisatawan yang belum melengkapi vaksin Covid-19, dan yang masuk ke Singapura mulai 29 

Agustus 2022 tidak lagi diwajibkan menjalani karantina rumah (SHN) selama tujuh hari setelah 

kedatangan, atau dilakukan uji PCR.Namun, wisatawan tetap diharuskan menjalani tes deteksi Covid-19, 

serta hasil tes negatif dalam waktu dua hari sebelum berangkat ke Singapura.Demikian pernyataan 

Kementerian Kesehatan (MOH) Singapura yang dikeluarkan pada Rabu (24/8/2022).Pengunjung Jangka 

Pendek (STV) yang belum divaksinasi wajib membeli asuransi perjalanan Covid-19.Saat ini, pemegang 

Long Term Pass (LTPH) dan STV berusia 13 tahun ke atas yang memiliki vaksinasi tidak lengkap harus 

mengajukan permohonan persetujuan untuk memasuki Singapura.Persyaratan itu juga akan ditarik mulai 

29 Agustus 2022, menurut pernyataan itu.Karena LTPH diharapkan tinggal di Singapura untuk waktu yang 

lebih lama, mereka harus memenuhi semua persyaratan Safe Handling Measures (VDS) saat tiba di 

Singapura.Selanjutnya.Namun demikian, vaksinasi Covid-19 tetap menjadi syarat persetujuan untuk 

aplikasi baru izin jangka panjang dan izin kerja di Singapura.MOH dalam sebuah pernyataan, 

menginformasikan bahwa langkah itu diambil untuk mempertahankan tingkat vaksinasi yang tinggi pada 

populasi di Singapura.Sekaligus, sambil mendukung pembukaan kembali sektor ekonomi yang aman dan 

meminimalkan gangguan bisnis.Selain itu, menurut MOH, bukti vaksinasi juga diperlukan dalam rangka 



 

39 

 

memperbaharui izin kerja yang sudah ada bagi pemegang S Pass dan Izin Kerja di sektor konstruksi, 

galangan kapal dan pengolahan atau yang tinggal di asrama pekerja.Langkah ini dipandang penting 

mengingat lokasi konstruksi dan asrama pekerja merupakan daerah yang berisiko tinggi penularan 

penyakit.Namun, bukti vaksinasi tidak lagi diperlukan untuk tujuan perpanjangan izin kerja 

lainnya.Persyaratan untuk meninjau vaksinasi untuk tujuan memperbarui izin kerja akan mulai berlaku 

mulai 1 Oktober 2022, dan publik dapat merujuk ke situs web Kementerian Tenaga Kerja (MOM) untuk 

lebih jelasnya. 
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Title Dukung Program Kementerian BUMN, PTPN 6 Gelar 

Seminar Entrepreneur Milenial 

Author Jambiday.Com 

Media Jambiday Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Positive 

Link http://jambiday.com/dukung-program-kementerian-bumn-ptpn-6-gelar-seminar-

entrepreneur-milenial 

Summary Cheery Pramoedito Sarwono, Komisaris Utama PTPN 6 yang hadir dalam seminar nasional 

Merah putih yang diselenggarakan Kenara Institut pada Selasa, 24 Agustus 2022, 

mengatakan bahwa potensi milenial di Jambi sangat besar. Sementara itu, Direktur PTPN 6 

Jambi Iswan Achir yang didampingi Achmedi Akbar mengatakan, pihaknya membuka 

peluang kepada seluruh milenial Jambi untuk bisa berkontribusi dan membuka peluang 

pekerjaan. Dan PTPN 6 sebagai salah satu anak BUMN Indonesia turut serta mendukung 

kinerja BUMN ke arah positif. Salah satunya adalah memberikan edukasi dalam bentuk 

seminar kepada Milenial yang ada di Provinsi Jambi. 

 

 

 

Jambiday.com, JAMBI- Kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia saat ini dinilai baik dan 

memiliki peran penting meringankan beban masyarakat di saat menghadapi pandemi Covid-19. Dan 

PTPN 6 sebagai salah satu anak BUMN Indonesia turut serta mendukung kinerja BUMN ke arah positif. 

Salah satunya adalah memberikan edukasi dalam bentuk seminar kepada Milenial yang ada di Provinsi 

Jambi. Cheery Pramoedito Sarwono, Komisaris Utama PTPN 6 yang hadir dalam seminar nasional Merah 

putih yang diselenggarakan Kenara Institut pada Selasa, 24 Agustus 2022, mengatakan bahwa potensi 

milenial di Jambi sangat besar."Milenial harus diperhatikan, karena nantinya ada ledakan demografi 

milenial pada beberapa tahun ke depan. Tentunya milenial Jambi ini lah yang akan memimpin kelak. 

Hayoo kita bangun Jambi, buat Jambi dan milenial Jambi sukses. Harapannya dari acara ini para milenial 

sukses, tidak perlu keluar Jambi untuk berkreasi. Asal adek-adek tahu ya, jambi adalah tempat kopi dan 

teh yang terenak, jadi jangan malu dan sungkan untuk mengkonsumsinya. Kita punya Teh Kayu Aro, 

rasanya enak. Kalo tidak enak, itu tugas milenial Jambi untuk membuatnya enak," ujarnya saat 

menyampaikan kata sambutan. Sementara itu, Direktur PTPN 6 Jambi Iswan Achir yang didampingi 

Achmedi Akbar mengatakan, pihaknya membuka peluang kepada seluruh milenial Jambi untuk bisa 

berkontribusi dan membuka peluang pekerjaan. "Secara umum, jadi mereka (Milenial) kalau bisa 
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membuat karya di Jambi, kenapa harus ke luar, kan begitu. Artinya Milenial lebih baik di Jambi dan 

berkontribusi ke daerah sendiri," ungkapnya. Diketahui Seminar Nasional Merah Putih dengan tema 

Entrepreneurship milenial indonesia yang kreatif, inovatif dan mandiri Seminar spektakuler ini 

berlangsung di cafe Kenara Kebun Handil dengan mengundang berbagai unsur. Yang dihadiri langsung 

oleh Wakil Menteri Tenaga Kerja Afriansyah Noor,Wakil Gubenur Jambi H.Abdullah Sani, Kadis Naker 

Provinsi Jambi, Kadisbun Provinsi Jambi, serta tokoh wanita Jambi Ratu Munawwaroh. Serta perwakilan 

generasi milenial generasi bangsa dari KNPI Provinsi Jambi dan mahasiswa. 
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Title Pemerintah Stop Sementara Pengiriman Pekerja Migran 

Musiman ke Korsel 

Author Inline Tdc_Css Att 

Media Lombokpost Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Negative 

Link http://lombokpost.jawapos.com/ntb/25/08/2022/pemerintah-stop-sementara-

pengiriman-pekerja-migran-musiman-ke-korsel 

Summary Pemerintah membekukan sementara pengiriman pekerja migran musiman ke Korea Selatan 

(Korsel). Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan surat edaran nomor B-3/429/PK.02.03/1 

tentang penempatan PMI ke Korsel dengan menggunakan visa E-8. "Karena itu 

direkomendasikan untuk tidak melakukan penempatan pekerja musiman di Korsel," 

tandasnya. "Sudah keluar surat edarannya dari kementerian," kata Kepala Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Nusa Tenggara Barat I Gede Putu Aryadi. 

 

 

 

Pemerintah membekukan sementara pengiriman pekerja migran musiman ke Korea Selatan (Korsel). 

"Sudah keluar surat edarannya dari kementerian," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Nusa Tenggara Barat I Gede Putu Aryadi. Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan surat 

edaran nomor B-3/429/PK.02.03/1 tentang penempatan PMI ke Korsel dengan menggunakan visa E-8. 

Visa tersebut biasanya digunakan pekerja yang menggunakan jalur seasonal worker program atau 

pekerja musiman.Di Republik Korea, terdapat peluang bekerja musiman di sektor pertanian dan 

perikanan. Bekerja dalam kontrak singkat. Hanya hitungan bulan. Hanya saja, kata Gede, informasi dari 

perwakilan RI di Korea selatan, pekerja migran yang menggunakan visa E-8, selama ini tidak mendapat 

perlindungan memadai."Tidak dapat asuransi kesehatan, asuransi pensiun juga. Bahkan gaji yang didapat 

tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk bekerja di sana," ungkapnya. Potensi masalah 

terhadap pekerja musiman juga dijelaskan dalam surat edaran Menaker. Salah satunya mengenai 

eksploitasi pekerja migran musiman. Disebabkan intensitas pekerjaan yang tinggi. Gede menyebut, 

jumlah tenaga kerja untuk pekerjaan musiman tidak sesuai dengan beban kerja. Membuat tidak jelasnya 

pengaturan soal jam kerja dan waktu istirahat. Masalah lain juga muncul terkait dengan banyaknya 

bekerja overstay. Penyebabnya, masa kerja yang pendek, yakni hanya lima bulan, membuat pekerja 

migran musiman enggan kembali ke Indonesia setelah kontrak kerja mereka habis. "Yang terjadi seperti 

itu. Kalau sudah overstay, jatuhnya pekerja ilegal," sebut Gede.Selain itu, program pekerja migran 
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musiman di Republik Korea rupanya berada di bawah Kementerian Kehakiman, bukan Kementerian 

Ketenagakerjaan. Kondisi tersebut membuat penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan bagi pekerja 

migran musiman cukup sulit dilakukan. "Karena itu direkomendasikan untuk tidak melakukan 

penempatan pekerja musiman di Korsel," tandasnya. Dari data Badan Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI) Nusa Tenggara Barat, per semester I tahun 2022 terdapat 29 warga Nusa Tenggara 

Barat bekerja ke Korea Selatan. Seluruh pekerja migran berasal dari 8 kabupaten/kota di Nusa Tenggara 

Barat dan berangkat dengan skema Government to Government (G to G) untuk jabatan operator. 
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Title Kemenaker pastikan ekosistem digital siap kerja tersedia di Jambi Author _noname 

Media Antara Jambi Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Positive 

Link http://jambi.antaranews.com/berita/518961/kemenaker-pastikan-ekosistem-digital-siap-

kerja-tersedia-di-jambi 

Summary Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) memastikan terciptanya ekosistem digital yang siap 

kerja tersedia di Provinsi Jambi melalui program Pasar Kerja (Pasker). "Insya Allah di Jambi 

kita buat pasar kerja, kami minta Wagub nanti mencarikan tempat dan kita buat Pasar Kerja 

(Pasker) itu," kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor dalam 

pernyataan yang diterima dari Humas Pemprov Jambi, Kamis. Pada Rabu (24/8) 2022, 

Wamenaker berkunjung ke Jambi. "Ini kita bangun kerja sama dengan Disnaker provinsi, 

segera dibangun untuk di Jambi, makanya saya minta cepat," katanya. 

 

 

 

Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) memastikan terciptanya ekosistem digital yang siap kerja 

tersedia di Provinsi Jambi melalui program Pasar Kerja (Pasker). "Insya Allah di Jambi kita buat pasar kerja, 

kami minta Wagub nanti mencarikan tempat dan kita buat Pasar Kerja (Pasker) itu," kata Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor dalam pernyataan yang diterima dari Humas Pemprov 

Jambi, Kamis.Pada Rabu (24/8) 2022, Wamenaker berkunjung ke Jambi.Ia menyatakan saat ini 

Kemenaker memiliki program Pasker yang menjadi wadah bertemunya pencari kerja dan pemberi kerja. 

Wamenaker menyatakan saat ini Pasker baru hadir di 11 provinsi, namun sesuai arahan Presiden Joko 

Widodo Pasker ini harus dibangun di 34 provinsi. "Ini kita bangun kerja sama dengan Disnaker provinsi, 

segera dibangun untuk di Jambi, makanya saya minta cepat," katanya.Ia memastikan tim Kemenaker 

akan turun ke Jambi untuk mempersiapkan Pasker kerja melalui media daring sehingga pencari dan 

pemberi kerja dapat dengan mudah bertukar informasi tanpa harus bertemu."Ini harus kita ciptakan 

butuh kerja sama 'stakeholder' di semua tingkatan," katanya. Dalam kunjungannya tersebut, Wamenaker 

juga meminta penguatan talenta muda sehingga dapat dengan mudah mendapatkan peluang kerja di 

dalam maupun luar negeri. "Punya 'skill' teknologi informasi juga bisa kerja di industri perkebunan, 

jangan mengira yang kerja di perkebunan kerjanya kasar, sekarang sudah pakai teknologi," katanya 

menegaskan. Sementara itu, untuk peluang kerja di luar negeri dia juga mendorong kemampuan 

berbahasa asing bagi anak muda. "Dalam waktu dekat saya akan minta waktu bertemu Mendikbudristek 
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untuk menyampaikan masukan agar kurikulum pendidikan bahasa itu dari SD sampai SMA ditambah 

bahasa Korea, Jepang dan China, bukan saja bahasa Inggris dan bahasa Arab," demikian Afriansyah 

Noor.Berita ini telah tayang di Antaranews. com dengan judul: Lewat Pasker, Kemenaker pastikan 

ekosistem digital tersedia di Jambi 
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Title RAPP Raih Delapan Kategori Penghargaan K3 2022 Author Riau Pos 

Media Riau Post Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Positive 

Link http://riaupos.jawapos.com/riau/25/08/2022/280574/rapp-raih-delapan-kategori-

penghargaan-k3-2022.html 

Summary PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) kembali menerima delapan penghargaan dan tiga 

kategori penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari Menteri Ketenagakerjaan 

Republik Indonesia. RAPP dinilai telah menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3), 

Pencegahan dan Penanggulangan HIV/Aids dan Covid-19 di tempat kerja. Human Resources 

(HR) Manager RAPP, Elwan Jumandri mengatakan, penghargaan tersebut merupakan wujud 

konsistensi RAPP dalam menjalankan peraturan K3 di wilayah perusahaan. "Memang di 

lingkungan kerja RAPP kita aktif mengampanyekan budaya K3 dan ketat dalam penerapan 

prokes Covid-19 juga secara rutin melakukan program edukasi bahaya HIV/Aids kepada 

karyawan. 

 

 

 

PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) kembali menerima delapan penghargaan dan tiga kategori 

penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 

Penghargaan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Riau Drs H Syamsuar MSi kepada 

perusahaan bagian dari grup APRIL ini, Selasa (23/8) di Pekanbaru.Penghargaan K3 diberikan kepada 

perusahaan yang dinilai berhasil menerapkan budaya keselamatan dan keselamatan kerja untuk 

melindungi pekerja dari kecelakaan atau penyakit di tempat kerja. RAPP dinilai telah menerapkan Sistem 

Manajemen K3 (SMK3), Pencegahan dan Penanggulangan HIV/Aids dan Covid-19 di tempat kerja.Human 

Resources (HR) Manager RAPP, Elwan Jumandri mengatakan, penghargaan tersebut merupakan wujud 

konsistensi RAPP dalam menjalankan peraturan K3 di wilayah perusahaan."Memang di lingkungan kerja 

RAPP kita aktif mengampanyekan budaya K3 dan ketat dalam penerapan prokes Covid-19 juga secara 

rutin melakukan program edukasi bahaya HIV/Aids kepada karyawan. Kami bangga dan berterima kasih 

kepada Kemenaker dan Disnakertrans Provinsi Riau atas penghargaan yang diberikan," ungkap Elwan 

seusai menerima penghargaan dari gubri.Delapan penghargaan yang diterima oleh perusahaan terdiri 

dari tiga kategori penghargaan yaitu penghargaan program pencegahan dan penanggulangan HIV/Aids 

di tempat kerja dengan kategori platinum, penghargaan program pencegahan dan penanggulangan 
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Covid-19 di tempat kerja dengan kategori platinum dan enam penghargaan kecelakaan nihil (zero 

accident) untuk enam blok (estate) di Forestry Division RAPP, Blok Cerenti, Blok Ukui, Blok Tasik Belat, 

Blok Langgam, Blok Teso dan untuk Blok Mandau.Gubri menyampaikan apresiasi kepada Disnakertrans 

Riau dan badan usaha perusahaan swasta beroperasi di Riau, sesuai dengan surat Menaker perihal 

penyerahan penghargaan K3 2022.(rls/rio)TAGS: rapp penghargaan keselamatan kesehatan kerja 

menteri ketenagakerjaan Tweet Follow @riaupos Riau Pos 
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Title Wamenaker: Program Pasar Kerja Baru Ada Di 11 Provinsi Author Admin 

Media Valid News Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Neutral 

Link http://validnews.id/nasional/wamenaker-program-pasar-kerja-baru-ada-di-11-provinsi 

Summary Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor menyatakan, Program Pasar 

Kerja (Pasker) baru ada di 11 provinsi. Wamenaker menyatakan, saat ini Pasker baru hadir di 

11 provinsi, namun sesuai arahan Presiden Joko Widodo Pasker ini harus dibangun di 34 

provinsi. "Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Pasker ini harus dibangun di 34 

provinsi," jelas Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor dalam 

pernyataan tertulis yang dikutip Antara di Jambi, Kamis (25/8). Hal itu dia sampaikan saat 

berkunjung ke Provinsi Jambi, Rabu (24/8). 

 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor menyatakan, Program Pasar Kerja 

(Pasker) baru ada di 11 provinsi."Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Pasker ini harus dibangun 

di 34 provinsi," jelas Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor dalam pernyataan 

tertulis yang dikutip Antara di Jambi, Kamis (25/8).Hal itu dia sampaikan saat berkunjung ke Provinsi 

Jambi, Rabu (24/8). Provinsi ini termasuk satu dari 23 provinsi yang belum ada Program Pasker.Program 

Pasker adalah wadah bertemunya pencari kerja dan pemberi kerja.Dia memastikan, akan segera hadir 

ekosistem digital lowongan pkerjaan tersedia di Provinsi Jambi melalui program Pasar Kerja 

(Pasker)."Insyaallah di Jambi kita buat pasar kerja, kami minta Wagub Jambi nanti mencarikan tempat 

dan kita buat Pasar Kerja (Pasker) itu," janji Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah 

Noor dalam pernyataan tertulis yang dikutip Antara di Jambi, Kamis (25/8).Pada Rabu (24/8) 2022, 

Wamenaker Afriansyah berkunjung ke Jambi. Pada kesempatan itu, dia menyatakan saat ini Kemenaker 

memiliki Program Pasker yang menjadi wadah bertemunya pencari kerja dan pemberi kerja.Wamenaker 

menyatakan, saat ini Pasker baru hadir di 11 provinsi, namun sesuai arahan Presiden Joko Widodo Pasker 

ini harus dibangun di 34 provinsi."Ini kita bangun kerja sama dengan Disnaker provinsi, segera dibangun 

untuk di Jambi, makanya saya minta cepat," urai dia.Ia memastikan tim Kemenaker akan turun ke Jambi 

untuk mempersiapkan Pasker kerja melalui media daring sehingga pencari dan pemberi kerja dapat 

dengan mudah bertukar informasi tanpa harus bertemu."Ini harus kita ciptakan butuh kerja sama 

'stakeholder' di semua tingkatan," lanjut Afriansyah.Dalam kunjungannya tersebut, Wamenaker juga 

meminta penguatan talenta muda sehingga dapat dengan mudah mendapatkan peluang kerja di dalam 

maupun luar negeri."Punya 'skill' teknologi informasi juga bisa kerja di industri perkebunan, jangan 

mengira yang kerja di perkebunan kerjanya kasar, sekarang sudah pakai teknologi," sambung 

dia.Sementara itu, untuk peluang kerja di luar negeri dia juga mendorong kemampuan berbahasa asing 

bagi anak muda."Dalam waktu dekat saya akan minta waktu bertemu Mendikbudristek untuk 

menyampaikan masukan agar kurikulum pendidikan bahasa itu dari SD sampai SMA ditambah bahasa 

Korea, Jepang dan China, bukan saja bahasa Inggris dan bahasa Arab," demikian Wamenaker Afriansyah. 
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Title Bersaing di pasar kerja, Wamenaker minta generasi muda Jambi 

kreatif 

Author _noname 

Media Antara Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.antaranews.com/video/3078661/bersaing-di-pasar-kerja-wamenaker-minta-

generasi-muda-jambi-kreatif 

Summary Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, Rabu (24/8), meminta kalangan muda di 

Jambi untuk kreatif dan inovatif agar bisa merebut pasar kerja. Kementerian Tenaga Kerja 

pun, menurutnya memiliki program Pasar Kerja (Pasker) yang menjadi wadah bertemunya 

pencari kerja dan pemberi kerja secara digital. (Dodi Saputra/Rayyan/Nusantara Mulkan). 

 

 

 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, Rabu (24/8), meminta kalangan muda di Jambi untuk 

kreatif dan inovatif agar bisa merebut pasar kerja. Kementerian Tenaga Kerja pun, menurutnya memiliki 

program Pasar Kerja (Pasker) yang menjadi wadah bertemunya pencari kerja dan pemberi kerja secara 

digital. (Dodi Saputra/Rayyan/Nusantara Mulkan) 
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Title Menaker Dampingi Ibu Negara Tinjau Pelaksanaan Tes IVA di 

Tangerang 

Author Zul Fasli 

Media Liputan.co.id Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Positive 

Link http://liputan.co.id/2022/08/menaker-dampingi-ibu-negara-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-

tangerang 

Summary Menaker menyatakan bahwa penyelenggaraan pemeriksaan tes IVA ini sebagai wujud nyata 

program aksi kepedulian terhadap pekerja perempuan. Untuk itu sosialisasi dan 

pemeriksaaan secara berkala harus dilakukan," kata Menaker. Menurut Menaker, dengan 

dilakukan pemeriksaan tes IVA, kesehatan pekerja perempuan tetap terjaga dan juga akan 

berdampak pada peningkatan produktivitas kerja. "Pemeriksaan kesehatan ini sangat 

penting sebagai upaya untuk mencegah dan mendeteksi secara dini terjadinya kanker leher 

rahim pada pekerja perempuan yang merupakan juga bagian dari Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3). 

 

 

 

Menaker menyatakan bahwa penyelenggaraan pemeriksaan tes IVA ini sebagai wujud nyata program 

aksi kepedulian terhadap pekerja perempuan."Pemeriksaan kesehatan ini sangat penting sebagai upaya 

untuk mencegah dan mendeteksi secara dini terjadinya kanker leher rahim pada pekerja perempuan 

yang merupakan juga bagian dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Untuk itu sosialisasi dan 

pemeriksaaan secara berkala harus dilakukan," kata Menaker.Menurut Menaker, dengan dilakukan 

pemeriksaan tes IVA, kesehatan pekerja perempuan tetap terjaga dan juga akan berdampak pada 

peningkatan produktivitas kerja.Lebih jauh ia mengatakan bahwa Kemnaker sebagai leading sector K3 

sangat mengharapkan dukungan semua pihak untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan K3.Tidak hanya 

itu, ia juga mendorong semua pihak agar terus-menerus mempromosikan K3 dalam rangka meningkatkan 

perlindungan pekerja dan keberlangsungan usaha untuk meningkatkan produktivitas."Apabila K3 

terlaksana dengan baik maka kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dapat ditekan, biaya-biaya 

yang tidak perlu dapat dihindari, sehingga dapat tercapai suasana kerja yang aman, nyaman, sehat, dan 

meningkatnya produktivitas kerja," ujarnya. 
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Title Datang ke Jambi, Pemred Indonews Dampingi Wamenaker 

Hadiri Seminar Nasional PTPN VI 

Author Oleh Xtimenews - 

Media Indonews.id Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Neutral 

Link http://indonews.id/artikel/327133/Datang-ke-Jambi-Pemred-Indonews-Dampingi-

Wamenaker-Hadiri-Seminar-Nasional-PTPN-VI 

Summary Di sela-sela kedatangannya, Pemred Indonews juga memantau perkembangan media ini dari 

perwakilan di Jambi. Jambi, INDONEWS.ID- Selama 2 hari, Pemimpin Redaksi media 

Indonews.id, Asri Hadi datang ke Jambi. Tiba di Jambi pada Rabu 24 Agustus, Asri Hadi 

mendampingi Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Afriansyah Noor. Ternyata, Asri Hadi sudah 

tak asing dengan Jambi. 

 

 

 

Jambi, INDONEWS.ID - Selama 2 hari, Pemimpin Redaksi media Indonews.id, Asri Hadi datang ke Jambi. 

Sejumlah agenda Wamenaker RI dan Seminar Nasional Merah Putih PTPN VI merupakan bagian 

kedatangannya. Tiba di Jambi pada Rabu 24 Agustus, Asri Hadi mendampingi Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan RI, Afriansyah Noor. Dari jamuan makan siang, hingga membuka Seminar Nasional 

Merah Putih Ia ikuti.Di sela-sela kedatangannya, Pemred Indonews juga memantau perkembangan 

media ini dari perwakilan di Jambi.Ternyata, Asri Hadi sudah tak asing dengan Jambi. Menariknya lagi, Ia 

memiliki koneksi baik ke pemerintahan.Pada jamuan makan malam Pemprov Jambi dan Wamenaker, Asri 

Hadi terlihat bertemu dan menyapa Purna Praja IPDN."Selama 2 hari bersama Wamenaker, kita bertemu 

Purna Praja IPDN di Pemerintahan Provinsi Jambi," katanya.Rupanya, Asri Hadi dosen senior di IPDN. Ia 

mengenal banyak pejabat jebolan sekolah kedinasan itu, dan masih mengingat nama-namanya.*(Erwin 

Majam). 
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Title Simak Ya! Ini Tanda-Tanda BLT Subsidi Gaji 2022 Rp1 Juta 

Masuk Rekening, Cek Daftar Penerimanya : Okezone 

Economy 

Author Shelma 

Rachmahyanti 

Media Okezone Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Positive 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/08/25/320/2654183/simak-ya-ini-tanda-tanda-

blt-subsidi-gaji-2022-rp1-juta-masuk-rekening-cek-daftar-penerimanya 

Summary Berikut ini cara mengecek status penerima BLT subsidi gaji mengacu pada pencairan BLT 

subsidi gaji tahun 2021 seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Kamis (25/8/2022). Para pekerja 

bisa mengecek daftar penerima BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 di 

situs resmi Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan, saat ini penyaluran BLT subsidi 

gaji masih dimatangkan, baik dari segi data penerima hingga proses penyalurannya. Kalau 

sudah selesai regulasi dan data calon penerima maka langsung disalurkan," katanya kepada 

Okezone. Target penerima BLT subsidi gaji menyasar 8,8 juta pekerja dengan total anggaran 

Rp8,8 triliun. 

 

 

 

 Target penerima BLT subsidi gaji menyasar 8,8 juta pekerja dengan total anggaran Rp8,8 triliun. Masing-

masing pekerja yang memenuhi syarat akan mendapatkan BLT subsidi gaji Rp1 juta yang masuk ke 

rekening.Salah satu syarat penerima BLT subsidi gaji adalah pekerja dengan upah di bawah Rp3,5 juta per 

bulan.Para pekerja bisa mengecek daftar penerima BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 

di situs resmi 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.Berikut ini cara mengecek status penerima BLT subsidi gaji mengacu pada 

pencairan BLT subsidi gaji tahun 2021 seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Kamis (25/8/2022).Apabila 

belum memiliki akun, maka Anda harus melakukan pendaftaran. Lengkapi pendaftaran akun. Aktivasi 

akun dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone Anda. 3. Masuk 4. 

Lengkapi Profil Lengkapi profil biodata diri Anda berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan dan 

tipe lokasi. 5. Cek Pemberitahuan Setelah itu, Anda akan mendapatkan notifikasi seperti gambar berikut. 

Terdaftar Anda akan mendapatkan notifikasi apabila telah terdaftar sebagai calon penerima Bantuan 
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Subsidi Upah (BSU) sesuai dengan tahapan penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS 

Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Tidak Terdaftar - Anda akan mendapatkan 

notifikasi tidak terdaftar sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), apabila Anda tidak 

memenuhi persyaratan sebagai penerima BSU sesuai dengan Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 - Anda 

juga akan mendapatkan notifikasi yang sama, apabila Anda memenuhi persyaratan sesuai dengan 

Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 namun data Anda belum masuk dalam tahapan penyerahan data 

calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan.Penetapan 

Ditetapkan Anda akan mendapatkan notifikasi apabila telah ditetapkan sebagai penerima Bantuan 

Subsidi Upah. Belum Memenuhi Syarat Anda akan mendapatkan notifikasi apabila belum memenuhi 

syarat. Penyaluran Tersalurkan ke Rekening Anda Anda akan mendapatkan notifikasi apabila dana 

Bantuan Subsidi Upah telah tersalurkan ke rekening Bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN) Anda. 

Tersalurkan dan Aktivasi Rekening Baru Anda akan mendapatkan notifikasi apabila dana BSU telah 

tersalurkan ke rekening baru Anda. Rekening baru adalah rekening yang kami buatkan di salah satu Bank 

Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN) karena Anda tidak memiliki rekening di Bank tersebut. Anda diharapkan 

segera melakukan aktivasi rekening baru Anda agar dapat mencairkan dana BSU. Jika Anda memiliki 

rekening Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau Bank Syariah Indonesia (khusus wilayah Aceh), maka 

dana BSU 2021 akan langsung ditransfer ke rekening Anda. Jika Anda belum memiliki rekening Himbara 

(BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau Bank Syariah Indonesia (khusus wilayah Aceh), maka Anda akan dibuatkan 

rekening kolektif oleh Kemnaker yang bekerja sama dengan pihak bank dan perusahaan tempat Anda 

bekerja.Apabila belum memiliki akun, maka Anda harus melakukan pendaftaran. Lengkapi pendaftaran 

akun. Aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone 

Anda.Lengkapi profil biodata diri Anda berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan dan tipe 

lokasi.Setelah itu, Anda akan mendapatkan notifikasi seperti gambar berikut.Anda akan mendapatkan 

notifikasi apabila telah terdaftar sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) sesuai dengan 

tahapan penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian 

Ketenagakerjaan.Tidak Terdaftar- Anda akan mendapatkan notifikasi tidak terdaftar sebagai calon 

penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), apabila Anda tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima BSU 

sesuai dengan Permenaker Nomor 16 Tahun 2021- Anda juga akan mendapatkan notifikasi yang sama, 

apabila Anda memenuhi persyaratan sesuai dengan Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 namun data 

Anda belum masuk dalam tahapan penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan 

kepada Kementerian Ketenagakerjaan. 
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Title Kadisnakertrans Jawa Barat Harap Indonesia Miliki Job 

Bank Terintegrasi Secara Nasional 

Author Wisang Seto 

Pangaribowo 

Media Inilah Koran Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.inilahkoran.com/kadisnakertrans-jabar-harap-indonesia-miliki-job-bank-

terintegrasi-secara-nasional 

Summary INILAHKORAN, Bandung- Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) 

Provinsi Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi berharap, suatu saat nanti Indonesia memiliki 

satu media job bank yang telah terintegrasi secara nasional. Kemudian kita share ke dunia 

pendidikan dan masyarakat, apa tren yang dibutuhkan oleh perusahaan yang ada di Jawa 

Barat. Dia mengatakan, seiring berkembangnya teknologi sekarang kemungkinan tersebut 

dapat terealisasi. Tinggal dibutuhkan kolaborasi yang efektif, dari pemerintah kota, 

kabupaten, provinsi dan pusat dalam mewujudkannya. 

 

 

 

INILAHKORAN, Bandung - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa 

Barat Rachmat Taufik Garsadi berharap, suatu saat nanti Indonesia memiliki satu media job bank yang 

telah terintegrasi secara nasional.Dia mengatakan, seiring berkembangnya teknologi sekarang 

kemungkinan tersebut dapat terealisasi. Tinggal dibutuhkan kolaborasi yang efektif, dari pemerintah 

kota, kabupaten, provinsi dan pusat dalam mewujudkannya. Sehingga nantinya dapat memudahkan 

perusahaan pemberi lowongan dan pencari kerja, sesuai kebutuhan masing-masing."Saat ini semua 

sudah mulai via online. Kita harapkan kedepannya satu data, kota, kabupaten, provinsi hingga pusat 

dengan basik NIK (Nomor Induk Kependudukan). Bila job bank ini sudah ada, daftar pencari kerja ada, 

perusahaan ada. Jadi tidak usah menggunakan job fair lagi. Semua bisa cari di job bank sesuai kebutuhan 

masing-masing," ujar Taufik Garsadi kepada INILAHKORAN baru-baru ini."Misal, ada perusahaan yang 

butuh pekerja punya kemampuan spesifik las listrik dan domisili di Bandung. Mereka tinggal buka di job 

bank, sesuai apa yang mereka inginkan. Sehingga potensi pelamar untuk mendapat pekerjaan melalui 

job bank tersebut lebih besar dan ini lebih efektif," lanjutnya.Mengingat sejauh ini pihaknya masih 

kesulitan akan data pelamar kerja, sehingga belum dapat merekomendasikan secara tepat kepada 

perusahahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Terlebih kartu kuning atau AK1 yang 

diterbitkan oleh Disnakertrans untuk melamar kerja, sudah tidak lagi menjadi syarat wajib administrasi 
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oleh perusahaan berimbas terhadap pendataan pihaknya."Kalau dulu ada kartu kuning atau AK1, dimana 

pencari kerja harus daftar dulu ke Disnakertrans kota atau kabupaten. Datanya diinput dan menjadi 

bahan. Tapi sekarang kendalanya perusahaan tidak lagi mewajibkan syarat tersebut. Sehingga data 

pelamar kita hanya sedikit. Padahal kalau ada, by name by address ini sangat memudahkan," 

ucapnya.Sementara mengenai pelaksanaan job fair online oleh Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) 23-25 Agustus sekarang, Taufik berharap bisa mendapatkan data posisi kerja apa saja yang 

tengah dibutuhkan untuk dipersiapkan di kemudian hari. Sehingga masyarakat dapat memiliki gambaran 

secara spesifik kompetensi yang dibutuhkan."Kita harap, nanti akan ketahuan jabatan apa saja yang 

dibutuhkan. Kemudian kita share ke dunia pendidikan dan masyarakat, apa tren yang dibutuhkan oleh 

perusahaan yang ada di Jawa Barat. Nanti otomatis masyarakat bisa memperkirakan kompetensi yang 

laku dan mereka bisa siapkan," tutupnya. (Yuliantono) 
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Title Suku Bunga Naik, Kolaborasi BTN dengan BPJamsostek Hadirkan 

KPR Pekerja Berbunga Rendah 

Author Nanda Alisya 

Media Bizlaw Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Neutral 

Link http://bizlaw.id/read/62713/Suku-Bunga-Naik-Kolaborasi-BTN-dengan-BPJamsostek-

Hadirkan-KPR-Pekerja-Berbunga-Rendah 

Summary "Harga rumahnya sekitar Rp700 juta, kalau tidak dapat bantuan BTN dengan KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan tentu akan sangat sulit memiliki rumah saat ini," kata Yunia. Kolaborasi dari 

kedua BUMN ini, menyediakan manfaat layanan tambahan (MLT) bagi para pekerja yang 

telah menjadi peserta BP Jamsostek, berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berbunga 

rendah. Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, program KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan mendapat respons cukup positif. Terlihat dari realisasi KPR BPJS 

Ketenagakerjaan per November 2021 hingga Juli 2022, terdapat 763 debitur dengan nilai 

pinjaman Rp188,7 miliar. 

