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No Date News Title Page Sentiment Media Summary 

1. 27 

August 

2022 

Pekerja asing 

dikenai retribusi 

5 Neutral Radar 

Banyumas 

CILACAP- Para Pekerja Asing di Kabupaten Cilacap 

bakal dikenai retribusi. Hal ini seiring disahkannya 

Peraturan Daerah (Perda) mengenai retribusi 

penggunaan tenaga asing pada, Jumat (26/8). Melalui 

perda tersebut, akan mengatur penerimaan retribusi 

penggunaan tenaga kerja asing, dan untuk 

meningkatkan pendapatan asli daerah. . Pekerja Asing 

Dikenai Retribusi. 

2. 27 

August 

2022 

Soal 

Ketenegakerjaan, 

SAH Minta 

Kemenaker 

Fokus Pada 

Kompetensi 

Kerja 

4 Neutral Jambi 

Ekspres 

. Soal Ketenagakerjaan, SAH Minta Kemenaker Fokus 

pada Kompetensi Pekerja. Hal ini disampaikan Anggota 

Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini pada Rapat Kerja 

Komisi IX DPR RI dengan Kemenaker dengan topik 

Pembahasan Realisasi Anggaran Keuangan Kemenaker 

tahun 2021, Kamis (25/8) kemarin. Sehingga dalam hal 

ini SAH meminta Kemenaker perlu mengoptimalkan 

pelatihan kerja di BLK sebagai salah satu cara menekan 

angka pengangguran. Saya minta Kemenaker jangan. 

3. 27 

August 

2022 

Menaker Lantik 

60 Pejabat Baru 

di Kemenaker 

12 Neutral Pos Kota . Menaker Lantik 60 Pejabat Baru di Kemenaker. -. 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah melantik 60 

pejabat yang terdiri atas pejabat tinggi pratama, 

administrator, dan pengawas di lingkungan Kemen- 

terian Ketenagakerjaan pada Jumat (26/8/2022) di 

Gedung Serbaguna Kemnaker, Jakarta. Pelantikan 

dilakukan sesuai dengan Permena- ker Nomor 1 Tahun 

2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian 

Ketenagakerjaan, Per- menaker Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 

Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan, serta 

Permenaker Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Sekretariat BNSP. Menaker dalam 

sambutannya mengatakan, pelantikan dan pengisian 

jabatan yang dilakukan pada hari ini merupakan salah 

satu implementasi dari 9 Lompatan Besar Kemnaker, 

yaitu bidang reformasi birokrasi. 

4. 27 

August 

2022 

Sering juara 

lomba tingkat 

nasional, dapat 

orderan 

1 Positive Radar 

Banyumas 

Sering Juara Lomba Tingkat Nasional, DapatOrderan 

Dekranasda Lampung. Namun, dia mengaku sudah 

pernah mendapatkan order dari Dekranasda Lampung. 

. 
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dekranasda 

Lampung 

2686050125730075050653237230ADITYA/RADARMAS. 

ADITYA/RADARMAS. 

5. 27 

August 

2022 

214 PMI Urung 

Jadi Korban 

Penipuan di 

Kamboja 

5 Negative Radar 

Cirebon 

ILUSTRASI: Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah 

di antaranga dilatarbelakangi perekrutan dan 

pemberangkatan secara nonprosedural. 214 PMI Urung 

Jadi KorbanPenipuan di Kamboja. 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 ludha 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 ludha, kasus WNI 

yang menjadi korban online scam di Kamboja 

jumlahnya terus meningkat. 

6. 29 

August 

2022 

Komisi DPR 

Minta Tunda 

Penghapusan 

Tenaga Honorer 

12 Positive Jakarta 

Raya 

. Komisi DPR Minta TundaPenghapusan Tenaga 

Honorer. Demikian diungkapkan Felly me- mimpin 

pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR 

RI dengan Dir jen Tenaga Kesehatan Kemen- terian 

Kesehatan RI, Dirjen Pembi- naan Pengawasan 

Ketenagakerjaan. Menanggapi itu, Ketua Komisi IX DPR 

RI Felly Estelita Runtuwene men- jelaskan bahwa 

Komisi IX DPR RI bersama Komisi I hingga Komisi XI DPR 

RI telah melakukan rapat ga- bungan membahas dan 

memperju- angkan agar keputusan itu ditunda 

ataujangan terburu-buru. "Kami di Komisi IX DPR RI. 
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Title Menaker Lantik 60 Pejabat Baru di Kemenaker 

Media Pos Kota Reporter  

Date 27 August 2022 Tone Neutral 

Page 12 PR Value  

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

27/POS_KOTA1/Menaker%20Lantik%2060%20Pejabat%20Baru%20di%20Kemenaker=1=12=1.jpg 

Summary . Menaker Lantik 60 Pejabat Baru di Kemenaker. -. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah melantik 

60 pejabat yang terdiri atas pejabat tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan 

Kemen- terian Ketenagakerjaan pada Jumat (26/8/2022) di Gedung Serbaguna Kemnaker, Jakarta. 
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Title Sering juara lomba tingkat nasional, dapat orderan dekranasda Lampung 

Media Radar Banyumas Reporter  

Date 27 August 2022 Tone Positive 

Page 1 PR Value  

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

27/RADAR_BANYUMAS1/Sering%20juara%20lomba%20tingkat%20nasional,%20dapat%20or

deran%20dekranasda%20Lampung%20=1=1=1.jpg 

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

27/RADAR_BANYUMAS1/Sering%20juara%20lomba%20tingkat%20nasional,%20dapat%20or

deran%20dekranasda%20Lampung%20=2=1=1.jpg 

Summary Sering Juara Lomba Tingkat Nasional, DapatOrderan Dekranasda Lampung. Namun, dia 

mengaku sudah pernah mendapatkan order dari Dekranasda Lampung. . 

2686050125730075050653237230ADITYA/RADARMAS. ADITYA/RADARMAS. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-27/RADAR_BANYUMAS1/Sering%20juara%20lomba%20tingkat%20nasional,%20dapat%20orderan%20dekranasda%20Lampung%20=1=1=1.jpg
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Title Pekerja asing dikenai retribusi 

Media Radar Banyumas Reporter  

Date 27 August 2022 Tone Neutral 

Page 5 PR Value  

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

27/RADAR_BANYUMAS1/Pekerja%20asing%20dikenai%20retribusi%20=1=5=1.jpg 

Summary CILACAP- Para Pekerja Asing di Kabupaten Cilacap bakal dikenai retribusi. Hal ini seiring 

disahkannya Peraturan Daerah (Perda) mengenai retribusi penggunaan tenaga asing pada, 

Jumat (26/8). Melalui perda tersebut, akan mengatur penerimaan retribusi penggunaan tenaga 

kerja asing, dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. . Pekerja Asing Dikenai Retribusi. 
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Title 214 PMI Urung Jadi Korban Penipuan di Kamboja 

Media Radar Cirebon Reporter  

Date 27 August 2022 Tone Negative 

Page 5 PR Value  

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

27/RADAR_CIREBON1/214%20PMI%20Urung%20Jadi%20Korban%20Penipuan%20di%20Ka

mboja=1=5=1.jpg 

Summary ILUSTRASI: Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah di antaranga dilatarbelakangi 

perekrutan dan pemberangkatan secara nonprosedural. 214 PMI Urung Jadi 

KorbanPenipuan di Kamboja. PEMERINTAH berhasil menggagalkan keberangkatan 214 

pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural dari Medan, Sumatera Utara, menuju 

Sihanoukville, Kamboja, pada 12 Agustus 2022. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-27/RADAR_CIREBON1/214%20PMI%20Urung%20Jadi%20Korban%20Penipuan%20di%20Kamboja=1=5=1.jpg
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Title Soal Ketenegakerjaan, SAH Minta Kemenaker Fokus Pada Kompetensi Kerja 

Media Jambi Ekspres Reporter  

Date 27 August 2022 Tone Neutral 

Page 4 PR Value  

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

27/JAMBI_EKSPRES1/Soal%20Ketenegakerjaan,%20SAH%20Minta%20Kemenaker%20Fokus

%20Pada%20Kompetensi%20Kerja=1=4=1.jpg 

Summary . Soal Ketenagakerjaan, SAH Minta Kemenaker Fokus pada Kompetensi Pekerja. Hal ini 

disampaikan Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini pada Rapat Kerja Komisi IX DPR RI 

dengan Kemenaker dengan topik Pembahasan Realisasi Anggaran Keuangan Kemenaker tahun 

2021, Kamis (25/8) kemarin. Sehingga dalam hal ini SAH meminta Kemenaker perlu 

mengoptimalkan pelatihan kerja di BLK sebagai salah satu cara menekan angka pengangguran. 

Saya minta Kemenaker jangan. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-27/JAMBI_EKSPRES1/Soal%20Ketenegakerjaan,%20SAH%20Minta%20Kemenaker%20Fokus%20Pada%20Kompetensi%20Kerja=1=4=1.jpg
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Title Komisi DPR Minta Tunda Penghapusan Tenaga Honorer 

Media Jakarta Raya Reporter  

Date 29 August 2022 Tone Positive 

Page 12 PR Value  

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

29/JAKARTA_RAYA1/Komisi%20DPR%20Minta%20Tunda%20Penghapusan%20Tenaga%20

Honorer=1=12=1.jpg 

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

29/JAKARTA_RAYA1/Komisi%20DPR%20Minta%20Tunda%20Penghapusan%20Tenaga%20

Honorer=2=12=1.jpg 

Summary . Komisi DPR Minta TundaPenghapusan Tenaga Honorer. Demikian diungkapkan Felly me- 

mimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dengan Dir jen Tenaga 

Kesehatan Kemen- terian Kesehatan RI, Dirjen Pembi- naan Pengawasan Ketenagakerjaan. 

Menanggapi itu, Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene men- jelaskan bahwa Komisi 

IX DPR RI bersama Komisi I hingga Komisi XI DPR RI telah melakukan rapat ga- bungan 

membahas dan memperju- angkan agar keputusan itu ditunda ataujangan terburu-buru. 

"Kami di Komisi IX DPR RI. 
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No Date News Title Tone Media Summary 

1. 26 

Augu

st 

2022 

Terjadwal, Besok 

Terakhir Beli 

Pelatihan Prakerja 

Gelombang 38, Cek 

Caranya disini ! 

Neutral Tribun News 

Pontianak 

Tentu saja hal ini mengingat batas akhir 

pembelian pelatihan pertama adalah tanggal 27 

Agustus 2022 esok hari. Insentif tersebut 

diberikan sebagai saldo pembelian kartu prakerja, 

itulah sebabnya kalian wajib membeli pelatihan 

prakerja, khusus untuk peserta gelombang 38 

besok tanggal 27 Agustus 2022 merupakan hari 

terakhir ya. Bagi peserta yang lolos sebagai 

penerima manfaat Kartu Prakerja Gelombang 38 

disarankan untuk segera membeli pelatihan 

pertama dari Kartu Prakerja. Penerima Kartu 

Prakerja Gelombang 38 yang belum beli 

pelatihan, perhatikan ini!. 

2. 26 

Augu

st 

2022 

Kemnaker: 

Terapkan SMK3, 

Mampu Tingkatkan 

Daya Saing - Dobrak 

Positiv

e 

Dobrak.co 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. 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. Dirjen Binwasnaker dan K3 

Kemnaker Haiyani Rumondang menjelaskan salah 

satu tuntutan yang harus dipenuhi dalam 

menghadapi perdagangan global bagi perusahaan 

yaitu kewajiban penerapan Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

3. 26 

Augu

st 

2022 

Pemuda Sulteng 

Terpilih Jadi 

Pemakalah di Ajang 

IMSIDE Presidensi 

G20 

Positiv

e 

Tribun News 

Palu 

- Pemuda asal Sulawesi Tengah, Ahmad Rifai 

terpilih sebagai peserta pemakalah di ajang 1st 

International Conference of Manpower and 

Suistanable Development (IMSIDE). IMSIDE 

merupakan rangkaian dalam penyelenggaraan 

Presidensi G20 di Bali pada September 2022. Hal 

itu tertera dalam surat undangan nomor : 

http://pontianak.tribunnews.com/2022/08/26/terjadwal-besok-terakhir-beli-pelatihan-prakerja-gelombang-38-cek-caranya-disini
http://pontianak.tribunnews.com/2022/08/26/terjadwal-besok-terakhir-beli-pelatihan-prakerja-gelombang-38-cek-caranya-disini
http://pontianak.tribunnews.com/2022/08/26/terjadwal-besok-terakhir-beli-pelatihan-prakerja-gelombang-38-cek-caranya-disini
http://pontianak.tribunnews.com/2022/08/26/terjadwal-besok-terakhir-beli-pelatihan-prakerja-gelombang-38-cek-caranya-disini
http://pontianak.tribunnews.com/2022/08/26/terjadwal-besok-terakhir-beli-pelatihan-prakerja-gelombang-38-cek-caranya-disini
http://www.dobrak.co/news/pr-934269380/kemnaker-terapkan-smk3-mampu-tingkatkan-daya-saing
http://www.dobrak.co/news/pr-934269380/kemnaker-terapkan-smk3-mampu-tingkatkan-daya-saing
http://www.dobrak.co/news/pr-934269380/kemnaker-terapkan-smk3-mampu-tingkatkan-daya-saing
http://www.dobrak.co/news/pr-934269380/kemnaker-terapkan-smk3-mampu-tingkatkan-daya-saing
http://palu.tribunnews.com/2022/08/26/pemuda-sulteng-terpilih-jadi-pemakalah-di-ajang-imside-presidensi-g20
http://palu.tribunnews.com/2022/08/26/pemuda-sulteng-terpilih-jadi-pemakalah-di-ajang-imside-presidensi-g20
http://palu.tribunnews.com/2022/08/26/pemuda-sulteng-terpilih-jadi-pemakalah-di-ajang-imside-presidensi-g20
http://palu.tribunnews.com/2022/08/26/pemuda-sulteng-terpilih-jadi-pemakalah-di-ajang-imside-presidensi-g20
http://palu.tribunnews.com/2022/08/26/pemuda-sulteng-terpilih-jadi-pemakalah-di-ajang-imside-presidensi-g20
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1/2314/KS.00.02/VIII/2022 dari Kementerian 

Tenaga Kerja Republik Indonesia Cq Sekretariat 

Jenderal Politeknik Ketenagakerjaan Jakarta 

tertanggal 22 Agustus 2022. Dalam hajatan 

internasional itu, Rifai Human membawakan 

makalah berjudul "Resources Development in the 

Field Tourism: in view of Tourism Potential in 

Developing Region". 

4. 26 

Augu

st 

2022 

Wajib Sertifikasi 

bagi Pengelola SDM 

vs Kemajuan SDM 

Positiv

e 

Pikiran Rakyat Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah, tanggal 18 

Agustus 2022, mengeluarkan Kepmenaker RI No. 

115 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Wajib 

Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Tenaga Kerja 

Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). 

Dalam pertimbangan terbitnya kemenaker 

dimaksud, dinyatakan untuk menciptakan tenaga 

kerja yang kompeten di bidang manajemen SDM, 

meningkatkan daya saing tenaga kerja, dan 

membangun hubungan industrial yang harmonis 

di perusahaan, perlu memberlakukan secara 

wajib sertifikasi kompetensi kerja bagi tenaga 

kerja bidang manajemen SDM. Hal ini merupakan 

langkah progresif guna menstandarisasi 

kompetensi pengelola SDM di semua unit usaha, 

sehingga diharapkan minimal terdapat 

kemampuan dasar yang dapat dikuasai oleh 

pengelola SDM. Beleid ini dinyatakan mulai 

berlaku semenjak tanggal ditetapkan, yakni 18 

Agustus 2022, dan berlaku untuk pengelola SDM 

yang mengelola enam bidang SDM, yakni : 

pelatihan dan pengembangan, manajemen 

kinerja, peningkatan produktivitas, hubungan 

industrial, sistem remunerasi, dan pengelolaan 

talenta. 

5. 26 

Augu

st 

2022 

Butuh Peran 

Stakeholders Atasi 

Masalah 

Ketenagakerjaan 

Positiv

e 

Bisnistoday.co

.id 

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 

http://www.pikiran-rakyat.com/kolom/pr-015364586/wajib-sertifikasi-bagi-pengelola-sdm-vs-kemajuan-sdm
http://www.pikiran-rakyat.com/kolom/pr-015364586/wajib-sertifikasi-bagi-pengelola-sdm-vs-kemajuan-sdm
http://www.pikiran-rakyat.com/kolom/pr-015364586/wajib-sertifikasi-bagi-pengelola-sdm-vs-kemajuan-sdm
http://bisnistoday.co.id/butuh-peran-stakeholders-atasi-masalah-ketenagakerjaan
http://bisnistoday.co.id/butuh-peran-stakeholders-atasi-masalah-ketenagakerjaan
http://bisnistoday.co.id/butuh-peran-stakeholders-atasi-masalah-ketenagakerjaan
http://bisnistoday.co.id/butuh-peran-stakeholders-atasi-masalah-ketenagakerjaan
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Jambi, baru-baru ini. 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. 

6. 26 

Augu

st 

2022 

Pemerintah 

Salurkan BSU 2022 

Kepada Pekerja 

dengan Syarat dan 

Ketentuan Ini, Apa 

Saja? 

Neutral Ayo Bandung Kabarnya Pemerintah kembali salurkan BSU 2022 

kepada penerima, yaitu para pekerja atau buruh. 

Namun dana BSU 2022 dibawah naungan 

Kemnaker tersebut hanya diberikan kepada yang 

memenuhi ketentuan dan persyaratan yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah. Syarat dan 

ketentuan terbaru untuk penerima Bantuan 

Subsidi Upah tahun anggaran 2022 ini telah 

ditetapkan sesuai dengan regulasi yang sudah 

dibuat. Perihal regulasinya telah tertuang dalam 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

(Permenaker) Nomor 21 Tahun 2021. 

7. 26 

Augu

st 

2022 

Masalah 

Ketenagakerjaan, 

Kemnaker Butuh 

Peran Semua Pihak 

Untuk Mengatasi 

Positiv

e 

Suarakarya.id "Semua kebijakan dan program Kemnaker ini 

merupakan program pemerintah. Semua itu, 

dikemukakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan 

(Wamenaker) Afriansyah Noor, saat menjadi 

pembicara, pada Seminar Nasional Kesempatan 

Kerja Bagi Milenial, di Jambi, Rabu (24/8/2022). 

Wamenaker mengatakan, sebagai upaya 

menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang 

ada, termasuk menghadapi bonus demografi, 

Kemnaker telah menyiapkan berbagai solusi.. 

Untuk meningkatkan kualitas SDM serta 

menciptakan lapangan kerja berkualitas," tutur 

dia.. 