 

Kolaborasi dari kedua BUMN ini, menyediakan manfaat layanan tambahan (MLT) bagi para pekerja yang 

telah menjadi peserta BP Jamsostek, berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berbunga rendah. Program 

yang mendapat dukungan penuh dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tersebut mendapat 

antusias yang tinggi dari para pekerja.Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, program 

KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan mendapat respons cukup positif. Terlihat dari realisasi KPR BPJS 

Ketenagakerjaan per November 2021 hingga Juli 2022, terdapat 763 debitur dengan nilai pinjaman 

Rp188,7 miliar. "BTN sebagai bank khusus perumahan akan selalu memberikan kemudahan bagi 

masyarakat Indonesia termasuk para pekerja untuk memiliki rumah impian," jelas Haru, Rabu 

(24/8/2022).Seperti diketahui melalui program ini, peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa menikmati fasilitas 

Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP), Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) dan Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR). Untuk fasilitas PRP, peserta bisa mengakses pinjaman hingga Rp200 juta yang dapat 

dimanfaatkan untuk renovasi rumah dengan jangka waktu paling lama 15 tahun. Kemudian PUMP, 

peserta bisa mengajukan kredit hingga Rp 150 juta yang dapat dipergunakan untuk uang muka atau down 

payment (DP). Sedangkan fasilitas KPR BPJS Ketenagakerjaan pinjamannya hingga Rp 500 juta dengan 

jangka waktu maksimal 30 tahun."Dengan suku bunga saat ini, peserta BP Jamsostek juga dapat 

menikmati bunga single digit, sehingga ini menjadi momentum yang tepat untuk memanfaatkan kredit 

untuk memiliki atau merenovasi rumah dari Bank BTN," terang Haru.Salah satu pekerja yang antusias 

mendapatkan MLT berupa KPR berbunga rendah adalah Pendik Andriono. Tenaga keamanan di salah satu 

BUMN tersebut tak bisa menyembunyikan rasa gembiranya setelah 10 tahun bekerja akhirnya bisa 

memiliki rumah sendiri. "Dengan bantuan dari BTN saya ikut mengambil KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan, 

akhirnya saya dapat memiliki rumah sendiri yang saya impikan," ujar Pendik saat ditemui pada acara Job 

Fair Pasker.id yang dibuka Menteri Ketenakerjaan Ida Fauziyah di Surabaya, Jawa Timur, Selasa 

(23/8/2022).Dia mengaku proses pengajuan KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan hingga akad kredit sangat 

mudah dan cepat. Pelayanan dari Bank BTN juga sangat membantu untuk mengarahkan berbagai 

persyaratan agar bisa terpenuhi. "Prosesnya hanya satu minggu, saya sudah akad dan bisa langsung 

menempati rumah," jelasnya.Yunia iflahah, karyawan RSUD Dr Sutomo itu mendapat KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan sekitar Rp500 juta ditambah bantuan pinjaman uang muka perumahan sebesar Rp20 

http://bizlaw.id/read/62713/Suku-Bunga-Naik-Kolaborasi-BTN-dengan-BPJamsostek-Hadirkan-KPR-Pekerja-Berbunga-Rendah
http://bizlaw.id/read/62713/Suku-Bunga-Naik-Kolaborasi-BTN-dengan-BPJamsostek-Hadirkan-KPR-Pekerja-Berbunga-Rendah
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juta. Meski masih lajang, menurut Yunia memiliki rumah sendiri merupakan impiannya setelah 15 tahun 

bekerja. "Harga rumahnya sekitar Rp700 juta, kalau tidak dapat bantuan BTN dengan KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan tentu akan sangat sulit memiliki rumah saat ini," kata Yunia.Menteri Ketenagakerjaan 

Ida Fauziyah mengatakan, MLT yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan berupa fasilitas pembiayaan 

perumahan atau manfaat lain dibiayai dari dana investasi Jaminan Hari Tua (JHT). Jenis manfaat yang 

diberikan berupa pinjaman uang muka perumahan (PUMP), Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Pinjaman 

Renovasi Perumahan (PRP) serta Kredit Konstruksi (KK) bagi Perusahaan Pembangunan Perumahan. 

Manfaat layanan tambahan ini dapat diperoleh seluruh peserta BP Jamsostek tanpa melakukan 

pembayaran iuran tambahan. 
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Title Ibu Iriana Joko Widodo dan Ibu Wury Tinjau Pelaksanaan Tes 

IVA di Tangerang 

Author Herry Barus 

Media Industry Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.industry.co.id/read/111859/ibu-iriana-joko-widodo-dan-ibu-wury-tinjau-

pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang 

Summary Ibu Iriana Joko Widodo menyampaikan bahwa Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet 

Indonesia Maju (OASE KIM) akan kembali melakukan kegiatan sosial bersama-sama di 

berbagai bidang mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga sosial budaya. Salah satunya 

adalah peninjauan pemeriksaan kesehatan IVA (inspeksi visual asam asetat) di PT KMK 

Global Sports, Kabupaten Tangerang, Rabu, 24 Agustus 2022. Saat pandemi, Ibu Iriana 

menjelaskan bahwa OASE KIM tetap aktif melakukan kegiatan sosial. Namun, kegiatan 

tersebut tidak dilakukan secara bersamaan melainkan masing-masing bidang yaitu 

pengasuhan dan pendidikan karakter, peningkatan kualitas kesehatan, sosial dan budaya, 

Indonesia bersih, dan Indonesia hijau. 

 

Ibu Iriana Joko Widodo menyampaikan bahwa Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju 

(OASE KIM) akan kembali melakukan kegiatan sosial bersama-sama di berbagai bidang mulai dari 

pendidikan, kesehatan, hingga sosial budaya. Salah satunya adalah peninjauan pemeriksaan kesehatan 

IVA (inspeksi visual asam asetat) di PT KMK Global Sports, Kabupaten Tangerang, Rabu, 24 Agustus 

2022.Saat pandemi, Ibu Iriana menjelaskan bahwa OASE KIM tetap aktif melakukan kegiatan sosial. 

Namun, kegiatan tersebut tidak dilakukan secara bersamaan melainkan masing-masing bidang yaitu 

pengasuhan dan pendidikan karakter, peningkatan kualitas kesehatan, sosial dan budaya, Indonesia 

bersih, dan Indonesia hijau. Demikian informasi dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat 

Presiden"Biasanya kita dari bidang 1 sampai bidang 5 kegiatannya bersamaan, tapi dengan adanya 

pandemi kita hanya khusus kegiatan per bidang, karena rombongannya harus kecil ya tidak bSebelumnya, 

Ibu Iriana dan Ibu Wury Ma'ruf Amin beserta anggota OASE KIM meninjau pelaksanaan pemeriksaan tes 

IVA bagi 100 pegawai wanita PT KMK Global Sports. Sesaat setelah tiba, Ibu Iriana dan Ibu Wury langsung 

menyapa dan berbincang dengan para peserta tes IVA.Ibu Iriana dan Ibu Wury juga mengajukan 

beberapa pertanyaan kepada para peserta yang sedang menunggu giliran tes. "Pemeriksaan IVA test 

berapa tahun sekali?" tanya Ibu Iriana."Satu tahun sekali (bila hasil positif)," jawab Yohana, salah satu 

peserta tes.Sebagai informasi, pemeriksaan IVA dilakukan untuk deteksi dini penyakit kanker serviks atau 

kanker mulut rahim pada perempuan. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara berkala 5 tahun sekali 

apabila pada pemeriksaan pertama mendapatkan hasil negatif, sedangkan pemeriksaan dilakukan 

setahun sekali untuk hasil positif.Turut mendampingi Ibu Iriana dan Ibu Wury dalam kesempatan tersebut 

yaitu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. 
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Title 7 Pekerja Ini Tak Layak Terima BSU 2022, Salah Satunya 

Kamu? 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-794259213/7-pekerja-ini-tak-layak-terima-bsu-

2022-salah-satunya-kamu 

Summary 7 pekerja ini tak layak terima BSU 2022 BLT Subsidi Gaji, salah satunya kamu?. Pemerintah 

sebelumnya mengumumkan akan menyalurkan dana BSU 2022 untuk pekerja. Sampai 

dengan akhir Agustus 2022, masih belum ada kepastian kapan dana BSU 2022 cair. Namun 

diketahui kini, dana BSU 2022 telah dialokasikan oleh Menaker. 

 

 

 

7 pekerja ini tak layak terima BSU 2022 BLT Subsidi Gaji, salah satunya kamu?Pemerintah sebelumnya 

mengumumkan akan menyalurkan dana BSU 2022 untuk pekerja.Sampai dengan akhir Agustus 2022, 

masih belum ada kepastian kapan dana BSU 2022 cair.Namun diketahui kini, dana BSU 2022 telah 

dialokasikan oleh Menaker. Dana yang bersumber bukan dari Kemnaker ini membuat pihaknya masih 

menunggu arahan penyaluran.Dana BSU 2022 menggunakan dana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan 

Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang dikelola Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang 

Perekonomian.Karena dana BSU 2022 bersumber dari dana PC-PEN, maka Kemnaker tinggal menunggu 

keputusan PC-PEN.Kemnaker bersama BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) sebagai pemilik data juga 

masih menyeleksi pekerja yang berhak menerima.BSU 2022 akan dicairkan oleh pemerintah melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kepada pekerja yang sudah penuhi syarat. 
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Title Info BSU 2022: BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta Cair ke Rekening Pekerja 

Jika Tahapan Ini Selesai 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-794258398/info-bsu-2022-blt-subsidi-gaji-rp1-

juta-cair-ke-rekening-pekerja-jika-tahapan-ini-selesai 

Summary Lantas sudah sampai mana tahapan pencairan BLT Subsidi Gaji Rp1 juta saat ini?. Bantuan 

Subsidi Upah atau BSU 2022 akan cair ke rekening pekerja jika seluruh tahapan telah 

rampung. Kabar terbaru mengenai pencairan bantuan subsidi upah disampaikan Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Namun sebelum mengetahui tahapan pencairan 

bantuan tersebut, ada syarat yang penting diketahui pekerja untuk mendapatkan bantuan 

Rp1 juta. 

 

 

 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 akan cair ke rekening pekerja jika seluruh tahapan telah 

rampung.Lantas sudah sampai mana tahapan pencairan BLT Subsidi Gaji Rp1 juta saat ini?Kabar terbaru 

mengenai pencairan bantuan subsidi upah disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah.Namun sebelum mengetahui tahapan pencairan bantuan tersebut, ada syarat yang penting 

diketahui pekerja untuk mendapatkan bantuan Rp1 juta.Berdasarkan Permenaker RI No 16 Tahun 2022, 

ini syarat mendapatkan 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. 
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Title Cara Cek Penerima BSU 2022 Plus Tanda BLT Subsidi Gaji Rp1 

Juta Cair ke Rekening Himbara 

Author _noname 

Media Ayo Surabaya Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784261390/cara-cek-penerima-bsu-2022-plus-

tanda-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-ke-rekening-himbara 

Summary Program Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 bagi pekerja yang terdampak Covid-19 bakal 

disalurkan dengan nilai bantuan langsung tunai atau BLT subsidi gaji Rp1 juta. Simak cara cek 

penerima BSU 2022 plus tanda BLT subsidi gaji Rp1 juta cair ke rekening pekerja, melalui 

Himbara alias Himpunan Bank Negara (Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN). Informasi dari 

pemerintah, BSU 2022 bakal menyasar 8,8 juta pekerja. Alokasi dana BSU 2022 tersebut 

diharapkan dapat memulikan ekonomi nasional setelah terdampak pandemi Covid-19. 

 

 

 

Program Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 bagi pekerja yang terdampak Covid-19 bakal disalurkan 

dengan nilai bantuan langsung tunai atau BLT subsidi gaji Rp1 juta.Simak cara cek penerima BSU 2022 

plus tanda BLT subsidi gaji Rp1 juta cair ke rekening pekerja, melalui Himbara alias Himpunan Bank 

Negara (Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN).Informasi dari pemerintah, BSU 2022 bakal menyasar 8,8 juta 

pekerja. Artinya, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp8,8 triliun untuk BLT subsidi gaji tahun 

ini.Alokasi dana BSU 2022 tersebut diharapkan dapat memulikan ekonomi nasional setelah terdampak 

pandemi Covid-19. Pada pihak lain, pekerja pun menantikan pencairan dana BLT subsidi gaji Rp1 juta ini 

dengan suka cita.Sayangnya, pemerintah belum juga menyalurkan bantuan subsidi upah yang dimaksud, 

meski telah memasuki minggu ketiga Agustus.Dapat dipahami jika pemerintah dalam hal ini Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) memerlukan waktu cukup panjang untuk persiapan penyaluran dana 

BSU.Mengingat jumlah sasaran BSU yang tak sedikit, belum lagi, Kemnaker harus berkoordinasi dengan 

sejumlah instansi, seperti Kementerian Keuangan untuk pengajuan dana, BPJS Ketenagakerjaan sebagai 

penyedia data tenaga kerja, dan Himbara sebagai penyalur dana ke rekening pekerja. 
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Title Kilas NusAntara Siang Author _noname 

Media Antara Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.antaranews.com/video/3078893/kilas-nusantara-siang 

Summary Ketiga berita tersebut dapat disaksikan pada Kilas NusAntara siang berikut ini.(Nabila Anisya 

Charisty/Yovita Amalia/Ludmila Yusufin Diah Nastiti). Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit 

Prabowo menyatakan peristiwa pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat 

(Brigadir J) menjadi momentum bagi Polri untuk memperbaiki diri. Seluruh peserta balap 

sepeda gunung, Kejuaraan Dunia Union Cycliste Internationale (UCI) Mountain Bike (MTB) 

Eliminator World Cup 2022 tiba di Palangka Raya. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah 

Noor meminta kalangan muda di Jambi untuk kreatif dan inovatif agar bisa merebut pasar 

kerja. 

 

 

 

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyatakan peristiwa pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua 

Hutabarat (Brigadir J) menjadi momentum bagi Polri untuk memperbaiki diri. Seluruh peserta balap 

sepeda gunung, Kejuaraan Dunia Union Cycliste Internationale (UCI) Mountain Bike (MTB) Eliminator 

World Cup 2022 tiba di Palangka Raya. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor meminta 

kalangan muda di Jambi untuk kreatif dan inovatif agar bisa merebut pasar kerja. Ketiga berita tersebut 

dapat disaksikan pada Kilas NusAntara siang berikut ini.(Nabila Anisya Charisty/Yovita Amalia/Ludmila 

Yusufin Diah Nastiti) 

  



 

63 

 

Title BSU 2022 Disalurkan ke Pekerja yang Penuhi Syarat, Berikut 

Golongan Tidak Dapat BLT Subsidi Gaji 

Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Negative 

Link http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774261744/bsu-2022-disalurkan-ke-pekerja-

yang-penuhi-syarat-berikut-golongan-tidak-dapat-blt-subsidi-gaji 

Summary - Sampai akhir Agustus ini belum juga ada kejelasan kapan dana BSU 2022 akan disalurkan. 

Pemerintah melalui Kemnaker awalnya akan menyalurkan dana BSU 2022 pada April lalu 

namun gagal. Tahapan regulasi harus dilakukan oleh Kemnaker agar penyaluran dana BSU 

2022 berjalan dengan cepat, tepat, akurat serta akuntabel. Gagalnya penyaluran dana BSU 

pada April lalu dikarenakan regulasi teknis yang dilakukan oleh Kemnaker belum rampung. 

 

 

 

- Sampai akhir Agustus ini belum juga ada kejelasan kapan dana BSU 2022 akan disalurkan.Pemerintah 

melalui Kemnaker awalnya akan menyalurkan dana BSU 2022 pada April lalu namun gagal.Gagalnya 

penyaluran dana BSU pada April lalu dikarenakan regulasi teknis yang dilakukan oleh Kemnaker belum 

rampung.Pasalnya, seperti yang sudah diketahui saat ini Kemnaker sedang merampungkan tahap regulasi 

teknis terkait penyaluran dana BLT subsidi gaji.Tahapan regulasi harus dilakukan oleh Kemnaker agar 

penyaluran dana BSU 2022 berjalan dengan cepat, tepat, akurat serta akuntabel.Pekerja atau buruh yang 

bisa mendapatkan dana bantuan BLT subsidi gaji harus memenuhi syarat ketentuan dari 

Kemnaker.Beberapa syarat ketentuan yang harus dipenuhi oleh pekerja atau buruh 

diantaranya:Pertama, Warga Negara Indonesia 
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Title Di Duga PT Anugerah Tidak Bertanggung Jawab Terkait Ada 

pekerjanya yang Meninggal Dunia 

Author Slamet Riyadi 

Media Jatim Aktual Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Negative 

Link http://jatimaktual.com/2022/08/25/di-duga-pt-anugerah-tidak-bertanggung-jawab-terkait-

ada-pekerjanya-yang-meninggal-dunia 

Summary Lintas wahao, km 110 PT Anugerah Kecamatan Bengalon, Kalimantan timur tidak mau 

bertanggung jawab dan memberikan hak-hak Ibu IARA yang sudah meninggal dunia pada 

jam 12 malam tgl 24 Agustus 2022, sedangkan Ibu Iara masih status kontra 2tahu sebagai 

karyawan begitu tutur keluarga nya atau ahli waris yang berhak menerima hak-hak dalam 

hal pekerja/buruh meninggal dunia Sedangkan ahli warisnya ada hak sebagaimana yang 

disebut dalam Pasal 61 ayat (5) UU Ketenagakerjaan. B. Biaya pemakaman dibayarkan 

sekaligus sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan santunan berkala dibayarkan 

sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan selama 24 (dua puluh empat) bulan 

atau dibayarkan dimuka sekaligus sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu 

rupiah) atas pilihan Janda atau Duda atau Anak tenaga kerja yang bersangkutan, Namun 

Sampai Saat ini PT Anugerah Jln. Kemudian selain tunjangan kematian yang diberikan oleh 

Jamsostek kepada ahli waris, ahli waris juga mendapatkan sejumlah uang pesangon, uang 

penghargaan masa kerja, dan uang penggantian sebagaimana yang disebut dalam Pasal 166 

UU Ketenagakerjaan dalam hal ini PT Anugerah. Kami Menduga bahwa PT AnugerahJln. 

 

 

 

 Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/buruh berhak mendapatkan hak-haknya 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hak-hak yang telah diatur dalam 

perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Demikian yang disebut dalam 

Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan UU KetenagakerjaanKami 

Menduga bahwa PT AnugerahJln. Lintas wahao, km 110 PT Anugerah Kecamatan Bengalon, Kalimantan 

timur tidak mau bertanggung jawab dan memberikan hak-hak Ibu IARA yang sudah meninggal dunia pada 

jam 12 malam tgl 24 Agustus 2022, sedangkan Ibu Iara masih status kontra 2tahu sebagai karyawan 

begitu tutur keluarga nya atau ahli waris yang berhak menerima hak-hak dalam hal pekerja/buruh 

meninggal dunia Sedangkan ahli warisnya ada hak sebagaimana yang disebut dalam Pasal 61 ayat (5) UU 
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Ketenagakerjaan. Selain itu, berdasarkan cerita ahli waris bahwa selama Ibu nya bekerja, dia 

diikutsertakan dalam program Jamsostek untuk tunjangan kematian yang diurus oleh perusahaan 

tempatnya bekerja. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-

07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah Dan Pendapatan Non Upah, 

tunjangan kematian adalah salah satu komponen upah yang diterima pekerja dalam bentuk tunjangan 

tetap. Adapun tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang 

diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama 

dengan pembayaran upah pokok.Kemudian, mengutip dari laman resmi Jamsostek, Jaminan kematian 

diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program Jamsostek yang meninggal bukan karena kecelakaan 

kerja. Jaminan kematian diperlukan sebagai upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya 

pemakaman maupun santunan berupa uang. Pengusaha wajib menanggung iuran Program Jaminan 

Kematian sebesar 0,3% dari upah sebulan dengan jaminan kematian yang diberikan adalah 

Rp21.000.000,- terdiri dari Rp14.200.000,- santunan kematian dan Rp2 juta biaya pemakaman dan 

santunan berkala. Besaran ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 

tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja PP 53/2012Jaminan Kematian dibayarkan 

kepada Duda atau Anak meliputi: a. santunan kematian dibayarkan sekaligus sebesar Rp14.200.000,00 

(empat belas juta dua ratus ribu rupiah);b. biaya pemakaman dibayarkan sekaligus sebesar 

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan santunan berkala dibayarkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu 

rupiah) per bulan selama 24 (dua puluh empat) bulan atau dibayarkan dimuka sekaligus sebesar 

Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas pilihan Janda atau Duda atau Anak tenaga 

kerja yang bersangkutan, Namun Sampai Saat ini PT Anugerah Jln. Lintas wahao, km 110 PT Anugerah 

Kecamatan Bengalon, Kalimantan timur belum Membayar nya sepeserpun tutur Ahli Waris nyaDari 

informasi dalam laman Jamsostek tersebut, kami menyimpulkan bahwa santunan kematian yang 

diterima ahli waris itu merupakan bagian dari tunjangan kematian yang dibayarkan dari program 

Jamsostek. Jika jumlah santunan yang diterima oleh ahli waris adalah sebesar Rp21.000.000,00, maka hal 

tersebut telah sesuai dengan PP 53/2012.Kemudian Jika memang tunjangan kematian tersebut telah 

dibayarkan kepada ahli waris, ada hak lain yang sebenarnya juga diterima oleh ahli waris. A Menurut 

Pasal 61 ayat (1) huruf a UU Ketenagakerjaan, apabila pekerja meninggal dunia, maka perjanjian kerja 

berakhir. Jika hubungan kerja itu berakhir karena pekerja/buruh meninggal dunia, maka berdasarkan 

Pasal 166 UU Ketenagakerjaan, kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya 

sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali 

uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai 

ketentuan Pasal 156 ayat (4).Kemudian selain tunjangan kematian yang diberikan oleh Jamsostek kepada 

ahli waris, ahli waris juga mendapatkan sejumlah uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan 

uang penggantian sebagaimana yang disebut dalam Pasal 166 UU Ketenagakerjaan dalam hal ini PT 

Anugerah.Jika pihak PT Anugerah tidak Merespon 1X24 Jam kami dari Pihak Keluarga akan SOMASIKAN 

ke KEMENTRIAN KETENAGAKERJAAN DAN KEMENGKUMHAM UNTUK MENCABUT IZIN PERUSAHAAN 

TERSEBUT.1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan2. Peraturan Pemerintah 

Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 

tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja3. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja 

Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non 

Upah. 
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Title Cara Cek Hasil Kartu Prakerja Gelombang 42, Ini Solusi Jika Tak 

Dapat SMS Notifikasi 

Author _noname 

Media Tribun News Jakarta Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Neutral 

Link http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/25/cara-cek-hasil-kartu-prakerja-gelombang-42-

ini-solusi-jika-tak-dapat-sms-notifikasi 

Summary Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 42 telah ditutup, simak cara cek hasilnya jika tak 

dapat SMS notifikasi. Jika dinyatakan lolos, nomor Kartu Prakerja akan tertera dan muncul 

status saldo pada dashboard akun. Seleksi pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 42 ditutup 

pada Hari Selasa, (23/8/2022). Mengutip Instagram @prakerja.go.id, Kartu Prakerja 

gelombang 42 ditutup pukul 23.59 WIB. 

 

 

 

Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 42 telah ditutup, simak cara cek hasilnya jika tak dapat SMS 

notifikasi.Seleksi pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 42 ditutup pada Hari Selasa, 

(23/8/2022).Mengutip Instagram @prakerja.go.id, Kartu Prakerja gelombang 42 ditutup pukul 23.59 

WIB."Udah gabung belum? Jam 23.59 WIB nanti (Selasa) adalah batas kesempatan kamu gabung di 

gelombang 42 ini," tulis akun Prakerja.Saat ini peserta yang telah mendaftar tinggal menunggu 

pengumuman hasil seleksi Kartu Prakerja.Ada 2 cara untuk mengecek hasil Kartu Prakerja, berikut 

panduannya.Berikut cara cek hasil Kartu Prakerja gelombang 42 dirangkum TribunJakarta:Kamu bisa 

secara berkala mengecek dashboard di laman Kartu Prakerja, dengan login menggunakan akun masing-

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

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

Belum Berhasil".Untuk dapat melihat nomor Kartu Prakerja, kamu perlu menonton 3 video yang telah 

disediakan.Video tersebut berisi informasi dasar mengenai Kartu Prakerja, mulai dari mengenali 

tantangan di dunia kerja sampai penjelasan manfaat Kartu Prakerja."Kamu juga tidak dapat menutup 

video jika belum selesai menonton atau mempercepat laju video. Apabila kamu mengalami kendala saat 

menonton video, kamu dapat menghubungi kami di Formulir Pengaduan," bunyi tulisan dalam laman 

resmi Kartu Prakerja.Pelaksana Prakerja akan mengirimkan notifikasi melalui SMS kepada peserta yang 

dinyatakan lolos.Pemberitahuan SMS ini dikirimkan ke nomor telepon yang digunakan saat membuat 

akun.Untuk itu pastikan nomor yang Anda masukkan ketika mendaftar telah benar dan masih aktif.SMS 
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diberikan saat tanggal pengumuman seleksi masing-masing gelombang.Jika pendaftar mendapatkan 

pemberitahuan lolos, maka dapat mengikuti langkah selanjutnya sesuai petunjuk yang ada. Namun, jika 

tidak lolos, jangan berkecil hati.Kamu bisa mengikuti pendaftaran gelombang selanjutnya."Kamu tidak 

perlu memasukkan semua data lagi untuk pendaftaran ulang. Jangan berkecil hati, kamu masih bisa 

memilih Gelombang berikutnya," tulis situs tersebut.Adapun syarat bagi pendaftar program Kartu 

Prakerja antara lain WNI berusia 18 tahun ke atas, tidak sedang menempuh pendidikan formal, sedang 

mencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan 

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

pelaku usaha mikro dan kecil.Syarat selanjutnya, bukan penerima bantuan sosial lainnya selama pandemi 

Covid-19, bukan pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, kepala 

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

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

(KK) yang menjadi penerima Kartu Prakerja.Nantinya, peserta Kartu Prakerja yang lolos akan 

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

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

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

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

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

sudah pernah menerima tidak dapat lagi menjadi penerima (tidak berulang).Penerima Kartu Prakerja 

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

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

Bukalapak, Karier.mu, Pintaria, Mau Belajar, dan Pijar. 
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Title Info Terbaru BSU 2022 Ada Rp 1 Juta Masuk Rekening, Cek 

Disini! 

Author Hanna Hanifah 

Media Jabar Ekspres Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Neutral 

Link http://jabarekspres.com/berita/2022/08/25/info-terbaru-bsu-2022-ada-rp-1-juta-masuk-

rekening-cek-daftar-penerimanya-disini 

Summary Info Terbaru BSU 2022 karena kini pekerja sudah dapat melihat daftar penerima BLT atau 

BSU 2022 Payroll Subsidy Support (BSU) di situs resmi berikut ini. Berikut Cara Cek Status 

Penerima BLT Subsidi Gaji atau BSU 2022. Setiap pekerja yang memenuhi persyaratan akan 

mendapatkan subsidi gaji sebesar Rp 1 juta yang dimasukan ke rekening. Sekretaris Jenderal 

Kementerian Tenaga Kerja Anwar Sanusi mengatakan, info penyaluran subsidi gaji BLT atau 

BSU 2022 masih dalam tahap finalisasi, baik terkait data penerima maupun proses 

penyalurannya. 

 

 

 

 Info Terbaru BSU 2022 karena kini pekerja sudah dapat melihat daftar penerima BLT atau BSU 2022 

Payroll Subsidy Support (BSU) di situs resmi berikut ini.Target penerima subsidi upah BLT adalah 8,8 juta 

pekerja dengan total anggaran Rp 8,8 triliun. Setiap pekerja yang memenuhi persyaratan akan 

mendapatkan subsidi gaji sebesar Rp 1 juta yang dimasukan ke rekening.Salah satu syarat penerima 

subsidi gaji BLT adalah pekerja dengan upah di bawah Rp 3,5 juta per bulan.Sekretaris Jenderal 

Kementerian Tenaga Kerja Anwar Sanusi mengatakan, info penyaluran subsidi gaji BLT atau BSU 2022 

masih dalam tahap finalisasi, baik terkait data penerima maupun proses penyalurannya."Nanti akan kami 

distribusikan begitu semuanya sudah siap. Begitu regulasi dan data calon penerima sudah siap, akan kami 

distribusikan," ujarnya kepada Okezone.Berikut Cara Cek Status Penerima BLT Subsidi Gaji atau BSU 2022. 

Kunjungi website berikut: KLIK DISINI Daftar Akun: Apabila belum memiliki akun, maka Anda harus 

melakukan pendaftaran. Lengkapi pendaftaran akun. Aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang 

akan dikirimkan ke nomor handphone Anda. Masuk ke dalam akun Anda. Lengkapi Profil biodata diri 

Anda berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan dan tipe lokasi. Cek PemberitahuanNamun, 

perlu juga untuk melihat tanda-tanda jika BLT Subsidi Gaji sudah cair seperti:Anda akan mendapatkan 

notifikasi apabila telah terdaftar sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) sesuai dengan 

tahapan penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian 
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Ketenagakerjaan. Tidak TerdaftarAnda akan mendapatkan notifikasi tidak terdaftar sebagai calon 

penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), apabila Anda tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima BSU 

sesuai dengan Permenaker Nomor 16 Tahun 2021.Anda juga akan mendapatkan notifikasi yang sama, 

apabila Anda memenuhi persyaratan sesuai dengan Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 namun data 

Anda belum masuk dalam tahapan penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan 

kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Penetapan DitetapkanAnda akan mendapatkan notifikasi apabila 

telah ditetapkan sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah. Belum Memenuhi SyaratAnda akan 

mendapatkan notifikasi apabila belum memenuhi syarat. Penyaluran Tersalurkan ke Rekening AndaAnda 

akan mendapatkan notifikasi apabila dana Bantuan Subsidi Upah telah tersalurkan ke rekening Bank 

Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN) Anda. Tersalurkan dan Aktivasi Rekening BaruAnda akan mendapatkan 

notifikasi apabila dana BSU telah tersalurkan ke rekening baru Anda. Rekening baru adalah rekening yang 

kami buatkan di salah satu Bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN) karena Anda tidak memiliki rekening 

di Bank tersebut. Anda diharapkan segera melakukan aktivasi rekening baru Anda agar dapat mencairkan 

dana BSU.Jika Anda memiliki rekening Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau Bank Syariah Indonesia 

(khusus wilayah Aceh), maka dana BSU 2021 akan langsung ditransfer ke rekening Anda.Jika Anda belum 

memiliki rekening Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau Bank Syariah Indonesia (khusus wilayah Aceh), 

maka Anda akan dibuatkan rekening kolektif oleh Kemnaker yang bekerja sama dengan pihak bank dan 

perusahaan tempat Anda bekerja. 
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Title Dirjen Haiyani Buka Workshop Penerapan SMK3 di Balai K3 dan 

BPVP di Kota Bandung 

Author _noname 

Media Progresnews.info Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Neutral 

Link http://progresnews.info/2022/08/25/dirjen-haiyani-buka-workshop-penerapan-smk3-

balai-k3-dan-bpvp-kota-bandung 

Summary "Penerapan SMK3 akan berpengaruh dalam peningkatan kualitas produk, produktivitas 

tenaga kerja dan efisiensi perusahaan yang pada akhirnya mampu meningkatkan daya 

saing," kata Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker Haiyani Rumondang secara virtual saat 

membuka Workshop 'Penerapan SMK3 di Balai K3 dan Balai Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas (BPVP), di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (24/8/2022) malam. Penerapan 

SMK3 di Balai K3 dan BPVP berdasarkan kebijakan nasional meliputi penetapan kebijakan K3, 

perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, dan 

peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3. Haiyani berharap penerapan SMK3, Balai K3 dan 

BPVP dapat mengelola risiko dan peluang K3 sehingga dapat menghilangkan bahaya dan 

meminimalkan risiko dengan mengambil langkah-langkah pencegahan dan perlindungan 

yang efektif. "Seluruh Balai K3 dan BPVP dapat mulai setting up penerapan SMK3 di masing-

masing unit kerja, untuk menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien 

sekaligus mendorong produktivitas di lingkungan Balai K3 dan BPVP," katanya. 

 

 

 

Salah satu tuntutan yang harus dipenuhi dalam menghadapi perdagangan global bagi perusahaan yaitu 

kewajiban penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Dengan penerapan 

K3 melalui SMK3 bagi setiap perusahaan, maka perlindungan K3 bagi tenaga kerja, peningkatan efisiensi, 

dan produktivitas perusahaan dapat terwujud."Penerapan SMK3 akan berpengaruh dalam peningkatan 

kualitas produk, produktivitas tenaga kerja dan efisiensi perusahaan yang pada akhirnya mampu 

meningkatkan daya saing," kata Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker Haiyani Rumondang secara virtual 

saat membuka Workshop 'Penerapan SMK3 di Balai K3 dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 

(BPVP), di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (24/8/2022) malam.Haiyani Rumondang menegaskan 

penerapan SMK3 bertujuan untuk meningkatkan efektifitas perlindungan K3, tidak terlepas dari upaya 

pelaksanaan K3 yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi."Penerapan SMK3 menjamin 
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terciptanya suatu sistem K3 di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, 

dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan 

penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang nyaman, efisien dan produktif," ujar 

Haiyani.Menurut Haiyani, penerapan SMK3, tidak hanya diterapkan di lingkungan perusahaan saja tetapi 

juga di instansi pemerintah, dengan mengintegrasikan sistem manajemen organisasinya. Penerapan 

SMK3 di Balai K3 dan BPVP berdasarkan kebijakan nasional meliputi penetapan kebijakan K3, 

perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, dan peninjauan dan 

peningkatan kinerja SMK3.Haiyani berharap penerapan SMK3, Balai K3 dan BPVP dapat mengelola risiko 

dan peluang K3 sehingga dapat menghilangkan bahaya dan meminimalkan risiko dengan mengambil 

langkah-langkah pencegahan dan perlindungan yang efektif."Seluruh Balai K3 dan BPVP dapat mulai 

setting up penerapan SMK3 di masing-masing unit kerja, untuk menciptakan tempat kerja yang aman, 

nyaman, dan efisien sekaligus mendorong produktivitas di lingkungan Balai K3 dan BPVP," katanya.Dalam 

kesempatan sama, Direktur Bina Kelembagaan K3 Kemnaker, Hery Sutanto, mengatakan workshop SMK3 

digelar bertujuan dalam rangka penyamaan persepsi dalam penerapan SMK3 di Balai K3 dan BPVP. 