8. 26 

Augu

st 

2022 

Pembelian 

Pelatihan Kartu 

Prakerja 

Gelombang 38 akan 

Berakhir Besok 

Malam, Sudah 

Neutral Zona Banten Sabtu, 27 Agustus 2022 merupakan batas akhir 

pembelian pelatihan Kartu Prakerja gelombang 

38, tepatnya pada pukul 23.59 WIB. Penerima 

Kartu Prakerja dapat menggunakan saldo 

pelatihan hanya di Platform Digital yang resmi 

bekerjasama, yaitu:. Demikian informasi tentang 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-794270231/pemerintah-salurkan-bsu-2022-kepada-pekerja-dengan-syarat-dan-ketentuan-ini-apa-saja
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794270231/pemerintah-salurkan-bsu-2022-kepada-pekerja-dengan-syarat-dan-ketentuan-ini-apa-saja
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794270231/pemerintah-salurkan-bsu-2022-kepada-pekerja-dengan-syarat-dan-ketentuan-ini-apa-saja
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794270231/pemerintah-salurkan-bsu-2022-kepada-pekerja-dengan-syarat-dan-ketentuan-ini-apa-saja
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794270231/pemerintah-salurkan-bsu-2022-kepada-pekerja-dengan-syarat-dan-ketentuan-ini-apa-saja
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794270231/pemerintah-salurkan-bsu-2022-kepada-pekerja-dengan-syarat-dan-ketentuan-ini-apa-saja
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604267335/masalah-ketenagakerjaan-kemnaker-butuh-peran-semua-pihak-untuk-mengatasi
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604267335/masalah-ketenagakerjaan-kemnaker-butuh-peran-semua-pihak-untuk-mengatasi
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604267335/masalah-ketenagakerjaan-kemnaker-butuh-peran-semua-pihak-untuk-mengatasi
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604267335/masalah-ketenagakerjaan-kemnaker-butuh-peran-semua-pihak-untuk-mengatasi
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604267335/masalah-ketenagakerjaan-kemnaker-butuh-peran-semua-pihak-untuk-mengatasi
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235364740/pembelian-pelatihan-kartu-prakerja-gelombang-38-akan-berakhir-besok-malam-sudah-manfaatkan-saldomu
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235364740/pembelian-pelatihan-kartu-prakerja-gelombang-38-akan-berakhir-besok-malam-sudah-manfaatkan-saldomu
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235364740/pembelian-pelatihan-kartu-prakerja-gelombang-38-akan-berakhir-besok-malam-sudah-manfaatkan-saldomu
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235364740/pembelian-pelatihan-kartu-prakerja-gelombang-38-akan-berakhir-besok-malam-sudah-manfaatkan-saldomu
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235364740/pembelian-pelatihan-kartu-prakerja-gelombang-38-akan-berakhir-besok-malam-sudah-manfaatkan-saldomu
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235364740/pembelian-pelatihan-kartu-prakerja-gelombang-38-akan-berakhir-besok-malam-sudah-manfaatkan-saldomu
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Manfaatkan 

Saldomu? 

batas akhir penggunaan saldo untuk membeli 

pelatihan Kartu Prakerja gelombang 38. Pihak 

Kartu Prakerja telah mengumumkan hal tersebut 

melalui Instagram resmi @prakerja.go.id, pada 

Jumat, 26 Agustus 2022. 

9. 26 

Augu

st 

2022 

Pemkot Baubau 

segera bentuk LKS 

Tripartit 

Neutral Antara Sultra Pemerintah Kota Baubau, Provinsi Sulawesi 

Tenggara, akan membentuk Lembaga Kerja Sama 

(LKS) tripartit yang melibatkan sejumlah pihak 

baik dari unsur pemerintah, serikat buruh atau 

serikat pekerja, dan unsur organisasi pengusaha. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja Baubau, Moh Abduh, 

di Baubau, Jumat, mengatakan, sesuai Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja No 4 Tahun 2010 

mendorong kabupaten kota membentuk LKS 

Tripartit dengan tujuan agar permasalahan yang 

berkaitan dengan bidang-bidang ketenagakerjaan 

bisa dikomunikasikan dalam forum itu untuk 

memberikan saran atau masukan. Harapannya di 

dalam lembaga kerja sama triparti itu 

memberikan masukan dan saran kepada 

pemerintah berkaitan dengan kebijakan-

kebijakan di bidang ketenagakerjaan," kata 

mantan Sekretaris Dinas Pariwisata Baubau ini. 

Dan syukur Alhamdullilah teman-teman baik dari 

serikat buruh maupun Kadin dan dari Apindo 

cukup antusias, kita berharap semua pihak bisa 

terlibat, sehingga permasalahan ketenagakerjaan 

di Kota Baubau bisa kita kemas dengan lebih 

baik," ujarnya. 

10. 26 

Augu

st 

2022 

Gubernur Sulawesi 

Tengah H. Rusdy 

Mastura , 

Menandatangi 

Serah Terima Lahan 

dan Bangunan BLK 

Neutral Buser.co.id Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura, 

Menandatangi Serah Terima Lahan dan Bangunan 

BLK Palu Untuk Program Transformasi BLK Oleh 

Kementrian Tenaga Kerja dihadapan Menteri 

Ketenagakerjaan Ibu Fauziyah Gubernur Pada 

Kesempatan Itu Didampingi Kadis Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Drs. Gubernur Sulawesi Tengah 

H. Rusdy Mastura Pada Kesempatan Itu 

menyampaikan bahwa untuk menyiapkan Tenaga 

Kerja Terampil Putra Daerah Sulawesi Tengah 

untuk Siap Kerja di Daerah Industri diberbagai 

Bidang sangat dibutuh BLK Yang Berkwalitas, Ini 

Bagian Mimpi Gubernur dan dapat Diwujudkan 

lewat Program Kementrian Tenaga Kerja sesuai 

Untuk Mewujudkan Sekolah Vokasi di Sulawesi 

http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235364740/pembelian-pelatihan-kartu-prakerja-gelombang-38-akan-berakhir-besok-malam-sudah-manfaatkan-saldomu
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235364740/pembelian-pelatihan-kartu-prakerja-gelombang-38-akan-berakhir-besok-malam-sudah-manfaatkan-saldomu
http://sultra.antaranews.com/berita/426601/pemkot-baubau-segera-bentuk-lks-tripartit
http://sultra.antaranews.com/berita/426601/pemkot-baubau-segera-bentuk-lks-tripartit
http://sultra.antaranews.com/berita/426601/pemkot-baubau-segera-bentuk-lks-tripartit
http://buser.co.id/gubernur-sulawesi-tengah-h-rusdy-mastura-menandatangi-serah-terima-lahan-dan-bangunan-blk
http://buser.co.id/gubernur-sulawesi-tengah-h-rusdy-mastura-menandatangi-serah-terima-lahan-dan-bangunan-blk
http://buser.co.id/gubernur-sulawesi-tengah-h-rusdy-mastura-menandatangi-serah-terima-lahan-dan-bangunan-blk
http://buser.co.id/gubernur-sulawesi-tengah-h-rusdy-mastura-menandatangi-serah-terima-lahan-dan-bangunan-blk
http://buser.co.id/gubernur-sulawesi-tengah-h-rusdy-mastura-menandatangi-serah-terima-lahan-dan-bangunan-blk
http://buser.co.id/gubernur-sulawesi-tengah-h-rusdy-mastura-menandatangi-serah-terima-lahan-dan-bangunan-blk
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Tengah. Menteri Ketenagakerjaan RI Ibu 

Fauziyah, bahwa untuk mendukung Program 

Kementrian Ketenagakerjaan RI Tahun 2022- 

2025, untuk menghadirkan Balai Latihan Kerja 

Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK-UPTP) di Setiap 

Provinsi di Seluruh Indonesia agar dapat menjadi 

Perwakilan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan 

Pemberian Fungsi dan Pelayanan Pelatihan yang 

berkualitas sesuai dengan potensi dan kebutuhan 

daerah serta melakukan fungsi pembinaan dan 

koordinasi kepada seluruh balai latihan kerja, 

maka diminta dukungan Ketersediaan Lahan 

Untuk Pembangunan BLK-UPTP, Menteri 

Ketenagakerjaan Ibu Fauziyah Menyampaikan 

ucapan Trimakasih dan Bangga Kepada Gubernur 

Sulawesi Tengah atas Penyerahan Lahan dan 

Bangunan BLK Palu kepada Kementrian Ketenaga 

Kerjaan, demikian Juga pada Gubernur Riau, 

Gubernur Lampung, Bupati Jeneponto dan Bupati 

Selayar dan semoga harapan kita kedepan untuk 

Menghadirkan BLK-UPTP Yang Berkwalitas di 

Daerah dapat diwujudkan. Palu- BUSER.CO.ID- 

Untuk Program Transformasi BLK Oleh 

Kementrian Ketenagakerjaan, Bertempat di 

Kantor Menteri Tenaga Kerja di Jakarta, 26 

Agustus 2022. 

11. 26 

Augu

st 

2022 

Dewan Pers Harus 

Meminta maaf 

Kepada Semua 

Pihak Yang Telah 

Mengakui 

Keabsahan UKW 

Kok Baru Ingat 

SKKNI 

Negativ

e 

Kabaroposisi.

net 

Telah viral di media sosial surat dari Dewan Pers 

yang berisi ajakan kepada 11 organisasi pers 

untuk menyusun SKKNI, dimana SKKNI artinya 

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia,. 

Mungkin dengan viralnya surat Dewan Pers 

tersebut semua pihak dapat mengerti dan 

memaafkan Dewan Pers walaupun tidak 

diucapkan secara lisan, namun dalam batinnya 

sudah maafkan, hal ini menunjukan 

kecerdasannya masing-masing karena Dewan 

Pers secara hukum dan legal telah patuh kepada 

pemerintah. Dewan Pers harus tegar dan ikhlas 

serta tidak perlu malu kalau asesornya harus 

memiliki sertifikat LSP dulu sebelum 

mengasesmen anggotanya untuk 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 

http://www.kabaroposisi.net/2022/08/26/dewan-pers-harus-meminta-maaf-kepada-semua-pihak-yang-telah-mengakui-keabsahan-ukw-kok-baru-ingat-skkni
http://www.kabaroposisi.net/2022/08/26/dewan-pers-harus-meminta-maaf-kepada-semua-pihak-yang-telah-mengakui-keabsahan-ukw-kok-baru-ingat-skkni
http://www.kabaroposisi.net/2022/08/26/dewan-pers-harus-meminta-maaf-kepada-semua-pihak-yang-telah-mengakui-keabsahan-ukw-kok-baru-ingat-skkni
http://www.kabaroposisi.net/2022/08/26/dewan-pers-harus-meminta-maaf-kepada-semua-pihak-yang-telah-mengakui-keabsahan-ukw-kok-baru-ingat-skkni
http://www.kabaroposisi.net/2022/08/26/dewan-pers-harus-meminta-maaf-kepada-semua-pihak-yang-telah-mengakui-keabsahan-ukw-kok-baru-ingat-skkni
http://www.kabaroposisi.net/2022/08/26/dewan-pers-harus-meminta-maaf-kepada-semua-pihak-yang-telah-mengakui-keabsahan-ukw-kok-baru-ingat-skkni
http://www.kabaroposisi.net/2022/08/26/dewan-pers-harus-meminta-maaf-kepada-semua-pihak-yang-telah-mengakui-keabsahan-ukw-kok-baru-ingat-skkni
http://www.kabaroposisi.net/2022/08/26/dewan-pers-harus-meminta-maaf-kepada-semua-pihak-yang-telah-mengakui-keabsahan-ukw-kok-baru-ingat-skkni
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Indonesia. Hal ini telah dipersyaratkan oleh 

Kementerian Tenaga Kerja untuk setiap bidang 

keahlian/profesi dan 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). 

12. 26 

Augu

st 

2022 

Babinsa Apresiasi 

Hasil Karya Pelukis 

Daerah Ki Djoko 

Sutejo 

Positiv

e 

Putrabhayang

kara.com 

Anggota Koramil 14 Klego Kodim 0724/Boyolali 

Serma Suprapto dan melaksanakan giat 

komunikasi sosial (komsos) kreatif dengan warga 

binaannya dari Desa Bade Ki Djoko Sutejo yakni 

seniman lukis yang memamerkan beberapa hasil 

karyanya di Pendopo Kecamatan Klego 

Kabupaten Boyolali. Jumat (26/08/2022). Adapun 

maksud dan tujuan dari kegiatan komsos 

tersebut untuk menjalin kebersamaan dan 

mempererat hubungan silaturahmi antara 

Babinsa dengan warga binaannya. Dijelaskannya, 

selaku Babinsa, sudah menjadi tugas dan 

tanggung jawab saya untuk selalu berada di 

tengah-tengah masyarakat, dan berusaha 

membantu dalam mencarikan solusi terbaik 

dalam setiap permasalahan yang terjadi di 

wilayah. "Komsos yang saya lakukan bersama Ki 

Djoko ini, selain dapat menambah wawasan saya 

tentang lukisan, juga untuk memberikan motivasi 

kepada beliau dalam pekerjaanya di masa 

pendemi ini, "terang Serma Suprapto. 

13. 26 

Augu

st 

2022 

Gubernur Sulawesi 

Tengah Tandatangi 

Serah Terima Lahan 

dan Bangunan BLK 

Palu 

Neutral Putrabhayang

kara.com 

Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura, 

Menandatangi Serah Terima Lahan dan Bangunan 

BLK Palu Untuk Program Transformasi BLK Oleh 

Kementrian Tenaga Kerja dihadapan *Menteri 

Ketenagakerjaan Ibu Fauziyah* Gubernur Pada 

Kesempatan Itu Didampingi Kadis Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Drs. Menteri Ketenagakerjaan 

RI Ibu Fauziyah, bahwa untuk mendukung 

Program Kementrian Ketenagakerjaan RI Tahun 

2022- 2025, untuk menghadirkan Balai Latihan 

Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK-UPTP) di 

Setiap Provinsi di Seluruh Indonesia agar dapat 

menjadi Perwakilan Pemerintah Pusat dalam 

pelaksanaan Pemberian Fungsi dan Pelayanan 

Pelatihan yang berkualitas sesuai dengan potensi 

http://putrabhayangkara.com/babinsa-apresiasi-hasil-karya-pelukis-daerah-ki-djoko-sutejo
http://putrabhayangkara.com/babinsa-apresiasi-hasil-karya-pelukis-daerah-ki-djoko-sutejo
http://putrabhayangkara.com/babinsa-apresiasi-hasil-karya-pelukis-daerah-ki-djoko-sutejo
http://putrabhayangkara.com/babinsa-apresiasi-hasil-karya-pelukis-daerah-ki-djoko-sutejo
http://putrabhayangkara.com/gubernur-sulawesi-tengah-tandatangi-serah-terima-lahan-dan-bangunan-blk-palu
http://putrabhayangkara.com/gubernur-sulawesi-tengah-tandatangi-serah-terima-lahan-dan-bangunan-blk-palu
http://putrabhayangkara.com/gubernur-sulawesi-tengah-tandatangi-serah-terima-lahan-dan-bangunan-blk-palu
http://putrabhayangkara.com/gubernur-sulawesi-tengah-tandatangi-serah-terima-lahan-dan-bangunan-blk-palu
http://putrabhayangkara.com/gubernur-sulawesi-tengah-tandatangi-serah-terima-lahan-dan-bangunan-blk-palu
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dan kebutuhan daerah serta melakukan fungsi 

pembinaan dan koordinasi kepada seluruh balai 

latihan kerja, maka diminta dukungan 

Ketersediaan Lahan Untuk Pembangunan BLK-

UPTP, Menteri Ketenagakerjaan Ibu Fauziyah 

Menyampaikan ucapan Trimakasih dan Bangga 

Kepada Gubernur Sulawesi Tengah atas 

Penyerahan Lahan dan Bangunan BLK Palu 

kepada Kementrian Ketenaga Kerjaan, demikian 

Juga pada Gubernur Riau, Gubernur Lampung, 

Bupati Jeneponto dan Bupati Selayar dan semoga 

harapan kita kedepan untuk Menghadirkan BLK-

UPTP Yang Berkwalitas di Daerah dapat 

diwujudkan. Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy 

Mastura Pada Kesempatan Itu menyampaikan 

bahwa untuk menyiapkan Tenaga Kerja Terampil 

Putra Daerah Sulawesi Tengah untuk Siap Kerja di 

Daerah Industri diberbagai Bidang sangat dibutuh 

BLK Yang Berkwalitas, Ini Bagian Mimpi Gubernur 

dan dapat Diwujudkan lewat Program 

Kementrian Tenaga Kerja sesuai Untuk 

Mewujudkan Sekolah Vokasi di Sulawesi Tengah. 

Arnold Firdaus, MM, Tim Ahli Gubernur Bidang 

Investasi dan SDA Rony Tanusaputra, Karo 

Administrasi Pimpinan Edy Lesnusa. 

14. 26 

Augu

st 

2022 

BLT Subsidi Gaji 

Masih Belum Cair? 

Simak Penjelasan 

Menaker Ida 

Fauziyah 

Negativ

e 

Pikiran Rakyat 

Depok 

Simak penjelasan terbaru dari pihak Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Menaker 

Ida Fauziyah. Namun menurut keterangan 

Menaker Ida Fauziyah, alasan BSU 2022 belum 

disalurkan karena pihak Kemnaker masih 

merampungkan peraturan dan mekanisme 

pencairan. Maka dari itu kami membutuhkan 

waktu," ucap Ida Fauziyah menambahkan, dikutip 

Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara. BSU 2022 

masih belum cair? 

15. 26 

Augu

st 

2022 

Pemkot 

Pangkalpinang 

Gencarkan Program 

Perluasan 

Kesempatan Kerja 

Berbasis Kawasan 

Positiv

e 

Radar Babel RaBel, PANGKALPINANG- Dalam rangka 

pelaksanaan program perluasan kesempatan 

kerja berbasis kawasan oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia bekerjasama 

dengan IPB University terkait dengan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat atau kelompok usaha 

yang akan dilakukan pembinaan dan 

pengembangan usaha, Dinas Penanaman Modal 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095365020/blt-subsidi-gaji-masih-belum-cair-simak-penjelasan-menaker-ida-fauziyah
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095365020/blt-subsidi-gaji-masih-belum-cair-simak-penjelasan-menaker-ida-fauziyah
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095365020/blt-subsidi-gaji-masih-belum-cair-simak-penjelasan-menaker-ida-fauziyah
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095365020/blt-subsidi-gaji-masih-belum-cair-simak-penjelasan-menaker-ida-fauziyah
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095365020/blt-subsidi-gaji-masih-belum-cair-simak-penjelasan-menaker-ida-fauziyah
http://radarbabel.co/pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
http://radarbabel.co/pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
http://radarbabel.co/pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
http://radarbabel.co/pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
http://radarbabel.co/pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
http://radarbabel.co/pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
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Kota Pangkalpinang mengundang segenap 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan 

Pemkot Pangkalpinang serta stakeholder terkait, 

Jumat (26/8/2022) di Ruang Pertemuan Bappeda 

Kota Pangkalpinang. Tenaga Ahli dari IPB 

University, Dr. Alla Asmara, S.Pt, M.Si 

menyampaikan program tersebut bertujuan 

untuk mengintegrasikan sumber daya dan pelaku 

usaha Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dalam suatu 

kawasan potensial secara komprehensif sehingga 

mampu memainkan peran penting dalam seluruh 

tindakan kewirausahaan. "Program ini bertujuan 

untuk menciptakan perluasan kesempatan kerja 

yang handal dalam mengurangi pengangguran, 

serta mendukung pemulihan ekonomi nasional di 

Indonesia", ujar Dr. Alla Asmara pada pertemuan 

tersebut. Mereka adalah Dr. Alla Asmara, S.Pt, 

M.Si, Dr. Deni Lubis, S.E, M.Si, Fifin Fitriana, M.Si, 

Hafizh Aji, S.E dan Juli Wicaksono, S.E. Plt Kepala 

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota 

Pangkalpinang, Febri Yanto yang turut hadir pada 

pertemuan tersebut mengatakan pada prinsipnya 

Diskominfo Kota Pangkalpinang memiliki SDM 

pada bidang jasa digital seperti konten kreator, 

design grafis, programmer, jaringan dan lain-lain. 