  



 

72 

 

Title Sudah Terdaftar Sebagai Penerima Dana BSU? Cek link Kemnaker, 

Berikut Tahap Penyaluran BLT Subsidi 

Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774262058/sudah-terdaftar-sebagai-penerima-

dana-bsu-cek-link-kemnaker-berikut-tahap-penyaluran-blt-subsidi 

Summary Dana BSU merupakan salah satu program bantuan sosial dari Pemerintah untuk pekerja atau 

buruh dalam meningkatkan perekonomian pascaCovid-19. Regulasi teknis harus 

dirampungkan agar proses penyaluran dana BLT subsidi gaji bisa berjalan dengan cepat, 

tepat, akurat serta akuntabel. - Pekerja atau buruh bisa mendapatkan dana bantuan BSU jika 

sudah memenuhi syarat ketentuan dari Kemnaker. Syarat tersebut diberikan karena, tidak 

semua pekerja atau buruh bisa menjadi penerima dana BSU dari Kemnaker. 

 

 

 

- Pekerja atau buruh bisa mendapatkan dana bantuan BSU jika sudah memenuhi syarat ketentuan dari 

Kemnaker.Syarat tersebut diberikan karena, tidak semua pekerja atau buruh bisa menjadi penerima dana 

BSU dari Kemnaker.Dana BSU merupakan salah satu program bantuan sosial dari Pemerintah untuk 

pekerja atau buruh dalam meningkatkan perekonomian pascaCovid-19.Syarat utama yang harus 

dipenuhi oleh pekerja atau buruh yaitu memiliki penghasilan di bawah Rp3,5 juta dan masih terdaftar 

sebagai anggota aktif BPJS Ketenagakerjaan.Selain itu, sebelum menyalurkan dana bantuan BSU 

Kemnaker harus merampungkan tahap regulasi teknis.Regulasi teknis harus dirampungkan agar proses 

penyaluran dana BLT subsidi gaji bisa berjalan dengan cepat, tepat, akurat serta akuntabel.Ada juga 

beberapa proses yang harus dilalui oleh Kemnaker dalam proses penyaluran dan BSU, diantaranya:BPJS 

Ketenagakerjaan mengirimkan data calon penerima BSU kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Data ini 

telah dilakukan validasi dan verifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan. 
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Title Besok Terakhri! Cek Lowongan Kerja PT LPP Agro Nusantara, Catat 

Syaratnya dan Segera Kirim Lamaran 

Author _noname 

Media Tribun News Jakarta Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Neutral 

Link http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/25/besok-terakhri-cek-lowongan-kerja-pt-lpp-

agro-nusantara-catat-syaratnya-dan-segera-kirim-lamaran 

Summary Besok batas akhir lowongan kerja BUMN PT LPP Agro Nusantara, cek syarat dan posisi yang 

dibutuhkan. PT LPP Agro Nusantara 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. 

Mulanya perusahaan ini hanya bernama LPP, namun sejak bulan Juli 2019 perusahaan 

kemudian berganti nama menjadi PT LPP Agro Nusantara. 

 

 

 

Besok batas akhir lowongan kerja BUMN PT LPP Agro Nusantara, cek syarat dan posisi yang 

dibutuhkan.Peluang eberkarier bagi lulusan Sarjana (S1) Psikologi yang ingin bergabung di perusahaan 

BUMN perkebunan.PT LPP Agro Nusantara 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.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 . 
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Title 3 Cara Cek BSU 2022, BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta Disebut Telah 

Dialokasikan 

Author _noname 

Media Ayo Surabaya Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784261471/3-cara-cek-bsu-2022-blt-subsidi-

gaji-rp1-juta-disebut-telah-dialokasikan 

Summary Cara cek BSU 2022 banyak dicari pekerja calon penerima dana setelah dikabarkan BLT subsidi 

gaji Rp1 juta telah dialokasikan. Bantuan Subsidi Upah alias BSU 2022 telah dinantikan 

pekerja yang memiliki gaji paling banyak Rp3,5 juta. Namun, hingga Agustus akan habis 

dalam seminggu kedepan, BSU 2022 belum juga cair. Penantian BLT subsidi gaji ini telah 

dinantikan sejak dijanjikan cair sebelum lebaran 2022 atau sekitar April lalu. 

 

 

 

Cara cek BSU 2022 banyak dicari pekerja calon penerima dana setelah dikabarkan BLT subsidi gaji Rp1 

juta telah dialokasikan.Bantuan Subsidi Upah alias BSU 2022 telah dinantikan pekerja yang memiliki gaji 

paling banyak Rp3,5 juta. Penantian BLT subsidi gaji ini telah dinantikan sejak dijanjikan cair sebelum 

lebaran 2022 atau sekitar April lalu.Namun, hingga Agustus akan habis dalam seminggu kedepan, BSU 

2022 belum juga cair. Terkait ini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta pekerja 

bersabar.Pernyataannya ini terekam di kolom komentar Instagram pribadinya saat menjawab 

pertanyaan terkait pencairan BSU yang tak kunjung dilakukan.Menaker sendiri rupanya tak bisa 

memberikan kepastian tanggal penyaluran dana. Hanya saja pihaknya sempat merilis pernyataan terkait 

tahapan-tahapan proses penyaluran dana BLT subsidi gaji Rp1 juta melalui akun media sosial resmi 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).Kemnaker perlu menyiapkan regulasi, pengajuan dan dan 

revisinya dengan Kementerian Keuangan, tinjauan data tenaga kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan, dan 

koordinasi dengan pihak Himbara selaku penyalur dana bantuan subsidi upah.Terbaru, Kemnaker 

memberikan informasi jika BSU untuk tahun ini telah dialokasikan dari dana Penanagan Covid-19 dan 

Pemulihan Ekonomi Nasional atau PC-PEN yang berada dibawah kendali Kementerian Koordinator 

(Kemenko) Bidang Perekonomian. 
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Title SKKNI Pembeda Sertifikasi Legal dan Abal-abal Author Suara Media Indonesia 

Media Suara Media Indonesia Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Positive 

Link http://suaramediaindonesia.com/skkni-pembeda-sertifikasi-legal-dan-abal-abal 

Summary SKKNI ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi profesi atau kompetensi, baik 

dalam bentuk ujian maupun pemeriksaan portofolio peserta, yang penerapannya dilakukan 

melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). SKKNI adalah singkatan dari Standar 

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang dipersyaratkan oleh Kementerian Tenaga Kerja 

untuk setiap bidang keahlian/profesi. Agar puluhan ribu pemegang sertifikat abal-abal UKW 

dewan pers tidak dirugikan, baik secara materi maupun moril, sebaiknya semua pemilik 

sertifikat UKW tersebut dilisensi kembali dengan mengikuti Sertifikasi Kompetensi 

Wartawan melalui prosedur yang benar dan legal di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terkait 

yang terlisensi oleh BNSP, secara gratis. Dengan demikian mereka bisa mendapatkan 

Sertifikat Kompetensi Wartawan yang diakui negara, berlogo Garuda Pancasila, dan disahkan 

BNSP, sebagaimana yang sudah dipunyai mereka yang telah mengikuti SKW melalui LSP Pers 

Indonesia. 

 

Akhirnya dewan pers sadar akan kekeliruannya selama ini terkait UKW-nya yang ilegal itu. Sayangnya, 

kebijakan ngawur ini sudah memakan korban hampir 20 ribuan peserta UKW ilegal, yang habis dikuras 

uangnya saat mengikuti program abal-abal tersebut. SKKNI adalah singkatan dari Standar Kompetensi 

Kerja Nasional Indonesia yang dipersyaratkan oleh Kementerian Tenaga Kerja untuk setiap bidang 

keahlian/profesi. SKKNI ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi profesi atau 

kompetensi, baik dalam bentuk ujian maupun pemeriksaan portofolio peserta, yang penerapannya 

dilakukan melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Agar puluhan ribu pemegang sertifikat abal-

abal UKW dewan pers tidak dirugikan, baik secara materi maupun moril, sebaiknya semua pemilik 

sertifikat UKW tersebut dilisensi kembali dengan mengikuti Sertifikasi Kompetensi Wartawan melalui 

prosedur yang benar dan legal di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terkait yang terlisensi oleh BNSP, 

secara gratis. Dengan demikian mereka bisa mendapatkan Sertifikat Kompetensi Wartawan yang diakui 

negara, berlogo Garuda Pancasila, dan disahkan BNSP, sebagaimana yang sudah dipunyai mereka yang 

telah mengikuti SKW melalui LSP Pers Indonesia. Apa khabar oknum-oknum Pemerintah (pusat dan 

daerah), Polri, TNI, dan semua lembaga/instansi yang selama ini berlagak pilon, tidak mendengar aspirasi 

masyarakat pers yang asli, dan terlihat sangat mengagung-agungkan UKW dan cap terversifikasi dewan 

pers?? Bangunlah segera dari tidur nyaman-nya dan mulai berbenah sebelum kedunguan akut dewan 

pers menenggelamkan negeri ini. Terima kasih. Bravo BNSP.!!! Bravo Pers Indonesia.!!! 
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Title Songsong IKN Nusantara, Pemuda Kalimantan Timur Bergerak 

Bersama 

Author _noname 

Media Tribun Kaltara Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Neutral 

Link http://kaltara.tribunnews.com/2022/08/25/songsong-ikn-nusantara-pemuda-kaltim-

bergerak-bersama 

Summary menggelayut jelang pemindahan ibu kota negara atau IKN Nusantara ke Kalimantan Timur. 

Tahun 2021, tercatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Samarinda, Balikpapan, dan 

Bontang berada di atas IPM Provinsi Kalimantan Timur. Ketimpangan IPM tiap daerah 

menjadikan daya saing SDM Kalimantan Timur secara keseluruhan belum optimal. Catatan 

ini akan menyoroti tentang peran potensial generasi muda Kalimantan Timur, selaku SDM 

yang akan berkiprah membangun daerah, khususnya IKN Nusantara nantinya. 

 

 

 

menggelayut jelang pemindahan ibu kota negara atau IKN Nusantara ke Kalimantan Timur.Mulai dari 

persoalan pendanaan, pertanahan, pengembangan sumber daya manusia (SDM) lokal, problem sosial 

budaya, hingga persoalan lingkungan dan regulasi.Pastinya, pemindahan IKN akan berdampak besar bagi 

struktur masyarakat, cara hidup, serta aspek sosial-budaya-ekonomi masyarakat.Pemerintah harus serius 

dan terus bergerak membangun SDM lokal. Tahun 2021, tercatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Kota Samarinda, Balikpapan, dan Bontang berada di atas IPM Provinsi Kalimantan Timur.Sedangkan 

empat posisi IPM yang terendah adalah Mahulu, PPU, Kubar, dan Paser. Kabupaten PPU, lokasi IKN, masih 

masuk "papan bawah".Ketimpangan IPM tiap daerah menjadikan daya saing SDM Kalimantan Timur 

secara keseluruhan belum optimal.Catatan ini akan menyoroti tentang peran potensial generasi muda 

Kalimantan Timur, selaku SDM yang akan berkiprah membangun daerah, khususnya IKN Nusantara 

nantinya.Terdapat sejumlah peran potensial yang bisa dijalankan oleh para pemuda, khususnya 

mahasiswa, dalam menyongsong IKN.Pertama, sejak masa mengenyam pendidikan (kuliah), seriuslah 

mempersiapkan diri. Kurangi aktivitas yang tidak penting dan membuang-buang waktu.Peluang kerja 

sangat terbuka di IKN; baik bagi warga Kalimantan Timur, maupun luar Kalimantan Timur. Kemenaker 

menyebut pembangunan infrastruktur fisik di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN bakal 

menyerap 150.000-200.000 tenaga kerja.Kedua, matangkan penguasaan hard skills dan soft skills, miliki 

keunggulan kompetitif. Jadilah SDM handal yang siap berkontribusi nyata dalam pembangunan 
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IKN.Apalagi bagi pelajar dan mahasiswa yang bidang studinya berkaitan secara langsung dan tidak 

langsung dalam proses pembangunan.Ketiga, generasi muda harus berperan aktif memperkuat 

ekosistem digital. Manfaatkan teknologi informasi untuk kebaikan yang luas.Bukan sebaliknya, justru 

menjadi "korban disrupsi teknologi dan informasi". Terlebih IKN Nusantara mengusung konsep smart city 

dengan berbagai dimensinya.Berikut ini Profil Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR yang mendadak jadi 

fotografer saat Jokowi kunjungi IKN Nusantara (Tangkapan Layar YouTube Sekretariat Presiden)Keempat, 

membangun kepedulian terhadap masyarakat sekitar, jangan cuek atau apatis.Kelima, berkomitmen 

untuk terus berperan membangun negeri, diawali dengan peran-peran kecil yang sederhana, namun 

terus berkelanjutan.Keenam, terus membangun diri, baik dari sisi akademis, akhlaq dan adab, dan 

ketaqwaan (integritas). Pemuda harus menjadi generasi yang baik dan kuat, tidak gampang "baper", 

"mager", "kena mental", dan digerus polusi moral.Ketujuh, perlu dipahami bahwa "IKN adalah untuk 

Indonesia, bukan semata untuk Kalimantan Timur".Karenanya, meskipun warga Kalimantan Timur sangat 

berharap bisa berkontribusi membangun IKN, bukan berarti anti-pendatang dan anti-SDM non 

Kalimantan Timur. Ini mindset yang penting ditanamkan sejak awal.Kedelapan, jadi atau tidaknya IKN 

pindah dalam waktu dekat, tetaplah berkontribusi untuk Indonesia.Niatkan sungguh-sungguh sebagai 

ibadah dan amal kebaikan; terus berbuat yang terbaik. Kebaikan adalah jalan menuju 

kebahagiaan.Terakhir, sebagai reminder, bonus demografi hanya akan menjadi keuntungan apabila SDM 

generasi muda berkualitas.Bila tidak berkualitas, justru akan menjadi bencana demografi. Semoga 

Kalimantan Timur kelak benar-benar menuai bonus, bukan bencana. (*)*) Anggota DPD/MPR RI dari Dapil 

Kalimantan Timur 
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Title Penerapan SMK3 Berpengaruh Tingkatkan Kualitas Produk 

dan Daya Saing 

Author Warta Pembaruan 

Media Wartapembaruan.co.id Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/penerapan-smk3-berpengaruh-

tingkatkan.html 

Summary "Penerapan SMK3 akan berpengaruh dalam peningkatan kualitas produk, produktivitas 

tenaga kerja dan efisiensi perusahaan yang pada akhirnya mampu meningkatkan daya 

saing," kata Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker Haiyani Rumondang secara virtual saat 

membuka Workshop 'Penerapan SMK3 di Balai K3 dan Balai Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas (BPVP), di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (24/8/2022) malam. "Penerapan 

SMK3 menjamin terciptanya suatu sistem K3 di tempat kerja dengan melibatkan unsur 

manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dalam rangka mencegah 

dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja 

yang nyaman, efisien dan produktif," ujar Haiyani. Penerapan SMK3 di Balai K3 dan BPVP 

berdasarkan kebijakan nasional meliputi penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, 

pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, dan peninjauan dan 

peningkatan kinerja SMK3. Salah satu tuntutan yang harus dipenuhi dalam menghadapi 

perdagangan global bagi perusahaan yaitu kewajiban penerapan Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). 

 

 

 

 Salah satu tuntutan yang harus dipenuhi dalam menghadapi perdagangan global bagi perusahaan yaitu 

kewajiban penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Dengan penerapan 

K3 melalui SMK3 bagi setiap perusahaan, maka perlindungan K3 bagi tenaga kerja, peningkatan efisiensi, 

dan produktivitas perusahaan dapat terwujud."Penerapan SMK3 akan berpengaruh dalam peningkatan 

kualitas produk, produktivitas tenaga kerja dan efisiensi perusahaan yang pada akhirnya mampu 

meningkatkan daya saing," kata Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker Haiyani Rumondang secara virtual 

saat membuka Workshop 'Penerapan SMK3 di Balai K3 dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 

(BPVP), di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (24/8/2022) malam.Menurut Haiyani Rumondang, penerapan 

SMK3 bertujuan untuk meningkatkan efektifitas perlindungan K3, tidak terlepas dari upaya pelaksanaan 
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K3 yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi."Penerapan SMK3 menjamin terciptanya suatu 

sistem K3 di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat 

pekerja/serikat buruh dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat 

kerja serta terciptanya tempat kerja yang nyaman, efisien dan produktif," ujar Haiyani.Haiyani 

menambahkan, penerapan SMK3, tidak hanya diterapkan di lingkungan perusahaan saja tetapi juga di 

instansi pemerintah, dengan mengintegrasikan sistem manajemen organisasinya. Penerapan SMK3 di 

Balai K3 dan BPVP berdasarkan kebijakan nasional meliputi penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, 

pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, dan peninjauan dan peningkatan kinerja 

SMK3.Haiyani berharap penerapan SMK3, Balai K3 dan BPVP dapat mengelola risiko dan peluang K3 

sehingga dapat menghilangkan bahaya dan meminimalkan risiko dengan mengambil langkah-langkah 

pencegahan dan perlindungan yang efektif."Seluruh Balai K3 dan BPVP dapat mulai setting up penerapan 

SMK3 di masing-masing unit kerja, untuk menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien 

sekaligus mendorong produktivitas di lingkungan Balai K3 dan BPVP," kata Haiyani.Dalam kesempatan 

sama, Direktur Bina Kelembagaan K3 Kemnaker, Hery Sutanto, mengatakan workshop SMK3 digelar 

bertujuan dalam rangka penyamaan persepsi dalam penerapan SMK3 di Balai K3 dan BPVP. 
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Title Kenapa BSU 2022 Masih Belum Cair? Ini Penjelasan Kemnaker 

Terkait Jadwal BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095357971/kenapa-bsu-2022-masih-belum-

cair-ini-penjelasan-kemnaker-terkait-jadwal-blt-subsidi-gaji-rp1-juta 

Summary Simak berikut penjelasan Kemnaker terkait jadwal pencairan BSU 2022 yang masih belum 

cair. Kabar pencairan BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta hingga kini terus dinantikan 

oleh para pekerja. Hal ini karena penyaluran BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta hingga 

kini tak kunjung juga cair dan tak ada kejelasan. Padahal rencana awal pencairan BSU 2022 

ini dijadwalkan akan cair pada bulan April lalu namun hingga kini di bulan Agustus masih 

belum juga rampung. 

 

 

 

Simak berikut penjelasan Kemnaker terkait jadwal pencairan BSU 2022 yang masih belum cair.Kabar 

pencairan BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta hingga kini terus dinantikan oleh para pekerja.Hal ini 

karena penyaluran BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta hingga kini tak kunjung juga cair dan tak ada 

kejelasan.Padahal rencana awal pencairan BSU 2022 ini dijadwalkan akan cair pada bulan April lalu 

namun hingga kini di bulan Agustus masih belum juga rampung.Terkait hal tersebut, Kemnaker pun sudah 

memberikan jawaban untuk jadwal penyaluran BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta ini.Kemnaker 

menyebutkan bahwa rencana penyaluran BSU 2022 saat ini masih dalam tahap persiapan dan 

pematangan.Adapun penyebab tertundanya pencairan BSU 2022 adalah karena pihak terkait masih 

mereviu data para pekerja sebagai penerima BLT subsidi gaji Rp1 juta. 
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Title Penerapan MK3 Akan Tingkatkan Daya Saing Author Rima Sekarani Imamun 

Nissa 

Media Suara.com Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Positive 

Link http://metro.suara.com/read/2022/08/25/150448/penerapan-mk3-akan-tingkatkan-daya-

saing 

Summary Hal tersebut disampaikan Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker Haiyani Rumondang secara 

virtual saat membuka Workshop 'Penerapan SMK3 di Balai K3 dan Balai Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas (BPVP), di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (24/8/2022) malam. 

 

 

 

 Salah satu tuntutan yang harus dipenuhi dalam menghadapi perdagangan global bagi perusahaan yaitu 

kewajiban penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Lewat penerapan 

K3 melalui SMK3 bagi setiap perusahaan, maka perlindungan K3 bagi tenaga kerja, peningkatan efisiensi, 

dan produktivitas perusahaan dapat terwujud. Hal tersebut disampaikan Dirjen Binwasnaker dan K3 

Kemnaker Haiyani Rumondang secara virtual saat membuka Workshop 'Penerapan SMK3 di Balai K3 dan 

Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (24/8/2022) 

malam.Menurutnya penerapan SMK3 akan berpengaruh dalam peningkatan kualitas produk, 

produktivitas tenaga kerja dan efisiensi perusahaan yang pada akhirnya mampu meningkatkan daya 

saing. Haiyani menegaskan penerapan SMK3 bertujuan untuk meningkatkan efektifitas perlindungan K3, 

tidak terlepas dari upaya pelaksanaan K3 yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. 

"Penerapan SMK3 menjamin terciptanya suatu sistem K3 di tempat kerja dengan melibatkan unsur 

manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dalam rangka mencegah dan 

mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang nyaman, 

efisien dan produktif," ujar Haiyani. Menurutnya penerapan SMK3, tidak hanya diterapkan di lingkungan 

perusahaan saja tetapi juga di instansi pemerintah, dengan mengintegrasikan sistem manajemen 

organisasinya. Penerapan SMK3 di Balai K3 dan BPVP berdasarkan kebijakan nasional meliputi penetapan 

kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, dan 

peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3. Haiyani juga berharap penerapan SMK3, Balai K3 dan BPVP 

dapat mengelola risiko dan peluang K3 sehingga dapat menghilangkan bahaya dan meminimalkan risiko 

dengan mengambil langkah-langkah pencegahan dan perlindungan yang efektif."Seluruh Balai K3 dan 
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BPVP dapat mulai setting up penerapan SMK3 di masing-masing unit kerja, untuk menciptakan tempat 

kerja yang aman, nyaman, dan efisien sekaligus mendorong produktivitas di lingkungan Balai K3 dan 

BPVP," katanya. Pada kesempatan sama, Direktur Bina Kelembagaan K3 Kemnaker, Hery Sutanto, 

mengatakan workshop SMK3 digelar bertujuan dalam rangka penyamaan persepsi dalam penerapan 

SMK3 di Balai K3 dan BPVP. 
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Title Ini Pekerja yang Dapat BLT Subsidi Gaji, Cek Rekening 

Saldo Bertambah Rp1 Juta 

Author Shelma Rachmahyanti 

Media Okezone Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Positive 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/08/25/320/2654384/ini-pekerja-yang-dapat-blt-

subsidi-gaji-cek-rekening-saldo-bertambah-rp1-juta 

Summary Pekerja yang mendapatkan BLT subsidi gaji 2022 atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar 

Rp1 juta. 

 

 

 

Pekerja yang mendapatkan BLT subsidi gaji 2022 atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp1 juta. 

Target penyaluran BLT subsidi gaji menyasar 8,8 juta pekerja di Indonesia dengan total anggaran Rp8,8 

triliun.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan, bahwa program BLT subsidi gaji didesain 

untuk pekerja atau buruh dengan gaji di bawah Rp3,5 juta.BSU dan akan diberikan kepada pekerja atau 

buruh sebesar Rp500. 000 per bulan selama dua bulan yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp1 juta."Saat 

ini Kemnaker tengah mempersiapkan instrumen kebijakan pelaksanaan BSU 2022 dan akan memastikan 

program BSU dapat dijalankan dengan cepat, tepat, akurat dan akuntabel," kata Ida belum lama 

ini.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.Mengacu penyaluran BLT subsidi gaji tahun lalu, berikut ini syarat pekerja yang 

akan dapat BLT subsidi gaji Rp1 juta:a. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan 

NIK.b. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan s/d Juni 2021.c. 

Mempunyai Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta. Pekerja/Buruh bekerja di wilayah dengan upah 

minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp3.500.000 maka persyaratan Gaji/Upah 

tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus 

ribuan penuh. Sebagai contoh: Upah minimum Kabupaten Karawang sebesar Rp4.798.312 dibulatkan 

menjadi Rp4.800.000.d. Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang ditetapkan pemerintah.e. 

Diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti 

dan real estate, perdagangan & jasa kecuali Pendidikan dan Kesehatan (sesuai klasifikasi data sektoral 

BPJSTK). 
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Title Percepatan Pembangunan Tanah Papua, Berikut Ini Hasil Koordinasi 

Sekretariat Wakil Presiden RI dan Kementerian Bersama PGGP Papua 

Dan Papua Barat 

Author Kontras 

Times 

Media Kontrastimes.com Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Neutral 

Link http://kontrastimes.com/percepatan-pembangunan-tanah-papua-berikut-ini-hasil-

koordinasi-sekretariat-wakil-presiden-ri-dan-kementerian-bersama-pggp-papua-dan-

papua-barat 

Summary COM | Papua- Bertempat di Aula Gedung Keuangan Negara, Kota Jayapura, jajaran 

Sekretariat Wakil Presiden RI menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan tema "Percepatan 

Pembangunan Kesejahteraan Di Tanah Papua Melalui Kemitraan Dengan PGGP Prov. Rapat 

ini melibatkan sejumlah pejabat dari kementerian/lembaga teknis dan lembaga gereja di 

Tanah Papua yang tergabung dalam PGGP (Persekutuan Gereja-Gereja di Papua) Papua dan 

Papua Barat, unsur Pemda Papua dan Papua Barat serta 5 aras gereja lokal. Rapat Koordinasi 

ini diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti arahan dari Wakil Presiden RI, K.H. Ma'ruf 

Amin, untuk melibatkan gereja-gereja Papua dalam upaya mengakselerasi percepatan 

pembangunan Papua dan Papua Barat yang disampaikan beliau secara langsung saat 

menerima audiensi dari PGGP/PB pada 20 April 2022 di Jakarta. Pada momentum tersebut, 

PGGP/PB menyerahkan Rekomendasi yang berisi poin-poin masukan dari tokoh Gereja 

Papua sebagai bahan pertimbangan bagi Wapres RI dalam membangun Tanah Papua. 

 

Kontras TIMES. COM | Papua- Bertempat di Aula Gedung Keuangan Negara, Kota Jayapura, jajaran 

Sekretariat Wakil Presiden RI menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan tema "Percepatan 

Pembangunan Kesejahteraan Di Tanah Papua Melalui Kemitraan Dengan PGGP Prov. Papua Dan Papua 

Barat", Pada 24 Agustus 2022. Rapat ini melibatkan sejumlah pejabat dari kementerian/lembaga teknis 

dan lembaga gereja di Tanah Papua yang tergabung dalam PGGP (Persekutuan Gereja-Gereja di Papua) 

Papua dan Papua Barat, unsur Pemda Papua dan Papua Barat serta 5 aras gereja lokal. Rapat Koordinasi 

ini diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti arahan dari Wakil Presiden RI, K.H. Ma'ruf Amin, untuk 

melibatkan gereja-gereja Papua dalam upaya mengakselerasi percepatan pembangunan Papua dan 

Papua Barat yang disampaikan beliau secara langsung saat menerima audiensi dari PGGP/PB pada 20 

April 2022 di Jakarta. Pada momentum tersebut, PGGP/PB menyerahkan Rekomendasi yang berisi poin-

poin masukan dari tokoh Gereja Papua sebagai bahan pertimbangan bagi Wapres RI dalam membangun 

Tanah Papua. Kini, kunjungan jajaran Sekretariat Wapres RI beserta kementerian teknis ke Papua 

dilakukan untuk membahas secara teknis realisasi program kemitraan dengan Gereja sekaligus 

menunjukkan adanya keseriusan pemerintah pusat untuk mensinkronkan program-program yang telah 

berjalan dengan aspirasi dari gereja-gereja di Papua. Rapat Koordinasi ini dipimpin langsung oleh Prof. 

Dr. Masykuri Abdillah (Staf Khusus Wapres RI) dan dibuka dengan pengarahan dari Dr. Ir. Suprayoga Hadi, 

M.S.P (Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, 

Setwapres RI). Rakor ini turut mengundang Pdt. Hiskia Rollo (Ketua Umum PGGP Prov. Papua) beserta 

jajaran pengurus PGGP Papua dan Papua Barat, Ketua-Ketua Lembaga Aras Gereja dan Ketua DPR Papua 

Jhony Banua Rouw yang juga telah ditunjuk oleh PGGP untuk menjabat sebagai Ketua Umum PCC. 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi di Papua merupakan bagian dari langkah pemerintah pusat untuk 
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mengedepankan pendekatan kultural-religius dan humanis dalam penanganan isu Papua, terutama 

dengan tokoh-tokoh gereja sebagai salah satu stakeholder utama dalam sejarah pembangunan 

Papua.Secara spesifik, Dr. Ir. Suprayoga Hadi, M.S.P menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini 

dimaksudkan untuk sinkronisasi aspirasi PGGP/PB dengan Renaksi Inpres 9/2022 pada program kegiatan 

Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua 2021-2022 TA 2022 dan penyerapan aspirasi PGGP/PB 

sebagai bahan penyusunan RKP TA 2023, RKPD 2023 dan RAPPP 2023-2024 serta RIPPP 2021-2041. 

"Berangkat dari hasil sinkronisasi rekomendasi gereja di Papua dengan Renaksi Inpres 9/2022, baik pihak 

Gereja maupun K/L terkait perlu sama-sama mempelajari dokumen tersebut sehingga kedepannya 

kemitraan ini dapat direalisasikan", sambung Yoga. Sementara itu, Prof. Dr. Masykuri Abdillah menyebut 

bahwa pelibatan lembaga Gereja Papua dalam proses percepatan pembangunan di Papua merupakan 

aspirasi dari tokoh Gereja papua yang disampaikan langsung kepada Bapak Wapres RI dalam audiensi 

pada 20 April 2022 silam. Rekomendasi yang disampaikan oleh PGGP/PB secara umum telah sejalan 

dengan arah program pemerintah pusat sebagaimana mengacu pada Renaksi Inpres 9/2022. 

Kedepannya, kemitraan ini diharap dapat terus berlanjut dengan adanya Kantor Perwakilan dari 

Setwapres RI beserta beberapa kementerian dan lembaga di Jayapura. Dalam kesempatan ini, Pdt. Hiskia 

Rollo menyampaikan, pihaknya sangat mengapresiasi kunjungan Setwapres RI dan rekan-rekan K/L di 

tingkat pusat untuk bertemu dengan PGGP/PB. Pekerjaan gereja tidak hanya dilakukan di tataran tinggi, 

tetapi juga membangun umat pada tataran akar rumput. Di seluruh Tanah Papua, gereja yang pertama-

tama membuka jalur, membangun sekolah, perekonomian umat dan kesehatan, barulah kemudian 

pemerintah masuk. Oleh karenanya, Pak Wapres sebagai seorang Kyai perlu melibatkan pendeta-

pendeta yang juga adalah "kyai di Papua" untuk mengakselerasi percepatan pembangunan di 

Papua.Ketua DPR Papua, sekaligus Ketua PCC, Jhony Banua Rouw menyampaikan apresiasi yang luar 

biasa kepada Setwapres RI dan K/L yang terlibat karena telah bekerja luar biasa. Progress kemitraan ini 

terbilang sangat cepat dan signifikan, padahal baru 5 bulan audiensi dengan Wapres dilaksanakan. Hal 

ini sesuai dengan mandat dan tanggung jawab wapres RI sebagai Koordinator Percepatan Pembangunan 

Pembangunan di Papua. "Kedepannya, niat baik dari pemerintah pusat ini perlu dikomunikasikan secara 

lebih sinkron dengan gereja di Papua. Harus disamakan persepsi dan perlu ada penyesuaian berbagai 

standar nasional untuk program yang akan dilaksanakan di Papua", sambung 

Jhony.Kementerian/lembaga yang ikut terlibat dalam Rapat Koordinasi di antaranya Kemensos, 

Kemenaker, Kemenkop UKM, Kemen PPA/Bappenas, Kantor Staf Presiden, Kemenag, Kemenkeu serta 

sejumlah unsur Pemda Papua dan Papua Barat. Dalam pertemuan ini, dibahas hasil sinkronisasi 

rekomendasi program pembangunan dari pimpinan Gereja Papua dengan Rencana Aksi Inpres 9/2022 

tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua. Rekomendasi ini mencakup bidang 

Pendidikan dan SDM, Pengembangan Ekonomi, Sosial dan Kesehatan. Selain itu, dalam pertemuan ini 

PGGP juga menyampaikan update pembentukan Papua Christian Center (PCC), sebuah badan otonom 

yang didirikan oleh PGGP dan ditujukan untuk menjadi wadah kajian dan analisis, memberikan penguatan 

terhadap gereja-gereja di Papua sekaligus sebagai mitra dari Pemerintah dalam hal penyusunan dan 

eksekusi program di Papua.Sebagai kesimpulan, dalam rapat koordinasi ini pemerintah kembali 

menegaskan komitmennya untuk bergandengan tangan dengan PGGP Papua dan Papua Barat dalam 

mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan di tanah Papua melalui sinergi eksekusi program K/L dan 

pemerintah daerah di Papua bersama dengan lembaga Gereja Papua. Format kemitraan ini diusulkan 

dalam bentuk MoU antara PGGP/PB dan K/L sehingga terdapat SOP dalam kemitraan ini. Secara khusus, 

beberapa program yang dibahas di antaranya program Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK), 

pendampingan dan pemberian dana usaha, bantuan sosial dan layanan kesehatan dan pendidikan di 

wilayah pedalaman dan penanganan stunting di Papua. 
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Summary "Penerapan SMK3 akan berpengaruh dalam peningkatan kualitas produk, produktivitas 

tenaga kerja dan efisiensi perusahaan yang pada akhirnya mampu meningkatkan daya 

saing," kata Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker Haiyani Rumondang secara virtual saat 

membuka Workshop 'Penerapan SMK3 di Balai K3 dan Balai Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas (BPVP), di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (24/8/2022) malam. 