16. 26 

Augu

st 

2022 

Program Sekolah 

Vokasi di Sulteng 

Terwujud dengan 

Hadirnya BLK-UPTP 

Positiv

e 

Tribun News 

Palu 

"Untuk mendukung Program Kementrian 

Ketenagakerjaan RI Tahun 2022-2025, untuk 

menghadirkan Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana 

Teknis Pusat (BLK-UPTP) di setiap provinsi di 

seluruh Indonesia," ujar Menteri Ketenagakerjaan 

RI. Hal ini untuk menjadi perwakilan Pemerintah 

Pusat dalam pelaksanaan pemberian fungsi dan 

pelayanan pelatihan yang berkualitas sesuai 

dengan potensi dan kebutuhan daerah serta 

melakukan fungsi pembinaan dan koordinasi 

kepada seluruh balai latihan kerja, maka diminta 

dukungan ketersediaan lahan untuk 

pembangunan BLK-UPTP. - Gubernur Sulawesi 

Tengah H. Rusdy Mastura, menandatangi serah 

terima lahan dan bangunan BLK Palu di Kantor 

Menteri Tenaga Kerja Jakarta, Jumat (26/8/2022). 

Ini adalah program transformasi BLK oleh 

Kementrian Ketenagakerjaan. 

http://palu.tribunnews.com/2022/08/26/program-sekolah-vokasi-di-sulteng-terwujud-dengan-hadirnya-blk-uptp
http://palu.tribunnews.com/2022/08/26/program-sekolah-vokasi-di-sulteng-terwujud-dengan-hadirnya-blk-uptp
http://palu.tribunnews.com/2022/08/26/program-sekolah-vokasi-di-sulteng-terwujud-dengan-hadirnya-blk-uptp
http://palu.tribunnews.com/2022/08/26/program-sekolah-vokasi-di-sulteng-terwujud-dengan-hadirnya-blk-uptp
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17. 26 

Augu

st 

2022 

Menaker Lakukan 

Penyegaran Pejabat 

di Lingkungan 

Kemnaker 

Positiv

e 

Bisnistoday.co

.id 

Pelantikan dilakukan sesuai dengan Permenaker 

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata 

Kelola Kementerian Ketenagakerjaan, 

Permenaker Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

di Kementerian Ketenagakerjaan, serta 

Permenaker Nomor 6 Tahun 2022 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BNSP. 

Menaker dalam sambutannya mengatakan, 

pelantikan dan pengisian jabatan yang dilakukan 

pada hari ini merupakan salah satu implementasi 

dari 9 Lompatan Besar Kemnaker, yaitu bidang 

reformasi birokrasi. "Selain itu penguasaan 

bahasa asing, networking dan memiliki daya saing 

yang unggul untuk menjadi world class civil 

servant menjadi cita-cita yang harus kita 

wujudkan demi kemajuan Kementerian 

Ketenagakerjaan dan juga negara tercinta ini," 

ucap Menaker. Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah melantik 60 pejabat yang terdiri atas 

pejabat tinggi pratama, administrator, dan 

pengawas di lingkungan Kementerian 

Ketenagakerjaan pada Jumat (26/8) di Gedung 

Serbaguna Kemnaker, Jakarta. 

18. 26 

Augu

st 

2022 

Ancang-ancang 

Penaikan Harga 

BBM, Pemerintah 

Bagikan Bansos 

Rp24,17 Triliun 

Positiv

e 

Media 

Indonesia 

Secara total, pemerintah akan memberikan 

bantalan sosial sebesar Rp24,17 triliun yang 

terbagi dalam dua kelompok. "Jadi total bantalan 

sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden 

untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada 

minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun rupiah. 

Pemerintah telah menetapkan bahwa sebanyak 

2% dari dana transfer umum yaitu dana alokasi 

umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) harus 

diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi 

transportasi, termasuk angkutan roda dua. 

PEMERINTAH secara resmi mulai menerapkan 

pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) 

dari skema terbuka menjadi tertutup. 

19. 26 

Augu

st 

2022 

Rektor Uniba 

Terima Buku 100 

Tokoh K3 Indonesia 

di Titik Nol IKN 

Neutral Konstruksi 

Media 

Rektor Universitas Balikpapan (Uniba) Dr Isradi 

Zainal menerima buku 100 Tokoh K3 Indonesia 

yang langsung diserahkan oleh Hasanuddin, 

editor buku, di dua lokasi berbeda. Pertama di 

ruang Rektor Uniba dan kedua di Titik Nol (0) Ibu 

Kota Nusantara (IKN) di Penajem Paser Utara, 

http://bisnistoday.co.id/menaker-lakukan-penyegaran-pejabat-di-lingkungan-kemnaker
http://bisnistoday.co.id/menaker-lakukan-penyegaran-pejabat-di-lingkungan-kemnaker
http://bisnistoday.co.id/menaker-lakukan-penyegaran-pejabat-di-lingkungan-kemnaker
http://bisnistoday.co.id/menaker-lakukan-penyegaran-pejabat-di-lingkungan-kemnaker
http://mediaindonesia.com/ekonomi/518407/ancang-ancang-penaikan-harga-bbm-pemerintah-bagikan-bansos-rp2417-triliun
http://mediaindonesia.com/ekonomi/518407/ancang-ancang-penaikan-harga-bbm-pemerintah-bagikan-bansos-rp2417-triliun
http://mediaindonesia.com/ekonomi/518407/ancang-ancang-penaikan-harga-bbm-pemerintah-bagikan-bansos-rp2417-triliun
http://mediaindonesia.com/ekonomi/518407/ancang-ancang-penaikan-harga-bbm-pemerintah-bagikan-bansos-rp2417-triliun
http://mediaindonesia.com/ekonomi/518407/ancang-ancang-penaikan-harga-bbm-pemerintah-bagikan-bansos-rp2417-triliun
http://konstruksimedia.com/rektor-uniba-terima-buku-100-tokoh-k3-indonesia-di-titik-nol-ikn
http://konstruksimedia.com/rektor-uniba-terima-buku-100-tokoh-k3-indonesia-di-titik-nol-ikn
http://konstruksimedia.com/rektor-uniba-terima-buku-100-tokoh-k3-indonesia-di-titik-nol-ikn
http://konstruksimedia.com/rektor-uniba-terima-buku-100-tokoh-k3-indonesia-di-titik-nol-ikn
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Sepaku, Kalimantan Timur, Selasa (23/8/2022) 

lalu. Penyerahan buku yang merupakan 

kumpulan kisah heroik 100 Tokoh Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (K3) Indonesia tersebut 

sengaja dilakukan di Titik Nol IKN sebagai simbol 

bahwa para tokoh K3 Indonesia berharap bahwa 

pembangunan IKN mengutamakan aspek 

keselamatan dan kesehatan para pekerja. Selain 

sebagai Rektor Uniba, Isradi Zainal sendiri kini 

menjadi Ketua Tim Ahli Transisi Otorita IKN, yang 

juga Ketua Komisi II Dewan K3 Nasional. 

20. 26 

Augu

st 

2022 

3 Link Cek BSU 

2022 Plus Alur 

Pencairan BLT 

Subsidi Gaji Rp1 

Juta ke Rekening 

Himbara 

Positiv

e 

Ayo Surabaya Terdapat 3 link cek BSU 2022 plus alur pencairan 

BLT subsidi gaji Rp1 juta ke rekening Himbara 

(Himpunan Bank Negara). Jadwal BSU 2022 kapan 

cair masih dipertakan pekerja. Sebagaimana telah 

diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) telah memastikan BSU 2022 bakal 

cair. Meski belum memberikan kepastian tanggal 

kapan BSU 2022 cair, BLT subsidi gaji Rp1 juta 

dipastikan kembali bergulir setelah dua tahun 

sebelumnya diterima para pekerja. 

21. 26 

Augu

st 

2022 

Inilah Persyaratan 

dan Cara Klaim 

Saldo JHT Online 

dan Offline Tahun 

2022 

Neutral Bangka Post Kini sudah ada aturan baru Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 2 Tahun 

2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan 

Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). 

Inilah persyaratan dan cara klaim saldo Jaminan 

Hari Tua (JHT) tahun 2022. Berikut ini persyaratan 

dan cara klaim saldo Jaminan Hari Tua (JHT) 

tahun 2022. Dalam beleid yang terbit 26 April 

2022 tersebut disebutkan, klaim JHT bisa 

dicairkan tunai dan sekaligus pada saat usia 

pensiun sebagaimana yang diatur dalam 

perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau 

perjanjian kerja. 

22. 26 

Augu

st 

2022 

5 Tahapan 

Pencairan BSU 

2022, Belum Cair 

Juga hingga 

Menaker Minta Ini 

pada Pekerja 

Negativ

e 

Ayo Bandung Ada 5 tahapan proses pencairan BSU 2022 yang 

harus ditempuh oleh Kemnaker. Pantas saja dana 

BSU 2022 masih lama pencairannya hingga 

Menaker sendiri menyampaikan untuk tetap 

bersabar soal penyaluran dan pencairannya ke 

rekening Himbara penerima. Lalu apa saja 5 

tahapan pencairan BSU 2022 tersebut?. Kriteria 

tersebut adalah tertuang dalam Peraturan 

http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784271385/3-link-cek-bsu-2022-plus-alur-pencairan-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-ke-rekening-himbara
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784271385/3-link-cek-bsu-2022-plus-alur-pencairan-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-ke-rekening-himbara
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784271385/3-link-cek-bsu-2022-plus-alur-pencairan-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-ke-rekening-himbara
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784271385/3-link-cek-bsu-2022-plus-alur-pencairan-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-ke-rekening-himbara
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784271385/3-link-cek-bsu-2022-plus-alur-pencairan-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-ke-rekening-himbara
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784271385/3-link-cek-bsu-2022-plus-alur-pencairan-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-ke-rekening-himbara
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/26/inilah-persyaratan-dan-cara-klaim-saldo-jht-online-dan-offline-tahun-2022
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/26/inilah-persyaratan-dan-cara-klaim-saldo-jht-online-dan-offline-tahun-2022
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/26/inilah-persyaratan-dan-cara-klaim-saldo-jht-online-dan-offline-tahun-2022
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/26/inilah-persyaratan-dan-cara-klaim-saldo-jht-online-dan-offline-tahun-2022
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/26/inilah-persyaratan-dan-cara-klaim-saldo-jht-online-dan-offline-tahun-2022
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794271169/5-tahapan-pencairan-bsu-2022-belum-cair-juga-hingga-menaker-minta-ini-pada-pekerja
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794271169/5-tahapan-pencairan-bsu-2022-belum-cair-juga-hingga-menaker-minta-ini-pada-pekerja
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794271169/5-tahapan-pencairan-bsu-2022-belum-cair-juga-hingga-menaker-minta-ini-pada-pekerja
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794271169/5-tahapan-pencairan-bsu-2022-belum-cair-juga-hingga-menaker-minta-ini-pada-pekerja
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794271169/5-tahapan-pencairan-bsu-2022-belum-cair-juga-hingga-menaker-minta-ini-pada-pekerja
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794271169/5-tahapan-pencairan-bsu-2022-belum-cair-juga-hingga-menaker-minta-ini-pada-pekerja
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Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 

21 Tahun 2021 yang terdiri dari:. 

23. 26 

Augu

st 

2022 

Lantik Puluhan 

Pejabat , Menaker : 

Reformasi Birokrasi 

Sangat Penting 

Untuk Mencapai 

Good Governance 

Positiv

e 

Progresnews.i

nfo 

Pelantikan dilakukan sesuai dengan Permenaker 

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata 

Kelola Kementerian Ketenagakerjaan, 

Permenaker Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

di Kementerian Ketenagakerjaan, serta 

Permenaker Nomor 6 Tahun 2022 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BNSP. 

Menaker dalam sambutannya mengatakan, 

pelantikan dan pengisian jabatan yang dilakukan 

pada hari ini merupakan salah satu implementasi 

dari 9 Lompatan Besar Kemnaker, yaitu bidang 

reformasi birokrasi. "Selain itu penguasaan 

bahasa asing, networking dan memiliki daya saing 

yang unggul untuk menjadi world class civil 

servant menjadi cita-cita yang harus kita 

wujudkan demi kemajuan Kementerian 

Ketenagakerjaan dan juga negara tercinta ini," 

ucap Menaker. Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah melantik 60 pejabat yang terdiri atas 

pejabat tinggi pratama, administrator, dan 

pengawas di lingkungan Kementerian 

Ketenagakerjaan pada Jumat (26/8/2022) di 

Gedung Serbaguna Kemnaker, Jakarta. 

24. 26 

Augu

st 

2022 

Menaker Lantik 

Puluhan Pejabat di 

Lingkungan 

Kemnaker 

Neutral Pripos Pelantikan dilakukan sesuai dengan Permenaker 

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata 

Kelola Kementerian Ketenagakerjaan, 

Permenaker Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

di Kementerian Ketenagakerjaan, serta 

Permenaker Nomor 6 Tahun 2022 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BNSP. 

Menaker dalam sambutannya mengatakan, 

pelantikan dan pengisian jabatan yang dilakukan 

pada hari ini merupakan salah satu implementasi 

dari 9 Lompatan Besar Kemnaker, yaitu bidang 

reformasi jabatan. "Selain itu penguasaan bahasa 

asing, jaringan dan memiliki daya saing yang 

unggul untuk menjadi pegawai negeri sipil kelas 

dunia menjadi cita-cita yang harus kita wujudkan 

demi kemajuan Kementerian Ketenagakerjaan 

dan juga negara tercinta ini," ucap Menaker. 

http://progresnews.info/2022/08/26/lantik-puluhan-pejabat-menaker-reformasi-birokrasi-sangat-penting-mencapai-good-governance
http://progresnews.info/2022/08/26/lantik-puluhan-pejabat-menaker-reformasi-birokrasi-sangat-penting-mencapai-good-governance
http://progresnews.info/2022/08/26/lantik-puluhan-pejabat-menaker-reformasi-birokrasi-sangat-penting-mencapai-good-governance
http://progresnews.info/2022/08/26/lantik-puluhan-pejabat-menaker-reformasi-birokrasi-sangat-penting-mencapai-good-governance
http://progresnews.info/2022/08/26/lantik-puluhan-pejabat-menaker-reformasi-birokrasi-sangat-penting-mencapai-good-governance
http://progresnews.info/2022/08/26/lantik-puluhan-pejabat-menaker-reformasi-birokrasi-sangat-penting-mencapai-good-governance
http://pripos.id/menaker-lantik-puluhan-pejabat-di-lingkungan-kemnaker
http://pripos.id/menaker-lantik-puluhan-pejabat-di-lingkungan-kemnaker
http://pripos.id/menaker-lantik-puluhan-pejabat-di-lingkungan-kemnaker
http://pripos.id/menaker-lantik-puluhan-pejabat-di-lingkungan-kemnaker
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Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah melantik 

60 pejabat yang terdiri atas pejabat tinggi 

pratama, administrator, dan pengawas di 

lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan pada 

Jumat (26/8/2022) di Gedung Serbaguna 

Kemnaker, Jakarta. 

25. 26 

Augu

st 

2022 

Pekerja RI Dinilai 

Kurang Produktif di 

Antara Negara 

Asean 

Negativ

e 

Okezone Produktivitas pekerja Indonesia dinilai masih di 

bawah rata-rata negara ASEAN. Indonesia 

memiliki daya saing digital yang relatif rendah 

dengan peringkat 53 dari 64 negara. Wakil 

Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor 

mencatat, permasalahan sektor ketenagakerjaan 

dalam negeri tidak hanya diselesaikan oleh 

pemerintah semata, namun butuh peran semua 

pihak. Khususnya meningkatkan kualitas SDM 

dan menciptakan peluang kesempatan kerja. 

26. 26 

Augu

st 

2022 

Waspada 

Pelecehan Seksual 

Bisa Terjadi Tak 

Kenal Tempat, 

Komnas 

Perempuan: Bawa 

Alat Perlindungan 

Diri! 

Positiv

e 

Okezone MIRIS memang, belakangan ini rasanya setiap 

hari kita banyak mendengar kasus tindakan 

pelecehan seksual yang terjadi mulai dari 

lingkungan pendidikan, umum, bahkan hingga di 

lingkup keluarga sendiri. Contohnya seperti 

belum lama ini, kasus pelecehan seksual yang 

terjadi di Stasiun Bogor, ketika seorang pria tak 

dikenal menyibak hijab dari petugas wanita. 

Mendengar dan melihat peristiwa pelecehan 

yang kian marak, Komisioner Nasional (Komnas) 

Perempuan, Veryanto Sitohang mengatakan, 

ancaman pelecehan seksual sejatinya memang 

bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. 

"Ancaman pelecehan seksual ini bisa terjadi 

kapan saja," katanya dalam webinarnya bersama 

BonCabe bertajuk Bekal Tangkal Pelecehan 

Seksual, beberapa waktu lalu. 

27. 26 

Augu

st 

2022 

Lantik 60 Pejabat 

Baru, Menaker: 

Wujud Reformasi 

Birokrasi 

Kemenaker 

Positiv

e 

Inews Portal Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida 

Fauziyah, melantik 60 pejabat baru di lingkungan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), pada 

Jumat (26/8/2022). Pejabat baru yang dilantik 

terdiri dari pejabat tinggi pratama, administrator, 

dan pengawas di Kemenaker. Dalam 

sambutannya, Menaker mengatakan pelantikan 

dan pengisian jabatan yang dilakukan pada hari 

ini merupakan salah satu implementasi dari 9 

Lompatan Besar Kemnaker, yaitu bidang 

reformasi birokrasi. Menaker menekankan, 

http://economy.okezone.com/read/2022/08/26/320/2655084/pekerja-ri-dinilai-kurang-produktif-di-antara-negara-asean
http://economy.okezone.com/read/2022/08/26/320/2655084/pekerja-ri-dinilai-kurang-produktif-di-antara-negara-asean
http://economy.okezone.com/read/2022/08/26/320/2655084/pekerja-ri-dinilai-kurang-produktif-di-antara-negara-asean
http://economy.okezone.com/read/2022/08/26/320/2655084/pekerja-ri-dinilai-kurang-produktif-di-antara-negara-asean
http://lifestyle.okezone.com/read/2022/08/25/612/2654636/waspada-pelecehan-seksual-bisa-terjadi-tak-kenal-tempat-komnas-perempuan-bawa-alat-perlindungan-diri
http://lifestyle.okezone.com/read/2022/08/25/612/2654636/waspada-pelecehan-seksual-bisa-terjadi-tak-kenal-tempat-komnas-perempuan-bawa-alat-perlindungan-diri
http://lifestyle.okezone.com/read/2022/08/25/612/2654636/waspada-pelecehan-seksual-bisa-terjadi-tak-kenal-tempat-komnas-perempuan-bawa-alat-perlindungan-diri
http://lifestyle.okezone.com/read/2022/08/25/612/2654636/waspada-pelecehan-seksual-bisa-terjadi-tak-kenal-tempat-komnas-perempuan-bawa-alat-perlindungan-diri
http://lifestyle.okezone.com/read/2022/08/25/612/2654636/waspada-pelecehan-seksual-bisa-terjadi-tak-kenal-tempat-komnas-perempuan-bawa-alat-perlindungan-diri
http://lifestyle.okezone.com/read/2022/08/25/612/2654636/waspada-pelecehan-seksual-bisa-terjadi-tak-kenal-tempat-komnas-perempuan-bawa-alat-perlindungan-diri
http://lifestyle.okezone.com/read/2022/08/25/612/2654636/waspada-pelecehan-seksual-bisa-terjadi-tak-kenal-tempat-komnas-perempuan-bawa-alat-perlindungan-diri
http://lifestyle.okezone.com/read/2022/08/25/612/2654636/waspada-pelecehan-seksual-bisa-terjadi-tak-kenal-tempat-komnas-perempuan-bawa-alat-perlindungan-diri
http://www.inews.id/finance/bisnis/lantik-60-pejabat-baru-menaker-wujud-reformasi-birokrasi-kemenaker
http://www.inews.id/finance/bisnis/lantik-60-pejabat-baru-menaker-wujud-reformasi-birokrasi-kemenaker
http://www.inews.id/finance/bisnis/lantik-60-pejabat-baru-menaker-wujud-reformasi-birokrasi-kemenaker
http://www.inews.id/finance/bisnis/lantik-60-pejabat-baru-menaker-wujud-reformasi-birokrasi-kemenaker
http://www.inews.id/finance/bisnis/lantik-60-pejabat-baru-menaker-wujud-reformasi-birokrasi-kemenaker
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pemenuhan reformasi birokrasi ini tentu harus 

memprioritaskan pengembangan SDM yang 

memiliki nilai-nilai nasionalisme, wawawasan 

global, integritas, profesional dan menguasai 

teknologi informasi. 

28. 26 

Augu

st 

2022 

Kapan JHT Bisa 

Dicairkan? Tak 

Perlu Tunggu Usia 

56 Tahun, Simak 

Aturan Terbaru 

Permenaker Ini 

Positiv

e 

Bangka Post Sebelumnya, melansir dalam laman BPJS uang 

tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi 

iuran ditambah hasil pengembangannya, yang 

dibayarkan secara sekaligus apabila peserta 

mencapai usia 56 tahun, meninggal dunia, dan 

cacat total tetap. Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziah menyatakan pencairan jaminan hari tua 

(JHT) kini tak lagi perlu menunggu usia 56 tahun. 

"Manfaat JHT dibayarkan secara tunai dan 

sekaligus pada pekerja pada saat mencapai usia 

pensiun sebagaimana diatur dalam perjanjian 

kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja 

bersama atau mencapai usia 56 tahun" demikian 

bunyi Pasal 6 Permenaker Nomor 4/2022, Kamis 

(28/4). Kapan dana Jaminan Hari Tua (JHT) bisa 

dicairkan, menjadi pertanyaan besar bagi peserta 

yang mengikuti program JHT. 

29. 26 

Augu

st 

2022 

Pt Sami Jepara 

Produksi Apa 

Neutral Noso Project ( JEPARA FACTORY ). Source: 

jateng.tribunnews.com. DPRD Jepara Maunya 

Semua Buruh Pabrik Divaksinasi, Pengusaha: 

Masih Waiting List di Pemkab- Tribunjateng. 

DPRD Jepara Maunya Semua Buruh Pabrik 

Divaksinasi, Pengusaha: Masih Waiting List di 

Pemkab- Tribunjateng. Com Source: 

finance.detik.com. Pabrik di Jepara Ini Produksi 

'Sistem Syaraf' Mobil di Dunia. SAMI-JF. 

30. 26 

Augu

st 

2022 

Data Tidak Sesuai 

Bisa Sebabkan 

Gagal Lolos 

Prakerja 

Gelombang 42? Ini 

Cara mengatasinya 

! 

Positiv

e 

Tribun News 

Pontianak 

Penyebab Gagal Lolos Prakerja Gelombang 42 

Akibat Data tidak sesuai. Prakerja Gelombang 42 

Telah ditutup dan saat ini peserta yang 

mendaftar tinggal menunggu apakah diterima 

atau tidak untuk prakerja Gelombang 42. Bagi 

para pendaftar di Prakerja Gelombang 42 jika 

seluruh persyaratan dipenuhi besar kemungkinan 

akan diterima. Sebagai informasi tambahan 

bahwa Kartu Prakerja Gelombang 42 kuotanya 

terbatas. 

http://bangka.tribunnews.com/2022/08/26/kapan-jht-bisa-dicairkan-tak-perlu-tunggu-usia-56-tahun-simak-aturan-terbaru-permenaker-ini
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/26/kapan-jht-bisa-dicairkan-tak-perlu-tunggu-usia-56-tahun-simak-aturan-terbaru-permenaker-ini
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/26/kapan-jht-bisa-dicairkan-tak-perlu-tunggu-usia-56-tahun-simak-aturan-terbaru-permenaker-ini
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/26/kapan-jht-bisa-dicairkan-tak-perlu-tunggu-usia-56-tahun-simak-aturan-terbaru-permenaker-ini
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/26/kapan-jht-bisa-dicairkan-tak-perlu-tunggu-usia-56-tahun-simak-aturan-terbaru-permenaker-ini
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/26/kapan-jht-bisa-dicairkan-tak-perlu-tunggu-usia-56-tahun-simak-aturan-terbaru-permenaker-ini
http://nosoproject.com/pt-sami-jepara-produksi-apa.html
http://nosoproject.com/pt-sami-jepara-produksi-apa.html
http://pontianak.tribunnews.com/2022/08/26/data-tidak-sesuai-bisa-sebabkan-gagal-lolos-prakerja-gelombang-42-ini-cara-mengatasinya
http://pontianak.tribunnews.com/2022/08/26/data-tidak-sesuai-bisa-sebabkan-gagal-lolos-prakerja-gelombang-42-ini-cara-mengatasinya
http://pontianak.tribunnews.com/2022/08/26/data-tidak-sesuai-bisa-sebabkan-gagal-lolos-prakerja-gelombang-42-ini-cara-mengatasinya
http://pontianak.tribunnews.com/2022/08/26/data-tidak-sesuai-bisa-sebabkan-gagal-lolos-prakerja-gelombang-42-ini-cara-mengatasinya
http://pontianak.tribunnews.com/2022/08/26/data-tidak-sesuai-bisa-sebabkan-gagal-lolos-prakerja-gelombang-42-ini-cara-mengatasinya
http://pontianak.tribunnews.com/2022/08/26/data-tidak-sesuai-bisa-sebabkan-gagal-lolos-prakerja-gelombang-42-ini-cara-mengatasinya
http://pontianak.tribunnews.com/2022/08/26/data-tidak-sesuai-bisa-sebabkan-gagal-lolos-prakerja-gelombang-42-ini-cara-mengatasinya
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31. 26 

Augu

st 

2022 

BSU 2022 Kapan 

Cair Tanggal 

Berapa? Berikut 

Pesan Resmi 

Kemenaker soal 

Jadwal Pencairan 

BLT Subsidi Gaji 

Positiv

e 

Pikiran Rakyat 

Depok 

Berikut pesan resmi Kemenaker soal jadwal 

pencairan BLT subsidi gaji Rp1 juta. BSU 2022 

kapan cair tanggal berapa? BSU 2022 hingga saat 

ini masih belum disalurkan oleh pemerintah 

kepada para pekerja. Tak sedikit yang lantas 

bertanya terkait BSU 2022 kapan cair hingga 

tanggal berapa bantuan tersebut mulai 

disalurkan. 

32. 26 

Augu

st 

2022 

Tahap Penyaluran 

BSU bagi yang 

Sudah Terdaftar 

sebagai Penerima 

Dana BLT Subsidi, 

Cek Link Kemnaker 

Positiv

e 

Ayo Semarang - Berikut informasi mengenai proses penyaluran 

dana BSU 2022 bagi yang sudah terdaftar sebagai 

penerima BLT subsidi gaji tahun ini. Ketentuan itu 

diberikan pasalnua tidak semua pegawai dapat 

menjadi penerima BLT subsidi gaji yang 

disalurkan Kemnaker. Adapun sebelum 

menyalurkan dana bantuan BSU 2022 BLT subsidi 

gaji, Kemnaker mesti merampungkan regulasi 

teknisnya. Ada juga beberapa proses yang harus 

dilalui oleh Kemnaker dalam proses penyaluran 

dan BSU, di antaranya:. 

33. 26 

Augu

st 

2022 

Anggota DPRD 

Bangka Belitung 

Sebut Aturan 

Jaminan Pensiun 

Tak Adil, SPSI Minta 

Buruh Berani Action 

Positiv

e 

Bangka Post Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) 

Bangka Belitung (Babel), Darusman, mengatakan, 

mengenai Jaminan Pensiun ini seharusnya perlu 

disosialisasikan oleh lembaga yang berkompeten. 

Sama halnya disampaikan, Anggota DPRD Bangka 

Belitung, Johansen Tumanggor, dirinya tidak 

setuju terkait kebijakan Jaminan Pensiun (JP) 

yang baru bisa diterima saat usia memasuki 65 

tahun. Jaminan Pensiun (JP) yang tak bisa 

langsung diterima saat peserta pensiun. Jaminan 

pensiun (JP) yang diterima per bulan itu, baru 

bisa diterima saat usianya memasuki 65 tahun. 

34. 26 

Augu

st 

2022 

Bagaimana Jika 

Saldo Pelatihan 

Kartu Prakerja 

Masih Sisa? Simak 

Penjelasan di 

prakerja.go.id 

Neutral Tribun News Tanggapan tersebut diberikan manajemen Kartu 

Prakerja melalui komentar unggahan di akun 

Instagram @prakerja.go.id. Dalam unggahan 

yang memuat peringatan batas pembelian 

pelatihan Gelombang 38 tersebut, tampak 

sejumlah komentar dari peserta Kartu Prakerja. 

"Kalau bisa dihabiskan, kenapa harus disisakan?" 

jawab @prakerja.go.id. Tak hanya itu, 

manajemen Kartu Prakerja juga mengimbau 

kepada peserta untuk memanfaatkan saldo 

pelatihan secara maksimal. Beli Pelatihan Kartu 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095365733/bsu-2022-kapan-cair-tanggal-berapa-berikut-pesan-resmi-kemenaker-soal-jadwal-pencairan-blt-subsidi-gaji
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095365733/bsu-2022-kapan-cair-tanggal-berapa-berikut-pesan-resmi-kemenaker-soal-jadwal-pencairan-blt-subsidi-gaji
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095365733/bsu-2022-kapan-cair-tanggal-berapa-berikut-pesan-resmi-kemenaker-soal-jadwal-pencairan-blt-subsidi-gaji
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095365733/bsu-2022-kapan-cair-tanggal-berapa-berikut-pesan-resmi-kemenaker-soal-jadwal-pencairan-blt-subsidi-gaji
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095365733/bsu-2022-kapan-cair-tanggal-berapa-berikut-pesan-resmi-kemenaker-soal-jadwal-pencairan-blt-subsidi-gaji
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095365733/bsu-2022-kapan-cair-tanggal-berapa-berikut-pesan-resmi-kemenaker-soal-jadwal-pencairan-blt-subsidi-gaji
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095365733/bsu-2022-kapan-cair-tanggal-berapa-berikut-pesan-resmi-kemenaker-soal-jadwal-pencairan-blt-subsidi-gaji
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774271967/tahap-penyaluran-bsu-bagi-yang-sudah-terdaftar-sebagai-penerima-dana-blt-subsidi-cek-link-kemnaker
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774271967/tahap-penyaluran-bsu-bagi-yang-sudah-terdaftar-sebagai-penerima-dana-blt-subsidi-cek-link-kemnaker
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774271967/tahap-penyaluran-bsu-bagi-yang-sudah-terdaftar-sebagai-penerima-dana-blt-subsidi-cek-link-kemnaker
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774271967/tahap-penyaluran-bsu-bagi-yang-sudah-terdaftar-sebagai-penerima-dana-blt-subsidi-cek-link-kemnaker
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774271967/tahap-penyaluran-bsu-bagi-yang-sudah-terdaftar-sebagai-penerima-dana-blt-subsidi-cek-link-kemnaker
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774271967/tahap-penyaluran-bsu-bagi-yang-sudah-terdaftar-sebagai-penerima-dana-blt-subsidi-cek-link-kemnaker
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/26/anggota-dprd-bangka-belitung-sebut-aturan-jaminan-pensiun-tak-adil-spsi-minta-buruh-berani-action
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/26/anggota-dprd-bangka-belitung-sebut-aturan-jaminan-pensiun-tak-adil-spsi-minta-buruh-berani-action
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/26/anggota-dprd-bangka-belitung-sebut-aturan-jaminan-pensiun-tak-adil-spsi-minta-buruh-berani-action
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/26/anggota-dprd-bangka-belitung-sebut-aturan-jaminan-pensiun-tak-adil-spsi-minta-buruh-berani-action
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/26/anggota-dprd-bangka-belitung-sebut-aturan-jaminan-pensiun-tak-adil-spsi-minta-buruh-berani-action
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/26/anggota-dprd-bangka-belitung-sebut-aturan-jaminan-pensiun-tak-adil-spsi-minta-buruh-berani-action
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/26/bagaimana-jika-saldo-pelatihan-kartu-prakerja-masih-sisa-simak-penjelasan-di-prakerjagoid
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/26/bagaimana-jika-saldo-pelatihan-kartu-prakerja-masih-sisa-simak-penjelasan-di-prakerjagoid
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/26/bagaimana-jika-saldo-pelatihan-kartu-prakerja-masih-sisa-simak-penjelasan-di-prakerjagoid
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/26/bagaimana-jika-saldo-pelatihan-kartu-prakerja-masih-sisa-simak-penjelasan-di-prakerjagoid
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/26/bagaimana-jika-saldo-pelatihan-kartu-prakerja-masih-sisa-simak-penjelasan-di-prakerjagoid
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/26/bagaimana-jika-saldo-pelatihan-kartu-prakerja-masih-sisa-simak-penjelasan-di-prakerjagoid
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Prakerja di Kemnaker. Cara Beli Pelatihan Kartu 

Prakerja di Tokopedia. 

35. 26 

Augu

st 

2022 

Menaker Dampingi 

Ibu Negara Tinjau 

Pelaksanaan Tes 

IVA di Tangerang 

Positiv

e 

Infopublik.id Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida 

Fauziyah, mendampingi Ibu Negara, Iriana Joko 

Widodo dan Istri Wakil Presiden, Wury Estu 

Handayani Ma'ruf Amin meninjau pelaksanaan 

pemeriksaan tes IVA kepada 500 pekerja 

perempuan di Kabupaten Tangerang, Banten, 

Rabu (24/8/2022). 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. 

36. 26 

Augu

st 

2022 

Tahap Pencairan 

BSU 2022 Rp1 Juta 

Sudah Sampai 

Mana? Ini 

Penjelasan 

Menaker Ida 

Fauziyah! 

Neutral Ayo Bandung Terbaru, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah memberikan penjelasan mengenai 

kabar BSU 2022. Namun, sebelum mengetahui 

penjelasan Menaker Ida Fauziyah ketahui terlebih 

dahulu syarat untuk mendapatkan BSU 2022 Rp1 

juta. Simak jawaban Menaker Ida Fauziyah di 

bawah ini. Bantuan Subsidi Upah alias BSU 2022 

belum juga dicairkan ke rekening pekerja atau 

buruh. 

37. 26 

Augu

st 

2022 

Hadapi Bonus 

Demografi, 

Produktivitas 

Pekerja Indonesia 

Masih di Bawah 

Rata-rata Negara 

ASEAN 

Positiv

e 

Idx Channel Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

menyebut produktivitas pekerja di Indonesia 

hampir berada di bawah rata-rata negara di Asia 

Tenggara (ASEAN). Selain itu, Kemnaker mencatat 

Indonesia memiliki daya saing digital yang relatif 

rendah dengan peringkat 53 dari 64 negara. Hal 

itu pun menjadi pekerjaan rumah pemerintah di 

tengah persiapan hadapi bonus demografi. Wakil 

Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor pun 

berharap semua pihak ikut andil menyelesaikan 

masalah tersebut. 