 

 

Salah satu tuntutan yang harus dipenuhi dalam menghadapi perdagangan global bagi perusahaan yaitu 

kewajiban penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Dengan penerapan 

K3 melalui SMK3 bagi setiap perusahaan, maka perlindungan K3 bagi tenaga kerja, peningkatan efisiensi, 

dan produktivitas perusahaan dapat terwujud. "Penerapan SMK3 akan berpengaruh dalam peningkatan 

kualitas produk, produktivitas tenaga kerja dan efisiensi perusahaan yang pada akhirnya mampu 

meningkatkan daya saing," kata Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker Haiyani Rumondang secara virtual 

saat membuka Workshop 'Penerapan SMK3 di Balai K3 dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 

(BPVP), di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (24/8/2022) malam. Haiyani Rumondang menegaskan 

penerapan SMK3 bertujuan untuk meningkatkan efektifitas perlindungan K3, tidak terlepas dari upaya 

pelaksanaan K3 yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. "Penerapan SMK3 menjamin 

terciptanya suatu sistem K3 di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, 

dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan 

penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang nyaman, efisien dan produktif," ujar Haiyani. 

Menurut Haiyani, penerapan SMK3, tidak hanya diterapkan di lingkungan perusahaan saja tetapi juga di 

instansi pemerintah, dengan mengintegrasikan sistem manajemen organisasinya. Penerapan SMK3 di 

Balai K3 dan BPVP berdasarkan kebijakan nasional meliputi penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, 

pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, dan peninjauan dan peningkatan kinerja 

SMK3. Haiyani berharap penerapan SMK3, Balai K3 dan BPVP dapat mengelola risiko dan peluang K3 

sehingga dapat menghilangkan bahaya dan meminimalkan risiko dengan mengambil langkah-langkah 

pencegahan dan perlindungan yang efektif. "Seluruh Balai K3 dan BPVP dapat mulai setting up penerapan 

SMK3 di masing-masing unit kerja, untuk menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien 

sekaligus mendorong produktivitas di lingkungan Balai K3 dan BPVP," katanya. Dalam kesempatan sama, 

Direktur Bina Kelembagaan K3 Kemnaker, Hery Sutanto, mengatakan workshop SMK3 digelar bertujuan 

dalam rangka penyamaan persepsi dalam penerapan SMK3 di Balai K3 dan BPVP. 
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Link http://kontrastimes.com/untuk-pertama-kalinya-ibu-iriana-jokowi-dan-ibu-wury-maruf-

amin-tinjau-bareng-pelaksanaan-tes-iva 

Summary Sebelumnya, Ibu Iriana dan Ibu Wury Ma'ruf Amin beserta anggota OASE KIM meninjau 

pelaksanaan pemeriksaan tes IVA bagi 100 pegawai wanita PT KMK Global Sports. Kontras 

TIMES. COM | Tanggerang- Ibu Iriana Joko Widodo menyampaikan bahwa Organisasi Aksi 

Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) akan kembali melakukan kegiatan sosial 

bersama-sama di berbagai bidang mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga sosial budaya. 

Salah satunya adalah peninjauan pemeriksaan kesehatan IVA (inspeksi visual asam asetat) di 

PT KMK Global Sports, Kabupaten Tangerang, Rabu, 24 Agustus 2022. 

 

Kontras TIMES. COM | Tanggerang- Ibu Iriana Joko Widodo menyampaikan bahwa Organisasi Aksi 

Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) akan kembali melakukan kegiatan sosial bersama-

sama di berbagai bidang mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga sosial budaya. Salah satunya adalah 

peninjauan pemeriksaan kesehatan IVA (inspeksi visual asam asetat) di PT KMK Global Sports, Kabupaten 

Tangerang, Rabu, 24 Agustus 2022. Saat pandemi, Ibu Iriana menjelaskan bahwa OASE KIM tetap aktif 

melakukan kegiatan sosial. Namun, kegiatan tersebut tidak dilakukan secara bersamaan melainkan 

masing-masing bidang yaitu pengasuhan dan pendidikan karakter, peningkatan kualitas kesehatan, sosial 

dan budaya, Indonesia bersih, dan Indonesia hijau. "Biasanya kita dari bidang 1 sampai bidang 5 

kegiatannya bersamaan, tapi dengan adanya pandemi kita hanya khusus kegiatan per bidang, karena 

rombongannya harus kecil ya tidak boleh sebanyak ini," lanjutnya.Sebelumnya, Ibu Iriana dan Ibu Wury 

Ma'ruf Amin beserta anggota OASE KIM meninjau pelaksanaan pemeriksaan tes IVA bagi 100 pegawai 

wanita PT KMK Global Sports. Sesaat setelah tiba, Ibu Iriana dan Ibu Wury langsung menyapa dan 

berbincang dengan para peserta tes IVA. Ibu Iriana dan Ibu Wury juga mengajukan beberapa pertanyaan 

kepada para peserta yang sedang menunggu giliran tes. "Pemeriksaan IVA test berapa tahun sekali?" 

tanya Ibu Iriana."Satu tahun sekali (bila hasil positif)," jawab Yohana, salah satu peserta tes. Sebagai 

informasi, pemeriksaan IVA dilakukan untuk deteksi dini penyakit kanker serviks atau kanker mulut rahim 

pada perempuan. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara berkala 5 tahun sekali apabila pada 

pemeriksaan pertama mendapatkan hasil negatif, sedangkan pemeriksaan dilakukan setahun sekali 

untuk hasil positif.Turut mendampingi Ibu Iriana dan Ibu Wury dalam kesempatan tersebut yaitu Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. 
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Australia 
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Link http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3079397/departemen-sastra-inggris-uh-

berkolaborasi-dengan-iwg-australia 

Summary Departemen Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Universitas Hasanuddin (Unhas) 

melaksanakan kolaborasi dengan International Working Group (IWG) Australia guna 

mendukung mahasiswa dan alumni untuk bekerja di Australia.  

 

 

 

Departemen Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Universitas Hasanuddin (Unhas) melaksanakan 

kolaborasi dengan International Working Group (IWG) Australia guna mendukung mahasiswa dan alumni 

untuk bekerja di Australia.Program "Placement of Indonesian Migrant Workers in Australia" dihadiri oleh 

mahasiswa dan alumni sastra Inggris secara luring di aula Prof. Mattulada dan daring melalui aplikasi 

Zoom, di Makassar, Kamis."Kami menyambut sangat baik kegiatan ini serta kami berharap kolaborasi 

antara departemen sastra inggris dan IWG dapat memberikan manfaat sebaik mungkin," ucap 

Fathurrahman selaku perwakilan dekan FIB Unhas.Kegiatan dimulai dengan perkenalan mahasiswa dan 

alumni Sastra Inggris Universitas Hasanuddin terhadap IWG Australia serta kehidupan kerja di 

Australia.Nasaruddin Siradz selaku direktur IWG indonesia mengatakan bahwa sekarang adalah 

momentum dan peluang untuk bekerja di Australia sangatlah tinggi, semenjak pemerintahan dipimpin 

oleh partai Buruh.Dia juga menjelaskan, ada dua peluang untuk mahasiswa dan alumni untuk bekerja di 

Australia yaitu sistem magang yang di atur oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan visa pekerja.Selain 

itu, CEO IWG Australia, J. Alan Gerungan menawarkan program untuk memudahkan orang-orang yang 

ingin bekerja di Australia."Tugas IWG yang berkantor di Jakarta adalah menyiapkan program bekerja 

sesuai dengan pendidikan dan pengalaman yang dimiliki setiap individu, " ujarnya.Alumni dan mahasiswa 

yang ingin mengikuti program kolaborasi tersebut, dapat mengisi lembar data diri yang telah disiapkan 

di Departemen Sastra Inggris Unhas. 
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Link http://www.antaranews.com/berita/3079397/departemen-sastra-inggris-uh-

berkolaborasi-dengan-iwg-australia 

Summary Kami menyambut sangat baik kegiatan ini serta kami berharap kolaborasi antara 

departemen sastra inggris dan IWG dapat memberikan manfaat sebaik mungkin, Makassar 

(ANTARA)- Departemen Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Universitas Hasanuddin 

(Unhas) melaksanakan kolaborasi dengan International Working Group (IWG) Australia guna 

mendukung mahasiswa dan alumni untuk bekerja di Australia. "Kami menyambut sangat 

baik kegiatan ini serta kami berharap kolaborasi antara departemen sastra inggris dan IWG 

dapat memberikan manfaat sebaik mungkin," ucap Fathurrahman selaku perwakilan dekan 

FIB Unhas. Alumni dan mahasiswa yang ingin mengikuti program kolaborasi tersebut, dapat 

mengisi lembar data diri yang telah disiapkan di Departemen Sastra Inggris Unhas. Program 

"Placement of Indonesian Migrant Workers in Australia" dihadiri oleh mahasiswa dan alumni 

sastra Inggris secara luring di aula Prof. Mattulada dan daring melalui aplikasi Zoom, di 

Makassar, Kamis. 

 

 

 

Kami menyambut sangat baik kegiatan ini serta kami berharap kolaborasi antara departemen sastra 

inggris dan IWG dapat memberikan manfaat sebaik mungkin, Makassar (ANTARA) - Departemen Sastra 

Inggris, Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Universitas Hasanuddin (Unhas) melaksanakan kolaborasi dengan 

International Working Group (IWG) Australia guna mendukung mahasiswa dan alumni untuk bekerja di 

Australia.Program "Placement of Indonesian Migrant Workers in Australia" dihadiri oleh mahasiswa dan 

alumni sastra Inggris secara luring di aula Prof. Mattulada dan daring melalui aplikasi Zoom, di Makassar, 

Kamis."Kami menyambut sangat baik kegiatan ini serta kami berharap kolaborasi antara departemen 

sastra inggris dan IWG dapat memberikan manfaat sebaik mungkin," ucap Fathurrahman selaku 

perwakilan dekan FIB Unhas.Kegiatan dimulai dengan perkenalan mahasiswa dan alumni Sastra Inggris 

Universitas Hasanuddin terhadap IWG Australia serta kehidupan kerja di Australia.Nasaruddin Siradz 

selaku direktur IWG indonesia mengatakan bahwa sekarang adalah momentum dan peluang untuk 
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bekerja di Australia sangatlah tinggi, semenjak pemerintahan dipimpin oleh partai Buruh.Dia juga 

menjelaskan, ada dua peluang untuk mahasiswa dan alumni untuk bekerja di Australia yaitu sistem 

magang yang di atur oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan visa pekerja.Selain itu, CEO IWG Australia, 

J. Alan Gerungan menawarkan program untuk memudahkan orang-orang yang ingin bekerja di 

Australia."Tugas IWG yang berkantor di Jakarta adalah menyiapkan program bekerja sesuai dengan 

pendidikan dan pengalaman yang dimiliki setiap individu, " ujarnya.Alumni dan mahasiswa yang ingin 

mengikuti program kolaborasi tersebut, dapat mengisi lembar data diri yang telah disiapkan di 

Departemen Sastra Inggris Unhas. 

  



 

91 

 

Title Departemen Sastra Inggris UH berkolaborasi dengan IWG 

Australia 

Author M Subhan Saka 

Media Antara Kaltara Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Neutral 

Link http://kaltara.antaranews.com/nasional/berita/3079397/departemen-sastra-inggris-uh-

berkolaborasi-dengan-iwg-australia 

Summary Departemen Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Universitas Hasanuddin (Unhas) 

melaksanakan kolaborasi dengan International Working Group (IWG) Australia guna 

mendukung mahasiswa dan alumni untuk bekerja di Australia. 

 

 

 

Departemen Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Universitas Hasanuddin (Unhas) melaksanakan 

kolaborasi dengan International Working Group (IWG) Australia guna mendukung mahasiswa dan alumni 

untuk bekerja di Australia. Program "Placement of Indonesian Migrant Workers in Australia" dihadiri oleh 

mahasiswa dan alumni sastra Inggris secara luring di aula Prof. Mattulada dan daring melalui aplikasi 

Zoom, di Makassar, Kamis. "Kami menyambut sangat baik kegiatan ini serta kami berharap kolaborasi 

antara departemen sastra inggris dan IWG dapat memberikan manfaat sebaik mungkin," ucap 

Fathurrahman selaku perwakilan dekan FIB Unhas. Kegiatan dimulai dengan perkenalan mahasiswa dan 

alumni Sastra Inggris Universitas Hasanuddin terhadap IWG Australia serta kehidupan kerja di Australia. 

Nasaruddin Siradz selaku direktur IWG indonesia mengatakan bahwa sekarang adalah momentum dan 

peluang untuk bekerja di Australia sangatlah tinggi, semenjak pemerintahan dipimpin oleh partai Buruh. 

Dia juga menjelaskan, ada dua peluang untuk mahasiswa dan alumni untuk bekerja di Australia yaitu 

sistem magang yang di atur oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan visa pekerja. Selain itu, CEO IWG 

Australia, J. Alan Gerungan menawarkan program untuk memudahkan orang-orang yang ingin bekerja di 

Australia. "Tugas IWG yang berkantor di Jakarta adalah menyiapkan program bekerja sesuai dengan 

pendidikan dan pengalaman yang dimiliki setiap individu, " ujarnya. Alumni dan mahasiswa yang ingin 

mengikuti program kolaborasi tersebut, dapat mengisi lembar data diri yang telah disiapkan di 

Departemen Sastra Inggris Unhas. 
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Title Departemen Sastra Inggris UH berkolaborasi dengan IWG 

Australia 

Author Akmal Saputra 

Media Antara Sumbar Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Neutral 

Link http://sumbar.antaranews.com/nasional/berita/3079397/departemen-sastra-inggris-uh-

berkolaborasi-dengan-iwg-australia 

Summary Departemen Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Universitas Hasanuddin (Unhas) 

melaksanakan kolaborasi dengan International Working Group (IWG) Australia guna 

mendukung mahasiswa dan alumni untuk bekerja di Australia. 

 

 

 

Departemen Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Universitas Hasanuddin (Unhas) melaksanakan 

kolaborasi dengan International Working Group (IWG) Australia guna mendukung mahasiswa dan alumni 

untuk bekerja di Australia.Program "Placement of Indonesian Migrant Workers in Australia" dihadiri oleh 

mahasiswa dan alumni sastra Inggris secara luring di aula Prof. Mattulada dan daring melalui aplikasi 

Zoom, di Makassar, Kamis."Kami menyambut sangat baik kegiatan ini serta kami berharap kolaborasi 

antara departemen sastra inggris dan IWG dapat memberikan manfaat sebaik mungkin," ucap 

Fathurrahman selaku perwakilan dekan FIB Unhas.Kegiatan dimulai dengan perkenalan mahasiswa dan 

alumni Sastra Inggris Universitas Hasanuddin terhadap IWG Australia serta kehidupan kerja di 

Australia.Nasaruddin Siradz selaku direktur IWG indonesia mengatakan bahwa sekarang adalah 

momentum dan peluang untuk bekerja di Australia sangatlah tinggi, semenjak pemerintahan dipimpin 

oleh partai Buruh.Dia juga menjelaskan, ada dua peluang untuk mahasiswa dan alumni untuk bekerja di 

Australia yaitu sistem magang yang di atur oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan visa pekerja.Selain 

itu, CEO IWG Australia, J. Alan Gerungan menawarkan program untuk memudahkan orang-orang yang 

ingin bekerja di Australia."Tugas IWG yang berkantor di Jakarta adalah menyiapkan program bekerja 

sesuai dengan pendidikan dan pengalaman yang dimiliki setiap individu, " ujarnya.Alumni dan mahasiswa 

yang ingin mengikuti program kolaborasi tersebut, dapat mengisi lembar data diri yang telah disiapkan 

di Departemen Sastra Inggris Unhas. 
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Title Departemen Sastra Inggris UH berkolaborasi dengan IWG Australia Author Diana Rizky 

Media Antara Papua Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Neutral 

Link http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3079397/departemen-sastra-inggris-uh-

berkolaborasi-dengan-iwg-australia 

Summary Departemen Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Universitas Hasanuddin (Unhas) 

melaksanakan kolaborasi dengan International Working Group (IWG) Australia guna 

mendukung mahasiswa dan alumni untuk bekerja di Australia. 

 

 

 

 Departemen Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Universitas Hasanuddin (Unhas) melaksanakan 

kolaborasi dengan International Working Group (IWG) Australia guna mendukung mahasiswa dan alumni 

untuk bekerja di Australia.Program "Placement of Indonesian Migrant Workers in Australia" dihadiri oleh 

mahasiswa dan alumni sastra Inggris secara luring di aula Prof. Mattulada dan daring melalui aplikasi 

Zoom, di Makassar, Kamis."Kami menyambut sangat baik kegiatan ini serta kami berharap kolaborasi 

antara departemen sastra inggris dan IWG dapat memberikan manfaat sebaik mungkin," ucap 

Fathurrahman selaku perwakilan dekan FIB Unhas.Kegiatan dimulai dengan perkenalan mahasiswa dan 

alumni Sastra Inggris Universitas Hasanuddin terhadap IWG Australia serta kehidupan kerja di 

Australia.Nasaruddin Siradz selaku direktur IWG indonesia mengatakan bahwa sekarang adalah 

momentum dan peluang untuk bekerja di Australia sangatlah tinggi, semenjak pemerintahan dipimpin 

oleh partai Buruh.Dia juga menjelaskan, ada dua peluang untuk mahasiswa dan alumni untuk bekerja di 

Australia yaitu sistem magang yang di atur oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan visa pekerja.Selain 

itu, CEO IWG Australia, J. Alan Gerungan menawarkan program untuk memudahkan orang-orang yang 

ingin bekerja di Australia."Tugas IWG yang berkantor di Jakarta adalah menyiapkan program bekerja 

sesuai dengan pendidikan dan pengalaman yang dimiliki setiap individu, " ujarnya.Alumni dan mahasiswa 

yang ingin mengikuti program kolaborasi tersebut, dapat mengisi lembar data diri yang telah disiapkan 

di Departemen Sastra Inggris Unhas. Departemen Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Universitas 

Hasanuddin (Unhas) melaksanakan kolaborasi dengan International Working Group (IWG) Australia guna 

mendukung mahasiswa dan alumni untuk bekerja di Australia.Program "Placement of Indonesian 

Migrant Workers in Australia" dihadiri oleh mahasiswa dan alumni sastra Inggris secara luring di aula 

Prof. Mattulada dan daring melalui aplikasi Zoom, di Makassar, Kamis."Kami menyambut sangat baik 
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kegiatan ini serta kami berharap kolaborasi antara departemen sastra inggris dan IWG dapat memberikan 

manfaat sebaik mungkin," ucap Fathurrahman selaku perwakilan dekan FIB Unhas.Kegiatan dimulai 

dengan perkenalan mahasiswa dan alumni Sastra Inggris Universitas Hasanuddin terhadap IWG Australia 

serta kehidupan kerja di Australia.Nasaruddin Siradz selaku direktur IWG indonesia mengatakan bahwa 

sekarang adalah momentum dan peluang untuk bekerja di Australia sangatlah tinggi, semenjak 

pemerintahan dipimpin oleh partai Buruh.Dia juga menjelaskan, ada dua peluang untuk mahasiswa dan 

alumni untuk bekerja di Australia yaitu sistem magang yang di atur oleh Kementerian Ketenagakerjaan 

dan visa pekerja.Selain itu, CEO IWG Australia, J. Alan Gerungan menawarkan program untuk 

memudahkan orang-orang yang ingin bekerja di Australia."Tugas IWG yang berkantor di Jakarta adalah 

menyiapkan program bekerja sesuai dengan pendidikan dan pengalaman yang dimiliki setiap individu, " 

ujarnya.Alumni dan mahasiswa yang ingin mengikuti program kolaborasi tersebut, dapat mengisi lembar 

data diri yang telah disiapkan di Departemen Sastra Inggris Unhas. 
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Title Departemen Sastra Inggris UH berkolaborasi dengan IWG Australia Author _noname 

Media Antara Sulteng Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Neutral 

Link http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3079397/departemen-sastra-inggris-uh-

berkolaborasi-dengan-iwg-australia 

Summary Departemen Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Universitas Hasanuddin (Unhas) 

melaksanakan kolaborasi dengan International Working Group (IWG) Australia guna 

mendukung mahasiswa dan alumni untuk bekerja di Australia. 

 

 

 

Departemen Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Universitas Hasanuddin (Unhas) melaksanakan 

kolaborasi dengan International Working Group (IWG) Australia guna mendukung mahasiswa dan alumni 

untuk bekerja di Australia.Program "Placement of Indonesian Migrant Workers in Australia" dihadiri oleh 

mahasiswa dan alumni sastra Inggris secara luring di aula Prof. Mattulada dan daring melalui aplikasi 

Zoom, di Makassar, Kamis."Kami menyambut sangat baik kegiatan ini serta kami berharap kolaborasi 

antara departemen sastra inggris dan IWG dapat memberikan manfaat sebaik mungkin," ucap 

Fathurrahman selaku perwakilan dekan FIB Unhas.Kegiatan dimulai dengan perkenalan mahasiswa dan 

alumni Sastra Inggris Universitas Hasanuddin terhadap IWG Australia serta kehidupan kerja di 

Australia.Nasaruddin Siradz selaku direktur IWG indonesia mengatakan bahwa sekarang adalah 

momentum dan peluang untuk bekerja di Australia sangatlah tinggi, semenjak pemerintahan dipimpin 

oleh partai Buruh.Dia juga menjelaskan, ada dua peluang untuk mahasiswa dan alumni untuk bekerja di 

Australia yaitu sistem magang yang di atur oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan visa pekerja.Selain 

itu, CEO IWG Australia, J. Alan Gerungan menawarkan program untuk memudahkan orang-orang yang 

ingin bekerja di Australia."Tugas IWG yang berkantor di Jakarta adalah menyiapkan program bekerja 

sesuai dengan pendidikan dan pengalaman yang dimiliki setiap individu, " ujarnya.Alumni dan mahasiswa 

yang ingin mengikuti program kolaborasi tersebut, dapat mengisi lembar data diri yang telah disiapkan 

di Departemen Sastra Inggris Unhas. 
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Title Departemen Sastra Inggris UH berkolaborasi dengan IWG 

Australia 

Author Mulyo Sunyoto 

Media Antara Sumut Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Neutral 

Link http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3079397/departemen-sastra-inggris-uh-

berkolaborasi-dengan-iwg-australia 

Summary Departemen Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Universitas Hasanuddin (Unhas) 

melaksanakan kolaborasi dengan International Working Group (IWG) Australia guna 

mendukung mahasiswa dan alumni untuk bekerja di Australia. 

 

 

 

 Departemen Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Universitas Hasanuddin (Unhas) melaksanakan 

kolaborasi dengan International Working Group (IWG) Australia guna mendukung mahasiswa dan alumni 

untuk bekerja di Australia. Program "Placement of Indonesian Migrant Workers in Australia" dihadiri oleh 

mahasiswa dan alumni sastra Inggris secara luring di aula Prof. Mattulada dan daring melalui aplikasi 

Zoom, di Makassar, Kamis."Kami menyambut sangat baik kegiatan ini serta kami berharap kolaborasi 

antara departemen sastra inggris dan IWG dapat memberikan manfaat sebaik mungkin," ucap 

Fathurrahman selaku perwakilan dekan FIB Unhas. Kegiatan dimulai dengan perkenalan mahasiswa dan 

alumni Sastra Inggris Universitas Hasanuddin terhadap IWG Australia serta kehidupan kerja di Australia. 

Nasaruddin Siradz selaku direktur IWG indonesia mengatakan bahwa sekarang adalah momentum dan 

peluang untuk bekerja di Australia sangatlah tinggi, semenjak pemerintahan dipimpin oleh partai Buruh. 

Dia juga menjelaskan, ada dua peluang untuk mahasiswa dan alumni untuk bekerja di Australia yaitu 

sistem magang yang di atur oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan visa pekerja. Selain itu, CEO IWG 

Australia, J. Alan Gerungan menawarkan program untuk memudahkan orang-orang yang ingin bekerja di 

Australia."Tugas IWG yang berkantor di Jakarta adalah menyiapkan program bekerja sesuai dengan 

pendidikan dan pengalaman yang dimiliki setiap individu, " ujarnya. Alumni dan mahasiswa yang ingin 

mengikuti program kolaborasi tersebut, dapat mengisi lembar data diri yang telah disiapkan di 

Departemen Sastra Inggris Unhas. 
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Title Departemen Sastra Inggris UH berkolaborasi dengan IWG Australia Author Nurul Ihsan 

Media Antara Riau Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Neutral 

Link http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3079397/departemen-sastra-inggris-uh-

berkolaborasi-dengan-iwg-australia 

Summary Departemen Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Universitas Hasanuddin (Unhas) 

melaksanakan kolaborasi dengan International Working Group (IWG) Australia guna 

mendukung mahasiswa dan alumni untuk bekerja di Australia. 

 

 

 

Departemen Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Universitas Hasanuddin (Unhas) melaksanakan 

kolaborasi dengan International Working Group (IWG) Australia guna mendukung mahasiswa dan alumni 

untuk bekerja di Australia.Program "Placement of Indonesian Migrant Workers in Australia" dihadiri oleh 

mahasiswa dan alumni sastra Inggris secara luring di aula Prof. Mattulada dan daring melalui aplikasi 

Zoom, di Makassar, Kamis."Kami menyambut sangat baik kegiatan ini serta kami berharap kolaborasi 

antara departemen sastra inggris dan IWG dapat memberikan manfaat sebaik mungkin," ucap 

Fathurrahman selaku perwakilan dekan FIB Unhas.Kegiatan dimulai dengan perkenalan mahasiswa dan 

alumni Sastra Inggris Universitas Hasanuddin terhadap IWG Australia serta kehidupan kerja di 

Australia.Nasaruddin Siradz selaku direktur IWG indonesia mengatakan bahwa sekarang adalah 

momentum dan peluang untuk bekerja di Australia sangatlah tinggi, semenjak pemerintahan dipimpin 

oleh partai Buruh.Dia juga menjelaskan, ada dua peluang untuk mahasiswa dan alumni untuk bekerja di 

Australia yaitu sistem magang yang di atur oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan visa pekerja.Selain 

itu, CEO IWG Australia, J. Alan Gerungan menawarkan program untuk memudahkan orang-orang yang 

ingin bekerja di Australia."Tugas IWG yang berkantor di Jakarta adalah menyiapkan program bekerja 

sesuai dengan pendidikan dan pengalaman yang dimiliki setiap individu, " ujarnya.Alumni dan mahasiswa 

yang ingin mengikuti program kolaborasi tersebut, dapat mengisi lembar data diri yang telah disiapkan 

di Departemen Sastra Inggris Unhas. 
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Title Sastra Inggris Unhas laksanakan program kolaborasi dengan IWG 

Australia 

Author _noname 

Media Antara Sulsel Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Neutral 

Link http://makassar.antaranews.com/berita/419377/sastra-inggris-unhas-laksanakan-

program-kolaborasi-dengan-iwg-australia 

Summary Kegiatan dimulai dengan perkenalan mahasiswa dan alumni Sastra Inggris Universitas 

Hasanuddin terhadap IWG Australia serta kehidupan kerja di Australia. Selain itu, CEO IWG 

Australia, J. Alan Gerungan menawarkan program untuk memudahkan orang-orang yang 

ingin bekerja di Australia. Com dengan judul: Departemen Sastra Inggris UH berkolaborasi 

dengan IWG Australia. Departemen Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Universitas 

Hasanuddin (Unhas) melaksanakan kolaborasi dengan International Working Group (IWG) 

Australia guna mendukung mahasiswa dan alumni untuk bekerja di Australia. 

 

Departemen Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Universitas Hasanuddin (Unhas) melaksanakan 

kolaborasi dengan International Working Group (IWG) Australia guna mendukung mahasiswa dan alumni 

untuk bekerja di Australia.Program "Placement of Indonesian Migrant Workers in Australia" dihadiri oleh 

mahasiswa dan alumni sastra Inggris secara luring di aula Prof. Mattulada dan daring melalui aplikasi 

Zoom, di Makassar, Kamis."Kami menyambut sangat baik kegiatan ini serta kami berharap kolaborasi 

antara departemen sastra inggris dan IWG dapat memberikan manfaat sebaik mungkin," ucap 

Fathurrahman selaku perwakilan dekan FIB Unhas.Kegiatan dimulai dengan perkenalan mahasiswa dan 

alumni Sastra Inggris Universitas Hasanuddin terhadap IWG Australia serta kehidupan kerja di 

Australia.Nasaruddin Siradz selaku direktur IWG indonesia mengatakan bahwa sekarang adalah 

momentum dan peluang untuk bekerja di Australia sangatlah tinggi, semenjak pemerintahan dipimpin 

oleh partai Buruh.Dia juga menjelaskan, ada dua peluang untuk mahasiswa dan alumni untuk bekerja di 

Australia yaitu sistem magang yang di atur oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan visa pekerja.Selain 

itu, CEO IWG Australia, J. Alan Gerungan menawarkan program untuk memudahkan orang-orang yang 

ingin bekerja di Australia."Tugas IWG yang berkantor di Jakarta adalah menyiapkan program bekerja 

sesuai dengan pendidikan dan pengalaman yang dimiliki setiap individu, " ujarnya.Alumni dan mahasiswa 

yang ingin mengikuti program kolaborasi tersebut, dapat mengisi lembar data diri yang telah disiapkan 

di Departemen Sastra Inggris Unhas.Berita ini juga telah tayang di Antaranews. com dengan judul: 

Departemen Sastra Inggris UH berkolaborasi dengan IWG Australia 
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Title Kemenlu: 241 Calon TKI Ilegal Berhasil Dipulangkan dari 

Kamboja 

Author Fika Nurul Ulya 

Media Kompas Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Positive 

Link http://nasional.kompas.com/read/2022/08/25/16201071/kemenlu-241-calon-tki-ilegal-

berhasil-dipulangkan-dari-kamboja 

Summary Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) 

Judha Nugraha mengatakan, calon TKI ilegal itu semula bakal berangkat dari Medan menuju 

Kamboja. Bahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan pertemuan dengan 

Menteri Dalam Negeri Kamboja dan Kepala Kepolisian Kamboja. Judha menyebut, kasus-

kasus perekrutan calon TKI ilegal bukan hanya terjadi di Kamboja, melainkan di sebagian 

negara Asia. "Dari hasil wawancara dengan penumpang, kami menduga mereka ini akan 

bekerja di Kamboja tanpa dilengkapi prosedur yang berlaku. 

 

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melaporkan, sebanyak 241 Warga Negara Indonesia (WNI) yang 

menjadi calon TKI ilegal berhasil dipulangkan.Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) 

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Judha Nugraha mengatakan, calon TKI ilegal itu semula bakal 

berangkat dari Medan menuju Kamboja.Namun, pemulangan berhasil dilakukan berkat kerja sama 

antara Kemenlu, Kemenhub, Kemenaker, BP2MI, dan Polres Sumatera Utara. Pemulangan dan 

penyelamatan ini terjadi dalam beberapa kali gelombang."Selama periode Juli hingga Agustus 2022 telah 

berhasil diselamatkan dan dipulangkan ke Indonesia sebanyak 241 WNI dalam berbagai gelombang 

pemulangan," kata Judha dalam media briefing di Jakarta, Kamis (25/8/2022).Judha menuturkan, calon 

TKI ilegal itu merupakan korban penipuan perusahaan berbasis daring (online scam) yang merekrut calon 

TKI secara ilegal alias non prosedural.Perusahaan tidak terdaftar di Badan Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI).Setelah adanya informasi soal perekrutan calon TKI ilegal, Kemenlu telah melakukan 

berbagai upaya teknis maupun diplomasi tingkat tinggi.Bahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi 

melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Kamboja dan Kepala Kepolisian Kamboja.Setelah 

berhasil dipulangkan kata Judha, 241 WNI diserahterimakan kepada Kementerian Sosial (Kemensos) 

untuk rehabilitasi dan reintegrasi dengan keluarga masing-masing di daerah."Bareskrim Polri juga 

melakukan penyelidikan dan pendalaman kasus untuk langkah-langkah penegakan hukum. Pihak Polda 

Sumatra Utara juga telah melakukan penangkapan terhadap 3 perekrut. Kami mengapresiasi 

penangkapan tersebut," tutur Judha.Lebih lanjut Judha memerinci, perekrutan calon TKI ilegal meningkat 

tajam di banding tahun lalu. Pada tahun 2021, Kemenlu KBRI Phnom Penh telah memulangkan 119 

WNI.Namun, pada 2022, pemulangan WNI sepanjang Januari-Agustus sudah melonjak menjadi 446 

orang, termasuk 241 orang yang dipulangkan pada periode Juli - Agustus 2022.Judha menyebut, kasus-

kasus perekrutan calon TKI ilegal bukan hanya terjadi di Kamboja, melainkan di sebagian negara Asia. 

KBRI beberapa kali menangani kasus yang sama di Laos, Myanmar, Vietnam, dan Filipina."Hal ini 

menunjukkan bahwa proses perekrutan dan juga pemberangkatan secara non prosedural masih terus 

terjadi," jelas Judha.Sebagai informasi, jumlah calon TKI ilegal yang dipulangkan bertambah dari 

sebelumnya 212 WNI. Mereka diduga hendak berangkat dari Bandara Kualanamu, Sumatera Utara 

dengan pesawat carteran pada Jumat (12/8/2022) sekitar 14.30 WIB.Berdasarkan penelusuran polisi, 212 

orang itu diberangkatkan oleh PT. MEB yang terdaftar sebagai perusahaan di bidang konsultan 
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networking dan cyber optic. Proses rekrutmen TKI ilegal ini dilakukan secara online dengan iming-iming 

gaji sebesar Rp 5 juta sampai Rp 8 juta."Dari hasil wawancara dengan penumpang, kami menduga mereka 

ini akan bekerja di Kamboja tanpa dilengkapi prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, kami melakukan 

pendalaman dan menunda keberangkatan pesawat tersebut," ungkap Kepala Kantor Imigrasi Kelas I 

Khusus Medan, Johanes Fanny Satria CA, dalam keterangan tertulisnya yang dikutip  
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Title Hindari Perekrutan TKI Ilegal, Kemenlu Ingatkan Warga Tak 

Tergiur Gaji Tinggi 

Author Fika Nurul Ulya 

Media Kompas Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Positive 

Link http://nasional.kompas.com/read/2022/08/25/16423571/hindari-perekrutan-tki-ilegal-

kemenlu-ingatkan-warga-tak-tergiur-gaji-tinggi 

Summary Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) kembali mengingatkan agar masyarakat tidak mudah 

percaya pada modus-modus penipuan perekrutan TKI ilegal. Direktur Perlindungan Warga 

Negara Indonesia (WNI) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Judha Nugraha mengatakan, 

iming-iming gaji tinggi yang ditawarkan umumnya tidak mensyaratkan kualifikasi yang 

diinginkan perekrut atau calon majikan. 