38. 26 

Augu

st 

2022 

Menaker Lantik 60 

Pejabat Tinggi 

Pratama, 

Administrator dan 

Pengawas di 

Neutral Wartapembar

uan.co.id 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

melantik 60 pejabat yang terdiri atas pejabat 

tinggi pratama, administrator, dan pengawas di 

lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan pada 

Jumat (26/8/2022) di Gedung Serbaguna 

Kemnaker, Jakarta. Pelantikan dilakukan sesuai 

http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/661315/menaker-dampingi-ibu-negara-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/661315/menaker-dampingi-ibu-negara-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/661315/menaker-dampingi-ibu-negara-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/661315/menaker-dampingi-ibu-negara-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794272205/tahap-pencairan-bsu-2022-rp1-juta-sudah-sampai-mana-ini-penjelasan-menaker-ida-fauziyah
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794272205/tahap-pencairan-bsu-2022-rp1-juta-sudah-sampai-mana-ini-penjelasan-menaker-ida-fauziyah
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794272205/tahap-pencairan-bsu-2022-rp1-juta-sudah-sampai-mana-ini-penjelasan-menaker-ida-fauziyah
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794272205/tahap-pencairan-bsu-2022-rp1-juta-sudah-sampai-mana-ini-penjelasan-menaker-ida-fauziyah
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794272205/tahap-pencairan-bsu-2022-rp1-juta-sudah-sampai-mana-ini-penjelasan-menaker-ida-fauziyah
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794272205/tahap-pencairan-bsu-2022-rp1-juta-sudah-sampai-mana-ini-penjelasan-menaker-ida-fauziyah
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794272205/tahap-pencairan-bsu-2022-rp1-juta-sudah-sampai-mana-ini-penjelasan-menaker-ida-fauziyah
http://www.idxchannel.com/economics/hadapi-bonus-demografi-produktivitas-pekerja-indonesia-masih-di-bawah-rata-rata-negara-asean
http://www.idxchannel.com/economics/hadapi-bonus-demografi-produktivitas-pekerja-indonesia-masih-di-bawah-rata-rata-negara-asean
http://www.idxchannel.com/economics/hadapi-bonus-demografi-produktivitas-pekerja-indonesia-masih-di-bawah-rata-rata-negara-asean
http://www.idxchannel.com/economics/hadapi-bonus-demografi-produktivitas-pekerja-indonesia-masih-di-bawah-rata-rata-negara-asean
http://www.idxchannel.com/economics/hadapi-bonus-demografi-produktivitas-pekerja-indonesia-masih-di-bawah-rata-rata-negara-asean
http://www.idxchannel.com/economics/hadapi-bonus-demografi-produktivitas-pekerja-indonesia-masih-di-bawah-rata-rata-negara-asean
http://www.idxchannel.com/economics/hadapi-bonus-demografi-produktivitas-pekerja-indonesia-masih-di-bawah-rata-rata-negara-asean
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/menaker-lantik-60-pejabat-tinggi.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/menaker-lantik-60-pejabat-tinggi.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/menaker-lantik-60-pejabat-tinggi.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/menaker-lantik-60-pejabat-tinggi.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/menaker-lantik-60-pejabat-tinggi.html
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Lingkungan 

Kemnaker 

dengan Permenaker Nomor 1 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian 

Ketenagakerjaan, Permenaker Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis di Kementerian 

Ketenagakerjaan, serta Permenaker Nomor 6 

Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat BNSP. "Pelantikan dan pengisian 

jabatan yang dilakukan pada hari ini merupakan 

salah satu implementasi dari 9 Lompatan Besar 

Kemnaker, yaitu bidang reformasi birokrasi," kata 

Menaker dalam sambutannya. Meski demikian, 

Menaker, menekankan bahwa pemenuhan 

reformasi birokrasi ini tentu harus 

memprioritaskan pengembangan SDM yang 

memiliki nilai-nilai nasionalisme, wawawasan 

global, integritas, profesional dan menguasai 

teknologi informasi. 

39. 26 

Augu

st 

2022 

Menaker Ida Lantik 

60 Pejabat di 

Lingkungan 

Kemnaker - Dobrak 

Neutral Dobrak.co Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

melantik 60 pejabat yang terdiri atas pejabat 

tinggi pratama, administrator, dan pengawas di 

lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan pada 

Jumat (26/8/2022) di Gedung Serbaguna 

Kemnaker, Jakarta. Pelantikan dilakukan sesuai 

dengan Permenaker Nomor 1 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian 

Ketenagakerjaan, Permenaker Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis di Kementerian 

Ketenagakerjaan, serta Permenaker Nomor 6 

Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat BNSP. Menaker dalam sambutannya 

mengatakan, pelantikan dan pengisian jabatan 

yang dilakukan pada hari ini merupakan salah 

satu implementasi dari 9 Lompatan Besar 

Kemnaker, yaitu bidang reformasi birokrasi. 

"Selain itu penguasaan bahasa asing, networking 

dan memiliki daya saing yang unggul untuk 

menjadi world class civil servant menjadi cita-cita 

yang harus kita wujudkan demi kemajuan 

Kementerian Ketenagakerjaan dan juga negara 

tercinta ini," ucap Menaker. 

40. 26 

Augu

BSU 2022 

Dialokasikan, 

Positiv

e 

Ayo Surabaya BSU 2022 kembali digulirkan. Pemerintah 

menetapkan dana BSU 2022 Rp500 ribu yang 

http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/menaker-lantik-60-pejabat-tinggi.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/menaker-lantik-60-pejabat-tinggi.html
http://www.dobrak.co/news/pr-934272330/menaker-ida-lantik-60-pejabat-di-lingkungan-kemnaker
http://www.dobrak.co/news/pr-934272330/menaker-ida-lantik-60-pejabat-di-lingkungan-kemnaker
http://www.dobrak.co/news/pr-934272330/menaker-ida-lantik-60-pejabat-di-lingkungan-kemnaker
http://www.dobrak.co/news/pr-934272330/menaker-ida-lantik-60-pejabat-di-lingkungan-kemnaker
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784271544/bsu-2022-dialokasikan-pekerja-bakal-terima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-tak-lama-lagi
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784271544/bsu-2022-dialokasikan-pekerja-bakal-terima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-tak-lama-lagi
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st 

2022 

Pekerja Bakal 

Terima BLT Subsidi 

Gaji Rp1 Juta Tak 

Lama Lagi 

diberikan sekaligus selama dua bulan. Sama 

seperti tahun-tahun sebelumnya, BSU 2022 

tersebut merupakan dana bantuan bagi pekerja 

yang menciptakan Covid-19 yang dicairkan 

berupa dana. Tak hanya, penerima manfaat BSU 

2022 dari pekerja yang memenuhi syarat, seperti 

yang tertuang dalam Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 21 Tahun 

2021. 

41. 26 

Augu

st 

2022 

Serikat Pekerja 

Mendukung Penuh 

Pengembangan 

Hubungan 

Industrial Pancasila 

(HIP) 

Positiv

e 

Buruh.online H. Sutomo, S.H, M.M, MK3L Ketua Apindo 

Kabupaten Bekasi dalam sambutannya 

menjelaskan Training Of Trainers (TOT) Industrial 

Relation Pancasila ini, berisi :. Konsep dan 

Pengantar Hubungan Industrial Pancasila 

(HIP).Membelajarkan Kompetensi Orang Dewasa 

Untuk Mengajar Pelaksanaan Hubungan 

Industrial Pancasila (HIP) Di Perusahaan. 

Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) 

Di Perusahaan. Penjabaran Sarana-Sarana 

Hubungan Industrial Pancasila (HIP). H. Sutomo 

juga menjelaskan HIP sebagai sarana 

pengembangan diri dan peningkatan daya saing 

perusahaan. 

42. 26 

Augu

st 

2022 

Perusahaan di 

Jerman Diminta 

Buka Kembali 

Tawaran WFH 

Neutral Nusa Daily Untuk melindungi diri dari Corona, bekerja dari 

rumah harus lebih mudah lagi pada musim gugur 

di Jerman. Setelah liburan musim panas yang 

menyenangkan, jutaan karyawan di Jerman dapat 

kembali ke kantor tempat mereka bekerja mulai 

musim gugur. Menteri tenaga kerja federal 

Jerman, Hubertus Heil, ingin kembali mewajibkan 

pemilik perusahaan seperti pada fase-fase awal 

pandemi, untuk menawarkan para karyawan 

kesempatan bekerja dari rumah atau work from 

home (WFH). Tujuannya adalah untuk melindungi 

karyawan perusahan di Jerman dari infeksi 

corona di tempat kerja. 

43. 26 

Augu

st 

2022 

Anggota Dewan 

Babel Sebut Aturan 

Jaminan Pensiun 

Tak Adil, SPSI Minta 

Buruh Berani Action 

Positiv

e 

Bangka Post Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) 

Bangka Belitung (Babel), Darusman, mengatakan, 

mengenai Jaminan Pensiun ini seharusnya perlu 

disosialisasikan oleh lembaga yang berkompeten. 

Sama halnya disampaikan, Anggota DPRD Babel 

Johansen Tumanggor, dirinya tidak setuju terkait 

kebijakan Jaminan Pensiun (JP) yang baru bisa 

diterima saat usia memasuki 65 tahun. Badan 

http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784271544/bsu-2022-dialokasikan-pekerja-bakal-terima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-tak-lama-lagi
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784271544/bsu-2022-dialokasikan-pekerja-bakal-terima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-tak-lama-lagi
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784271544/bsu-2022-dialokasikan-pekerja-bakal-terima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-tak-lama-lagi
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784271544/bsu-2022-dialokasikan-pekerja-bakal-terima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-tak-lama-lagi
http://buruh.online/serikat-pekerja-mendukung-penuh-pengembangan-hubungan-industrial-pancasila-hip-10792.html
http://buruh.online/serikat-pekerja-mendukung-penuh-pengembangan-hubungan-industrial-pancasila-hip-10792.html
http://buruh.online/serikat-pekerja-mendukung-penuh-pengembangan-hubungan-industrial-pancasila-hip-10792.html
http://buruh.online/serikat-pekerja-mendukung-penuh-pengembangan-hubungan-industrial-pancasila-hip-10792.html
http://buruh.online/serikat-pekerja-mendukung-penuh-pengembangan-hubungan-industrial-pancasila-hip-10792.html
http://buruh.online/serikat-pekerja-mendukung-penuh-pengembangan-hubungan-industrial-pancasila-hip-10792.html
http://nusadaily.com/lifestyle-en/health-en/perusahaan-di-jerman-diminta-buka-kembali-tawaran-wfh.html
http://nusadaily.com/lifestyle-en/health-en/perusahaan-di-jerman-diminta-buka-kembali-tawaran-wfh.html
http://nusadaily.com/lifestyle-en/health-en/perusahaan-di-jerman-diminta-buka-kembali-tawaran-wfh.html
http://nusadaily.com/lifestyle-en/health-en/perusahaan-di-jerman-diminta-buka-kembali-tawaran-wfh.html
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/26/anggota-dewan-babel-sebut-aturan-jaminan-pensiun-tak-adil-spsi-minta-buruh-berani-action
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/26/anggota-dewan-babel-sebut-aturan-jaminan-pensiun-tak-adil-spsi-minta-buruh-berani-action
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/26/anggota-dewan-babel-sebut-aturan-jaminan-pensiun-tak-adil-spsi-minta-buruh-berani-action
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/26/anggota-dewan-babel-sebut-aturan-jaminan-pensiun-tak-adil-spsi-minta-buruh-berani-action
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/26/anggota-dewan-babel-sebut-aturan-jaminan-pensiun-tak-adil-spsi-minta-buruh-berani-action
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Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan menyampaikan aturan Jaminan 

Pensiun (JP) yang tak bisa langsung diterima saat 

peserta sudah pensiun. Jaminan pensiun (JP) 

yang diterima per bulan itu, baru bisa diterima 

saat usianya memasuki 65 tahun. 

44. 26 

Augu

st 

2022 

Menaker Melantik 

60 Pejabat di 

Lingkungan 

Kemnaker 

Neutral Pewartasatu.c

om 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah melantik 

60 pejabat yang terdiri atas pejabat tinggi 

pratama, administrator, dan pengawas di 

lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan pada 

Jumat (26/8/2022) di Gedung Serbaguna 

Kemnaker, Jakarta. Pelantikan dilakukan sesuai 

dengan Permenaker Nomor 1 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian 

Ketenagakerjaan, Permenaker Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis di Kementerian 

Ketenagakerjaan, serta Permenaker Nomor 6 

Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat BNSP. Menaker dalam sambutannya 

mengatakan, pelantikan dan pengisian jabatan 

yang dilakukan pada hari ini merupakan salah 

satu implementasi dari 9 Lompatan Besar 

Kemnaker, yaitu bidang reformasi birokrasi. 

"Selain itu penguasaan bahasa asing, networking 

dan memiliki daya saing yang unggul untuk 

menjadi world class civil servant menjadi cita-cita 

yang harus kita wujudkan demi kemajuan 

Kementerian Ketenagakerjaan dan juga negara 

tercinta ini," ucap Menaker. 

45. 26 

Augu

st 

2022 

3 Penyebab BSU 

2022 Tak sampai ke 

Penerima, Kenali 

Alasan BLT Subsidi 

Gagal Cair ke 

Pekerja 

Negativ

e 

Ayo Semarang Berikut sejumlah alasan terkait penyebab BSU 

2022 tidak sampai ke penerima hingga akhir 

Agustus ini. Isu tersebut datang karena BSU 2022 

yang rencananya cair ke penerima pada April lalu 

belum juga tersalurkan ke rekening pekerja. Hal 

itu menimbulkan berbagai persepsi dari pekerja 

yang merasa BSU 2022 mereka gagal cair tahun 

ini. - Ada sejumlah penyebab mengapa BLT 

subsidi gaji tahun ini gagal cair ke pekerja, buruh, 

karyawan dan pegawai. 

46. 26 

Augu

Golongan yang 

Tidak Dapat BLT 

Subsidi Gaji, Ini 

Negativ

e 

Ayo Semarang - Berikut golongan yang tidak mendapatkan BSU 

2022. Kemnaker awalnya berencana untuk 

menyalurkan dana bantuan BSU 2022 ini sejak 

April lalu tetapi gagal. Tahapan regulasi teknis 

http://pewartasatu.com/menaker-melantik-60-pejabat-di-lingkungan-kemnaker
http://pewartasatu.com/menaker-melantik-60-pejabat-di-lingkungan-kemnaker
http://pewartasatu.com/menaker-melantik-60-pejabat-di-lingkungan-kemnaker
http://pewartasatu.com/menaker-melantik-60-pejabat-di-lingkungan-kemnaker
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774272600/3-penyebab-bsu-2022-tak-sampai-ke-penerima-kenali-alasan-blt-subsidi-gagal-cair-ke-pekerja
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774272600/3-penyebab-bsu-2022-tak-sampai-ke-penerima-kenali-alasan-blt-subsidi-gagal-cair-ke-pekerja
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774272600/3-penyebab-bsu-2022-tak-sampai-ke-penerima-kenali-alasan-blt-subsidi-gagal-cair-ke-pekerja
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774272600/3-penyebab-bsu-2022-tak-sampai-ke-penerima-kenali-alasan-blt-subsidi-gagal-cair-ke-pekerja
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774272600/3-penyebab-bsu-2022-tak-sampai-ke-penerima-kenali-alasan-blt-subsidi-gagal-cair-ke-pekerja
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774272600/3-penyebab-bsu-2022-tak-sampai-ke-penerima-kenali-alasan-blt-subsidi-gagal-cair-ke-pekerja
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774272727/golongan-yang-tidak-dapat-blt-subsidi-gaji-ini-syarat-pekerja-yang-terima-bsu-2022
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774272727/golongan-yang-tidak-dapat-blt-subsidi-gaji-ini-syarat-pekerja-yang-terima-bsu-2022
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774272727/golongan-yang-tidak-dapat-blt-subsidi-gaji-ini-syarat-pekerja-yang-terima-bsu-2022
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st 

2022 

Syarat Pekerja yang 

Terima BSU 2022 

tersebut wajib dilakukan oleh Kemnaker agar 

penyaluran dana BSU 2022 atau BLT subsidi gaji 

berjalan dengan cepat, tepat, akurat serta 

akuntabel. Inilah syarat dan ketentuan pekerja 

yang terima BLT subsidi gaji dari Kemnaker. 

47. 26 

Augu

st 

2022 

Tahap Pencairan 

BSU 2022 Sudah 

Sampai Mana? 

Simak Infonya di 

Sini! 

Neutral Ayo Bandung Berikut ini penjelasan mengenai tahap pencairan 

BSU 2022 sudah sampai mana dari Kemnaker. 

Hingga saat ini BSU 2022 tak kunjung cair sejak 

diumumkan pada April 2022 lalu. Pertanyaan 

kapan BSU 2022 cair tentu menjadi banyak 

pertanyaan dari pekerja dan buruh. Terbaru, 

pihak Kemnaker disebut telah mulai 

mengalokasikan dana BSU 2022. 

48. 26 

Augu

st 

2022 

Atasi Masalah 

Ketenagakerjaan, 

Wamenaker Butuh 

Bantuan Semua 

Pihak 

Negativ

e 

Akurat.co Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) 

Afriansyah Noor mengungkapkan bahwa untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

(SDM) serta menciptakan peluang kerja, maka 

pihaknya membutuhkan peran untuk mendukung 

usaha tersebut, terutama untuk mengatasi 

masalah ketenagakerjaan. "Semua kebijakan dan 

program Kemnaker ini merupakan program 

pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM 

serta menciptakan lapangan kerja berkualitas," 

ujarnya. Sehingga pada akhirnya, pemerintah 

tidak bisa bekerja sendiri karena perlu adanya 

tindak lanjut dari semua pihak agar bisa 

mengatasi hal tersebut. "Pada akhirnya, 

pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, butuh 

dukungan semua stakeholder dalam mengatasi 

masalah ketenagakerjaan," kata Afriansyah, 

mengutip dalam rilisnya, Kamis (25/8/2022). 

49. 26 

Augu

st 

2022 

Ikut Magang di 

Perusahaan, 500 

Siswa SMKN 1 

Binangun 

Didaftarkan 

Program BPJS 

Ketenagakerjaan 

Neutral Sigijateng.id Sebanyak 500 siswa SMK Negeri 1 Binangun 

Kabupaten Cilacap akan mendapatkan program 

perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. 

Program perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan 

berlaku bagi siswa yang melakukan program 

magang atau praktik kerja lapangan (PKL) di 

perusahaan, yang jumlahnya mencapai 500 siswa. 

Hal tersebut disampaikan Kepala BPJS 

Ketenagakerjaan Kantor Cabang Cilacap Dewi 

Manik Imannury pada acara sosialisasi 

Permenaker No 5 tahun 2021 tentang Cara 

Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan 

Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua di 

http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774272727/golongan-yang-tidak-dapat-blt-subsidi-gaji-ini-syarat-pekerja-yang-terima-bsu-2022
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774272727/golongan-yang-tidak-dapat-blt-subsidi-gaji-ini-syarat-pekerja-yang-terima-bsu-2022
http://www.ayojakarta.com/news/pr-764272724/tahap-pencairan-bsu-2022-sudah-sampai-mana-simak-infonya-di-sini
http://www.ayojakarta.com/news/pr-764272724/tahap-pencairan-bsu-2022-sudah-sampai-mana-simak-infonya-di-sini
http://www.ayojakarta.com/news/pr-764272724/tahap-pencairan-bsu-2022-sudah-sampai-mana-simak-infonya-di-sini
http://www.ayojakarta.com/news/pr-764272724/tahap-pencairan-bsu-2022-sudah-sampai-mana-simak-infonya-di-sini
http://www.ayojakarta.com/news/pr-764272724/tahap-pencairan-bsu-2022-sudah-sampai-mana-simak-infonya-di-sini
http://akurat.co/atasi-masalah-ketenagakerjaan-wamenaker-butuh-bantuan-semua-pihak
http://akurat.co/atasi-masalah-ketenagakerjaan-wamenaker-butuh-bantuan-semua-pihak
http://akurat.co/atasi-masalah-ketenagakerjaan-wamenaker-butuh-bantuan-semua-pihak
http://akurat.co/atasi-masalah-ketenagakerjaan-wamenaker-butuh-bantuan-semua-pihak
http://akurat.co/atasi-masalah-ketenagakerjaan-wamenaker-butuh-bantuan-semua-pihak
http://sigijateng.id/2022/ikut-magang-di-perusahaan-500-siswa-smkn-1-binangun-didaftarkan-program-bpjs-ketenagakerjaan
http://sigijateng.id/2022/ikut-magang-di-perusahaan-500-siswa-smkn-1-binangun-didaftarkan-program-bpjs-ketenagakerjaan
http://sigijateng.id/2022/ikut-magang-di-perusahaan-500-siswa-smkn-1-binangun-didaftarkan-program-bpjs-ketenagakerjaan
http://sigijateng.id/2022/ikut-magang-di-perusahaan-500-siswa-smkn-1-binangun-didaftarkan-program-bpjs-ketenagakerjaan
http://sigijateng.id/2022/ikut-magang-di-perusahaan-500-siswa-smkn-1-binangun-didaftarkan-program-bpjs-ketenagakerjaan
http://sigijateng.id/2022/ikut-magang-di-perusahaan-500-siswa-smkn-1-binangun-didaftarkan-program-bpjs-ketenagakerjaan
http://sigijateng.id/2022/ikut-magang-di-perusahaan-500-siswa-smkn-1-binangun-didaftarkan-program-bpjs-ketenagakerjaan
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SMK Negeri 1 Binangun, Rabu 24 Agustus 2022. 

Dewi Manik Imannury mengatakan, SMK Negeri 1 

Binangun sadar akan resiko kecelakaan saat 

bekerja, termasuk bagi siswanya yang sedang 

magang, dengan memfasilitasi BPJS 

Ketenagakerjaan Cilacap untuk sosialisasi BPJS 

Ketenagakerjaan Dewi juga menghimbau untuk 

sekolah dan perguruan tinggi lainnya agar juga 

peduli akan keselamatan anak magang dan 

mahasiswa KKN dengan cara memberikan 

perlimdungan dalam progtam BPJS 

Ketemagakerjaan. 

50. 26 

Augu

st 

2022 

Bersama 

Kementerian 

Ketenagakerjaan 

dan IPB University, 

Pemkot 

Pangkalpinang 

Gencarkan Program 

Perluasan 

Kesempatan Kerja 

Berbasis Kawasan 

Positiv

e 

Okeyboz.com OKEYBOZ.COM, PANGKALPINANG,- Dalam rangka 

pelaksanaan program perluasan kesempatan 

kerja berbasis kawasan oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia bekerjasama 

dengan IPB University terkait dengan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat atau kelompok usaha 

yang akan dilakukan pembinaan dan 

pengembangan usaha, Dinas Penanaman Modal 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 

Kota Pangkalpinang mengundang segenap 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan 

Pemkot Pangkalpinang serta stakeholder terkait, 

Jumat (26/8/2022) di Ruang Pertemuan Bappeda 

Kota Pangkalpinang. Tenaga Ahli dari IPB 

University, Dr. Alla Asmara, S.Pt, M.Si 

menyampaikan program tersebut bertujuan 

untuk mengintegrasikan sumber daya dan pelaku 

usaha Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dalam suatu 

kawasan potensial secara komprehensif sehingga 

mampu memainkan peran penting dalam seluruh 

tindakan kewirausahaan. OKEYBOZ.COM, 

PANGKALPINANG,- Dalam rangka pelaksanaan 

program perluasan kesempatan kerja berbasis 

kawasan oleh Kementerian Ketenagakerjaan 

Republik Indonesia bekerjasama dengan IPB 

University terkait dengan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat atau kelompok usaha 

yang akan dilakukan pembinaan dan 

pengembangan usaha, Dinas Penanaman Modal 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 

Kota Pangkalpinang mengundang segenap 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan 

Pemkot Pangkalpinang serta stakeholder terkait, 

http://okeyboz.com/index.php/2022/08/26/bersama-kementerian-ketenagakerjaan-dan-ipb-university-pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
http://okeyboz.com/index.php/2022/08/26/bersama-kementerian-ketenagakerjaan-dan-ipb-university-pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
http://okeyboz.com/index.php/2022/08/26/bersama-kementerian-ketenagakerjaan-dan-ipb-university-pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
http://okeyboz.com/index.php/2022/08/26/bersama-kementerian-ketenagakerjaan-dan-ipb-university-pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
http://okeyboz.com/index.php/2022/08/26/bersama-kementerian-ketenagakerjaan-dan-ipb-university-pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
http://okeyboz.com/index.php/2022/08/26/bersama-kementerian-ketenagakerjaan-dan-ipb-university-pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
http://okeyboz.com/index.php/2022/08/26/bersama-kementerian-ketenagakerjaan-dan-ipb-university-pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
http://okeyboz.com/index.php/2022/08/26/bersama-kementerian-ketenagakerjaan-dan-ipb-university-pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
http://okeyboz.com/index.php/2022/08/26/bersama-kementerian-ketenagakerjaan-dan-ipb-university-pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
http://okeyboz.com/index.php/2022/08/26/bersama-kementerian-ketenagakerjaan-dan-ipb-university-pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
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Jumat (26/8/2022) di Ruang Pertemuan Bappeda 

Kota Pangkalpinang. Tenaga Ahli dari IPB 

University, Dr. Alla Asmara, S.Pt, M.Si 

menyampaikan program tersebut bertujuan 

untuk mengintegrasikan sumber daya dan pelaku 

usaha Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dalam suatu 

kawasan potensial secara komprehensif sehingga 

mampu memainkan peran penting dalam seluruh 

tindakan kewirausahaan. 

51. 26 

Augu

st 

2022 

Kemnaker Buka 

Pendaftaran 

Magang dari 

Rumah dengan 

Uang Saku Rp1 

Juta, Berikut 

Linknya - Seputar 

Tangsel 

Neutral Seputartangse

l 

SEPUTARTANGSEL.COM- Kementerian 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia ( Kemnaker ) 

bekerja sama dengan beberapa startup serta 

UKM membuka lowongan magang besar-besaran. 

Namun berbeda dengan magang pada umumnya, 

magang ini akan dilaksanakan secara virtual 

selama 4 bulan. Berikut beberapa startup dan 

umkm bertranformasi digital yang membuka 

pendaftaran untuk magang virtual: 1. Atourin. 

52. 26 

Augu

st 

2022 

Transformasi BLK 

Riau, Gubernur 

Syamsuar 

Tandatangani 

Naskah Perjanjian 

Hibah Daerah - 

Kilasdaerah.kompas

.com 

Neutral Kompas Gubernur Riau Syamsuar melakukan 

penandatanganan naskah perjanjian hibah 

daerah dan serah terima lahan bangunan dalam 

rangka transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) di 

Ruang Tridharma Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker), Jakarta, Jumat (26/8/2022). 

Perjanjian kerja sama tersebut dilakukan 

Syamsuar dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) 

Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan 

Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) 

Kemenaker Republik Indonesia (RI). Dalam 

kegiatan penting itu, orang nomor satu di Riau ini 

hadir didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja 

Transmigrasi (Kadisnakertrans) Riau Imron 

Rosyadi dan Kepala Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah (BPKAD) Indra. "Kerja sama ini 

merupakan wujud kolaborasi dalam peningkatan 

kompetensi daya saing dan penciptaan 

kesempatan kerja," ujar dalam keterangan 

tertulis yang Kompas. 

53. 26 

Augu

st 

2022 

Transformasi BLK 

Riau, Gubernur 

Syamsuar Tanda 

Tangani Naskah 

Perjanjian Hibah 

Daerah - 

Neutral Kompas Gubernur Riau Syamsuar melakukan 

penandatanganan naskah perjanjian hibah 

daerah dan serah terima lahan bangunan dalam 

rangka transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) di 

Ruang Tridharma Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker), Jakarta, Jumat (26/8/2022). 

http://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-145371998/kemnaker-buka-pendaftaran-magang-dari-rumah-dengan-uang-saku-rp1-juta-berikut-linknya
http://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-145371998/kemnaker-buka-pendaftaran-magang-dari-rumah-dengan-uang-saku-rp1-juta-berikut-linknya
http://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-145371998/kemnaker-buka-pendaftaran-magang-dari-rumah-dengan-uang-saku-rp1-juta-berikut-linknya
http://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-145371998/kemnaker-buka-pendaftaran-magang-dari-rumah-dengan-uang-saku-rp1-juta-berikut-linknya
http://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-145371998/kemnaker-buka-pendaftaran-magang-dari-rumah-dengan-uang-saku-rp1-juta-berikut-linknya
http://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-145371998/kemnaker-buka-pendaftaran-magang-dari-rumah-dengan-uang-saku-rp1-juta-berikut-linknya
http://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-145371998/kemnaker-buka-pendaftaran-magang-dari-rumah-dengan-uang-saku-rp1-juta-berikut-linknya
http://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-145371998/kemnaker-buka-pendaftaran-magang-dari-rumah-dengan-uang-saku-rp1-juta-berikut-linknya
http://kilasdaerah.kompas.com/riau/read/2022/08/27/14091071/transformasi-blk-riau-gubernur-syamsuar-tandatangani-naskah-perjanjian-hibah
http://kilasdaerah.kompas.com/riau/read/2022/08/27/14091071/transformasi-blk-riau-gubernur-syamsuar-tandatangani-naskah-perjanjian-hibah
http://kilasdaerah.kompas.com/riau/read/2022/08/27/14091071/transformasi-blk-riau-gubernur-syamsuar-tandatangani-naskah-perjanjian-hibah
http://kilasdaerah.kompas.com/riau/read/2022/08/27/14091071/transformasi-blk-riau-gubernur-syamsuar-tandatangani-naskah-perjanjian-hibah
http://kilasdaerah.kompas.com/riau/read/2022/08/27/14091071/transformasi-blk-riau-gubernur-syamsuar-tandatangani-naskah-perjanjian-hibah
http://kilasdaerah.kompas.com/riau/read/2022/08/27/14091071/transformasi-blk-riau-gubernur-syamsuar-tandatangani-naskah-perjanjian-hibah
http://kilasdaerah.kompas.com/riau/read/2022/08/27/14091071/transformasi-blk-riau-gubernur-syamsuar-tandatangani-naskah-perjanjian-hibah
http://kilasdaerah.kompas.com/riau/read/2022/08/27/14091071/transformasi-blk-riau-gubernur-syamsuar-tandatangani-naskah-perjanjian-hibah
http://kilasdaerah.kompas.com/riau/read/2022/08/27/14091071/transformasi-blk-riau-gubernur-syamsuar-tanda-tangani-naskah-perjanjian
http://kilasdaerah.kompas.com/riau/read/2022/08/27/14091071/transformasi-blk-riau-gubernur-syamsuar-tanda-tangani-naskah-perjanjian
http://kilasdaerah.kompas.com/riau/read/2022/08/27/14091071/transformasi-blk-riau-gubernur-syamsuar-tanda-tangani-naskah-perjanjian
http://kilasdaerah.kompas.com/riau/read/2022/08/27/14091071/transformasi-blk-riau-gubernur-syamsuar-tanda-tangani-naskah-perjanjian
http://kilasdaerah.kompas.com/riau/read/2022/08/27/14091071/transformasi-blk-riau-gubernur-syamsuar-tanda-tangani-naskah-perjanjian
http://kilasdaerah.kompas.com/riau/read/2022/08/27/14091071/transformasi-blk-riau-gubernur-syamsuar-tanda-tangani-naskah-perjanjian
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Kilasdaerah.kompas

.com 

Perjanjian kerja sama tersebut dilakukan 

Syamsuar dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) 

Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan 

Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) 

Kemenaker Republik Indonesia (RI). Dalam 

kegiatan penting itu, orang nomor satu di Riau ini 

hadir didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja 

Transmigrasi (Kadisnakertrans) Riau Imron 

Rosyadi dan Kepala Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah (BPKAD) Indra. "Kerja sama ini 

merupakan wujud kolaborasi dalam peningkatan 

kompetensi daya saing dan penciptaan 

kesempatan kerja," ujar Anwar dalam keterangan 

tertulis yang Kompas. 

54. 26 

Augu

st 

2022 

10 Hektar Lahan 

Pemprov di Kubang 

Diserahkan ke 

Kemnaker 

Neutral Jejakriau.co Sebanyak 10 hektar aset lahan milik Pemerintah 

Provinsi Riau di Kubang Kabupaten Kampar, 

diserahkan kepada Kementerian tenaga Kerja 

(Kemnaker) RI. Selain lahan 10 hektar di Kubang, 

bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Dumai 

juga diserahkan ke Kemnaker. Penyerahan lahan 

seluas 10 hektar itu merupakan bagian dari 

pengembangan BLK Pekanbaru. Penyerahan aset 

itu tertuang dalam penandatanganan naskah 

perjanjian hibah daerah dan serah terima lahan 

bangunan dalam rangka transformasi BLK oleh 

Gubernur Riau Syamsuar. 

55. 26 

Augu

st 

2022 

TERBARU! Syarat 

Penerima BSU 2022 

Menyusul BLT 

Subsidi Gaji Rp1 

Juta Telah 

Dialokasikan 

Positiv

e 

Ayo Bandung Kabar terkait dana BSU 2022 yang telah 

dialokasikan seolah menjadi titik terang sekaligus 

berita gembira bagi para pekerja calon penerima 

dana BLT subsidi gaji Rp1 juta. Sesuai dengan 

Permenaker Nomor 21 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa 

Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam 

Penanganan Dampak Coronavirus Disease 2019 

(Covid-19), berikut syarat penerima BSU 2022 

yang harus dipenuhi. Penantian BSU 2022 sejak 

April lalu bukan waktu yang sebentar bagi 

pekerja. Harap-harap cemas dengan segudang 

tanya mengenai kepastian penyaluran BLT subsidi 

gaji akhirnya sedikit terjawab. 

http://kilasdaerah.kompas.com/riau/read/2022/08/27/14091071/transformasi-blk-riau-gubernur-syamsuar-tanda-tangani-naskah-perjanjian
http://kilasdaerah.kompas.com/riau/read/2022/08/27/14091071/transformasi-blk-riau-gubernur-syamsuar-tanda-tangani-naskah-perjanjian
http://jejakriau.co/berita/baca/10-hektar-lahan-pemprov-di-kubang-diserahkan-ke-kemnaker
http://jejakriau.co/berita/baca/10-hektar-lahan-pemprov-di-kubang-diserahkan-ke-kemnaker
http://jejakriau.co/berita/baca/10-hektar-lahan-pemprov-di-kubang-diserahkan-ke-kemnaker
http://jejakriau.co/berita/baca/10-hektar-lahan-pemprov-di-kubang-diserahkan-ke-kemnaker
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784271606/terbaru-syarat-penerima-bsu-2022-menyusul-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-telah-dialokasikan
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784271606/terbaru-syarat-penerima-bsu-2022-menyusul-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-telah-dialokasikan
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784271606/terbaru-syarat-penerima-bsu-2022-menyusul-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-telah-dialokasikan
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784271606/terbaru-syarat-penerima-bsu-2022-menyusul-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-telah-dialokasikan
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784271606/terbaru-syarat-penerima-bsu-2022-menyusul-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-telah-dialokasikan
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784271606/terbaru-syarat-penerima-bsu-2022-menyusul-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-telah-dialokasikan
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56. 26 

Augu

st 

2022 

BSU 2022 Sudah 

Cair Rp1 Juta ke 

Rekening? Pekerja 

yang Dapat BLT 

Subsidi Harus Rutin 

Cek Link Kemnaker 

Positiv

e 

Ayo Semarang - Apakah BSU 2022 atau BLT subsidi gaji tahun ini 

sudah cair Rp1 juta ke rekening pekerja?. Bagi 

pekerja yang sesuai syarat dan ketentuan sebagai 

penerima BSU 2022 mesti rutin cek link 

Kemnaker yang kami sediakan dalam artikel ini. 

Dengan rutin cek link Kemnaker, pekerja dapat 

mengetahui kisi-kisi dan informasi penting 

lainnya seputar BSU 2022. Dana BSU 2022 

merupakan salah satu program bantuan dari 

Pemerintah melalui Kemnaker. 

57. 26 

Augu

st 

2022 

Ngatiyana Akui 

Peran Penting HRD, 

Pemkot Cimahi 

Fasilitasi Sertifikasi 

Puluhan HRD 

Positiv

e 

Inilah Koran Wali Kota Cimahi Ngatiyana menilai divisi HRD 

memiliki peran penting dalam pengelolaan 

sumber daya manusia atau karyawan di 

perusahaan. Untuk itu, Ngatiyana menganjurkan 

para pelaku HRD khususnya yang ada di 

perusahaan di Kota Cimahi harus segera memiliki 

sertifikasi kompetensi. "Sertifikasi tersebut 

menjadi penjamin kompetensi profesional dalam 

bidang HRD," kata Ngatiyana di Cimahi, Jumat 26 

Agustus 2022. Ia menyebut, Pemkot Cimahi telah 

memberi fasilitasi Bimbingan Teknis Sertifikasi 

Profesi untuk 45 pelaku HRD perusahaan di Kota 

Cimahi. 