 

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) kembali mengingatkan agar masyarakat tidak mudah percaya pada 

modus-modus penipuan perekrutan TKI ilegal.Biasanya, perekrut calon TKI ilegal ini mengiming-imingi 

gaji tinggi.Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) 

Judha Nugraha mengatakan, iming-iming gaji tinggi yang ditawarkan umumnya tidak mensyaratkan 

kualifikasi yang diinginkan perekrut atau calon majikan."Melalui kesempatan ini tidak bosan-bosannya 

kami sampaikan kepada masyarakat kiranya pahami modus penipuan antara lain melalui sosmed, gaji 

tinggi tanpa minta kualifikasi dan tidak dapat memverifikasi kredibilitas usaha," kata Judha dalam media 

briefing di Jakarta, Kamis (25/8/2022).Judha juga meminta masyarakat segera melapor jika mencurigai 

adanya keberangkatan pekerja migran secara non prosedural.Sebab, perekrutan calon TKI ilegal ini sudah 

sampai pada tahap yang mengkhawatirkan. Biasanya kata Judha, perekrut ilegal tidak menggunakan visa 

sesuai fungsinya."Pekerja luar negeri (harus) melalui prosedur yang benar, yaitu berangkat dengan 

menggunakan visa kerja dan tidak menggunakan bebas bisa kunjungan wisata," tutur dia.Judha 

menjelaskan, perekrutan calon TKI ilegal, utamanya di Kamboja, meningkat tajam di banding tahun 

lalu.Pada tahun 2021, Kemenlu KBRI Phnom Penh telah memulangkan 119 WNI.Namun pada 2022, 

pemulangan WNI sepanjang Januari - Agustus sudah melonjak menjadi 446 orang, termasuk 241 orang 

yang dipulangkan pada periode Juli - Agustus 2022.Tak heran dia meminta masyarakat turut serta 

mencegah pemberangkatan calon TKI ilegal."Langkah pencegahan juga perlu dilakukan secara aktif oleh 

masyarakat umum," bebernya.Terbaru, Kemenlu kembali memulangkan 241 Warga Negara Indonesia 

(WNI) setelah melakukan berbagai upaya teknis maupun diplomasi tingkat tinggi, termasuk 

mengagendakan pertemuan antara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Dalam Negeri 

Kamboja serta Kepala Kepolisian Kamboja.Pemulangan pun dilakukan berkat kerja sama antara Kemenlu, 

Kemenhub, Kemenaker, BP2MI, dan Polres Sumatera Utara.Jumlah 241 orang yang dipulangkan 

bertambah dari sebelumnya 212 WNI. Mereka diduga hendak berangkat dari Bandara Kualanamu, 

Sumatera Utara dengan pesawat carteran pada Jumat (12/8/2022) sekitar 14.30 WIB.Berdasarkan 

penelusuran polisi, 212 orang itu diberangkatkan oleh PT. MEB yang terdaftar sebagai perusahaan di 

bidang konsultan networking dan cyber optic. Proses rekrutmen TKI ilegal ini dilakukan secara online 

dengan iming-iming gaji sebesar Rp 5 juta sampai Rp 8 juta. 
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Title Peserta BPJS Ketenagakerjaan Dapat Bantuan 

Renovasi dan KPR Rumah 

Author Danur Lambang 

Pristiandaru 

Media Jawa Pos Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.jawapos.com/surabaya/25/08/2022/peserta-bpjs-ketenagakerjaan-dapat-

bantuan-renovasi-dan-kpr-rumah 

Summary Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyerahkan bantuan kepada peserta BPJS 

Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK). Dengan fasilitas ini diharapkan dapat memudahkan para 

peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk membeli rumah sejahtera," ucap Deny. Bantuan itu 

berupa fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) dan renovasi. Bantuan diserahkan pada Selasa 

(23/8) bersama Direktur Utama Anggoro Eko Cahyo dan Direktur Utama PT Bank Tabungan 

Negara (Persero) Haru Koesmahargyo. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyerahkan bantuan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK). Bantuan itu berupa fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) dan renovasi. Bantuan 

diserahkan pada Selasa (23/8) bersama Direktur Utama Anggoro Eko Cahyo dan Direktur Utama PT Bank 

Tabungan Negara (Persero) Haru Koesmahargyo.Bantuan itu merupakan manfaat layanan tambahan 

(MLT). Fasilitas MLT merupakan program BPJAMSOSTEK kepada peserta program Jaminan Hari Tua (JHT). 

Bantuan itu diberikan dalam bentuk pinjaman uang muka perumahan (PUMP) maksimal Rp 150 juta dan 

pinjaman renovasi perumahan (PRP) maksimal Rp 200 juta. Kemudian kredit pemilikan rumah (KPR) 

maksimal Rp 500 juta. Selain itu, peserta juga dapat memanfaatkan fasilitas take over KPR dari skema 

umum menjadi skema MLT untuk mendapatkan bunga yang lebih ringan.Menaker mengatakan, MLT 

merupakan program yang sangat baik dan diperlukan masyarakat khususnya para pekerja guna 

memenuhi kebutuhan kepemilikan rumah. "Ini kan program yang bagus. Sehingga, harus banyak 

masyarakat yang tahu. Sebab, masyarakat butuh rumah yang layak. Dengan program ini, kesempatan 

mendapatkan rumah yang layak dapat dipenuhi," papar Ida di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 

(UINSA) Surabaya, Kamis (25/8).Dengan menjadi peserta BPJAMSOSTEK, lanjut dia, pekerja tidak hanya 

memperoleh perlindungan dari risiko kerja namun juga bisa mendapatkan manfaat berupa kemudahan 

kepemilikan rumah tanpa dikenakan iuran tambahan.Ida turut mendorong BPJAMSOSTEK terus 

melakukan sosialisasi agar semakin banyak pekerja yang merasakan manfaat tersebut.Sementara itu, 
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Direktur Utama Anggoro Eko Cahyo mengatakan, untuk meningkatkan penyaluran MLT, BPJAMSOSTEK 

telah kerja sama dengan Bank Himbara salah satunya Bank BTN serta bank daerah yang tergabung dalam 

Asosiasi Bank Daerah (Asbanda). Selama 2022, total MLT yang telah disalurkan adalah sebanyak 583 unit 

rumah dengan nilai manfaat mencapai Rp 147 miliar.Dia berharap angka tersebut terus bertambah 

seiring semakin banyaknya pekerja yang menjadi peserta BPJAMSOSTEK. Bagi pekerja yang ingin 

mendapatkan MLT, ada beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi. Di antaranya telah terdaftar 

sebagai peserta aktif BPJAMSOSTEK minimal 1 tahun, belum memiliki rumah sendiri, serta pemberi kerja 

tertib administrasi kepesertaan dan pembayaran iuran BPJAMSOSTEK."Semoga MLT ini mampu 

mewujudkan mimpi para pekerja dan keluarganya untuk memiliki rumah yang layak, sehingga mereka 

dapat bekerja dengan lebih semangat dan mampu berkontribusi dalam pembangunan dan 

perekonomian Indonesia," tutur Anggoro.Sementara itu, Deputi Direktur Wilayah BPJAMSOSTEK Jawa 

Timur Deny Yusyulian menjelaskan, di Jawa Timur, MLT yang telah disalurkan sebanyak 108 unit rumah 

dengan total nilai manfaat Rp 25 miliar. Optimalisasi MLT di Jawa Timur terus digencarkan."Kendala yang 

ditemui karena adanya selisih margin yang rendah serta ketertarikan dari bank untuk menyalurkan KPR 

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang menyasar kepada pekerja/buruh dengan 

penghasilan rendah. BPJAMSOSTEK berusaha memberikan yang terbaik untuk kesejahteraan peserta. 

Dengan fasilitas ini diharapkan dapat memudahkan para peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk membeli 

rumah sejahtera," ucap Deny. 
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Title IOM Gandeng Kemenaker Dan BP2MI Gelar Pelatihan Bagi Mantan 

PMI Untuk Tingkatkan Ekonomi | Duta Publik 

Author Nama 

Media Duta Publik Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.dutapublik.com/iom-gandeng-kemenaker-dan-bp2mi-gelar-pelatihan-bagi-

mantan-pmi-untuk-tingkatkan-ekonomi 

Summary dutapublik.com, KARAWANG- Dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonomi bagi Purna 

PMI (Pekerja Migran Indonesia) terdampak Covid-19 IOM (International Organization of 

Migration) menggandeng Kemenaker (Kementerian Ketenagakerjaan), BP2MI (Badan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) menggelar pelatihan berbasis keterampilan dan 

UMKM bagi Purna dan Keluarga Pekerja Migran Indonesia, Kamis (25/08). "Kami selaku 

Pimpinan pemerintahan Desa Tegalurung, dengan adanya kegiatan pelatihan bagi Purna PMI 

ini sangat berterimakasih, semoga ada pembekalan bagi mereka, agar dikemudian hari 

mereka bisa ada pekerjaan ataupun modal untuk kehidupan keseharian warga kami." 

ucapnya. Melalui kerjasama dengan beberapa kelembagaan lainnya seperti Pijar Indonesia 

yang sekaligus mengirimkan Rama sebagai pemateri, KKBM melalui H. Ahmad Fanani, Semut 

Nusantara dan DPMD Jawa Barat. Setelah 2 Hari lalu pelatihan digelar di Desa Sumurgede, 

kini giliran 50 Emak-emak mantan TKW dari Desa Tegalurung, Kecamatan Cilamaya Kulon, 

Kabupaten Karawang yang mendapatkan kesempatan pelatihan untuk meningkatkan 

kapasitas ekonomi kedepannya. 

 

 

 

dutapublik.com, KARAWANG - Dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonomi bagi Purna PMI (Pekerja 

Migran Indonesia) terdampak Covid-19 IOM (International Organization of Migration) menggandeng 

Kemenaker (Kementerian Ketenagakerjaan), BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) 

menggelar pelatihan berbasis keterampilan dan UMKM bagi Purna dan Keluarga Pekerja Migran 

Indonesia, Kamis (25/08). Melalui kerjasama dengan beberapa kelembagaan lainnya seperti Pijar 

Indonesia yang sekaligus mengirimkan Rama sebagai pemateri, KKBM melalui H. Ahmad Fanani, Semut 

Nusantara dan DPMD Jawa Barat. Setelah 2 Hari lalu pelatihan digelar di Desa Sumurgede, kini giliran 50 

Emak-emak mantan TKW dari Desa Tegalurung, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang yang 

mendapatkan kesempatan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi kedepannya. Dalam kurun 
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waktu dua hari, para peserta diajarkan dan dilatih banyak hal, mulai dari bagaimana cara memulai sebuah 

usaha, hingga ke bidang pemasaran yang efektif, melalui beberapa materi yang disampaikan oleh 

instruktur yang telah dipersiapkan untuk pelatihan yang yang diselenggarakan pada Tanggal 24 hingga 

25 Agustus 2022 di aula Kantor Desa Tegalurung. Disela pelatihan yang mungkin membuat peserta jenuh 

akibat dari banyaknya materi yang disampaikan, Rama seorang instruktur muda dari Pijar Indonesia 

ternyata punya metode yang menyenangkan. Dengan metode games-games hingga jeda untuk berjoget 

ria dalam sela-sela kegiatan, bisa membangkitkan kembali semangat para peserta yang hampir semuanya 

dari kalangan emak-emak, juga bisa menjadikan suasana pelatihan lebih hangat, penuh keakraban dan 

tidak monoton. Suryati, salah satu peserta pelatihan yang kesehariannya memproduksi penganan jenis 

leupeut, disela pelatihan saat diwawancara mengungkapkan, bahwa dirinya sangat bahagia, karena bisa 

mengikuti pelatihan dan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat untuk dapat diaplikasikan dalam 

usaha yang selama ini ditekuninya. "Alhamdulilah ibu bisa dapat ilmu, ibu jadi tau semua dalam pelatihan 

ini teh, 2 hari ikutan sekolah kaya gini teh. alhamdulilah jadi kaharti sama ibu ilmunya bikin leupeut sama 

tehnik dagangnya." ungkapnya dengan logat khas masyarakat pedesaan. (25/08) Terkait adanya kegiatan 

tersebut, Kepala Desa Tegalurung Toto Nur Anwari kepada awak media menyampaikan bahwa dirinya 

berterimakasih dan berharap agar dikemudian hari warganya bisa ada pekerjaan maupun modal. "Kami 

selaku Pimpinan pemerintahan Desa Tegalurung, dengan adanya kegiatan pelatihan bagi Purna PMI ini 

sangat berterimakasih, semoga ada pembekalan bagi mereka, agar dikemudian hari mereka bisa ada 

pekerjaan ataupun modal untuk kehidupan keseharian warga kami." ucapnya. "Harapan kami dengan 

adanya kegiatan ini, agar warga kami dapat menambah ilmu dan wawasan, menambah peluang untuk 

mendapatkan penghasilan, dan dengan adanya pembekalan seperti ini mudah-mudahan kedepannya 

warga kami bisa lebih kreatif dan produktif." harapnya. (Radi). 
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Title Wamenaker: Nilai Produktivitas Pekerja Indonesia di Bawah Rata Author Zul Fasli 

Media Liputan.co.id Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Positive 

Link http://liputan.co.id/2022/08/wamenaker-nilai-produktivitas-pekerja-indonesia-di-bawah-

rata-rata-negara-asean 

Summary Demikian dikatakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor saat menjadi 

pembicara pada Seminar Nasional Kesempatan Kerja Bagi Milenial Jambi, Rabu (24/8/2022). 

 

 

 

 Guna meningkatkan kualitas SDM serta menciptakan peluang kesempatan kerja, Kementerian 

Ketenagakerjaan membutuhkan peran semua pihak untuk mendukung usaha pemerintah, terutama 

mengatasi masalah ketenagakerjaan.Demikian dikatakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah 

Noor saat menjadi pembicara pada Seminar Nasional Kesempatan Kerja Bagi Milenial Jambi, Rabu 

(24/8/2022)."Pada akhirnya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, butuh dukungan semua stakeholder 

dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan," kata Afriansyah.Sebagai upaya menghadapi tantangan 

ketenagakerjaan yang ada, termasuk menghadapi bonus demografi, ujarnya, Kemnaker telah 

menyiapkan berbagai solusi memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan secara keseluruhan melalui 9 

lompatan besarnya.Salah satu lompatan itu, yakni peningkatan kompetensi dan produktivitas SDM 

dengan melakukan transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) secara terstruktur dan masif dari segi 

kelembagaan, sarana, substansi pelatihan, kolaborasi sehingga BLK menjadi pusat pelatihan bertaraf 

internasional."Semua kebijakan dan program Kemnaker ini merupakan program pemerintah untuk 

meningkatkan kualitas SDM serta menciptakan lapangan kerja berkualitas," ucapnya.Data Badan Pusat 

Statistik (BPS) menunjukkan, di Provinsi Jambi ada 2,6 juta orang penduduk usia kerja dan 1,8 juta 

angkatan kerja. Kemudian ada 1,7 juta orang bekerja dan 87 ribu orang yang menganggur."Ini 

menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja berkualitas masih sangat terbatas di Provinsi Jambi," 

ujarnya.Dari seminar ini, Wamenaker mengajak untuk terus meningkatkan kompetensi SDM agar bisa 

bersaing tingkat global dan di era revolusi digital."Kita harus meningkatkan penciptaan lapangan dan 

kesempatan kerja berkualitas supaya masyarakat bisa menjadi sejahtera," pungkasnya. 
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Title Peserta BPJS Ketenagakerjaan Dapat Bantuan Renovasi dan 

KPR Rumah 

Author Fadli Hermawan 

Media Xnews.id Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Positive 

Link http://xnews.id/2022/08/25/kanal/news/peserta-bpjs-ketenagakerjaan-dapat-bantuan-

renovasi-dan-kpr-rumah 

Summary JAKARTA (XNews.id)-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyerahkan bantuan kepada 

peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK). Bantuan itu berupa fasilitas kredit pemilikan 

rumah (KPR) dan renovasi. Bantuan diserahkan pada Selasa (23/8) bersama Direktur Utama 

Anggoro Eko Cahyo dan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Haru 

Koesmahargyo. Bantuan itu merupakan manfaat layanan tambahan (MLT). 

 

 

 

JAKARTA (XNews.id)-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyerahkan bantuan kepada peserta BPJS 

Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK). Bantuan itu berupa fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) dan 

renovasi. Bantuan diserahkan pada Selasa (23/8) bersama Direktur Utama Anggoro Eko Cahyo dan 

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Haru Koesmahargyo.Bantuan itu merupakan 

manfaat layanan tambahan (MLT). Fasilitas MLT merupakan program BPJAMSOSTEK kepada peserta 

program Jaminan Hari Tua (JHT). Bantuan itu diberikan dalam bentuk pinjaman uang muka perumahan 

(PUMP) maksimal Rp 150 juta dan pinjaman renovasi perumahan (PRP) maksimal Rp 200 juta. Kemudian 

kredit pemilikan rumah (KPR) maksimal Rp 500 juta. Selain itu, peserta juga dapat memanfaatkan fasilitas 

take over KPR dari skema umum menjadi skema MLT untuk mendapatkan bunga yang lebih 

ringan.Menaker mengatakan, MLT merupakan program yang sangat baik dan diperlukan masyarakat 

khususnya para pekerja guna memenuhi kebutuhan kepemilikan rumah. "Ini kan program yang bagus. 

Sehingga, harus banyak masyarakat yang tahu. Sebab, masyarakat butuh rumah yang layak. Dengan 

program ini, kesempatan mendapatkan rumah yang layak dapat dipenuhi," papar Ida di Universitas Islam 

Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Kamis (25/8).Dengan menjadi peserta BPJAMSOSTEK, lanjut dia, 

pekerja tidak hanya memperoleh perlindungan dari risiko kerja namun juga bisa mendapatkan manfaat 

berupa kemudahan kepemilikan rumah tanpa dikenakan iuran tambahan.Ida turut mendorong 

BPJAMSOSTEK terus melakukan sosialisasi agar semakin banyak pekerja yang merasakan manfaat 

tersebut.Sementara itu, Direktur Utama Anggoro Eko Cahyo mengatakan, untuk meningkatkan 
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penyaluran MLT, BPJAMSOSTEK telah kerja sama dengan Bank Himbara salah satunya Bank BTN serta 

bank daerah yang tergabung dalam Asosiasi Bank Daerah (Asbanda). Selama 2022, total MLT yang telah 

disalurkan adalah sebanyak 583 unit rumah dengan nilai manfaat mencapai Rp 147 miliar.Dia berharap 

angka tersebut terus bertambah seiring semakin banyaknya pekerja yang menjadi peserta 

BPJAMSOSTEK. Bagi pekerja yang ingin mendapatkan MLT, ada beberapa persyaratan umum yang harus 

dipenuhi. Di antaranya telah terdaftar sebagai peserta aktif BPJAMSOSTEK minimal 1 tahun, belum 

memiliki rumah sendiri, serta pemberi kerja tertib administrasi kepesertaan dan pembayaran iuran 

BPJAMSOSTEK."Semoga MLT ini mampu mewujudkan mimpi para pekerja dan keluarganya untuk 

memiliki rumah yang layak, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih semangat dan mampu 

berkontribusi dalam pembangunan dan perekonomian Indonesia," tutur Anggoro. 
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Title Tak Sesuai Prosedur, Kemenlu Cegah Keberangkatan 214 WNI ke 

Kamboja 

Author Penulis 

Media Warta Ekonomi Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Positive 

Link http://wartaekonomi.co.id/read439030/tak-sesuai-prosedur-kemenlu-cegah-

keberangkatan-214-wni-ke-kamboja 

Summary Namun, Alhamdulillah berkat kerja sama yang baik antara Kemenlu, Kementerian 

Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, Polri, BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia), dan tentunya Pemprov Sumatera Utara. (Sehingga) ke 214 WNI tersebut 

dapat diselamatkan dan dapat dicegah keberangkatannya ke Kamboja," kata Judha dalam 

taklimat media Kemenlu, Kamis (25/8/2022). 

 

 

 

Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu 

RI) Judha Nugraha menyampaikan bahwa pihaknya telah berhasil melakukan pencegahan keberangkatan 

214 Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan berangkat tidak sesuai prosedur dari Medan menuju 

Sihanoukville, Kamboja."Ini menunjukkan bahwa proses perekrutan dan juga pemberangkatan secara 

non prosedural masih terus terjadi. Namun, Alhamdulillah berkat kerja sama yang baik antara Kemenlu, 

Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, Polri, BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia), dan tentunya Pemprov Sumatera Utara. (Sehingga) ke 214 WNI tersebut dapat 

diselamatkan dan dapat dicegah keberangkatannya ke Kamboja," kata Judha dalam taklimat media 

Kemenlu, Kamis (25/8/2022).Judha menyampaikan, dalam kesempatan tersebut, pihak Polda Sumatera 

Utara telah melakukan penangkapan terhadap tiga perekrut. "Kami mengapresiasi langkah tersebut dan 

mendorong agar langkah-langkah deteksi dini dan juga penegakan hukum terus secara intensif dapat kita 

lakukan bersama," imbuhnya. Tak hanya itu, Judha juga mengimbau kepada masyarakat untuk secara 

aktif melakukan langkah-langkah pencegahan, yaitu dengan memahami modus-modus penipuan, antara 

lain: - Pahami modus penipuan di sosial media yang menawarkan gaji tinggi tanpa meminta kualifikasi, - 

Pertanyakan dan verifikasi kredibilitas dari perusahaan tersebut, - Kemudian, laporkan jika mengetahui 

ada keberangkatan pekerja migran secara non prosedural. "Bekerja ke luar negeri lakukan melalui 

prosedur yang benar, yaitu berangkat dengan menggunakan visa kerja dan tidak menggunakan bebas 

visa kunjungan wisata," imbau Judha. Sebagai informasi, Kemenlu RI dan KBRI Phnom Penh telah 
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melakukan penanganan kasus korban penipuan perusahaan online scam di Kamboja. Selama periode Juli 

hingga Agustus 2022, Kemenlu RI telah berhasil menyelamatkan dan memulangkan ke Indonesia 

sebanyak 241 WNI, dalam berbagai gelombang pemulangan."Telah berhasil kita selamatkan dan kita 

pulangkan ke Indonesia sebanyak 241 WNI. Ke-241 WNI tersebut kemudian kami serahterimakan kepada 

Kementerian Sosial untuk proses rehabilitasi dan juga reintegrasi dengan keluarga masing-masing di 

daerah," ujarnya. 
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Title Kemnaker: Penerapan SMK3 Berikan Perlindungan Terhadap 

Pekerja 

Author M. Isa 

Media Radar Bangsa Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.radarbangsa.com/news/40541/kemnaker-penerapan-smk3-berikan-

perlindungan-terhadap-pekerja 

Summary RADARBANGSA.COM- Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(SMK3) menjadi mutlak dilakukan perusahaan dalam menghadapi perdagangan global. 

"Penerapan SMK3 akan berpengaruh dalam peningkatan kualitas produk, produktivitas 

tenaga kerja dan efisiensi perusahaan yang pada akhirnya mampu meningkatkan daya 

saing," kata Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker Haiyani Rumondang dalam rilisnya, Rabu 

24 Agustus 2022. 

 

Kamis, 25/08/2022 17:56 WIBRADARBANGSA.COM - Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (SMK3) menjadi mutlak dilakukan perusahaan dalam menghadapi perdagangan global. 

SMK3 akan memberikan perlindungan bagi pekerja dan meningkatkan produktivitas perusahaan. 

"Penerapan SMK3 akan berpengaruh dalam peningkatan kualitas produk, produktivitas tenaga kerja dan 

efisiensi perusahaan yang pada akhirnya mampu meningkatkan daya saing," kata Dirjen Binwasnaker dan 

K3 Kemnaker Haiyani Rumondang dalam rilisnya, Rabu 24 Agustus 2022. Haiyani Rumondang 

menegaskan penerapan SMK3 bertujuan untuk meningkatkan efektifitas perlindungan K3, tidak terlepas 

dari upaya pelaksanaan K3 yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. "Penerapan SMK3 

menjamin terciptanya suatu sistem K3 di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, 

pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dalam rangka mencegah dan mengurangi 

kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang nyaman, efisien dan 

produktif," ujar Haiyani. Lebih lanjut, Haiyani Rumondang mengungkapkan, penerapan SMK3, tidak 

hanya diterapkan di lingkungan perusahaan saja tetapi juga di instansi pemerintah, dengan 

mengintegrasikan sistem manajemen organisasinya. "Penerapan SMK3 di Balai K3 dan BPVP berdasarkan 

kebijakan nasional meliputi penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, 

pemantauan dan evaluasi kinerja K3, dan peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3," ungkapnya. 
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Title BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang Sosialisasikan Manfaat 

Layanan Tambahan Berupa Program Perumahan Bagi Peserta 

BPJAMSOSTEK 

Author Nama 

Media Persepsi Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Positive 

Link http://persepsi.co.id/2022/08/25/bpjs-ketenagakerjaan-kabupaten-tangerang-

sosialisasikan-manfaat-layanan-tambahan-berupa-program-perumahan-bagi-peserta-

bpjamsostek 

Summary BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Kabupaten Tangerang melakukan sosialisasi 

Manfaat Layanan Tambahan (MLT) berupa program perumahan bagi para peserta 

BPJAMSOSTEK. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang, Ikbar Saloma 

mengatakan, terdapat tiga jenis MLT dari Program JHT sesuai Permenaker 17/2021, yakni 

Pembiayaan Uang Muka Perumahan (PUMP), Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan Pinjaman 

Renovasi Perumahan (PRP). Adapun sosialisasi ini dilakukan di Auditorium Bethsaida 

Hospital yang dihadiri oleh perwakilan Bank BTN, Bethsaida Hospital dan para Developer 

Perumahan di Kabupaten Tangerang. Dengan adanya MLT berupa fasilitas pembiayaan 

rumah untuk peserta semoga dapat memberikan kesadaran pada masyarakat khususnya 

bagi pemberi kerja bahwa pentingya terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, selain 

peserta diberikan jaminan sosial ketenagakerjaan peserta juga mendapatkan manfaat 

lainnya dari menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. 

 

 

 

 BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Kabupaten Tangerang melakukan sosialisasi Manfaat 

Layanan Tambahan (MLT) berupa program perumahan bagi para peserta BPJAMSOSTEK. Sehingga dapat 

menikmati kemudahan guna memiliki rumah yang sehat, layak dan terjangkau. Adapun sosialisasi ini 

dilakukan di Auditorium Bethsaida Hospital yang dihadiri oleh perwakilan Bank BTN, Bethsaida Hospital 

dan para Developer Perumahan di Kabupaten Tangerang. Kamis, (18/08/2022). Kepala Cabang BPJS 

Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang, Ikbar Saloma mengatakan, terdapat tiga jenis MLT dari Program 

JHT sesuai Permenaker 17/2021, yakni Pembiayaan Uang Muka Perumahan (PUMP), Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR), dan Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP). Selain itu, MLT Program JHT ini bisa 

dipergunakan oleh para peserta JHT dengan beberapa syarat, antara lain belum memiliki rumah, 
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terdaftar sebagai peserta JHT selama minimal satu tahun, tertib administrasi, dan aktif membayar iuran, 

dan perusahaan tempat bekerja bukan Perusahaan Daftar Sebagian. Adapun yang disampaikan dalam 

kegiatan sosialisasi tersebut adalah Manfaat Layanan Tambahan dalam program JHT yaitu bertujuan 

Memberikan kemudahan dan kepastian dalam memiliki rumah, mendukung pemerintah dalam 

mensukseskan program "sejuta rumah, meningkatkan perekonomian dan membuka lapangan kerja," 

ucap Ikbar Saloma. Dengan adanya MLT berupa fasilitas pembiayaan rumah untuk peserta semoga dapat 

memberikan kesadaran pada masyarakat khususnya bagi pemberi kerja bahwa pentingya terdaftar 

menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, selain peserta diberikan jaminan sosial ketenagakerjaan peserta 

juga mendapatkan manfaat lainnya dari menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Yaitu manfaat 

Pembiayaan Uang Muka Perumahan (PUMP), Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan Pinjaman Renovasi 

Perumahan (PRP). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 17 Tahun 2021 tersebut 

mengatur tentang Perubahan Atas Permenaker Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, 

Persyaratan, dan Jenis MLT Dalam Program Jaminan Hari Tua. Sebelumnya, salah satu syarat umum untuk 

mengajukan KPR-MLT bagi peserta hanya berlaku untuk pengajuan atas rumah pertama dari pemohon. 

Dengan adanya program take over KPR ini, katanya, diperkirakan manfaat MLT ini akan dirasakan oleh 

peserta dengan cakupan yang lebih luas lagi. "Seluruh pekerja yang telah terdaftar sebagai peserta aktif 

BPJAMSOSTEK minimal 1 tahun kepesertaan, belum memiliki rumah sendiri serta pemberi kerja tertib 

administrasi kepesertaan dan pembayaran iuran BPJAMSOSTEK adalah persyaratan umum lainnya untuk 

mendapatkan program KPR-MLT," ujar Ikbar Saloma. Terakhir, Ikbar Saloma berharap melalui sosialisasi 

MLT ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat khususnya peserta BPJAMSOSTEK untuk memiliki 

rumah. "Ini merupakan upaya kita dalam membantu masyarakat untuk bisa memiliki rumah, semoga 

dengan adanya MLT ini, dapat memberikan kemudahan kepada peserta untuk memiliki rumah yang 

sehat, layak dan terjangkau, juga membantu kapasitas daya beli dan angsuran ke perbankan," tutupnya. 
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Title Songsong IKN Nusantara, Pemuda Kalimantan Timur Bergerak 

Bersama 

Author Nama 

Media Nomor Satu Kaltim Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Neutral 

Link http://nomorsatukaltim.com/index-berita/opini/ns-20220825/songsong-ikn-nusantara-

pemuda-kaltim-bergerak-bersama 

Summary SEJUMLAH problem krusial masih menggantung-menggelayut jelang pemindahan Ibu Kota 

Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Tahun 2021, tercatat Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) Kota Samarinda, Balikpapan dan Bontang berada di atas IPM Provinsi Kalimantan 

Timur. Ketimpangan IPM tiap daerah menjadikan daya saing SDM Kalimantan Timur secara 

keseluruhan belum optimal. Catatan ini akan menyoroti tentang peran potensial generasi 

muda Kalimantan Timur, selaku SDM yang akan berkiprah membangun daerah, khususnya 

IKN Nusantara nantinya. 

 

 

 

SEJUMLAH problem krusial masih menggantung-menggelayut jelang pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) 

ke Kalimantan Timur. Mulai dari persoalan pendanaan, pertanahan, pengembangan sumber daya 

manusia (SDM) lokal, problem sosial budaya, hingga persoalan lingkungan dan regulasi.Pastinya, 

pemindahan IKN akan berdampak besar bagi struktur masyarakat, cara hidup, serta aspek sosial-budaya-

ekonomi masyarakat. Pemerintah harus serius dan terus bergerak membangun SDM lokal. Tahun 2021, 

tercatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Samarinda, Balikpapan dan Bontang berada di atas 

IPM Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan empat posisi IPM yang terendah adalah Mahulu, PPU, Kubar, 

dan Paser. Kabupaten PPU, lokasi IKN, masih masuk "papan bawah". Ketimpangan IPM tiap daerah 

menjadikan daya saing SDM Kalimantan Timur secara keseluruhan belum optimal.Catatan ini akan 

menyoroti tentang peran potensial generasi muda Kalimantan Timur, selaku SDM yang akan berkiprah 

membangun daerah, khususnya IKN Nusantara nantinya. Terdapat sejumlah peran potensial yang bisa 

dijalankan oleh para pemuda, khususnya mahasiswa dalam menyongsong IKN. Pertama, sejak masa 

mengenyam pendidikan (kuliah), seriuslah mempersiapkan diri. Kurangi aktivitas yang tidak penting dan 

membuang-buang waktu. Peluang kerja sangat terbuka di IKN; baik bagi warga Kalimantan Timur, 

maupun luar Kalimantan Timur. Kemenaker menyebut pembangunan infrastruktur fisik di Kawasan Inti 

Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN bakal menyerap 150.000-200.000 tenaga kerja.Kedua, matangkan 
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penguasaan hard skills dan soft skills, miliki keunggulan kompetitif. Jadilah SDM andal yang siap 

berkontribusi nyata dalam pembangunan IKN. Apalagi bagi pelajar dan mahasiswa yang bidang studinya 

berkaitan secara langsung dan tidak langsung dalam proses pembangunan. Ketiga, generasi muda harus 

berperan aktif memperkuat ekosistem digital. Manfaatkan teknologi informasi untuk kebaikan yang luas. 

Bukan sebaliknya, justru menjadi "korban disrupsi teknologi dan informasi". Terlebih IKN Nusantara 

mengusung konsep smart city dengan berbagai dimensinya. 
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Title 30 Peserta Magang ke Jepang Dikirim ke Provinsi Ikuti Seleksi Author Reporter 

Media Palpres.disway.id Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Neutral 

Link http://palpres.disway.id/read/635601/30-peserta-magang-ke-jepang-dikirim-ke-provinsi-

ikuti-seleksi 

Summary Dari 254 orang peserta yang mendaftar tes dan pelatihan pra seleksi magang ke Jepang. 

Seperti diketahui, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), melalui 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemda Lahat, bekerja sama dengan LPK Chobu Gakkau 

Indonesia, melalukan pelatihan pra seleksi magang ke Jepang. Selama hampir dua minggu di 

tempah secara fisik dan wawasan di Balai Latihan Kerja (BLK) dan Lapangan GOR Gelora 

Serame Lahat. Sebanyak 30 orang peserta yang dinyatakan lulus seleksi. 

 

Dari 254 orang peserta yang mendaftar tes dan pelatihan pra seleksi magang ke Jepang. Selama hampir 

dua minggu di tempah secara fisik dan wawasan di Balai Latihan Kerja (BLK) dan Lapangan GOR Gelora 

Serame Lahat.Sebanyak 30 orang peserta yang dinyatakan lulus seleksi. Selanjutnya peserta ini 

diberangkatkan ke Provinsi Sumatera Selatan (Sumatra Selatan) untuk mengikuti seleksi lagi."Peserta 

yang dinyatakan lulus dan siap untuk mengikuti tes/seleksi berikutnya di provinsi dan pusat nanti adalah 

berjumlah 30 orang peserta," ujar Bupati Lahat, Cik Ujang melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Kadisnakertrans) Kabupaten Lahat, Musfata Nelson didampingi Kepala Bidang (Kabid) 

Pelatihan Produktivitas dan Penempatan Tenaga kerja, Tubiska Surya Jaya, Kamis, 25 Agustus 

2022.Dijadwalkan pada 27 Agustus 2022 nanti, peserta yang dinyatakan lulus akan diberangkatkan ke 

Kota Palembang Provinsi Sumatra Selatan dan 30 orang peserta ini mengikuti tes dan seleksi lagi."Seleksi 

menggunakan sistem gugur. Tidak ada cadangan," pungkas Mustofa Nelson.Seperti diketahui, 

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), melalui Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Pemda Lahat, bekerja sama dengan LPK Chobu Gakkau Indonesia, melalukan pelatihan pra 

seleksi magang ke Jepang. 
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Title Serba-serbi MengASIhi, Kemen PPPA Ikut Ambil Peran Sukseskan 

Pemberian ASI Eksklusif Dengan Program Berikut 

Author _noname 

Media Nakita.id Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Positive 

Link http://nakita.grid.id/read/023445421/serba-serbi-mengasihi-kemen-pppa-ikut-ambil-

peran-sukseskan-pemberian-asi-eksklusif-dengan-program-berikut 

Summary Tak hanya itu dukungan pemberian ASI eksklusif juga diselenggarakan oleh Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Kemen PPPA ikut 

mengambil peran dalam menyukseskan ASI eksklusif dengan program kegiatannya. 