58. 26 

Augu

st 

2022 

Terbang Ke Jakarta, 

Bupati Jeneponto 

MOU Dengan 

Kemenaker RI, Ini 

Tujuanya 

Neutral Sulselsatu.co

m 

Bupati Jeneponto Iksan Iskandar terbang ke 

Jakarta untuk memenuhi undangan Kementrian 

Tenaga Kerja Republik Indonesia (Kemenaker RI), 

Jumat (26/08/2022). Hal tersebut disampaikan 

oleh Mustaufiq (Kepala Bagian Protokol dan 

komunikasi pimpinan) yang mendampingi Bupati 

Jeneponto Iksan Iskandar. Kata Mustaufiq, Bupati 

Jeneponto Iksan Iskandar ke Jakarta untuk 

memenuhi undangan dalam rangka 

penandatanganan Memorandum of 

Understanding (MoU) terkait Peningkatan 

Kompetensi Dan Pemberian Bantuan Permodalan 

Bagi Kelompok Masyarakat di Kabupaten 

Jeneponto bersama Menteri Ketenagakerjaan, 

Ida Fauziyah. "Hari ini cuman ada 2 Kabupaten di 

Sulawesi Selatan yakni Jeneponto dan Selayar 

(MOU) dan ada 5 Provinsi yakni Bali, Lampung, 

Riau, Sulawesi utara dan Sulawesi Tengah," ujar 

Mustaufiq. 

http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774273270/bsu-2022-sudah-cair-rp1-juta-ke-rekening-pekerja-yang-dapat-blt-subsidi-harus-rutin-cek-link-kemnaker
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774273270/bsu-2022-sudah-cair-rp1-juta-ke-rekening-pekerja-yang-dapat-blt-subsidi-harus-rutin-cek-link-kemnaker
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774273270/bsu-2022-sudah-cair-rp1-juta-ke-rekening-pekerja-yang-dapat-blt-subsidi-harus-rutin-cek-link-kemnaker
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774273270/bsu-2022-sudah-cair-rp1-juta-ke-rekening-pekerja-yang-dapat-blt-subsidi-harus-rutin-cek-link-kemnaker
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774273270/bsu-2022-sudah-cair-rp1-juta-ke-rekening-pekerja-yang-dapat-blt-subsidi-harus-rutin-cek-link-kemnaker
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774273270/bsu-2022-sudah-cair-rp1-juta-ke-rekening-pekerja-yang-dapat-blt-subsidi-harus-rutin-cek-link-kemnaker
http://www.inilahkoran.com/ngatiyana-akui-peran-penting-hrd-pemkot-cimahi-fasilitasi-sertifikasi-puluhan-hrd
http://www.inilahkoran.com/ngatiyana-akui-peran-penting-hrd-pemkot-cimahi-fasilitasi-sertifikasi-puluhan-hrd
http://www.inilahkoran.com/ngatiyana-akui-peran-penting-hrd-pemkot-cimahi-fasilitasi-sertifikasi-puluhan-hrd
http://www.inilahkoran.com/ngatiyana-akui-peran-penting-hrd-pemkot-cimahi-fasilitasi-sertifikasi-puluhan-hrd
http://www.inilahkoran.com/ngatiyana-akui-peran-penting-hrd-pemkot-cimahi-fasilitasi-sertifikasi-puluhan-hrd
http://www.sulselsatu.com/2022/08/26/berita-utama/terbang-ke-jakarta-bupati-jeneponto-mou-dengan-kemenaker-ri-ini-tujuanya.html
http://www.sulselsatu.com/2022/08/26/berita-utama/terbang-ke-jakarta-bupati-jeneponto-mou-dengan-kemenaker-ri-ini-tujuanya.html
http://www.sulselsatu.com/2022/08/26/berita-utama/terbang-ke-jakarta-bupati-jeneponto-mou-dengan-kemenaker-ri-ini-tujuanya.html
http://www.sulselsatu.com/2022/08/26/berita-utama/terbang-ke-jakarta-bupati-jeneponto-mou-dengan-kemenaker-ri-ini-tujuanya.html
http://www.sulselsatu.com/2022/08/26/berita-utama/terbang-ke-jakarta-bupati-jeneponto-mou-dengan-kemenaker-ri-ini-tujuanya.html
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59. 26 

Augu

st 

2022 

Bersama 

Kementerian 

Ketenagakerjaan 

dan IPB University, 

Pemkot 

Pangkalpinang 

Gencarkan Program 

Perluasan 

Kesempatan Kerja 

Berbasis Kawasan 

Positiv

e 

Forum 

Keadilan 

Babel 

Dalam rangka pelaksanaan program perluasan 

kesempatan kerja berbasis kawasan oleh 

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia 

bekerjasama dengan IPB University terkait 

dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat atau 

kelompok usaha yang akan dilakukan pembinaan 

dan pengembangan usaha, Dinas Penanaman 

Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga 

Kerja Kota Pangkalpinang mengundang segenap 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan 

Pemkot Pangkalpinang serta stakeholder terkait, 

Jumat (26/8/2022) di Ruang Pertemuan Bappeda 

Kota Pangkalpinang. "Program ini bertujuan 

untuk menciptakan perluasan kesempatan kerja 

yang handal dalam mengurangi pengangguran, 

serta mendukung pemulihan ekonomi nasional di 

Indonesia", ujar Dr. Alla Asmara pada pertemuan 

tersebut. "Dengan terciptanya ekosistem 

kewirausahaan, diharapkan adanya daya dukung 

ekosistem kewirausahaan hulu-on form-hilir-off 

farm-off taker yang mendukung TKM untuk terus 

tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan", 

ungkapnya. Diketahui, pelatihan dan 

pendampingan tersebut diperuntukkan bagi 

pemula yang terfokus pada empat bidang 

kewirausahaan, yakni peternakan, kuliner, 

souvenir dan jasa (digital). 

60. 26 

Augu

st 

2022 

Bersama 

Kemenaker dan IPB 

University, Pemkot 

Pangkalpinang 

Gencarkan Program 

PKKBK | Warta 

Reformasi 

Neutral Wartareforma

si 

Com- Bersama Kementerian Ketenagakerjaan 

Republik Indonesia (Kemenaker RI) bekerjasama 

dengan IPB University, Pemerintah Kota 

Pangkalpinang gencarkan Program perluasan 

kesempatan kerja berbasis kawasan (PKKBK). 

Kota Pangkalpinang, Wartareformasi. "Dalam 

rangka pelaksanaan program perluasan 

kesempatan kerja berbasis kawasan (PKKBK), 

terkait dengan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat atau kelompok usaha yang akan 

dilakukan pembinaan dan pengembangan usaha, 

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang 

mengundang segenap Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) di Lingkungan Pemkot 

Pangkalpinang serta stakeholder terkait, Jumat 

(26/8/2022) di Ruang Pertemuan Bappeda Kota 

Pangkalpinang. Tenaga Ahli dari IPB University, 

http://forumkeadilanbabel.com/2022/08/26/bersama-kementerian-ketenagakerjaan-dan-ipb-university-pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
http://forumkeadilanbabel.com/2022/08/26/bersama-kementerian-ketenagakerjaan-dan-ipb-university-pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
http://forumkeadilanbabel.com/2022/08/26/bersama-kementerian-ketenagakerjaan-dan-ipb-university-pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
http://forumkeadilanbabel.com/2022/08/26/bersama-kementerian-ketenagakerjaan-dan-ipb-university-pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
http://forumkeadilanbabel.com/2022/08/26/bersama-kementerian-ketenagakerjaan-dan-ipb-university-pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
http://forumkeadilanbabel.com/2022/08/26/bersama-kementerian-ketenagakerjaan-dan-ipb-university-pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
http://forumkeadilanbabel.com/2022/08/26/bersama-kementerian-ketenagakerjaan-dan-ipb-university-pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
http://forumkeadilanbabel.com/2022/08/26/bersama-kementerian-ketenagakerjaan-dan-ipb-university-pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
http://forumkeadilanbabel.com/2022/08/26/bersama-kementerian-ketenagakerjaan-dan-ipb-university-pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
http://forumkeadilanbabel.com/2022/08/26/bersama-kementerian-ketenagakerjaan-dan-ipb-university-pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
http://www.wartareformasi.com/2022/08/26/bersama-kemenaker-dan-ipb-university-pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-pkkbk
http://www.wartareformasi.com/2022/08/26/bersama-kemenaker-dan-ipb-university-pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-pkkbk
http://www.wartareformasi.com/2022/08/26/bersama-kemenaker-dan-ipb-university-pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-pkkbk
http://www.wartareformasi.com/2022/08/26/bersama-kemenaker-dan-ipb-university-pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-pkkbk
http://www.wartareformasi.com/2022/08/26/bersama-kemenaker-dan-ipb-university-pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-pkkbk
http://www.wartareformasi.com/2022/08/26/bersama-kemenaker-dan-ipb-university-pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-pkkbk
http://www.wartareformasi.com/2022/08/26/bersama-kemenaker-dan-ipb-university-pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-pkkbk
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Dr. Alla Asmara, S.Pt, M.Si menyampaikan 

program tersebut bertujuan untuk 

mengintegrasikan sumber daya dan pelaku usaha 

Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dalam suatu 

kawasan potensial secara komprehensif sehingga 

mampu memainkan peran penting dalam seluruh 

tindakan kewirausahaan. 

61. 26 

Augu

st 

2022 

Dukung 

Penyerapan 

Angkatan Kerja dan 

Kurangi 

Pengangguran, 

Kemnaker 

Berkolaborasi 

Strategis dengan 

Berbagai 

Stakeholder 

Positiv

e 

Wartapembar

uan.co.id 

Dalam meningkatkan kompetensi daya saing dan 

penciptaan kesempatan kerja untuk mendukung 

penyerapan angkatan kerja di pasar kerja serta 

mengurangi angka pengangguran, Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan 

kolaborasi strategis dengan pemerintah daerah, 

asosiasi profesi serta mitra industri. Kolaborasi 

yang dilakukan Kemnaker itu berupa 

Penandatanganan Serah Terima Lahan dan 

Bangunan dalam rangka Transformasi BLK serta 

Penandatanganan Nota Kesepakatan Peningkatan 

Kompetensi dengan Pemerintah Daerah dan 

Mitra Industri. Adapun Pemda yang melakukan 

serah terima lahan, peralatan, mesin, gedung, 

bangunan, jalan, irigasi dan jaringan kepada 

Kemnaker untuk dikembangkan menjadi UPTP 

BPVP dan Balai Perluasan Kesempatan Kerja 

sebagai adalah Pemerintah Provinsi Bali, 

Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi 

Lampung, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, 

dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. 

Selain itu juga dilakukan penandatanganan Nota 

Kesepemahaman Bersama antara Kemnaker 

dengan Dewan Pertukangan Nasional Perkasa, 

dan Nota Kesepemahaman Bersama antara 

Kemnaker dengan PT Wanatiara Persada, dalam 

meningkatkan kompetensi di bidang pertukangan 

dan juga bidang pertambangan serta pemurnian 

bijih nikel. 

62. 26 

Augu

st 

2022 

Tekan 

Pengangguran di 

Indonesia, Ini 

Strategi Kemnaker 

Negativ

e 

Idx Channel Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengambil langkah 

inisiatif untuk mengurangi angka pengangguran 

di Indonesia. Hal itu untuk meningkatkan 

kompetensi daya saing pekerja Indonesia. Untuk 

merealisasikannya, Kemnaker menggandeng 

pemerintah daerah, asosiasi profesi, hingga mitra 

industri. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/dukung-penyerapan-angkatan-kerja-dan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/dukung-penyerapan-angkatan-kerja-dan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/dukung-penyerapan-angkatan-kerja-dan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/dukung-penyerapan-angkatan-kerja-dan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/dukung-penyerapan-angkatan-kerja-dan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/dukung-penyerapan-angkatan-kerja-dan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/dukung-penyerapan-angkatan-kerja-dan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/dukung-penyerapan-angkatan-kerja-dan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/dukung-penyerapan-angkatan-kerja-dan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/dukung-penyerapan-angkatan-kerja-dan.html
http://www.idxchannel.com/economics/tekan-pengangguran-di-indonesia-ini-strategi-kemnaker
http://www.idxchannel.com/economics/tekan-pengangguran-di-indonesia-ini-strategi-kemnaker
http://www.idxchannel.com/economics/tekan-pengangguran-di-indonesia-ini-strategi-kemnaker
http://www.idxchannel.com/economics/tekan-pengangguran-di-indonesia-ini-strategi-kemnaker
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mengatakan kolaborasi tersebut bertujuan 

menciptakan kesempatan kerja atau mendukung 

penyerapan angkatan kerja di pasar. 

63. 26 

Augu

st 

2022 

Info Loker 2022: 

Virtual Job Fair 

Gratis 

Disnakertrans 

Yogyakarta, Cek 

Link Daftarnya! 

Positiv

e 

Pikiran Rakyat 

Bekasi 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta akan mengadakan 

Virtual Job Fair 2022. Virtual Job Fair 2022 yang 

diadakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Yogyakarta adalah untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat yang sedang mencari lowongan kerja 

(loker). Lebih singkatnya, nama pameran bursa 

kerja di kota Yogyakarta ini disebut dengan Jogja 

Virtual Job Fair 2022. Pameran Bursa Kerja Online 

atau Virtual Job Fair tersebut diadakan secara 

gratis bagi para pencari loker. 

64. 26 

Augu

st 

2022 

Bersama 

Kementerian 

Ketenagakerjaan 

dan IPB University, 

Pemkot 

Pangkalpinang 

Gencarkan Program 

Perluasan 

Kesempatan Kerja 

Berbasis Kawasan 

Positiv

e 

Bangkaindepe

ndent.com 

Dalam rangka pelaksanaan program perluasan 

kesempatan kerja berbasis kawasan oleh 

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia 

bekerjasama dengan IPB University terkait 

dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat atau 

kelompok usaha yang akan dilakukan pembinaan 

dan pengembangan usaha, Dinas Penanaman 

Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga 

Kerja Kota Pangkalpinang mengundang segenap 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan 

Pemkot Pangkalpinang serta stakeholder terkait, 

Jumat (26/8/2022) di Ruang Pertemuan Bappeda 

Kota Pangkalpinang. Tenaga Ahli dari IPB 

University, Dr. Alla Asmara, S.Pt, M.Si 

menyampaikan program tersebut bertujuan 

untuk mengintegrasikan sumber daya dan pelaku 

usaha Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dalam suatu 

kawasan potensial secara komprehensif sehingga 

mampu memainkan peran penting dalam seluruh 

tindakan kewirausahaan. Akademisi IPB 

University ini menambahkan, program kali ini 

diharapkan termanfaatkannya sumber daya 

secara berkelanjutan. Selain itu, bertujuan untuk 

menciptakan kewirausahaan untuk tumbuh dan 

berkembang di Kota Beribu Senyuman. 

65. 26 

Augu

st 

2022 

Ada Kemudahan 

Bagi Pekerja Yang 

Butuh Biaya 

Positiv

e 

Rumah.com Kalangan pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan 

bisa mendapatkan pembiayaan untuk renovasi 

rumah, uang muka, maupun KPR yang lebih 

mudah dari Bank BTN. Kemudahannya antara lain 

tanpa ada iuran tambahan, suku bunga ringan, 

http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-125365297/info-loker-2022-virtual-job-fair-gratis-disnakertrans-yogyakarta-cek-link-daftarnya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-125365297/info-loker-2022-virtual-job-fair-gratis-disnakertrans-yogyakarta-cek-link-daftarnya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-125365297/info-loker-2022-virtual-job-fair-gratis-disnakertrans-yogyakarta-cek-link-daftarnya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-125365297/info-loker-2022-virtual-job-fair-gratis-disnakertrans-yogyakarta-cek-link-daftarnya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-125365297/info-loker-2022-virtual-job-fair-gratis-disnakertrans-yogyakarta-cek-link-daftarnya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-125365297/info-loker-2022-virtual-job-fair-gratis-disnakertrans-yogyakarta-cek-link-daftarnya
http://www.bangkaindependent.com/bersama-kementerian-ketenagakerjaan-dan-ipb-university-pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
http://www.bangkaindependent.com/bersama-kementerian-ketenagakerjaan-dan-ipb-university-pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
http://www.bangkaindependent.com/bersama-kementerian-ketenagakerjaan-dan-ipb-university-pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
http://www.bangkaindependent.com/bersama-kementerian-ketenagakerjaan-dan-ipb-university-pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
http://www.bangkaindependent.com/bersama-kementerian-ketenagakerjaan-dan-ipb-university-pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
http://www.bangkaindependent.com/bersama-kementerian-ketenagakerjaan-dan-ipb-university-pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
http://www.bangkaindependent.com/bersama-kementerian-ketenagakerjaan-dan-ipb-university-pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
http://www.bangkaindependent.com/bersama-kementerian-ketenagakerjaan-dan-ipb-university-pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
http://www.bangkaindependent.com/bersama-kementerian-ketenagakerjaan-dan-ipb-university-pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
http://www.bangkaindependent.com/bersama-kementerian-ketenagakerjaan-dan-ipb-university-pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
http://www.rumah.com/berita-properti/2022/8/206061/ada-kemudahan-bagi-pekerja-yang-butuh-biaya-renovasi-uang-muka-hingga-kpr
http://www.rumah.com/berita-properti/2022/8/206061/ada-kemudahan-bagi-pekerja-yang-butuh-biaya-renovasi-uang-muka-hingga-kpr
http://www.rumah.com/berita-properti/2022/8/206061/ada-kemudahan-bagi-pekerja-yang-butuh-biaya-renovasi-uang-muka-hingga-kpr
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Renovasi, Uang 

Muka, Hingga KPR 

hingga tenor panjang mencapai 30 tahun. 

Anggota BP Jamsostek yang merupakan kalangan 

pekerja bisa mendapatkan pembiayaan 

perumahan (KPR) dengan bunga ekstra rendah. 

Menurut Direktur Utama Bank BTN Haru 

Koesmahargyo, program KPR MLT BPJS 

Ketenagakerjaan ini bisa menjadi solusi untuk 

kalangan pekerja mendapatkan pembiayaan 

perumahan yang menarik dan terbukti minat 

yang cukup tinggi untuk KPR yang dikolaborasikan 

antara Bank BTN-BP Jamsostek ini. 

66. 26 

Augu

st 

2022 

Kemnaker 

Berkolaborasi 

dengan Berbagai 

Stakeholder Guna 

Mengurangi Angka 

Pengangguran 

Positiv

e 

Progresnews.i

nfo 

Kolaborasi yang dilakukan Kemnaker itu berupa 

Penandatanganan Serah Terima Lahan dan 

Bangunan dalam rangka Transformasi BLK serta 

Penandatanganan Nota Kesepakatan Peningkatan 

Kompetensi dengan Pemerintah Daerah dan 

Mitra Industri. Selain itu juga dilakukan 

penandatanganan Nota Kesepemahaman 

Bersama antara Kemnaker dengan Dewan 

Pertukangan Nasional Perkasa, dan Nota 

Kesepemahaman Bersama antara Kemnaker 

dengan PT Wanatiara Persada, dalam 

meningkatkan kompetensi di bidang pertukangan 

dan juga bidang pertambangan serta pemurnian 

bijih nikel. Dalam meningkatkan kompetensi daya 

saing dan penciptaan kesempatan kerja untuk 

mendukung penyerapan angkatan kerja di pasar 

kerja serta mengurangi angka pengangguran, 

Kementerian Ketenagakerjaan melakukan 

kolaborasi strategis dengan pemerintah daerah, 

asosiasi profesi serta mitra industri. Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah ketika 

memberikan sambutan usai menyaksikan 

penandatanganan di Ruang Tridharma Kemnaker, 

pada Jumat (26/8/2022) mengatakan, 

peningkatan kompetensi dan daya saing SDM 

bukan hanya tugas yang harus diemban oleh 

pemerintah pusat semata. 