"Sehubungan dengan tugas dan fungsi tersebut, Kemen PPPA mengembangkan kebijakan 

dalam mendukung pemberian ASI eksklusif," ucap Endah. Kemen PPPA memandang 

pemberian ASI eksklusif untuk anak sangat penting. 

 

Saat Si Kecil terlahir ke dunia Moms tentu berencana untuk memberikan ASI eksklusif.Hampir setiap ibu 

tentu menginginkan dapat menyusui anaknya secara langsung.Pemberian ASI eksklusif dilakukan di awal 

kehidupan pertama Si Kecil.Moms bisa menyusui sang buah hati sejak usianya 0-6 bulan.Kesadaran akan 

pentingnya pemberian ASI eksklusif sudah seharusnya dijalankan oleh semua pihak.Termasuk 

pemerintah yang memiliki kewajiban untuk memenuhi hak anak untuk mendapatkan ASI 

eksklusif.Pemberian ASI eksklusif juga rupanya didukung oleh pemerintah.Pemerintah telah menetapkan 

peraturan mengenai pemberian ASI eksklusif.Ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 

2012.Tak hanya itu dukungan pemberian ASI eksklusif juga diselenggarakan oleh Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).Kemen PPPA ikut mengambil peran 

dalam menyukseskan ASI eksklusif dengan program kegiatannya.Kemen PPPA merupakan kementerian 

yang memiliki tugas menyelenggrakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak.Ini dengan salah satu fungsi penetapan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan 

terkait.Dalam wawancara bersama Nakita, Selasa (16/8/2022) Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, 

Informasi, dan Partisipasi Anak, Rr. Endah Sri Rejeki, S.E,M.IDEA, Ph.D memberikan informasi program 

dari Kemen PPPA."Sehubungan dengan tugas dan fungsi tersebut, Kemen PPPA mengembangkan 

kebijakan dalam mendukung pemberian ASI eksklusif," ucap Endah.Kebijakan ini menerbitkan peraturan 

menteri, peraturan bersama serta melakukan upaya dalam rangka mendukung pemberian ASI eksklusif 

sebagai berikut:- Permen PPPA N0. 3 Tahun 2010 tentang Penerapan 10 Langkah Menuju Keberhasilan 

Menyusui.- Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan N0. 48/MEN.PP/XII/2008,PER.27/MEN/XII/2008Serta 

1177/MENKES/PB/XII/2008 Tahun 2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu 

Kerja di Tempat Kerja.- Melakukan edukasi kepada masyarakat sejak tahun 2016 melalui sosialisasi ASI 

eksklusif bagi keluarga sebagai pelapor dan pelopor.- Menetapkan Pemberian ASI Ekslusif untuk anak 

menjadi salah satu indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).- KLA merupakan amanat Undang-Undang 

Perlindungan Anak yang telah dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang 

Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.Kemen PPPA memandang pemberian ASI eksklusif untuk anak 

sangat penting.Terutama dalam pemenuhan hak anak dan juga manfaat yang diberikan ASI untuk 

tumbuh kembang Si Kecil.ASI eksklusif juga jadi salah satu cara penurunan angka stunting di 

Indonesia.Menurut Endah, anak yang tidak diberikan ASI eksklusif berisiko lebih tinggi mengalami 
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stunting.Hampir 4,8 kali lebih besar bayi yang tidak diberikan ASI eksklusif memiliki risiko terkena stunting 

jika dibandingkan dengan bayi yang diberikan ASI eksklusif.Endah mengungkapkan untuk mencegah 

terjadinya stunting pemberian ASI eksklusif diberikan sejak masa 100 hari pertama kehidupannya."Masa 

1000 hari pertama kehidupan anak merupakan fase yang sangat penting untuk mencegah stunting," 

terang Endah.Fase ini meliputi bayi 9 bulan berada dalam kandungan hingga berusia 2 tahun.Pada fase 

tersebut meliputi asupan nutrisi ibu hamil, ASI eksklusif selama 6 bulan bagi bayi dan MPASI setelah anak 

berusia 6 bulan.Moms juga tetap bisa memberikan ASI eksklusif sampai Si Kecil menginjak usia 2 

tahun.Tetapi Endah menambahkan jika ASI eksklusif bukan hanya cara pencegahan terjadinya 

stuntingEndah mengatakan untuk mencegah terjadinya stunting bukan hanya didukung oleh pemenuhan 

ASI ekslkusif.Tetapi ada faktor lainnya yang memengaruhi.Seperti stimulasi dan aktivitas harian yang 

dilakukan oleh anak.Hingga pemerhatian secara khusus ketika bayi sedang sakit."Faktor stimulasi dan 

aktivitas bagi bayi, air bersih dan sanitasi serta perawatan tepat waktu jika bayi sakit harus diperhatikan," 

ungkap Endah.Endah juga menyarankan agar para ibu menyusui memperhatikan asupan makanan yang 

dikonsumsi.Ibu diharapkan mengonsumsi makanan yang bernutrisi dan bergizi tinggi.Hal ini diperlukan 

agar ASI yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik.Sehingga akan memengaruhi tumbuh kembang anak 

agar berjalan optimal.Ketika menyusui juga ibu sebaiknya tidak mengonsumsi minum-minuman 

beralkohol dan tidak merokok agar kualitas ASI tetap terjaga."Ibu menyusui harus memerhatikan asupan 

nutrisi. Ibu harus mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang agar tubuh ibu tidak kekurangan nutrisi 

dan menghasilkan ASI yang bergizi tinggi bagi bayinya. Ibu menyusui tidak boleh merokok dan 

menghindari paparan asap rokok, kafein tinggi dan minuman beralkohol," terang Endah. 
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Title Terapkan SMK3, Mampu Tingkatkan Daya Saing Author Budi Seno P Santo 

Media Suarakarya.id Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604263780/terapkan-smk3-mampu-tingkatkan-

daya-saing 

Summary Terapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), diyakini mampu 

untuk meningkatkan daya saing. 

 

 

 

 Terapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), diyakini mampu untuk 

meningkatkan daya saing. Dalam menghadapi perdagangan global bagi perusahaan yaitu kewajiban 

terapkan SMK3. Penerapan K3 melalui SMK3 bagi tiap perusahaan, maka perlindungan K3 bagi tenaga 

kerja, peningkatan efisiensi, dan produktivitas perusahaan dapat terwujud."Dengan terapkan SMK3 akan 

berpengaruh dalam peningkatan kualitas produk, produktivitas tenaga kerja, serta efisiensi perusahaan. 

Yang pada akhirnya mampu meningkatkan daya saing," jelas Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker 

Haiyani Rumondang, secara virtual saat membuka Workshop 'Penerapan SMK3 di Balai K3 dan Balai 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), di Bandung, Jawa Barat, Rabu (24/8/2022) malam.Dirjen 

Haiyani menyatakan, penerapan SMK3 bertujuan untuk meningkatkan efektifitas perlindungan K3. Tdak 

terlepas dari upaya pelaksanaan K3 yang terencana, terukur, terstruktur, serta terintegrasi. "Penerapan 

SMK3 menjamin terciptanya suatu sistem K3 di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, 

pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh. Dalam rangka mencegah dan mengurangi 

kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, serta terciptanya tempat kerja yang nyaman, efisien dan 

produktif," ungkapnya. Penerapan SMK3, lanjutnya, tidak hanya diterapkan di lingkungan perusahaan 

saja, tapi juga di instansi pemerintah, dengan mengintegrasikan sistem manajemen organisasinya. 

Penerapan SMK3 di Balai K3 dan BPVP berdasarkan kebijakan nasional, meliputi penetapan kebijakan K3, 

perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, serta peninjauan dan 

peningkatan kinerja SMK3.Dia berharap penerapan SMK3, Balai K3 dan BPVP dapat mengelola risiko dan 

peluang K3. Sehingga, dapat menghilangkan bahaya dan meminimalkan risiko, dengan mengambil 

langkah-langkah pencegahan dan perlindungan yang efektif. "Seluruh Balai K3 dan BPVP dapat mulai 

setting up penerapan SMK3 di masing-masing unit kerja. Untuk menciptakan tempat kerja yang aman, 

nyaman, dan efisien. Sekaligus, mendorong produktivitas di lingkungan Balai K3 dan BPVP," tuturnya. 
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Title Kemnaker: Terapkan SMK3, Mampu Tingkatkan Daya Saing - 

Lensa Reportase 

Author Silahkan Share 

Media Lensa Reportase Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Positive 

Link http://lensareportase.com/kemnaker-terapkan-smk3-mampu-tingkatkan-daya-saing 

Summary Haiyani berharap penerapan SMK3, Balai K3 dan BPVP dapat mengelola risiko dan peluang 

K3 sehingga dapat menghilangkan bahaya dan meminimalkan risiko dengan mengambil 

langkah-langkah pencegahan dan perlindungan yang efektif. lensareportase.com, Bandung-

Salah satu tuntutan yang harus dipenuhi dalam menghadapi perdagangan global bagi 

perusahaan yaitu kewajiban penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (SMK3). Menurut Haiyani, penerapan SMK3, tidak hanya diterapkan di lingkungan 

perusahaan saja tetapi juga di instansi pemerintah, dengan mengintegrasikan sistem 

manajemen organisasinya. "Seluruh Balai K3 dan BPVP dapat mulai setting up penerapan 

SMK3 di masing-masing unit kerja, untuk menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, 

dan efisien sekaligus mendorong produktivitas di lingkungan Balai K3 dan BPVP," katanya. 

 

 

 

lensareportase.com, Bandung-Salah satu tuntutan yang harus dipenuhi dalam menghadapi perdagangan 

global bagi perusahaan yaitu kewajiban penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(SMK3). Dengan penerapan K3 melalui SMK3 bagi setiap perusahaan, maka perlindungan K3 bagi tenaga 

kerja, peningkatan efisiensi, dan produktivitas perusahaan dapat terwujud."Penerapan SMK3 akan 

berpengaruh dalam peningkatan kualitas produk, produktivitas tenaga kerja dan efisiensi perusahaan 

yang pada akhirnya mampu meningkatkan daya saing," kata Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker 

Haiyani Rumondang secara virtual saat membuka Workshop 'Penerapan SMK3 di Balai K3 dan Balai 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (24/8/2022) 

malam.Haiyani Rumondang menegaskan penerapan SMK3 bertujuan untuk meningkatkan efektifitas 

perlindungan K3, tidak terlepas dari upaya pelaksanaan K3 yang terencana, terukur, terstruktur, dan 

terintegrasi."Penerapan SMK3 menjamin terciptanya suatu sistem K3 di tempat kerja dengan melibatkan 

unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dalam rangka mencegah dan 

mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang nyaman, 

efisien dan produktif," ujar Haiyani.Menurut Haiyani, penerapan SMK3, tidak hanya diterapkan di 
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lingkungan perusahaan saja tetapi juga di instansi pemerintah, dengan mengintegrasikan sistem 

manajemen organisasinya. Penerapan SMK3 di Balai K3 dan BPVP berdasarkan kebijakan nasional 

meliputi penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi 

kinerja K3, dan peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.Haiyani berharap penerapan SMK3, Balai K3 

dan BPVP dapat mengelola risiko dan peluang K3 sehingga dapat menghilangkan bahaya dan 

meminimalkan risiko dengan mengambil langkah-langkah pencegahan dan perlindungan yang 

efektif."Seluruh Balai K3 dan BPVP dapat mulai setting up penerapan SMK3 di masing-masing unit kerja, 

untuk menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien sekaligus mendorong produktivitas di 

lingkungan Balai K3 dan BPVP," katanya.Dalam kesempatan sama, Direktur Bina Kelembagaan K3 

Kemnaker, Hery Sutanto, mengatakan workshop SMK3 digelar bertujuan dalam rangka penyamaan 

persepsi dalam penerapan SMK3 di Balai K3 dan BPVP. 
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Title Kemlu Pulangkan 241 WNI Korban Penipuan dari 

Kamboja 

Author Dewi Rina Cahyani 

Media Tempo.co Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Negative 

Link http://dunia.tempo.co/read/1626832/kemlu-pulangkan-241-wni-korban-penipuan-dari-

kamboja 

Summary Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan KBRI KBRI Phnom Penh memulangkan 241 

WNI korban penipuan perusahaan online scam yang ada di Kamboja. Pada tanggal 12 

Agustus, Kemlu bekerja sama dengan Kementeriah Perhubungan, Kementerian 

Ketenagakerjaan, Polri, BP2MI, dan Polres Sumatra Utara juga telah mencegah 

keberangkatan 214 WNI ke Kamboja. 

 

 

 

Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan KBRI KBRI Phnom Penh memulangkan 241 WNI korban 

penipuan perusahaan online scam yang ada di Kamboja. Jumlah WNI yang dipulangkan itu dilakukan 

antara Juli sampai Agustus 2022.Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Judha 

Nugraha mengatakan, 241 WNI tersebut diserahkan kepada Kementerian Sosial untuk proses rehabilitasi 

dan reintegrasi dengan keluarga masing-masing di daerah. Ia mencatat, Bareskrim Polri juga terus 

menyelidiki dan mendalami kasus serupa untuk langkah-langkah penegakan hukum.Menurut Judha, ada 

peningkatan tajam kasus WNI yang menjadi korban penipuan online scam yang ada di Kamboja. Pada 

2021 KBRI Phnom Phen telah menangani dan memulangkan 119 WNI. Pada 2022 dari periode Januari 

hingga Agustus, kasus melonjak menjadi 446 orang termasuk 241 yang dipulangkan."Kasus-kasus serupa 

seperti ini tidak hanya terjadi di Kamboja, namun juga ditangani oleh KBRI yang ada di Laos, Myanmar, 

KBRI Hanoi di Vietnam, dan KBRI Manila di Filipina," kata Judha saat jumpa pers virtual, Kamis, 25 Agustus 

2022.Pada tanggal 12 Agustus, Kemlu bekerja sama dengan Kementeriah Perhubungan, Kementerian 

Ketenagakerjaan, Polri, BP2MI, dan Polres Sumatra Utara juga telah mencegah keberangkatan 214 WNI 

ke Kamboja. Mereka hendak berangkat dari Medan menuju Kamboja melalui prosedur tidak resmi."Hal 

ini menunjukkan bahwa proses perekrutan dan pemberangkatan secara non prosedural masih terus 

terjadi," ujar Judha.Sebelumnya, upaya penanganan kasus korban penipuan perusahaan online scam di 

Kamboja sudah ditempuh baik secara teknis maupun diplomasi tingkat tinggi. Antara lain melalui 

pertemuan antara menteri luar negeri RI dengan menteri dalam negeri dan kepala kepolisian Kamboja. 
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Title Ada 6 Profesi PMI Untuk Tujuan Timur Tengah 

di 2022, Mengejutkan Diantaranya Ada Posisi 

Ini 

Author Hari Lalu Rahmat Hidayatkeren 

Kali Kpk. Kenapa Nggak Di Ott 

Yang Di Aceh. 

Media Suara.com Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Negative 

Link http://bandungbarat.suara.com/read/2022/08/25/195156/ada-6-profesi-pmi-untuk-

tujuan-timur-tengah-di-2022-mengejutkan-diantaranya-ada-posisi-ini 

Summary Terdapat 6 profesi yang dapat ditempati oleh PMI yaitu Housekeeper, Babysitter, Family 

Cook, Elderly Caretaker, Family Driver, dan Child Care. Kerjasama Indonesia dan Arab Saudi 

telah terjalin sejak lama perihal penempatan tenaga kerja. Kedua negara menyepakati 

Technical Arrangements yang berfungsi sebagai pengaturan teknis pilot project SPSK Sistem 

Penempatan Satu Kanal (SPSK) secara terbatas bagi PMI. Sementara area penempatan akan 

dilaksanakan di Makah, Jeddah, Riyadh, Medina, Dammam, Dhahran, dan Khobar. 

 

 

 

Kerjasama Indonesia dan Arab Saudi telah terjalin sejak lama perihal penempatan tenaga kerja. Kedua 

negara menyepakati Technical Arrangements yang berfungsi sebagai pengaturan teknis pilot project SPSK 

Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) secara terbatas bagi PMI.Terdapat 6 profesi yang dapat ditempati 

oleh PMI yaitu Housekeeper, Babysitter, Family Cook, Elderly Caretaker, Family Driver, dan Child 

Care.Sementara area penempatan akan dilaksanakan di Makah, Jeddah, Riyadh, Medina, Dammam, 

Dhahran, dan Khobar. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menjelaskan penempatan 

melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) akan lebih mudah dan aman bagi Pekerja Migran. 

"Berkenaan dengan kesiapan sistem IT, Pemerintah Arab Saudi telah melakukan 

pengembangan/pembaruan pada sistem MUSANED dan Pihak Indonesia harus melakukan penyesuaian 

agar titik-titik integrasi antara MUSANED dengan SIAP KERJA dapat diakses," jelasnya. Menaker Ida 

mengatakan bahwa sejatinya Technical Arrangements SPSK secara terbatas bagi PMI di Arab Saudi sudah 

ditandatangani sejak 11 Oktober 2018. Namun karena adanya sejumlah kendala salah satunya pandemi 

Covid-19, Technical Arrangement SPSK ini telah habis masa berlakunya sebelum terimplementasi secara 

penuh."Oleh karena itu, Indonesia telah mengusulkan beberapa revisi atau perubahan ketentuan dalam 

naskah Technical Arrangements dan Lampirannya, utamanya ketentuan durasi masa berlaku dan area 

pelaksanaan kerja sama. kata Menaker Ida usai menyaksikan penandatanganan Joint Statement dan 
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Record of Discussion One Channel System for limited Placement for Indonesian Migrant Workers in the 

Kingdom of Saudi Arabia, di Badung, Bali, Kamis (11/8/2022). Selain mengintegrasikan sistem informasi 

pasar kerja, kedua negara juga menyepakati pembentukan Joint Task Force (Satuan Tugas Gabungan) 

yang terdiri dari pejabat terkait dari kedua Pemerintah. "Joint Task Force ini akan mengevaluasi, 

memantau, dan membahas segala hal yang timbul dari pelaksanaan pilot project. Mereka akan bertemu 

setiap tiga bulan dan/atau berkomunikasi setiap saat jika dianggap perlu," tutupnya. 
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Title Ada 6 Profesi PMI Untuk Tujuan Timur Tengah di 2022, 

Mengejutkan Diantaranya Ada Posisi Ini 

Author Ahmad Rifki 

Media Suara.com Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Negative 

Link http://bandungbarat.suara.com/read/2022/08/25/195823/ada-6-profesi-pmi-untuk-

tujuan-timur-tengah-di-2022-mengejutkan-diantaranya-ada-posisi-ini 

Summary Terdapat 6 profesi yang dapat ditempati oleh PMI yaitu Housekeeper, Babysitter, Family 

Cook, Elderly Caretaker, Family Driver, dan Child Care. Kerjasama Indonesia dan Arab Saudi 

telah terjalin sejak lama perihal penempatan tenaga kerja. Kedua negara menyepakati 

Technical Arrangements yang berfungsi sebagai pengaturan teknis pilot project Sistem 

Penempatan Satu Kanal (SPSK) secara terbatas bagi PMI. Sementara area penempatan akan 

dilaksanakan di Makah, Jeddah, Riyadh, Medina, Dammam, Dhahran, dan Khobar. 

 

Kerjasama Indonesia dan Arab Saudi telah terjalin sejak lama perihal penempatan tenaga kerja. Kedua 

negara menyepakati Technical Arrangements yang berfungsi sebagai pengaturan teknis pilot project 

Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) secara terbatas bagi PMI.Terdapat 6 profesi yang dapat ditempati 

oleh PMI yaitu Housekeeper, Babysitter, Family Cook, Elderly Caretaker, Family Driver, dan Child 

Care.Sementara area penempatan akan dilaksanakan di Makah, Jeddah, Riyadh, Medina, Dammam, 

Dhahran, dan Khobar. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menjelaskan penempatan 

melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) akan lebih mudah dan aman bagi Pekerja Migran. 

"Berkenaan dengan kesiapan sistem IT, Pemerintah Arab Saudi telah melakukan 

pengembangan/pembaruan pada sistem MUSANED dan Pihak Indonesia harus melakukan penyesuaian 

agar titik-titik integrasi antara MUSANED dengan SIAP KERJA dapat diakses," jelasnya. Menaker Ida 

mengatakan bahwa sejatinya Technical Arrangements SPSK secara terbatas bagi PMI di Arab Saudi sudah 

ditandatangani sejak 11 Oktober 2018. Namun karena adanya sejumlah kendala salah satunya pandemi 

Covid-19, Technical Arrangement SPSK ini telah habis masa berlakunya sebelum terimplementasi secara 

penuh."Oleh karena itu, Indonesia telah mengusulkan beberapa revisi atau perubahan ketentuan dalam 

naskah Technical Arrangements dan Lampirannya, utamanya ketentuan durasi masa berlaku dan area 

pelaksanaan kerja sama. kata Menaker Ida usai menyaksikan penandatanganan Joint Statement dan 

Record of Discussion One Channel System for limited Placement for Indonesian Migrant Workers in the 

Kingdom of Saudi Arabia, di Badung, Bali, Kamis (11/8/2022). Selain mengintegrasikan sistem informasi 

pasar kerja, kedua negara juga menyepakati pembentukan Joint Task Force (Satuan Tugas Gabungan) 

yang terdiri dari pejabat terkait dari kedua Pemerintah. "Joint Task Force ini akan mengevaluasi, 

memantau, dan membahas segala hal yang timbul dari pelaksanaan pilot project. Mereka akan bertemu 

setiap tiga bulan dan/atau berkomunikasi setiap saat jika dianggap perlu," tutupnya. 
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Title Songsong IKN Nusantara, Pemuda Kalimantan Timur Bergerak 

Bersama 

Author _noname 

Media Radar Sampit Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Neutral 

Link http://news.prokal.co/read/news/11772-songsong-ikn-nusantara-pemuda-kaltim-

bergerak-bersama.html 

Summary SEJUMLAH problem krusial masih menggantung-menggelayut jelang pemindahan Ibu Kota 

Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Tahun 2021, tercatat Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) Kota Samarinda, Balikpapan, dan Bontang berada di atas IPM Provinsi Kalimantan 

Timur. Ketimpangan IPM tiap daerah menjadikan daya saing SDM Kalimantan Timur secara 

keseluruhan belum optimal. Catatan ini akan menyoroti tentang peran potensial generasi 

muda Kalimantan Timur, selaku SDM yang akan berkiprah membangun daerah, khususnya 

IKN Nusantara nantinya. 

 

 

 

Catatan Aji Mirni MawarniSEJUMLAH problem krusial masih menggantung-menggelayut jelang 

pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Mulai dari persoalan pendanaan, pertanahan, 

pengembangan sumber daya manusia (SDM) lokal, problem sosial budaya, hingga persoalan lingkungan 

dan regulasi.Pastinya, pemindahan IKN akan berdampak besar bagi struktur masyarakat, cara hidup, 

serta aspek sosial-budaya-ekonomi masyarakat. Pemerintah harus serius dan terus bergerak 

membangun SDM lokal. Tahun 2021, tercatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Samarinda, 

Balikpapan, dan Bontang berada di atas IPM Provinsi Kalimantan Timur.Sedangkan empat posisi IPM yang 

terendah adalah Mahulu, PPU, Kubar, dan Paser. Kabupaten PPU, lokasi IKN, masih masuk "papan 

bawah". Ketimpangan IPM tiap daerah menjadikan daya saing SDM Kalimantan Timur secara keseluruhan 

belum optimal.Catatan ini akan menyoroti tentang peran potensial generasi muda Kalimantan Timur, 

selaku SDM yang akan berkiprah membangun daerah, khususnya IKN Nusantara nantinya. Terdapat 

sejumlah peran potensial yang bisa dijalankan oleh para pemuda, khususnya mahasiswa, dalam 

menyongsong IKN.Pertama, sejak masa mengenyam pendidikan (kuliah), seriuslah mempersiapkan diri. 

Kurangi aktivitas yang tidak penting dan membuang-buang waktu. Peluang kerja sangat terbuka di IKN; 

baik bagi warga Kalimantan Timur, maupun luar Kalimantan Timur. Kemenaker menyebut pembangunan 

infrastruktur fisik di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN bakal menyerap 150.000-200.000 
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tenaga kerja.Kedua, matangkan penguasaan hard skills dan soft skills, miliki keunggulan kompetitif. 

Jadilah SDM handal yang siap berkontribusi nyata dalam pembangunan IKN. Apalagi bagi pelajar dan 

mahasiswa yang bidang studinya berkaitan secara langsung dan tidak langsung dalam proses 

pembangunan.Ketiga, generasi muda harus berperan aktif memperkuat ekosistem digital. Manfaatkan 

teknologi informasi untuk kebaikan yang luas. Bukan sebaliknya, justru menjadi "korban disrupsi 

teknologi dan informasi". Terlebih IKN Nusantara mengusung konsep smart city dengan berbagai 

dimensinya.Keempat, membangun kepedulian terhadap masyarakat sekitar, jangan cuek atau apatis. 

Bergerak bersama dan bangkitlah bersama: saatnya pemuda berperan lebih besar di lingkungan 

sekitarnya.Kelima, berkomitmen untuk terus berperan membangun negeri, diawali dengan peran-peran 

kecil yang sederhana, namun terus berkelanjutan.Keenam, terus membangun diri, baik dari sisi akademis, 

akhlaq dan adab, dan ketaqwaan (integritas). Pemuda harus menjadi generasi yang baik dan kuat, tidak 

gampang "baper", "mager", "kena mental", dan digerus polusi moral.Ketujuh, perlu dipahami bahwa "IKN 

adalah untuk Indonesia, bukan semata untuk Kalimantan Timur". Karenanya, meskipun warga 

Kalimantan Timur sangat berharap bisa berkontribusi membangun IKN, bukan berarti anti-pendatang dan 

anti-SDM non Kalimantan Timur. Ini mindset yang penting ditanamkan sejak awal.Kedelapan, jadi atau 

tidaknya IKN pindah dalam waktu dekat, tetaplah berkontribusi untuk Indonesia. Niatkan sungguh-

sungguh sebagai ibadah dan amal kebaikan; terus berbuat yang terbaik. Kebaikan adalah jalan menuju 

kebahagiaan.Terakhir, sebagai reminder, bonus demografi hanya akan menjadi keuntungan apabila SDM 

generasi muda berkualitas. Bila tidak berkualitas, justru akan menjadi bencana demografi. Semoga 

Kalimantan Timur kelak benar-benar menuai bonus, bukan bencana. 
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Title 446 WNI Jadi Korban Penipuan Kerja di Kamboja Author Fergi Nadira B 

Media Republika Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Negative 

Link http://www.republika.co.id/berita/rh645o335/446-wni-jadi-korban-penipuan-kerja-di-

kamboja 

Summary Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) 

RI Judha Nugraha mencatat 446 Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi korban penipuan 

perusahaan online palsu di Kamboja. Mereka dijanjikan gaji besar dengan syarat mudah 

bekerja di Kamboja. Kemenlu RI mencatat peningkatan tajam kasus WNI yang menjadi 

korban perusahaan online palsu di Sihanoukville, Kamboja. Pada 2021, Kedutaan Besar 

(KBRI) Phnom Penh telah menangani dan memulangkan 119 WNI korban penipuan kerja di 

Kamboja. 

 

 

 

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI Judha 

Nugraha mencatat 446 Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi korban penipuan perusahaan online 

palsu di Kamboja. Mereka dijanjikan gaji besar dengan syarat mudah bekerja di Kamboja."Selama periode 

Juli-Agustus 2022 telah berhasil dan dipulangkan ke Indonesia sebanyak 241 WNI dalam berbagai 

gelombang pemulangan," ujar Judha dalam press briefing pada Kamis (25/8/2022)."Mereka kemudian 

diserahterimakan ke Kementerian Sosial RI untuk rehabilitasi dan dipulangkan ke keluarga masing-masing 

di daerah," ujarnya menambahkan.Kemenlu RI mencatat peningkatan tajam kasus WNI yang menjadi 

korban perusahaan online palsu di Sihanoukville, Kamboja. Para WNI awalnya dijanjikan bekerja sebagai 

operator, petugas call center, dan bagian keuangan. Namun di lokasi penempatan tidak sesuai dengan 

kesepakatan. Kebanyakan dari mereka diminta melakukan scamming (penipuan) untuk tujuan investasi 

palsu.Pada 2021, Kedutaan Besar (KBRI) Phnom Penh telah menangani dan memulangkan 119 WNI 

korban penipuan kerja di Kamboja. Namun pada data 2022 sejak awal tahun hingga Agustus, tercatat 

lonjakan kasus serupa menjadi 446. Angka tersebut termasuk 241 WNI yang telah dipulangkan.Pihak 

pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya agar kasus serupa tidak terulang mulai di tingkat 

teknis hingga diplomasi tingkat tinggi. Belum lama ini, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi 

bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Kamboja dan Kepala Kepolisian Kamboja untuk membahas dan 

mencari solusi terkait kasus ini.Sementara Bareskrim Polri melakukan pendalaman kasus untuk 
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penegakan hukum para perekrut. Dalam kasus terbaru, Kemenlu juga berhasil melakukan pencegahan 

terhadap 214 WNI yang hendak bertolak ke Kamboja dalam kasus serupa."Mereka kedapatan ingin 

berangkat ke Kamboja tidak sesuai prosedur dari Medan menuju Sihanoukville , Kamboja, dan hal ini 

menunjukkan proses perekrutan dan pemberangkatan non prosedural masih terus terjadi," kata Judha. 

Polda Sumatera Utara pun dikatakan telah menangkap tiga perekrut terkait pemberangkatan 214 WNI 

tersebut.Oleh karena kasus terus berulang, Kemenlu RI mendesak agar para WNI selalu waspada dan 

memahami tawaran kerja yang tidak masuk akal terlebih melalui media sosial. Judha juga mendesak agar 

WNI memperhatikan niat baik dari persyaratan kerja yang ringan dan janji penghasilan yang begitu 

besar."WNI harus melakukan kroscek terhadap kredibilitas dan kebenaran tawaran pekerjaan ke instansi 

terkait, antara lain ke Kemenaker, BP2MI dan bekerja di luar negeri dilakukan sesuai prosedur sesuai 

dengan undang-undang 18 tahun 2017 mengenai perlindungan," katanya. 
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Title Wamenaker Afriansyah Noor Dukung Siprianus Habur jadi Wakil 

Bupati Manggarai Timur 

Author _noname 

Media Abadikini.com Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.abadikini.com/2022/08/25/wamenaker-afriansyah-noor-dukung-siprianus-

habur-jadi-wakil-bupati-manggarai-timur 

Summary Sementara Sekjen Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor mendukung penuh pencalonan 

Siprianus Habur sebagai calon wakil bupati Manggarai Timur. Siprianus Habur optimistis 

dirinya bakal didapuk jadi wakil bupati Manggarai Timur untuk menggantikan almarhum 

Stefanus Jaghur. Siprianus Habur menambahkan, selama ini Bupati Manggarai Timur 

Andreas Agas yang juga dari PAN menjalankan tugas kedaerahan merasa sulit, karena tidak 

adanya wakil bupati. Pertama, Siprianus Habur, anggota DPRD sekaligus ketua DPC Partai 

Bulan Bintang Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (Nusa Tenggara Timur). 

 

 

 

Polemik terkait nama-nama calon untuk mengisi kekosongan kursi jabatan wakil bupati (Wabup) 

Manggarai Timur setelah ditinggal almarhun Stefanus Jaghur akhirnya ada titik terang.Ada dua nama 

kandidat untuk menjadi wabup Manggarai Timur. Pertama, Siprianus Habur, anggota DPRD sekaligus 

ketua DPC Partai Bulan Bintang Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (Nusa Tenggara Timur). Kedua, 

Heremias Dupa, ketua DPRD juga sekretaris PAN Manggarai Timur.Siprianus Habur optimistis dirinya 

bakal didapuk jadi wakil bupati Manggarai Timur untuk menggantikan almarhum Stefanus Jaghur.Sebab, 

kata dia, ketiga koalisi paket Aset dalam pemilihan bupati 2019 lalu, PAN, PKS dan PBB sudah sepakat 

dan mengusulkan Siprianus Habur ke DPP untuk diteruskan ke bupati untuk proses di DPRD."Sejauh ini 

saya sudah bangun komunikasi terhadap partai-partai yang ada di DPRD. Saya tetap semangat, dan 

optimistis terpilih jadi wakil bupati," kata dia saat ditemui di DPP PBB, Jakarta, Kamis (25/8/2022).Saat 

ini, lanjutnya, pihaknya tinggal menunggu surat keterangan bebas narkoba dari kepolisian dan surat 

kesehatan. "Mudah-mudahan September nanti sudah dilantik," tegasnya.Siprianus Habur 

menambahkan, selama ini Bupati Manggarai Timur Andreas Agas yang juga dari PAN menjalankan tugas 

kedaerahan merasa sulit, karena tidak adanya wakil bupati. Partai koalisi juga sepakat segera mungkin 

menggantikan wabup yang meninggal."Bupati tidak bisa berjalan sendiri, harus ada wabup agar agenda 

daerah bisa berjalan. Tentunya saya akan meneruskan visi-misi paket Aset ini," jelasnya."Misi besar 
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Manggarai Timur yang harus diperjuangkan selama lima tahun yaitu sejatera, berdaya dan berbudaya 

(Matim Seber). Kemudian terkait RPJMD untuk mencapai indikator program RPJMD maka butuh wakil," 

tegasnya.Sementara Sekjen Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor mendukung penuh pencalonan 

Siprianus Habur sebagai calon wakil bupati Manggarai Timur.Wakil Menteri Ketenagakerjaan itu 

berharap Siprianus Habur bisa amanah menjalankan tugaskan jika terpilih menjadi wabup."Semoga 

Tuhan memberkati dan beliau (Siprianus Habur) terpilih dan menjadi pemimpin yang amanah untuk 

Manggarai Timur. Selamat berjuang saudaraku, semoga Anda terpilih," tegas Afriansyah Noor 
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Title Pemerintah gagalkan keberangkatan PMI nonprosedural ke 

Kamboja - 

Author Byindo Sport 

Media 24hour.id Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Negative 

Link http://www.24hour.id/pemerintah-gagalkan-keberangkatan-pmi-nonprosedural-ke-

kamboja 

Summary Pemerintah berhasil menggagalkan keberangkatan 214 pekerja migran Indonesia (PMI) 

nonprosedural dari Medan, Sumatera Utara, menuju Sihanoukville, Kamboja, pada 12 

Agustus 2022. Menurut Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI 

Judha Nugraha, ratusan PMI tersebut kemungkinan besar adalah korban penipuan berbasis 

daring (online scam) yang dijanjikan pekerjaan di Kamboja tetapi tanpa melalui prosedur 

yang benar. Pasalnya, kata Judha, kasus WNI yang menjadi korban online scam di Kamboja 

jumlahnya terus meningkat. "Kasus serupa tidak hanya terjadi di Kamboja, tetapi juga di 

Laos, Myanmar, Vietnam, dan Filipina," tutur Judha. 

 

Pemerintah berhasil menggagalkan keberangkatan 214 pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural 

dari Medan, Sumatera Utara, menuju Sihanoukville, Kamboja, pada 12 Agustus 2022.Menurut Direktur 

Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha, ratusan PMI tersebut 

kemungkinan besar adalah korban penipuan berbasis daring (online scam) yang dijanjikan pekerjaan di 

Kamboja tetapi tanpa melalui prosedur yang benar."Ini menunjukkan bahwa proses perekrutan dan 

pemberangkatan (PMI) secara non prosedural masih terus terjadi," kata dia ketika menyampaikan 

keterangan pers secara daring pada Kamis.Menyusul digagalkannya keberangkatan para PMI tersebut, 

Kepolisian Daerah Sumatera Utara juga menangkap tiga orang perekrut.Penangkapan tersebut 

diapresiasi oleh Kemlu, yang mendorong agar langkah-langkah deteksi dini dan penegakan hukum secara 

intensif dapat terus dilakukan untuk menekan jumlah korban online scam di luar negeri.Pasalnya, kata 

Judha, kasus WNI yang menjadi korban online scam di Kamboja jumlahnya terus meningkat.Pada 2021, 

KBRI Phnom Penh telah menangani dan memulangkan 119 WNI korban online scam. Sementara pada 

periode Januari-Agustus 2022, jumlah WNI korban online scammelonjak menjadi 446 orang, termasuk di 

antaranya 241 orang yang sudah dipulangkan ke Indonesia."Kasus serupa tidak hanya terjadi di Kamboja, 

tetapi juga di Laos, Myanmar, Vietnam, dan Filipina," tutur Judha.Dia menjelaskan bahwa penanganan 

kasus online scam yang menargetkan WNI telah dilakukan dari tingkat teknis dengan kerja sama 

kementerian dan lembaga terkait seperti Kemlu, Kemenhub, Kemnaker, Polri, BP2MI.Upaya tersebut juga 

dilancarkan melalui diplomasi tingkat tinggi yang dilakukan Menlu RI dalam pertemuan dengan Mendagri 

Kamboja dan Kepala Kepolisian Kamboja beberapa waktu lalu.Selain itu, Judha menegaskan bahwa 

langkah-langkah pencegahan perlu terus dilakukan secara aktif oleh masyarakat umum."Tidak bosan-

bosannya kami menyampaikan kepada masyarakat agar memahami modus-modus penipuan antara lain 

melalui sosial media, dengan iming-iming gaji tinggi tanpa minta kualifikasi, tidak dapat memverifikasi 

kredibilitas perusahaan," ujar dia.Ia pun mengimbau masyarakat agar tak segan melaporkan jika 

mengetahui ada keberangkatan PMI secara nonprosedural."Bekerja ke luar negeri harus melalui 

prosedur yang benar . berangkat dengan menggunakan visa kerja dan tidak menggunakan bebas visa 

kunjungan wisata," ujar Judha.Polda Sumatra Utara pulangkan 210 calon pekerja migran ilegal tujuan 

Kamboja 
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Title Pemerintah gagalkan keberangkatan PMI 

nonprosedural ke Kamboja 

Author Yashinta Difa 

Pramudyani 

Media Antara Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Negative 

Link http://www.antaranews.com/berita/3080209/pemerintah-gagalkan-keberangkatan-pmi-

nonprosedural-ke-kamboja 

Summary Pemerintah berhasil menggagalkan keberangkatan 214 pekerja migran Indonesia (PMI) 

nonprosedural dari Medan, Sumatera Utara, menuju Sihanoukville, Kamboja, pada 12 

Agustus 2022. Menurut Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI 

Judha Nugraha, ratusan PMI tersebut kemungkinan besar adalah korban penipuan berbasis 

daring (online scam) yang dijanjikan pekerjaan di Kamboja tetapi tanpa melalui prosedur 

yang benar. Pasalnya, kata Judha, kasus WNI yang menjadi korban online scam di Kamboja 

jumlahnya terus meningkat. "Kasus serupa tidak hanya terjadi di Kamboja, tetapi juga di 

Laos, Myanmar, Vietnam, dan Filipina," tutur Judha. 

 

Pemerintah berhasil menggagalkan keberangkatan 214 pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural 

dari Medan, Sumatera Utara, menuju Sihanoukville, Kamboja, pada 12 Agustus 2022.Menurut Direktur 

Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha, ratusan PMI tersebut 

kemungkinan besar adalah korban penipuan berbasis daring (online scam) yang dijanjikan pekerjaan di 

Kamboja tetapi tanpa melalui prosedur yang benar."Ini menunjukkan bahwa proses perekrutan dan 

pemberangkatan (PMI) secara non prosedural masih terus terjadi," kata dia ketika menyampaikan 

keterangan pers secara daring pada Kamis.Menyusul digagalkannya keberangkatan para PMI tersebut, 

Kepolisian Daerah Sumatera Utara juga menangkap tiga orang perekrut.Penangkapan tersebut 

diapresiasi oleh Kemlu, yang mendorong agar langkah-langkah deteksi dini dan penegakan hukum secara 

intensif dapat terus dilakukan untuk menekan jumlah korban online scam di luar negeri.Pasalnya, kata 

Judha, kasus WNI yang menjadi korban online scam di Kamboja jumlahnya terus meningkat.Pada 2021, 

KBRI Phnom Penh telah menangani dan memulangkan 119 WNI korban online scam. Sementara pada 

periode Januari-Agustus 2022, jumlah WNI korban online scammelonjak menjadi 446 orang, termasuk di 

antaranya 241 orang yang sudah dipulangkan ke Indonesia."Kasus serupa tidak hanya terjadi di Kamboja, 

tetapi juga di Laos, Myanmar, Vietnam, dan Filipina," tutur Judha.Dia menjelaskan bahwa penanganan 

kasus online scam yang menargetkan WNI telah dilakukan dari tingkat teknis dengan kerja sama 

kementerian dan lembaga terkait seperti Kemlu, Kemenhub, Kemnaker, Polri, BP2MI.Upaya tersebut juga 

dilancarkan melalui diplomasi tingkat tinggi yang dilakukan Menlu RI dalam pertemuan dengan Mendagri 

Kamboja dan Kepala Kepolisian Kamboja beberapa waktu lalu.Selain itu, Judha menegaskan bahwa 

langkah-langkah pencegahan perlu terus dilakukan secara aktif oleh masyarakat umum."Tidak bosan-

bosannya kami menyampaikan kepada masyarakat agar memahami modus-modus penipuan antara lain 

melalui sosial media, dengan iming-iming gaji tinggi tanpa minta kualifikasi, tidak dapat memverifikasi 

kredibilitas perusahaan," ujar dia.Ia pun mengimbau masyarakat agar tak segan melaporkan jika 

mengetahui ada keberangkatan PMI secara nonprosedural."Bekerja ke luar negeri harus melalui 

prosedur yang benar . berangkat dengan menggunakan visa kerja dan tidak menggunakan bebas visa 

kunjungan wisata," ujar Judha.Polda Sumatra Utara pulangkan 210 calon pekerja migran ilegal tujuan 

Kamboja 
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Title Fakultas Sastra UMI Gelar Workshop Pemagangan ke 

Australia 

Author Tim SINDOnews 

Media Sindo News Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Neutral 

Link http://makassar.sindonews.com/read/866723/711/fakultas-sastra-umi-gelar-workshop-

pemagangan-ke-australia-1661436486 

Summary Dan Fakultas Sastra UMI bisa menjadi jembatan untuk melangkah meraih mimpi bekerja dan 

magang di Australia," kata dia. Hal ini disampaikan Dekan Fakultas Sastra UMI, Dr Rusdiah di 

hadapan peserta Workshop Recognition of Prior Learning, Kamis (25/8/2022). Menurut 

alumni Fakultas Sastra UMI ini, mahasiswa dan alumni harus berani menjemput peluang ini. 

Untuk bisa bekerja dan magang di Australia, mahasiswa harus mempunyai mimpi dan 

merealisasikan mimpi itu dengan belajar lebih giat. 

 

 

 

Bekerja dan magang di luar negeri saat ini bukankah sesuatu yang mustahil. Hanya saja semuanya mesti 

dipersiapkan sejak dini, karena peluangnya terbuka lebar. Hal ini disampaikan Dekan Fakultas Sastra UMI, 

Dr Rusdiah di hadapan peserta Workshop Recognition of Prior Learning, Kamis (25/8/2022).Pernyataan 

ini dipertegas oleh Muhammad Ali, selaku Direktur Penyelenggara Pelatihan Vokasi dan Pemagangan 

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Menurut alumni Fakultas Sastra UMI ini, mahasiswa 

dan alumni harus berani menjemput peluang ini."Pihak Kementerian Ketenagakerjaan tentu akan 

membantu membuka jalan bagi para mahasiswa dan alumni," jelasnya.Salah satu pembicara workshop J 

Alan Gerungan, CEO International Working Group juga ikut memotivasi mahasiswa dan alumni baik yang 

hadir secara offline maupun yang hadir lewat zoom meeting.Ia mengatakan, pengalaman belajar dan 

bekerja di luar negeri memang terbuka lebar. Sejumlah bidang usaha yang terbuka khususnya bidang 

hospitality dan kesehatan. Untuk bisa bekerja dan magang di Australia, mahasiswa harus mempunyai 

mimpi dan merealisasikan mimpi itu dengan belajar lebih giat."Kita bisa mengubah gaya hidup kita jika 

punya mimpi. Dan Fakultas Sastra UMI bisa menjadi jembatan untuk melangkah meraih mimpi bekerja 

dan magang di Australia," kata dia.Alan yang fasih berbahasa Indonesia dengan dialek Makassar ini 

mengajak mahasiswa untuk mulai berpikir tentang masa depan. Pihaknya berjanji untuk membantu 

memperlancar niat mahasiswa dan alumni untuk magang dan bekerja di Australia.Rektor UMI yang 

diwakili Wakil Rektor III, Bidang Pembinaan Kemahasiswaan, Prestasi dan Hubungan Alumni, Dr Nasrullah 
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Arsyad, secara khusus berterimakasih kehadiran narasumber dalam workshop ini. Menurutnya, 

workshop ini sangat bermanfaat bagi seluruh mahasiswa dan alumni Fakultas Sastra dan mahasiswa UMI 

pada umumnya. Termasuk para dosen dalam lingkup UMI."Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

ke luar negeri khususnya Australia tentu akan berdampak baik bagi almamater. Semakin banyak alumni 

yang bekerja diluar semakin meningkatkan kualitas UMI sebagai kampus dengan Akreditasi Unggul," ujar 

Nasrullah.Pembicara lain yang turut hadir dalam workshop itu adalah Nasaruddin Sirad selalu Executive 

Director Internasional Working Group Jakarta, dan Mr Tony Osmani yang juga CEO Aston College 

Australia.Sebelum workshop berlangsung, kegiatan ini diawali dengan penandatanganan Memorandum 

of Agreement (MOA) antara Fakultas Sastra UMI dengan International Working Group disaksikan oleh 

Wakil Rektor III UMI dan perwakilan Kementerian KetenagakerjaanSelain mahasiswa dan dosen, kegiatan 

ini juga dihadiri para pimpinan Fakultas dan Ketua Program Studi dalam lingkup Fakultas Sastra UMI 

Kegiatan ini dipandu oleh moderator Dr Muhammad Yunus.REKOMENDASI 4 Film China yang Tidak Boleh 

Ditonton Anak Kecil, Banyak Adegan Panas Jet Tempur F-35 Israel dan AS Dilaporkan Terbang di Atas Iran 

4 Film Korea yang Tidak Cocok untuk Anak di Bawah 17 Tahun, Banyak Adegan Tak Senonoh 5 Camilan 

dengan Kandungan Kolesterol Tinggi, Jangan Kalap Makannya Sri Mulyani Beri 2 Pilihan Jika Tak Mau 

Harga BBM Subsidi Naik 
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Title 214 orang pekerja Indonesia digagalkan berangkat 

ke Kamboja 

Author Yashinta Difa Pramudyani 

Media Antara Sumsel Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Negative 

Link http://sumsel.antaranews.com/berita/669517/214-orang-pekerja-indonesia-digagalkan-

berangkat-ke-kamboja 

Summary Pemerintah berhasil menggagalkan keberangkatan 214 pekerja migran Indonesia (PMI) 

nonprosedural dari Medan, Sumatera Utara, menuju Sihanoukville, Kamboja, pada 12 

Agustus 2022. Menurut Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI 

Judha Nugraha, ratusan PMI tersebut kemungkinan besar adalah korban penipuan berbasis 

daring (online scam) yang dijanjikan pekerjaan di Kamboja tetapi tanpa melalui prosedur 

yang benar. Pasalnya, kata Judha, kasus WNI yang menjadi korban online scam di Kamboja 

jumlahnya terus meningkat. Sementara pada periode Januari-Agustus 2022, jumlah WNI 

korban online scammelonjak menjadi 446 orang, termasuk di antaranya 241 orang yang 

sudah dipulangkan ke Indonesia. 

 

Pemerintah berhasil menggagalkan keberangkatan 214 pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural 

dari Medan, Sumatera Utara, menuju Sihanoukville, Kamboja, pada 12 Agustus 2022.Menurut Direktur 

Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha, ratusan PMI tersebut 

kemungkinan besar adalah korban penipuan berbasis daring (online scam) yang dijanjikan pekerjaan di 

Kamboja tetapi tanpa melalui prosedur yang benar."Ini menunjukkan bahwa proses perekrutan dan 

pemberangkatan (PMI) secara non prosedural masih terus terjadi," kata dia ketika menyampaikan 

keterangan pers secara daring pada Kamis.Menyusul digagalkannya keberangkatan para PMI tersebut, 

Kepolisian Daerah Sumatera Utara juga menangkap tiga orang perekrut.Penangkapan tersebut 

diapresiasi oleh Kemlu, yang mendorong agar langkah-langkah deteksi dini dan penegakan hukum secara 

intensif dapat terus dilakukan untuk menekan jumlah korban online scam di luar negeri.Pasalnya, kata 

Judha, kasus WNI yang menjadi korban online scam di Kamboja jumlahnya terus meningkat.Pada 2021, 

KBRI Phnom Penh telah menangani dan memulangkan 119 WNI korban online scam. Sementara pada 

periode Januari-Agustus 2022, jumlah WNI korban online scammelonjak menjadi 446 orang, termasuk di 

antaranya 241 orang yang sudah dipulangkan ke Indonesia."Kasus serupa tidak hanya terjadi di Kamboja, 

tetapi juga di Laos, Myanmar, Vietnam, dan Filipina," tutur Judha.Dia menjelaskan bahwa penanganan 

kasus online scam yang menargetkan WNI telah dilakukan dari tingkat teknis dengan kerja sama 

kementerian dan lembaga terkait seperti Kemlu, Kemenhub, Kemnaker, Polri, BP2MI.Upaya tersebut juga 

dilancarkan melalui diplomasi tingkat tinggi yang dilakukan Menlu RI dalam pertemuan dengan Mendagri 

Kamboja dan Kepala Kepolisian Kamboja beberapa waktu lalu.Selain itu, Judha menegaskan bahwa 

langkah-langkah pencegahan perlu terus dilakukan secara aktif oleh masyarakat umum."Tidak bosan-

bosannya kami menyampaikan kepada masyarakat agar memahami modus-modus penipuan antara lain 

melalui sosial media, dengan iming-iming gaji tinggi tanpa minta kualifikasi, tidak dapat memverifikasi 

kredibilitas perusahaan," ujar dia.Ia pun mengimbau masyarakat agar tak segan melaporkan jika 

mengetahui ada keberangkatan PMI secara nonprosedural."Bekerja ke luar negeri harus melalui 

prosedur yang benar . berangkat dengan menggunakan visa kerja dan tidak menggunakan bebas visa 

kunjungan wisata," ujar Judha. 
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Title Fakultas Sastra UMI Siap Fasilitasi Magang dan Bekerja di Australia Author Https 

Media Makassar Metro Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Positive 

Link http://makassarmetro.com/2022/08/25/fakultas-sastra-umi-siap-fasilitasi-magang-dan-

bekerja-di-australia 

Summary Dan Fakultas Sastra UMI bisa menjadi jembatan untuk melangkah meraih mimpi bekerja dan 

magang di Australia," ujarnya. Hal ini disampaikan Dekan Fakultas Sastra UMI, Rusdiah 

dihadapan peserta Workshop Recognition of Prior Learning pada Kamis (25/08/2022). 

Menurut alumni Fakultas Sastra UMI ini, mahasiswa dan alumni harus berani menjemput 

peluang ini. Untuk bisa bekerja dan magang dl Australia, mahasiswa harus mempunyai 

mimpi dan merealisasikan mimpi itu dengan belajar lebih giat. 

 

Bekerja dan magang diluar negeri saat ini bukankah sesuatu yang mustahil. Hanya saja semuanya mesti 

dipersiapkan sejak dini karena peluangnya terbuka lebar. Hal ini disampaikan Dekan Fakultas Sastra UMI, 

Rusdiah dihadapan peserta Workshop Recognition of Prior Learning pada Kamis 

(25/08/2022).Pernyataan ini dipertegas oleh Muhammad Ali selaku Direktur Penyelenggara Pelatihan 

Vokasi dan Pemagangan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Menurut alumni Fakultas 

Sastra UMI ini, mahasiswa dan alumni harus berani menjemput peluang ini."Pihak Kementerian 

Ketenagakerjaan tentu akan membantu membuka jalan bagi para mahasiswa dan alumni," jelasnya.Salah 

satu pembicara workshop J. Alan Gerungan, CEO International Working Group juga ikut memotivasi 

mahasiswa dan alumni. Baik yang hadir secara offline maupun yang hadir lewat zoom meetingIa 

mengatakan pengalaman belajar dan bekerja di luar negeri memang terbuka lebar. Sejumlah bidang 

usaha yang terbuka khususnya bidang hospitality dan kesehatan. Untuk bisa bekerja dan magang dl 

Australia, mahasiswa harus mempunyai mimpi dan merealisasikan mimpi itu dengan belajar lebih 

giat."Kita bisa mengubah gaya hidup kita jika punya mimpi. dan Fakultas Sastra UMI bisa menjadi 

jembatan untuk melangkah meraih mimpi bekerja dan magang di Australia," ujarnya.Alan yang fasih 

berbahasa Indonesia dengan dialek Makassar ini mengajak mahasiswa untuk mulai berpikir tentang masa 

depan. Pihaknya berjanji untuk membantu memperlancar niat mahasiswa dan alumni untuk magang dan 

bekerja di Australia.Rektor UMI yang diwakili Wakil Rektor III, Bidang Pembinaan Kemahasiswaan, 

Prestasi dan Hubungan Alumni, Nasrullah Arsyad SH. MH, secara khusus berterimakasih kehadiran 

narasumber dalam workshop ini. Menurutnya, workshop ini sangat bermanfaat bagi seluruh mahasiswa 

dan alumni Fakultas Sastra dan mahasiswa UMI pada umumnya. Termasuk para dosen dalam lingkup 

UMI."Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri khususnya Australia tentu akan 

berdampak baik bagi almamater. Semakin banyak alumni yang bekerja diluar semakin meningkatkan 

kualitas UMI sebagai kampus dengan Akreditasi Unggul," ujar Nasrullah.Pembicara lain yang turut hadir 

dalam workshop itu adalah Nasaruddin Sirad selalu Executive Director Internasional Working Group 

Jakarta, dan Mr. Tony Osmani yang juga CEO Aston College Australia.Sebelum workshop berlangsung, 

kegiatan ini diawali dengan penandatanganan Memorandum of Agreement (MOA) antara Fakultas Sastra 

UMI dengan International Working Group disaksikan oleh Wakil Rektor III UMI dan perwakilan 

Kementerian KetenagakerjaanSelain mahasiswa dan dosen, kegiatan ini juga dihadiri para pimpinan 

Fakultas dan Ketua Program Studi dalam lingkup Fakultas Sastra UMI Kegiatan ini dipandu oleh 

moderator, Muhammad Yunus. (*) 
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Title Online Scam Marak, Keberangkatan PMI Nonprosedural ke 

Sihanoukville Kamboja dari Medan Digagalkan 

Author _noname 

Media Voi Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Neutral 

Link http://voi.id/berita/204411/online-scam-marak-keberangkatan-pmi-nonprosedural-ke-

sihanoukville-kamboja-dari-medan-digagalkan 

Summary Pemerintah menggagalkan keberangkatan 214 pekerja migran Indonesia (PMI) 

nonprosedural dari Medan, Sumatera Utara, menuju Sihanoukville, Kamboja. Menurut 

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha, ratusan PMI 

tersebut kemungkinan besar adalah korban penipuan berbasis daring (online scam) yang 

dijanjikan pekerjaan di Kamboja tetapi tanpa melalui prosedur yang benar. Pasalnya, kata 

Judha, kasus WNI yang menjadi korban online scam di Kamboja jumlahnya terus meningkat. 

"Kasus serupa tidak hanya terjadi di Kamboja, tetapi juga di Laos, Myanmar, Vietnam, dan 

Filipina," tutur Judha. 

 

 

 

Pemerintah menggagalkan keberangkatan 214 pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural dari 

Medan, Sumatera Utara, menuju Sihanoukville, Kamboja.Menurut Direktur Perlindungan WNI dan BHI 

Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha, ratusan PMI tersebut kemungkinan besar adalah korban 

penipuan berbasis daring (online scam) yang dijanjikan pekerjaan di Kamboja tetapi tanpa melalui 

prosedur yang benar."Ini menunjukkan bahwa proses perekrutan dan pemberangkatan (PMI) secara non 

prosedural masih terus terjadi," katanya dilansir ANTARA, Kamis, 25 Agustus.Menyusul digagalkannya 

keberangkatan para PMI tersebut, Kepolisian Daerah Sumatera Utara juga menangkap tiga orang 

perekrut.Penangkapan tersebut diapresiasi oleh Kemlu, yang mendorong agar langkah-langkah deteksi 

dini dan penegakan hukum secara intensif dapat terus dilakukan untuk menekan jumlah korban online 

scam di luar negeri. Pasalnya, kata Judha, kasus WNI yang menjadi korban online scam di Kamboja 

jumlahnya terus meningkat.Pada 2021, KBRI Phnom Penh telah menangani dan memulangkan 119 WNI 

korban online scam. Sementara pada periode Januari-Agustus 2022, jumlah WNI korban online 

scammelonjak menjadi 446 orang, termasuk di antaranya 241 orang yang sudah dipulangkan ke 

Indonesia."Kasus serupa tidak hanya terjadi di Kamboja, tetapi juga di Laos, Myanmar, Vietnam, dan 

Filipina," tutur Judha.Dia menjelaskan penanganan kasus online scam yang menargetkan WNI telah 
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dilakukan dari tingkat teknis dengan kerja sama kementerian dan lembaga terkait seperti Kemlu, 

Kemenhub, Kemnaker, Polri, BP2MI.Upaya tersebut juga dilancarkan melalui diplomasi tingkat tinggi 

yang dilakukan Menlu RI dalam pertemuan dengan Mendagri Kamboja dan Kepala Kepolisian Kamboja 

beberapa waktu lalu.Selain itu, Judha menegaskan bahwa langkah-langkah pencegahan perlu terus 

dilakukan secara aktif oleh masyarakat umum."Tidak bosan-bosannya kami menyampaikan kepada 

masyarakat agar memahami modus-modus penipuan antara lain melalui sosial media, dengan iming-

iming gaji tinggi tanpa minta kualifikasi, tidak dapat memverifikasi kredibilitas perusahaan," ujar dia.Ia 

pun mengimbau masyarakat agar tak segan melaporkan jika mengetahui ada keberangkatan PMI secara 

nonprosedural."Bekerja ke luar negeri harus melalui prosedur yang benar, berangkat dengan 

menggunakan visa kerja dan tidak menggunakan bebas visa kunjungan wisata," ujar Judha. 
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Title Mengatasi Masalah Ketenakerjaan Dibutuhkan Peran 

Semua Pihak 

Author Maulina Lestari 

Media Pewartasatu.com Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Positive 

Link http://pewartasatu.com/mengatasi-masalah-ketenakerjaan-dibutuhkan-peran-semua-

pihak 

Summary "Semua kebijakan dan program Kemnaker ini merupakan program pemerintah untuk 

meningkatkan kualitas SDM serta menciptakan lapangan kerja berkualitas," ucapnya. Wakil 

Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor menuturkan, dalam meningkatkan kualitas SDM 

serta menciptakan peluang kesempatan kerja, pihaknya membutuhkan peran semua pihak 

untuk mendukung usaha pemerintah, terutama mengatasi masalah ketenagakerjaan. "Pada 

akhirnya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, butuh dukungan semua stakeholder dalam 

mengatasi masalah ketenagakerjaan," ungkap Afriansyah Noor ketika menjadi pembicara 

pada Seminar Nasional Kesempatan Kerja Bagi Milenial Jambi, Rabu (24/8/2022). 

Wamenaker mengatakan, sebagai upaya menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang ada, 

termasuk menghadapi bonus demografi, Kemnaker telah menyiapkan berbagai solusi 

memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan secara keseluruhan melalui 9 lompatan besarnya. 

 

 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor menuturkan, dalam meningkatkan kualitas SDM serta 

menciptakan peluang kesempatan kerja, pihaknya membutuhkan peran semua pihak untuk mendukung 

usaha pemerintah, terutama mengatasi masalah ketenagakerjaan. "Pada akhirnya, pemerintah tidak bisa 

bekerja sendiri, butuh dukungan semua stakeholder dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan," ungkap 

Afriansyah Noor ketika menjadi pembicara pada Seminar Nasional Kesempatan Kerja Bagi Milenial Jambi, 

Rabu (24/8/2022). Wamenaker mengatakan, sebagai upaya menghadapi tantangan ketenagakerjaan 

yang ada, termasuk menghadapi bonus demografi, Kemnaker telah menyiapkan berbagai solusi 

memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan secara keseluruhan melalui 9 lompatan besarnya. Salah satu 

lompatan itu, yakni peningkatan kompetensi dan produktivitas SDM dengan melakukan transformasi 

Balai Latihan Kerja (BLK) secara terstruktur dan masif dari segi kelembagaan, sarana, substansi pelatihan, 

kolaborasi sehingga BLK menjadi pusat pelatihan bertaraf internasional. "Semua kebijakan dan program 

Kemnaker ini merupakan program pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM serta menciptakan 

lapangan kerja berkualitas," ucapnya. Wamenaker mengungkapkan, nilai produktivitas pekerja Indonesia 

masih di bawah rata-rata negara ASEAN lainnya. Indonesia masih memiliki daya saing digital yang relatif 

rendah dengan peringkat 53 dari 64 negara. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, di Provinsi 

Jambi ada 2,6 juta orang penduduk usia kerja dan 1,8 juta angkatan kerja. Kemudian ada 1,7 juta orang 

bekerja dan 87 ribu orang yang menganggur. "Ini menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja 

berkualitas masih sangat terbatas di Provinsi Jambi," ucapnya. Dari seminar ini Wamenaker mengajak 

untuk terus meningkatkan kompetensi SDM agar bisa bersaing tingkat global dan di era revolusi digital. 

"Kita harus meningkatkan penciptaan lapangan dan kesempatan kerja berkualitas supaya masyarakat 

bisa menjadi sejahtera," pungkasnya. 
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Title Atasi Masalah Ketenagakerjaan, Kemnaker Butuh Dukungan 

Semua Pihak 

Author _noname 

Media Progresnews.info Reporter  

Date 25 August 2022 Tone Positive 

Link http://progresnews.info/2022/08/25/atasi-masalah-ketenagakerjaan-kemnaker-butuh-

dukungan-pihak 

Summary "Semua kebijakan dan program Kemnaker ini merupakan program pemerintah untuk 

meningkatkan kualitas SDM serta menciptakan lapangan kerja berkualitas," ucapnya. Wakil 

Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor menuturkan, dalam meningkatkan kualitas SDM 

serta menciptakan peluang kesempatan kerja, pihaknya membutuhkan peran semua pihak 

untuk mendukung usaha pemerintah, terutama mengatasi masalah ketenagakerjaan. 

 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor menuturkan, dalam meningkatkan kualitas SDM serta 

menciptakan peluang kesempatan kerja, pihaknya membutuhkan peran semua pihak untuk mendukung 

usaha pemerintah, terutama mengatasi masalah ketenagakerjaan."Pada akhirnya, pemerintah tidak bisa 

bekerja sendiri, butuh dukungan semua stakeholder dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan," ungkap 

Afriansyah Noor ketika menjadi pembicara pada Seminar Nasional Kesempatan Kerja Bagi Milenial Jambi, 

Rabu (24/8/2022).Wamenaker mengatakan, sebagai upaya menghadapi tantangan ketenagakerjaan 

yang ada, termasuk menghadapi bonus demografi, Kemnaker telah menyiapkan berbagai solusi 

memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan secara keseluruhan melalui 9 lompatan besarnya.Salah satu 

lompatan itu, yakni peningkatan kompetensi dan produktivitas SDM dengan melakukan transformasi 

Balai Latihan Kerja (BLK) secara terstruktur dan masif dari segi kelembagaan, sarana, substansi pelatihan, 

kolaborasi sehingga BLK menjadi pusat pelatihan bertaraf internasional."Semua kebijakan dan program 

Kemnaker ini merupakan program pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM serta menciptakan 

lapangan kerja berkualitas," ucapnya.Wamenaker mengungkapkan, nilai produktivitas pekerja Indonesia 

masih di bawah rata-rata negara ASEAN lainnya. Indonesia masih memiliki daya saing digital yang relatif 

rendah dengan peringkat 53 dari 64 negara.Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, di Provinsi 

Jambi ada 2,6 juta orang penduduk usia kerja dan 1,8 juta angkatan kerja. Kemudian ada 1,7 juta orang 

bekerja dan 87 ribu orang yang menganggur."Ini menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja 

berkualitas masih sangat terbatas di Provinsi Jambi," ucapnya.Dari seminar ini Wamenaker mengajak 

untuk terus meningkatkan kompetensi SDM agar bisa bersaing tingkat global dan di era revolusi 

digital."Kita harus meningkatkan penciptaan lapangan dan kesempatan kerja berkualitas supaya 

masyarakat bisa menjadi sejahtera," pungkasnya. 
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Title 214 PMI Nyaris Jadi Korban Penipuan di Kamboja, Untung 

Pemerintah Cepat Bergerak 

Author _noname 

Media Jawa Post National Network Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Negative 

Link http://www.jpnn.com/news/214-pmi-nyaris-jadi-korban-penipuan-di-kamboja-untung-

pemerintah-cepat-bergerak 

Summary Pemerintah berhasil menggagalkan keberangkatan 214 pekerja migran Indonesia (PMI) 

nonprosedural dari Medan, Sumatera Utara, menuju Sihanoukville, Kamboja, pada 12 

Agustus 2022. Menurut Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI 

Judha Nugraha, ratusan PMI tersebut kemungkinan besar adalah korban penipuan berbasis 

daring (online scam) yang dijanjikan pekerjaan di Kamboja tetapi tanpa melalui prosedur 

yang benar. Pasalnya, kata Judha, kasus WNI yang menjadi korban online scam di Kamboja 

jumlahnya terus meningkat. "Kasus serupa tidak hanya terjadi di Kamboja, tetapi juga di 

Laos, Myanmar, Vietnam, dan Filipina," tutur Judha. 

 

 

 

Pemerintah berhasil menggagalkan keberangkatan 214 pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural 

dari Medan, Sumatera Utara, menuju Sihanoukville, Kamboja, pada 12 Agustus 2022.Menurut Direktur 

Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha, ratusan PMI tersebut 

kemungkinan besar adalah korban penipuan berbasis daring (online scam) yang dijanjikan pekerjaan di 

Kamboja tetapi tanpa melalui prosedur yang benar."Ini menunjukkan bahwa proses perekrutan dan 

pemberangkatan (PMI) secara non prosedural masih terus terjadi," kata dia ketika menyampaikan 

keterangan pers secara daring pada Kamis.Menyusul digagalkannya keberangkatan para PMI tersebut, 

Kepolisian Daerah Sumatera Utara juga menangkap tiga orang perekrut.Penangkapan tersebut 

diapresiasi oleh Kemlu, yang mendorong agar langkah-langkah deteksi dini dan penegakan hukum secara 

intensif dapat terus dilakukan untuk menekan jumlah korban online scam di luar negeri.Pasalnya, kata 

Judha, kasus WNI yang menjadi korban online scam di Kamboja jumlahnya terus meningkat.Pada 2021, 

KBRI Phnom Penh telah menangani dan memulangkan 119 WNI korban online scam. Sementara pada 

periode Januari-Agustus 2022, jumlah WNI korban online scammelonjak menjadi 446 orang, termasuk di 

antaranya 241 orang yang sudah dipulangkan ke Indonesia."Kasus serupa tidak hanya terjadi di Kamboja, 

tetapi juga di Laos, Myanmar, Vietnam, dan Filipina," tutur Judha.Dia menjelaskan bahwa penanganan 
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kasus online scam yang menargetkan WNI telah dilakukan dari tingkat teknis dengan kerja sama 

kementerian dan lembaga terkait seperti Kemlu, Kemenhub, Kemnaker, Polri, BP2MI.Upaya tersebut juga 

dilancarkan melalui diplomasi tingkat tinggi yang dilakukan Menlu RI dalam pertemuan dengan Mendagri 

Kamboja dan Kepala Kepolisian Kamboja beberapa waktu lalu.Selain itu, Judha menegaskan bahwa 

langkah-langkah pencegahan perlu terus dilakukan secara aktif oleh masyarakat umum."Tidak bosan-

bosannya kami menyampaikan kepada masyarakat agar memahami modus-modus penipuan antara lain 

melalui sosial media, dengan iming-iming gaji tinggi tanpa minta kualifikasi, tidak dapat memverifikasi 

kredibilitas perusahaan," ujar dia.Ia pun mengimbau masyarakat agar tak segan melaporkan jika 

mengetahui ada keberangkatan PMI secara nonprosedural."Bekerja ke luar negeri harus melalui 

prosedur yang benar . berangkat dengan menggunakan visa kerja dan tidak menggunakan bebas visa 

kunjungan wisata," ujar Judha.Redaktur & 

  



 

144 

 

Title Cek Rekening Ya! Pekerja Ini yang Dapat BLT Subsidi 

Gaji Rp1 Juta 

Author Shelma Rachmahyanti 

Media Okezone Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/08/25/320/2654603/cek-rekening-ya-pekerja-

ini-yang-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta 

Summary Pekerja yang mendapatkan BLT subsidi gaji 2022 atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar 

Rp1 juta. Mengacu penyaluran BLT subsidi gaji tahun lalu, berikut ini syarat pekerja yang 

akan dapat BLT subsidi gaji Rp1 juta:. BSU dan akan diberikan kepada pekerja atau buruh 

sebesar Rp500. 000 per bulan selama dua bulan yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp1 juta. 

Target penyaluran BLT subsidi gaji menyasar 8,8 juta pekerja di Indonesia dengan total 

anggaran Rp8,8 triliun. 

 

Pekerja yang mendapatkan BLT subsidi gaji 2022 atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp1 juta. 

Target penyaluran BLT subsidi gaji menyasar 8,8 juta pekerja di Indonesia dengan total anggaran Rp8,8 

triliun.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan, bahwa program BLT subsidi gaji didesain 

untuk pekerja atau buruh dengan gaji di bawah Rp3,5 juta.BSU dan akan diberikan kepada pekerja atau 

buruh sebesar Rp500. 000 per bulan selama dua bulan yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp1 juta."Saat 

ini Kemnaker tengah mempersiapkan instrumen kebijakan pelaksanaan BSU 2022 dan akan memastikan 

program BSU dapat dijalankan dengan cepat, tepat, akurat dan akuntabel," kata Ida belum lama 

ini.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.Mengacu penyaluran BLT subsidi gaji tahun lalu, berikut ini syarat pekerja yang 

akan dapat BLT subsidi gaji Rp1 juta: 
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Title Wamenaker: Pemerintah Butuh Peran Semua Pihak Atasi Masalah 

Ketenagakerjaan 

Author Kian Tat 

Media Wartapembaruan.co.id Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/wamenaker-pemerintah-butuh-peran-

semua.html 

Summary Wartapembaruan.co.id, Jambi ~ Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah 

Noor mengungkapkan, dalam meningkatkan kualitas SDM serta menciptakan peluang 

kesempatan kerja, pihaknya membutuhkan peran semua pihak untuk mendukung usaha 

pemerintah, terutama mengatasi masalah ketenagakerjaan. Wamenaker mengatakan, 

sebagai upaya menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang ada, termasuk menghadapi 

bonus demografi, Kemnaker telah menyiapkan berbagai solusi memperbaiki ekosistem 

ketenagakerjaan secara keseluruhan melalui 9 lompatan besarnya. "Semua kebijakan dan 

program Kemnaker ini merupakan program pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM 

serta menciptakan lapangan kerja berkualitas," kata Wamenaker. Menurut Wamenaker, 

nilai produktivitas pekerja Indonesia masih di bawah rata-rata negara ASEAN lainnya. 

 

 

 

Wartapembaruan.co.id, Jambi ~ Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor 

mengungkapkan, dalam meningkatkan kualitas SDM serta menciptakan peluang kesempatan kerja, 

pihaknya membutuhkan peran semua pihak untuk mendukung usaha pemerintah, terutama mengatasi 

masalah ketenagakerjaan."Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, butuh dukungan semua stakeholder 

dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan," ungkap Afriansyah Noor ketika menjadi pembicara pada 

Seminar Nasional Kesempatan Kerja Bagi Milenial Jambi, Rabu (24/8/2022).Wamenaker mengatakan, 

sebagai upaya menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang ada, termasuk menghadapi bonus 

demografi, Kemnaker telah menyiapkan berbagai solusi memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan secara 

keseluruhan melalui 9 lompatan besarnya.Salah satu lompatan itu, yakni peningkatan kompetensi dan 

produktivitas SDM dengan melakukan transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) secara terstruktur dan masif 

dari segi kelembagaan, sarana, substansi pelatihan, kolaborasi sehingga BLK menjadi pusat pelatihan 

bertaraf internasional. "Semua kebijakan dan program Kemnaker ini merupakan program pemerintah 

untuk meningkatkan kualitas SDM serta menciptakan lapangan kerja berkualitas," kata 
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Wamenaker.Menurut Wamenaker, nilai produktivitas pekerja Indonesia masih di bawah rata-rata negara 

ASEAN lainnya. Indonesia masih memiliki daya saing digital yang relatif rendah dengan peringkat 53 dari 

64 negara.Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, di Provinsi Jambi ada 2,6 juta orang penduduk 

usia kerja dan 1,8 juta angkatan kerja. Kemudian ada 1,7 juta orang bekerja dan 87 ribu orang yang 

menganggur."Ini menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja berkualitas masih sangat terbatas di 

Provinsi Jambi," ujar Wamenaker.Dari seminar ini Wamenaker mengajak untuk terus meningkatkan 

kompetensi SDM agar bisabersaing tingkat global dan di era revolusi digital."Kita harus meningkatkan 

penciptaan lapangan dan kesempatan kerja berkualitas supaya masyarakat bisa menjadi sejahtera," 

pungkas Wamenaker, Afriansyah Noor. 
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Title Simak! Ini Tanda BLT Subsidi Gaji 2022 Rp1 Juta Masuk 

Rekening Pekerja 

Author Shelma Rachmahyanti 

Media Okezone Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/08/25/320/2654587/simak-ini-tanda-blt-subsidi-

gaji-2022-rp1-juta-masuk-rekening-pekerja 

Summary Para pekerja bisa mengecek daftar penerima BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) 2022 di situs resmi https://bsu.kemnaker.go.id/. Penerima BLT subsidi gaji ditargetkan 

kepada 8,8 juta pekerja dengan total anggaran Rp8,8 triliun. Masing-masing pekerja yang 

memenuhi syarat akan mendapatkan BLT subsidi gaji Rp1 juta yang masuk ke rekening. Salah 

satu syarat penerima BLT subsidi gaji adalah pekerja dengan upah di bawah Rp3,5 juta per 

bulan. 

 

Penerima BLT subsidi gaji ditargetkan kepada 8,8 juta pekerja dengan total anggaran Rp8,8 triliun. 

Masing-masing pekerja yang memenuhi syarat akan mendapatkan BLT subsidi gaji Rp1 juta yang masuk 

ke rekening.Salah satu syarat penerima BLT subsidi gaji adalah pekerja dengan upah di bawah Rp3,5 juta 

per bulan.Para pekerja bisa mengecek daftar penerima BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

2022 di situs resmi https://bsu.kemnaker.go.id/.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.Berikut ini cara mengecek 

status penerima BLT subsidi gaji mengacu pada pencairan BLT subsidi gaji tahun 2021 seperti dirangkum 

Okezone, Jakarta.Mengecek Status Penerima1. Kunjungi website kemnaker.go.id2. Daftar Akun 
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Title Simak Alur Pencairan BSU 2022 Rp 1 Juta ke Rekening Pekerja yang 

Sudah Mulai Dialokasikan oleh Kemnaker 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayojakarta.com/news/pr-764264757/simak-alur-pencairan-bsu-2022-rp-1-

juta-ke-rekening-pekerja-yang-sudah-mulai-dialokasikan-oleh-kemnaker 

Summary Berikut ini adalah kabar terbaru soal pencairan BSU 2022. Perlu diketahui, saat ini pihak 

Kemnaker sudah mulai mengalokasikan dana BSU 2022. Jadwal BSU 2022 kapan cair hingga 

kini masih menjadi pertanyaan banyak pekerja dan buruh. Dalam artikel ini akan dijelaskan 

mengenai alokasi BSU 2022 dan alur pencairan BLT subsidi gaji senilai Rp 1 juta ke rekening 

penerima. 

 

 

 

Berikut ini adalah kabar terbaru soal pencairan BSU 2022.Perlu diketahui, saat ini pihak Kemnaker sudah 

mulai mengalokasikan dana BSU 2022.Jadwal BSU 2022 kapan cair hingga kini masih menjadi pertanyaan 

banyak pekerja dan buruh.Dalam artikel ini akan dijelaskan mengenai alokasi BSU 2022 dan alur 

pencairan BLT subsidi gaji senilai Rp 1 juta ke rekening penerima.Perlu diketahui, sebelum mulai proses 

pencairan ke rekening pekerja, Kemnaker tentu akan mendata siapa saja yang bisa mendapat BSU 2022 

ini.Sebelumnya Menaker Ida Fauziyah mengatakan bahwa BLT subsidi gaji ini akan diberikan kepada 8,8 

juta pekerja dan sudah dialokasikan sebesar Rp8,8 triliun.Setelah dana dialokasikan, Kemnaker masih 

haru melakukan seleksi data pekerja yang berhak menerima BSU 2022 ini dengan BPJS Ketenagakerjaan. 
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Title Kemnaker Butuh Peran Semua Pihak Atasi Masalah 

Ketenagakerjaan - Lensa Reportase 

Author Silahkan Share 

Media Lensa Reportase Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://lensareportase.com/kemnaker-butuh-peran-semua-pihak-atasi-masalah-

ketenagakerjaan 

Summary lensareportase.com, Jambi-Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor menuturkan, 

dalam meningkatkan kualitas SDM serta menciptakan peluang kesempatan kerja, pihaknya 

membutuhkan peran semua pihak untuk mendukung usaha pemerintah, terutama 

mengatasi masalah ketenagakerjaan. "Semua kebijakan dan program Kemnaker ini 

merupakan program pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM serta menciptakan 

lapangan kerja berkualitas," ucapnya. Wamenaker mengatakan, sebagai upaya menghadapi 

tantangan ketenagakerjaan yang ada, termasuk menghadapi bonus demografi, Kemnaker 

telah menyiapkan berbagai solusi memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan secara 

keseluruhan melalui 9 lompatan besarnya. Wamenaker mengungkapkan, nilai produktivitas 

pekerja Indonesia masih di bawah rata-rata negara ASEAN lainnya. 

 

 

 

lensareportase.com, Jambi-Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor menuturkan, dalam 

meningkatkan kualitas SDM serta menciptakan peluang kesempatan kerja, pihaknya membutuhkan 

peran semua pihak untuk mendukung usaha pemerintah, terutama mengatasi masalah 

ketenagakerjaan."Pada akhirnya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, butuh dukungan semua 

stakeholder dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan," ungkap Afriansyah Noor ketika menjadi 

pembicara pada Seminar Nasional Kesempatan Kerja Bagi Milenial Jambi, Rabu (24/8/2022).Wamenaker 

mengatakan, sebagai upaya menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang ada, termasuk menghadapi 

bonus demografi, Kemnaker telah menyiapkan berbagai solusi memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan 

secara keseluruhan melalui 9 lompatan besarnya.Salah satu lompatan itu, yakni peningkatan kompetensi 

dan produktivitas SDM dengan melakukan transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) secara terstruktur dan 

masif dari segi kelembagaan, sarana, substansi pelatihan, kolaborasi sehingga BLK menjadi pusat 

pelatihan bertaraf internasional."Semua kebijakan dan program Kemnaker ini merupakan program 

pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM serta menciptakan lapangan kerja berkualitas," 
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ucapnya.Wamenaker mengungkapkan, nilai produktivitas pekerja Indonesia masih di bawah rata-rata 

negara ASEAN lainnya. Indonesia masih memiliki daya saing digital yang relatif rendah dengan peringkat 

53 dari 64 negara.Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, di Provinsi Jambi ada 2,6 juta orang 

penduduk usia kerja dan 1,8 juta angkatan kerja. Kemudian ada 1,7 juta orang bekerja dan 87 ribu orang 

yang menganggur."Ini menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja berkualitas masih sangat terbatas 

di Provinsi Jambi," ucapnya.Dari seminar ini Wamenaker mengajak untuk terus meningkatkan 

kompetensi SDM agar bisa bersaing tingkat global dan di era revolusi digital."Kita harus meningkatkan 

penciptaan lapangan dan kesempatan kerja berkualitas supaya masyarakat bisa menjadi sejahtera," 

pungkasnya. 
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Title BPjamsostek Medan Utara Sosialisasikan JKP Author (wol/rls/d2) 

Media Waspada Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://waspada.co.id/2022/08/bpjamsostek-medan-utara-sosialisasikan-jkp 

Summary BPJamsostek Cabang Medan Utara menggelar sosialisasi program Jaminan Kehilangan 

Pekerjaan (JKP) secara daring kepada sejumlah perusahan binaan dengan bekerja sama 

Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, baru-baru ini. Kepala Bidang Kepesertaan selaku 

Pejabat Pengganti Sementara Kepala Cabang BPjamsostek Cabang Medan Utara Anugrah 

Imanta, mengatakan sosialisasi ini sangat penting. Apalagi pemerintah secara resmi 

menerbitkan seluruh aturan teknis terkait penyelenggaraan program Jaminan Kehilangan 

Pekerjaan (JKP). "JKP merupakan bentuk jaminan sosial ketenagakerjaan yang memberikan 

perlindungan bagi pekerja yang terpaksa kehilangan pekerjaan atau berkurang 

penghasilannya karena mengalami PHK," katanya. 

 

BPJamsostek Cabang Medan Utara menggelar sosialisasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) 

secara daring kepada sejumlah perusahan binaan dengan bekerja sama Dinas Ketenagakerjaan Kota 

Medan, baru-baru ini.Kepala Bidang Kepesertaan selaku Pejabat Pengganti Sementara Kepala Cabang 

BPjamsostek Cabang Medan Utara Anugrah Imanta, mengatakan sosialisasi ini sangat penting. Apalagi 

pemerintah secara resmi menerbitkan seluruh aturan teknis terkait penyelenggaraan program Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan (JKP)."JKP merupakan bentuk jaminan sosial ketenagakerjaan yang memberikan 

perlindungan bagi pekerja yang terpaksa kehilangan pekerjaan atau berkurang penghasilannya karena 

mengalami PHK," katanya.Untuk itu, Pemerintah hadir memberikan perlindungan dan kepastian bagi 

para pekerja untuk mendapatkan hak-hak melalui program JKP, sehingga pekerja dapat 

mempertahankan derajat hidup yang layak.Pemerintah juga telah mendesain jaminan sosial di Indonesia 

secara komprehensif. Tentunya program JKP menjadi pelengkap empat program jaminan sosial yang 

sebelumnya telah diselenggarakan oleh BPJamsostek."Program JKP hadir sebagai insentif karena tidak 

ada iuran tambahan yang diberikan. Jadi ini momentum bagi para pengusaha agar mengikutsertakan 

karyawannya agar terlindungi jamsostek," tegasnya.Guna mendapatkan manfaat JKP, bagi perusahaan 

skala besar dan menengah wajib mengikuti lima Program (JKK, JKM, JHT, JP, dan JKN). Sedangkan bagi 

perusahaan skala kecil mikro sekurang-kurangnya mengikuti 4 program (JKK, JKM, JHT dan 

JKN).Diharapkannya segera terbentuk kolaborasi antara BPJamsostek, Kemenaker dan Dinas 

Ketenagakerjaan di masing-masing daerah untuk menyukseskan implementasi program ini.Sedangkan 

bagi pengusaha diimbau untuk patuh dalam kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan, sehingga para pekerja 

bisa mendapatkan manfaat JKP," pungkas Anugrah.Adapun syarat pengajuan JKP di antaranya, WNI, 

belum mencapai usia 54 tahun saat terdaftar menjadi peserta.Sedangkan untuk mengetahui bagaimana 

cara klaim JKP, kata Anugrah sangat mudah, peserta harus masuk ke portal Siap Kerja di alamat siapkerja, 

lalu pilih menu ajukan klaim di portal tersebut. Kemudian mengisi data pribadi, nomor rekening dan 

menandatangani surat KAPK. Data tersebut akan divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Peserta 

selanjutnya menerima email pemberitahuan proses klaim JKP. (wol/rls/d2)editor: FACHRIL SYAHPUTRA 
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Title Cara Cek Nama Penerima BSU 2022 Online di kemnaker.go.id, 

Kapan Mulai Dicairkan Kemnaker? 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095362850/cara-cek-nama-penerima-bsu-

2022-online-di-kemnakergoid-kapan-mulai-dicairkan-kemnaker 

Summary Memasuki akhir Agustus 2022, golongan pekerja diimbau untuk mengakses link 

kemnaker.go.id. Dengan mengakses link kemnaker.go.id ini, pekerja bisa cek nama penerima 

BSU 2022 secara online dengan menggunakan HP maupun laptop. Pasalnya, BSU 2022 

tersebut belum lama ini dikabarkan akan segera cair dengan nominal sebesar Rp1 juta 

kepada setiap pekerja. Sebelum membahas jadwal pencairan BSU 2022, simak terlebih dulu 

cara cek nama penerima BSU 2022 lewat link kemnaker.go.id sebagai berikut. Cara Cek Nama 

Penerima. 

 

 

 

Memasuki akhir Agustus 2022, golongan pekerja diimbau untuk mengakses link kemnaker.go.id.Dengan 

mengakses link kemnaker.go.id ini, pekerja bisa cek nama penerima BSU 2022 secara online dengan 

menggunakan HP maupun laptop.Pasalnya, BSU 2022 tersebut belum lama ini dikabarkan akan segera 

cair dengan nominal sebesar Rp1 juta kepada setiap pekerja.Sebelum membahas jadwal pencairan BSU 

2022, simak terlebih dulu cara cek nama penerima BSU 2022 lewat link kemnaker.go.id sebagai 

berikut.Cara Cek Nama PenerimaAkses kemnaker.go.id Login akun jika memiliki. Bila belum bisa klik 

"Daftar Sekarang" Masukkan NIK KTP, nama lengkap, dan nama ibu kandung Aktivasi akun menggunakan 

kode OTP yang dikirim lewat SMS Login ke akun yang telah diaktivasi.Setelah melakukan langkah-langkah 

di atas, sistem akan memberikan notifikasi yang berisi status pekerja.Apabila berstatus sebagai penerima 

bantuan, pekerja akan mendapatkan notifikasi dengan keterangan "Telah ditetapkan sebagai penerima 

BSU".Namun, bila tidak termasuk ke dalam penerima BSU, pekerja akan mendapat notifikasi dengan 

keterangan "Belum memenuhi syarat". 
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Title Buktikan Komitmen K3, PLN UPDK Pekanbaru Terima 2 

Penghargaan K3 

Author Riau Pos 

Media Riau Post Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://riaupos.jawapos.com/ekonomi-bisnis/26/08/2022/280645/buktikan-komitmen-k3-

pln-updk-pekanbaru-terima-2-penghargaan-k3.html 

Summary Terbaru, PLN UPDK Pekanbaru menyabet 2 penghargaan dari Menteri Ketenagakerjaan RI 

dan Gubernur Riau pada acara Penyerahan Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(K3), Selasa (23/8). "Kami sangat bersyukur, ini keberhasilan seluruh pegawai UPDK 

Pekanbaru dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, sehingga kita 

mendapat 2 penghargaan ini,"ungkapnya. Dengan pengawasan ketat, termasuk kedisiplinan 

seluruh pegawai mulai dari struktural dan fungsional, UPDK Pekanbaru berhasil mendapat 

berbagai penghargaan K3, salah satunya kecelakaan nihil (zero accident). Penghargaan ini 

diserahkan secara langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau 

Dr Imron Rosyadi ST MH. Menerima penghargaan ini, Pejabat Pelaksana Keselamatan, 

Kesehatan Kerja, dan Keamanan (K4) UPDK Pekanbaru, Endang Afria Darma, mengaku sangat 

bersyukur. 

 

 

 

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang energi, PLN tidak bisa mengesampingkan aspek 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Menindaklanjuti hal tersebut, PLN Unit Pelaksana Pengendalian 

Pembangkitan (UPDK) Pekanbaru membuat komitmen dan petunjuk pelaksanaan pekerjaan yang sesuai 

dengan Standart Operating Procedure (SOP).Dengan pengawasan ketat, termasuk kedisiplinan seluruh 

pegawai mulai dari struktural dan fungsional, UPDK Pekanbaru berhasil mendapat berbagai penghargaan 

K3, salah satunya kecelakaan nihil (zero accident).Terbaru, PLN UPDK Pekanbaru menyabet 2 

penghargaan dari Menteri Ketenagakerjaan RI dan Gubernur Riau pada acara Penyerahan Penghargaan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Selasa (23/8).Penghargaan ini diserahkan secara langsung oleh 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Dr Imron Rosyadi ST MH.Menerima 

penghargaan ini, Pejabat Pelaksana Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Keamanan (K4) UPDK Pekanbaru, 

Endang Afria Darma, mengaku sangat bersyukur. "Kami sangat bersyukur, ini keberhasilan seluruh 

pegawai UPDK Pekanbaru dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, sehingga kita 
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mendapat 2 penghargaan ini,"ungkapnya.Endang mengaku akan berjuang mempertahankan pencapaian 

ini. Dikatakannya, hasil ini harus bisa dipertahankan. "Lingkungan kerja harus selalu aman dan sehat bagi 

semua orang yang beraktivitas di dalamnya,"tukas Endang.Pada kesempatan ini, UPDK Pekanbaru 

menerima Penghargaan Kecelakaan Nihil periode 1 Januari 2020 - 31 Desember 2021 dari Menteri 

Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah, serta Penghargaan Kecelakaan Nihil periode 1 Juli 2019 - 31 Desember 

2021 dari Gubernur Riau Syamsuar.(adv/anf)TAGS: keselamatan dan kesehatan kerja pln unit pelaksana 

pengendalian pembangkitan standart operating procedure endang afria darma Tweet Follow @riaupos 

Riau Pos 
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Title Robinson Napitupulu : Sudah Saatnya Kita Lebih Fokus 

Tingkatkan Produktifitas Kerja 

Author Rafi Adam 

Media Wartabuana Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.wartabuana.com/berita-global/politik-dan-hukum/robinson-napitupulu-

sudah-saatnya-kita-lebih-fokus-tingkatkan-produktifitas-kerja 

Summary Menurut Robinson Napitupulu, kader senior SOKSI, hal tersebut merupakan problem sosial 

politik yang tidak bisa dianggap remeh oleh pemerintah saat ini. Saat diwawancarai 

wartabuana.com, Robinson Napitupulu memaparkan sejumlah ide dan solusi terkait kondisi 

ini. Setiap tahun jumlah angkatan kerja Indonesia terus bertambah seiring berjalannya 

waktu, berbanding terbalik dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Bonus demografi ini 

seperti pisau bermata dua, satu sisi meningkatkan pertumbuhan namun efek negatifnya 

menyebabkan tingginya pengangguran dan kriminalitas apabila tidak terkelola dengan baik. 

 

 

 

 Setiap tahun jumlah angkatan kerja Indonesia terus bertambah seiring berjalannya waktu, berbanding 

terbalik dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.Bonus demografi ini seperti pisau bermata dua, satu 

sisi meningkatkan pertumbuhan namun efek negatifnya menyebabkan tingginya pengangguran dan 

kriminalitas apabila tidak terkelola dengan baik.Menurut Robinson Napitupulu, kader senior SOKSI, hal 

tersebut merupakan problem sosial politik yang tidak bisa dianggap remeh oleh pemerintah saat ini. Pada 

akhirnya seluruh sektor kehidupan masyarakat akan terdampak, baik di bidang politik, ekonomi, sosial 

budaya, dan keamanan negara.Saat diwawancarai wartabuana.com, Robinson Napitupulu memaparkan 

sejumlah ide dan solusi terkait kondisi ini. Dia juga mengapresiasi kebijakan Presiden untuk 

mendatangkan investor asing menanamkan modalnya di dalam negeri, salah satunya dengan 

membangun industri besar raksasa seperti industri Nikel di Morowali Sulawesi Selatan, baik untuk barang 

ataupun jasa sehingga diharapkan dapat menyerap tenaga kerja siap pakai dan berkualitas"Seperti 

halnya kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yg kita miliki merupakan anugrah dari Tuhan kepada bangsa 

ini yang harus kita rawat dan optimalkan dengan sebaik-baiknya," ujarnya.Sudah tentu tenaga kerja lokal 

harus siap untuk bersaing melalui kompetensi dan etos kerja yang baik, dengan badan dan jiwa yang 

sehat, berkelakuan baik, serta siap kerja keras dan berorientasi pada peningkatan produktivitas.Selain itu 

prasyarat kualifikasi yang memenuhi kebutuhan standar sebagaimana kebutuhan industri perlu 
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dipersiapkan. Karenanya, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja sudah saatnya untuk fokus 

memikirkan tenaga kerja kita yang memiliki produktivitas tinggi untuk berpacu meraih prestasi di 

lingkungan kerja.Selain itu menurut Robinson, perlu dilakukan aksi kongkrit meningkatkan pengetahuan 

dan keterampilan para pekerja Indonesia ataupun angkatan kerja agar lebih berkualitas dan berdaya 

saing."Pendirian Balai Latihan Kerja (BLK) di setiap daerah, Provinsi maupun Kabupaten/Kotamadya 

penting untuk dikembangkan. Pemerintah jangan lagi hanya larut membahas isu perlindungan dan 

kesejahteraan tenaga kerja berupa upah minimum regional saja, tanpa peduli aspek kualitas dan etos 

kerja," ungkapnya.Dengan demikian investor asingpun tidak lagi dipusingkan memikirkan kesiapan 

tenaga kerja kita yang diperlukan untuk membangun industri di Indonesia.Mereka pada dasarnya tidak 

direpotkan harus terpaksa membawa Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berbiaya tinggi untuk menjamin 

keberhasilan investasinya di Indonesia, pungkas Robinson mantan pegawai Kementerian Kominfo cq. 

Departemen Penerangan ini.[]Leave a Reply Cancel reply 
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Title Segera Beli Pelatihan Kartu Prakerja Gelombang 38, 

Selambatnya Besok 

Author Natasha Khairunisa 

Amani 

Media Liputan 6 Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.liputan6.com/bisnis/read/5052272/segera-beli-pelatihan-kartu-prakerja-

gelombang-38-selambatnya-besok 

Summary Cara Beli Pelatihan Kartu Prakerja gelombang 38. 2. Gunakan fitur "Cari Pelatihan" untuk 

mencari pelatihan Kartu Prakerja Gelombang 23 yang tersedia di Kemnaker, Bukalapak, 

Tokopedia, Pijar, Pintaria, Karier.mu. 3. Peserta Kartu Prakerja Gelombang 38 dihimbau 

untuk segera membeli pelatihan pertama mereka. Hal ini mengingat batas pembelian 

pelatihan Kartu Prakerja Gelombang 38 terjadwal pada 27 Agustus 2022. 

 

Peserta Kartu Prakerja Gelombang 38 dihimbau untuk segera membeli pelatihan pertama mereka.Hal ini 

mengingat batas pembelian pelatihan Kartu Prakerja Gelombang 38 terjadwal pada 27 Agustus 

2022."Segera beli pelatihan pertama jika kamu tidak mau kepesertaannya dicabut dan saldo pelatihanmu 

hangus," tulis Kartu Prakerja dalam unggahannya di Instagram, dikutip Jumat (26/8/2022)."Sudah diberi 

kesempatan, manfaatkan dengan baik. Beli pelatihan sesuai tujuanmu sekarang ya!," himbau Kartu 

Prakerja.View this post on InstagramCara Beli Pelatihan Kartu Prakerja gelombang 38Perlu diketahui, 

penerima Prakerja dapat memilih lebih dari satu pelatihan. Dengan catatan, pelatihan kedua 

dilaksanakan setelah menyelesaikan pelatihan pertama dan penerima masih memiliki saldo yang 

cukup.Lebih lanjut, berikut ini tahapan membeli pelatihan Prakerja.1. Cek dashboard Prakerja- Catat 16 

angka Nomor Kartu Prakerja- Pastikan saldo pelatihan sudah tersedia2. Gunakan fitur "Cari Pelatihan" 

untuk mencari pelatihan Kartu Prakerja Gelombang 23 yang tersedia di Kemnaker, Bukalapak, Tokopedia, 

Pijar, Pintaria, Karier.mu3. Cek deskripsi yang mencakup info mengenai harga pelatihan, rating, durasi 

pelatihan, tingkat materi, dan juga cara mengajar sebagai pertimbangan sebelum membeli4. Beli dan 

bayar pelatihan dengan Nomor Kartu Prakerja.Setelah mengikuti pelatihan sesuai yang diinginkan, 

penerima akan mendapatkan sertifikat.Selain itu, penerima juga bisa mendapatkan insentif Prakerja 

senilai Rp 600 ribu yang akan diberikan selama empat bulan dan Rp 150 ribu dari pengisian tiga 

survei.Akan tetapi perlu diingat, penerima kartu prakerja penerima insentif adalah yang sudah 

memberikan rating serta ulasan pada pelatihan kerja yang telah diikuti sebelumnya.Pemerintah segera 

menutup proses pendaftaran program Kartu Prakerja Gelombang 42 pada Selasa (23/8/2022) malam ini 

pukul 23.59 WIB.Proses pendaftarannya dibuka selama 60 jam sejak 21 Agustus 2022 pukul 12.00 

WIB."Udah gabung belum? Jam 23.59 WIB nanti adalah batas kesempatan kamu gabung di gelombang 

42 ini," tulis Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja pada laman Instagram @prakerja.go.id, Selasa 

(23/8/2022).Sebelum mendaftar, calon peserta diajak terlebih dahulu untuk mendaftarkan diri dan 

membuat akun pada laman dashboard prakerja.go.id."Segera klik Gabung Gelombang sebelum 

terlambat. Buat yang belum mendaftar Kartu Prakerja, segera daftar agar bisa langsung gabung 

gelombang."Berikut tata cara mendaftarkan diri di program Kartu Prakerja:1. Buka situs 

https://dashboard.prakerja.go.id/daftar.2. Masukkan alamat email dan password dan klik Daftar.3. Buka 

email notifikasi yang dikirim dan lakukan verifikasi.4. Setelah berhasil daftar akun dan login, Anda akan 

diarahkan ke laman verifikasi KTP.5. Isi NIK, nomor Kartu Keluarga, dan tanggal lahir kemudian klik 

Lanjut.6. Lengkapi data diri dan pastikan data yang dimasukkan sudah sesuai.7. Pastikan nama lengkap 
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dan nama ibu kandung yang dimasukkan sudah sesuai.8. Lanjutkan tahapan verifikasi dengan 

memasukkan foto e-KTP yang dapat diakses melalui browser HP. Jangan lupa perhatikan ketentuan yang 

tercantum agar proses verifikasi e-KTP berjalan lancar.9. Jika foto KTP Anda sudah sesuai ketentuan klik 

Kirim Foto e-KTP.10. Tunggu hingga sistem selesai memverifikasi foto e-KTP yang diunggah.Lulusan SMA 

pun bisa mengikuti program Kartu Prakerja. Pendaftaran dapat dilakukan di laman Prakerja.go.id.Sebagai 

informasi, Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan 

berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja yang terkena PHK, atau pekerja yang 

membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil."Selama kamu sudah 

berusia 18 tahun ke atas dan sudah tidak tercatat sebagai peserta pendidikan formal, maka kamu sudah 

bisa mengikuti program Kartu Prakerja," demikian keterangan postingan foto akun @prakerja.go.id di 

Instagram, dikutip Selasa (12/7/2022).Pihak Prakerja menjelaskan, jika pelajar SMA yang sudah lulus 

namun masih belum bisa daftar karena datanya masih tercatat di Kemendikbud, mereka dapat 

menghubungi satuan pendidikan terakhir untuk dilakukan update agar tidak lagi terdaftar di jenjang 

pendidikan tersebut.Sebagai contoh, seorang pelajar sudah lulus dari SMA 8 tapi masih tercatat sebagai 

peserta didik SMA, maka hubungi SMA 8 agar data pelajar tersebut bisa diubah.Seperti gelombang 

sebelumnya, untuk mendaftar Program Kartu Prakerja perlu mengetahui syarat dan ketentuan sebagai 

berikut :- WNI berusia 18 tahun ke atas.- Tidak sedang menempuh pendidikan formal.- Sedang mencari 

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

kompetensi kerja, seperti pekerja atau buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, 

termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.- Bukan penerima bantuan sosial lainnya selama pandemi Covid-

19.- Bukan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, Kepala Desa 

dan perangkat desa dan Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN atau BUMD.- Maksimal 2 NIK 

dalam 1 KK yang menjadi Penerima Kartu Prakerja. 
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Summary Tanda BSU 2022 caira adalah jika pernyataan selamat bantuan subsidi upah (jumlah uang) 

telah cair ke rekening bank Anda. Tanda BSU 2022 cair tersebut hanya akan ada jika kita 

sudah cek dengan cara login ke akun BSU. Lalu bagaimana cara cek BSU 2022 sudah cair ke 

rekening Anda yang merupakan sebagai penerima dengan mengantongi syarat dan 

ketentuannya?. Bantuan Subsidi Upah tahun anggaran 2022 dikabarkan akan disalurkan 

kembali oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan. 

 

 

 

Tanda BSU 2022 caira adalah jika pernyataan selamat bantuan subsidi upah (jumlah uang) telah cair ke 

rekening bank Anda.Tanda BSU 2022 cair tersebut hanya akan ada jika kita sudah cek dengan cara login 

ke akun BSU.Lalu bagaimana cara cek BSU 2022 sudah cair ke rekening Anda yang merupakan sebagai 

penerima dengan mengantongi syarat dan ketentuannya?Bantuan Subsidi Upah tahun anggaran 2022 

dikabarkan akan disalurkan kembali oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian 

Ketenagakerjaan.Mengingat bahwa, sampai saat ini di akhir bulan Agustus dana bantuan Kemnaker bagi 

pekerja tersebut belum kunjung dicairkan.Sehingga ada keraguan dari para pekerja calon penerima yang 

cemas dan ragu soal dana tersebut.Namun untuk perihal pencairannya, Menaker telah menyampaikan 

bahwa tetap bersabar bahwa dana bantuan tersebut akan tetap tersalurkan kepada penerima, jika semua 

proses persiapan regulasinya sudah selesai dibuat.Hal itu disampaikannya pada bulan Juni lalu dan saat 

hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia kemarin, Menaker kembali menyampaikan bahwa dana 

bantuan tersebut sudah dialokasikan dan pihaknya hanya menentukan arahan dari Menko 

Perekonomian. 
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