67. 26 

Augu

st 

2022 

Dukung 

Penyerapan 

Angkatan Kerja dan 

Kurangi 

Pengangguran, 

Kemnaker 

Positiv

e 

Pripos Kolaborasi yang dilakukan Kemnaker itu berupa 

Penandatanganan Serah Terima Lahan dan 

Bangunan dalam rangka Transformasi BLK serta 

Penandatanganan Nota Kesepakatan Peningkatan 

Kompetensi dengan Pemerintah Daerah dan 

Mitra Industri. Adapun Pemda yang melakukan 

http://www.rumah.com/berita-properti/2022/8/206061/ada-kemudahan-bagi-pekerja-yang-butuh-biaya-renovasi-uang-muka-hingga-kpr
http://www.rumah.com/berita-properti/2022/8/206061/ada-kemudahan-bagi-pekerja-yang-butuh-biaya-renovasi-uang-muka-hingga-kpr
http://progresnews.info/2022/08/26/kemnaker-berkolaborasi-berbagai-stakeholder-guna-mengurangi-angka-pengangguran
http://progresnews.info/2022/08/26/kemnaker-berkolaborasi-berbagai-stakeholder-guna-mengurangi-angka-pengangguran
http://progresnews.info/2022/08/26/kemnaker-berkolaborasi-berbagai-stakeholder-guna-mengurangi-angka-pengangguran
http://progresnews.info/2022/08/26/kemnaker-berkolaborasi-berbagai-stakeholder-guna-mengurangi-angka-pengangguran
http://progresnews.info/2022/08/26/kemnaker-berkolaborasi-berbagai-stakeholder-guna-mengurangi-angka-pengangguran
http://progresnews.info/2022/08/26/kemnaker-berkolaborasi-berbagai-stakeholder-guna-mengurangi-angka-pengangguran
http://pripos.id/dukung-penyerapan-angkatan-kerja-dan-kurangi-pengangguran-kemnaker-kolaborasi-berbagai-pemangku-kepentingan
http://pripos.id/dukung-penyerapan-angkatan-kerja-dan-kurangi-pengangguran-kemnaker-kolaborasi-berbagai-pemangku-kepentingan
http://pripos.id/dukung-penyerapan-angkatan-kerja-dan-kurangi-pengangguran-kemnaker-kolaborasi-berbagai-pemangku-kepentingan
http://pripos.id/dukung-penyerapan-angkatan-kerja-dan-kurangi-pengangguran-kemnaker-kolaborasi-berbagai-pemangku-kepentingan
http://pripos.id/dukung-penyerapan-angkatan-kerja-dan-kurangi-pengangguran-kemnaker-kolaborasi-berbagai-pemangku-kepentingan
http://pripos.id/dukung-penyerapan-angkatan-kerja-dan-kurangi-pengangguran-kemnaker-kolaborasi-berbagai-pemangku-kepentingan
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Kolaborasi Berbagai 

Pemangku 

Kepentingan 

serah terima lahan, peralatan, mesin, gedung, 

bangunan, jalan, irigasi dan jaringan kepada 

Kemnaker untuk dikembangkan menjadi UPTP 

BPVP dan Balai Perluasan Kesempatan Kerja 

sebagai adalah Pemerintah Provinsi Bali, 

Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi 

Lampung, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, 

dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah saat sambutan 

dari Menteri setelah menyaksikan di Ruang 

Tridharma Kemnaker, pada Jumat (26/8/2022) 

mengatakan, peningkatan hanya kompetensi dan 

daya saing SDM bukan tugas yang harus 

dilakukan oleh pemerintah pusat semata. Selain 

itu juga dilakukan kompetensi Nota 

Kesepemahaman Bersama antara Kemnaker 

dengan Dewan Pertukangan Nasional Perkasa, 

dan Nota Kesepemahaman Bersama antara 

Kemnaker dengan PT Wanatiara Persada, dalam 

meningkatkan di bidang pertukangan dan juga 

penambangan bijih. 

68. 26 

Augu

st 

2022 

Intip Cara 

Kemenaker Tekan 

Angka 

Pengangguran di 

Indonesia 

Positiv

e 

Inews Portal Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengambil inisiatif 

mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. 

Kemenaker pun menggandeng pemerintah 

daerah (Pemda), asosiasi profesi, hingga mitra 

industri untuk meningkatkan kompetensi daya 

saing. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida 

Fauziyah mengatakan kolaborasi tersebut 

bertujuan menciptakan kesempatan kerja atau 

mendukung penyerapan angkatan kerja di pasar. 

Lantik 60 Pejabat Baru, Menaker: Wujud 

Reformasi Birokrasi Kemenaker. 

69. 26 

Augu

st 

2022 

Info Pencairan BSU 

2022: Jelang 

September, BLT 

Subsidi Gaji Rp1 

Juta Akan Cair? Cek 

Penerimanya di Sini 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

Simak info pencairan BSU 2022 atau BLT subsidi 

gaji Rp1 juta, jelang bulan September akankah 

segera cair?. Lantas apakah BSU 2022 atau BLT 

subsidi gaji Rp1 juta ini akan cair di bulan 

September mendatang?. BSU 2022 atau juga 

dikenal BLT subsidi gaji Rp1 juta hingga kini masih 

terus dinantikan oleh para buruh atau pekerja. 

Hal ini karena rencana penyaluran dan pencairan 

BSU 2022 masih belum rampung juga. 

http://pripos.id/dukung-penyerapan-angkatan-kerja-dan-kurangi-pengangguran-kemnaker-kolaborasi-berbagai-pemangku-kepentingan
http://pripos.id/dukung-penyerapan-angkatan-kerja-dan-kurangi-pengangguran-kemnaker-kolaborasi-berbagai-pemangku-kepentingan
http://pripos.id/dukung-penyerapan-angkatan-kerja-dan-kurangi-pengangguran-kemnaker-kolaborasi-berbagai-pemangku-kepentingan
http://www.inews.id/finance/bisnis/intip-cara-kemenaker-tekan-angka-pengangguran-di-indonesia
http://www.inews.id/finance/bisnis/intip-cara-kemenaker-tekan-angka-pengangguran-di-indonesia
http://www.inews.id/finance/bisnis/intip-cara-kemenaker-tekan-angka-pengangguran-di-indonesia
http://www.inews.id/finance/bisnis/intip-cara-kemenaker-tekan-angka-pengangguran-di-indonesia
http://www.inews.id/finance/bisnis/intip-cara-kemenaker-tekan-angka-pengangguran-di-indonesia
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095367703/info-pencairan-bsu-2022-jelang-september-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-akan-cair-cek-penerimanya-di-sini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095367703/info-pencairan-bsu-2022-jelang-september-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-akan-cair-cek-penerimanya-di-sini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095367703/info-pencairan-bsu-2022-jelang-september-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-akan-cair-cek-penerimanya-di-sini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095367703/info-pencairan-bsu-2022-jelang-september-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-akan-cair-cek-penerimanya-di-sini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095367703/info-pencairan-bsu-2022-jelang-september-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-akan-cair-cek-penerimanya-di-sini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095367703/info-pencairan-bsu-2022-jelang-september-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-akan-cair-cek-penerimanya-di-sini
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70. 26 

Augu

st 

2022 

Bersama 

Kementerian 

Ketenagakerjaan 

dan IPB University, 

Pemkot 

Pangkalpinang 

Gencarkan Program 

Perluasan 

Kesempatan Kerja 

Berbasis Kawasan - 

SWAKARYA 

Positiv

e 

Swakarya Pangkalpinang, Dalam rangka pelaksanaan 

program perluasan kesempatan kerja berbasis 

kawasan oleh Kementerian Ketenagakerjaan 

Republik Indonesia bekerjasama dengan IPB 

University terkait dengan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat atau kelompok usaha 

yang akan dilakukan pembinaan dan 

pengembangan usaha, Dinas Penanaman Modal 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 

Kota Pangkalpinang mengundang segenap 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan 

Pemkot Pangkalpinang serta stakeholder terkait, 

Jumat (26/8/2022) di Ruang Pertemuan Bappeda 

Kota Pangkalpinang. Tenaga Ahli dari IPB 

University, Dr. Alla Asmara, S.Pt, M.Si 

menyampaikan program tersebut bertujuan 

untuk mengintegrasikan sumber daya dan pelaku 

usaha Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dalam suatu 

kawasan potensial secara komprehensif sehingga 

mampu memainkan peran penting dalam seluruh 

tindakan kewirausahaan. Akademisi IPB 

University ini menambahkan, program kali ini 

diharapkan termanfaatkannya sumber daya 

secara berkelanjutan. Selain itu, bertujuan untuk 

menciptakan kewirausahaan untuk tumbuh dan 

berkembang di Kota Beribu Senyuman. 

71. 26 

Augu

st 

2022 

Contoh Slip Gaji 

Karyawan Lengkap 

dengan Format 

Penulisannya 

Positiv

e 

Inews Portal Inilah contoh slip gaji karyawan yang penting 

untuk kamu ketahui. Slip gaji adalah dokumen 

yang berisi rincian pendapatan yang diperoleh 

karyawan/pekerja dari perusahaan atau badan 

usaha tertentu. Sedangkan menurut Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015, slip gaji 

adalah bukti pembayaran atau penerimaan upah 

dari perusahaan kepada pegawainya yang sah. 

Istri Pamer Slip Gaji Suami di Medsos, Ujungnya 

Nyesel Seumur Hidup. 

72. 26 

Augu

st 

2022 

BLK Riau 

Transformation, 

Governor Syamsuar 

Signs Regional 

Grant Agreement 

Positiv

e 

Indonesia 

Postsen 

Riau Governor Syamsuar signed the regional 

grant agreement and handed over the building 

land in the context of the transformation of the 

Job Training Center (BLK) in the Tridharma Room 

of the Ministry of Manpower (Kemenaker), 

Jakarta, Friday (26/8/2022). The cooperation 

agreement was carried out by Syamsuar with the 

Directorate General (Directorate General) of 

http://swakarya.com/bersama-kementerian-ketenagakerjaan-dan-ipb-university-pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
http://swakarya.com/bersama-kementerian-ketenagakerjaan-dan-ipb-university-pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
http://swakarya.com/bersama-kementerian-ketenagakerjaan-dan-ipb-university-pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
http://swakarya.com/bersama-kementerian-ketenagakerjaan-dan-ipb-university-pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
http://swakarya.com/bersama-kementerian-ketenagakerjaan-dan-ipb-university-pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
http://swakarya.com/bersama-kementerian-ketenagakerjaan-dan-ipb-university-pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
http://swakarya.com/bersama-kementerian-ketenagakerjaan-dan-ipb-university-pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
http://swakarya.com/bersama-kementerian-ketenagakerjaan-dan-ipb-university-pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
http://swakarya.com/bersama-kementerian-ketenagakerjaan-dan-ipb-university-pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
http://swakarya.com/bersama-kementerian-ketenagakerjaan-dan-ipb-university-pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
http://swakarya.com/bersama-kementerian-ketenagakerjaan-dan-ipb-university-pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
http://www.inews.id/finance/keuangan/contoh-slip-gaji-karyawan-lengkap-dengan-format-penulisannya
http://www.inews.id/finance/keuangan/contoh-slip-gaji-karyawan-lengkap-dengan-format-penulisannya
http://www.inews.id/finance/keuangan/contoh-slip-gaji-karyawan-lengkap-dengan-format-penulisannya
http://www.inews.id/finance/keuangan/contoh-slip-gaji-karyawan-lengkap-dengan-format-penulisannya
http://indonesia.postsen.com/news/172403/BLK-Riau-Transformation-Governor-Syamsuar-Signs-Regional-Grant-Agreement.html
http://indonesia.postsen.com/news/172403/BLK-Riau-Transformation-Governor-Syamsuar-Signs-Regional-Grant-Agreement.html
http://indonesia.postsen.com/news/172403/BLK-Riau-Transformation-Governor-Syamsuar-Signs-Regional-Grant-Agreement.html
http://indonesia.postsen.com/news/172403/BLK-Riau-Transformation-Governor-Syamsuar-Signs-Regional-Grant-Agreement.html
http://indonesia.postsen.com/news/172403/BLK-Riau-Transformation-Governor-Syamsuar-Signs-Regional-Grant-Agreement.html
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Manpower Placement Development and 

Employment Opportunity Expansion (Binapenta 

and PKK) of the Ministry of Manpower of the 

Republic of Indonesia (RI). In addition to the 

regional grant agreement, the Governor also 

signs a memorandum of agreement or 

memorandum of understanding (MoU) 

strengthening competence with local 

governments (Pemda) and industrial partners. In 

this important activity, the number one person in 

Riau was present accompanied by the Head of 

the Riau Manpower and Transmigration Office 

(Kadisnakertrans) Imron Rosyadi and the Head of 

the Regional Financial and Asset Management 

Agency (BPKAD) Indra. 

73. 26 

Augu

st 

2022 

Cek BSU 2022 

Sudah Cair atau 

Belum? Ini Info 

Resmi Kemenaker 

serta Daftar Pekerja 

yang Terima BLT 

Subsidi Gaji 

Positiv

e 

Pikiran Rakyat 

Depok 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 kembali 

disalurkan oleh pemerintah kepada para pekerja. 

BSU 2022 ini merupakan bantuan subsidi gaji 

yang disalurkan Kemenaker kepada pekerja yang 

memenuhi kriteria atau syarat. Lantas, apakah 

BSU 2022 sudah cair atau belum kepada para 

pekerja? Sejak pertama kali diumumkan akan 

kembali cair, yakni pada April lalu hingga Agustus 

2022 ini, BSU 2022 belum juga mulai disalurkan. 

74. 26 

Augu

st 

2022 

The Governor of 

the Republic of 

Indonesia Signs the 

Handover of BLK 

Building Land with 

the Indonesian 

Ministry of 

Manpower 

Neutral Indonesia 

Postsen 

The agreement was carried out by Gubri 

Syamsuar with the Directorate General of 

Manpower Placement and Employment 

Expansion (Directorate General of BINAPENTA 

and PKK) of the Indonesian Ministry of 

Manpower (Kemenaker), located in the 

Tridharma room of the Ministry of Manpower, 

Jakarta, Friday (26/8/22). On that occasion, the 

Indonesian Minister of Manpower, Ida Fauziah, 

invited all parties together to collaborate on how 

to create a competent workforce. Indonesia. Riau 

Governor (Gubri) Syamsuar signed the regional 

grant agreement and handed over the building 

land in the context of the transformation of the 

Job Training Center (BLK). 

75. 26 

Augu

st 

2022 

BLK Riau 

Transformation, 

Governor Syamsuar 

Positiv

e 

Indonesia 

Postsen 

Riau Governor Syamsuar signed the regional 

grant agreement and handed over the building 

land in the context of the transformation of the 

Job Training Center (BLK) in the Tridharma Room 

of the Ministry of Manpower (Kemenaker), 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095368042/cek-bsu-2022-sudah-cair-atau-belum-ini-info-resmi-kemenaker-serta-daftar-pekerja-yang-terima-blt-subsidi-gaji
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095368042/cek-bsu-2022-sudah-cair-atau-belum-ini-info-resmi-kemenaker-serta-daftar-pekerja-yang-terima-blt-subsidi-gaji
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095368042/cek-bsu-2022-sudah-cair-atau-belum-ini-info-resmi-kemenaker-serta-daftar-pekerja-yang-terima-blt-subsidi-gaji
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095368042/cek-bsu-2022-sudah-cair-atau-belum-ini-info-resmi-kemenaker-serta-daftar-pekerja-yang-terima-blt-subsidi-gaji
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095368042/cek-bsu-2022-sudah-cair-atau-belum-ini-info-resmi-kemenaker-serta-daftar-pekerja-yang-terima-blt-subsidi-gaji
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095368042/cek-bsu-2022-sudah-cair-atau-belum-ini-info-resmi-kemenaker-serta-daftar-pekerja-yang-terima-blt-subsidi-gaji
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095368042/cek-bsu-2022-sudah-cair-atau-belum-ini-info-resmi-kemenaker-serta-daftar-pekerja-yang-terima-blt-subsidi-gaji
http://indonesia.postsen.com/news/172449/The-Governor-of-the-Republic-of-Indonesia-Signs-the-Handover-of-BLK-Building-Land-with-the-Indonesian-Ministry-of-Manpower.html
http://indonesia.postsen.com/news/172449/The-Governor-of-the-Republic-of-Indonesia-Signs-the-Handover-of-BLK-Building-Land-with-the-Indonesian-Ministry-of-Manpower.html
http://indonesia.postsen.com/news/172449/The-Governor-of-the-Republic-of-Indonesia-Signs-the-Handover-of-BLK-Building-Land-with-the-Indonesian-Ministry-of-Manpower.html
http://indonesia.postsen.com/news/172449/The-Governor-of-the-Republic-of-Indonesia-Signs-the-Handover-of-BLK-Building-Land-with-the-Indonesian-Ministry-of-Manpower.html
http://indonesia.postsen.com/news/172449/The-Governor-of-the-Republic-of-Indonesia-Signs-the-Handover-of-BLK-Building-Land-with-the-Indonesian-Ministry-of-Manpower.html
http://indonesia.postsen.com/news/172449/The-Governor-of-the-Republic-of-Indonesia-Signs-the-Handover-of-BLK-Building-Land-with-the-Indonesian-Ministry-of-Manpower.html
http://indonesia.postsen.com/news/172449/The-Governor-of-the-Republic-of-Indonesia-Signs-the-Handover-of-BLK-Building-Land-with-the-Indonesian-Ministry-of-Manpower.html
http://indonesia.postsen.com/news/172449/The-Governor-of-the-Republic-of-Indonesia-Signs-the-Handover-of-BLK-Building-Land-with-the-Indonesian-Ministry-of-Manpower.html
http://indonesia.postsen.com/news/172441/BLK-Riau-Transformation-Governor-Syamsuar-Signs-Regional-Grant-Agreement.html
http://indonesia.postsen.com/news/172441/BLK-Riau-Transformation-Governor-Syamsuar-Signs-Regional-Grant-Agreement.html
http://indonesia.postsen.com/news/172441/BLK-Riau-Transformation-Governor-Syamsuar-Signs-Regional-Grant-Agreement.html
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Signs Regional 

Grant Agreement 

Jakarta, Friday (26/8/2022). The cooperation 

agreement was carried out by Syamsuar with the 

Directorate General (Directorate General) of 

Manpower Placement Development and 

Employment Opportunity Expansion (Binapenta 

and PKK) of the Ministry of Manpower of the 

Republic of Indonesia (RI). In addition to the 

regional grant agreement, the Governor also 

signs a memorandum of agreement or 

memorandum of understanding (MoU) 

strengthening competence with local 

governments (Pemda) and industrial partners. In 

this important activity, the number one person in 

Riau was present accompanied by the Head of 

the Riau Manpower and Transmigration Office 

(Kadisnakertrans) Imron Rosyadi and the Head of 

the Regional Financial and Asset Management 

Agency (BPKAD) Indra. 

76. 26 

Augu

st 

2022 

Cegah Penempatan 

PMI 

Nonprosedural,Me

naker Ajak 

Partisipasi Aktif 

Masyarakat 

Positiv

e 

Paperlane Menurutnya langkah proaktif ini dapat dilakukan 

masyarakat dengan memahami proses dan 

tahapan penempatan yang benar, modus-modus 

penipuan lowongan kerja, hingga langkah 

melaporkan tindak penipuan penempatan PMI 

nonprosedural. Langkah proaktif ini dapat 

dilakukan masyarakat dengan memahami proses 

dan tahapan penempatan yang benar, modus-

modus penipuan lowongan kerja, hingga langkah 

melaporkan tindak penipuan penempatan PMI 

nonprosedural. Metro, Suara.com- Sebagai 

respons atas kasus sejumlah WNI yang menjadi 

korban penempatan bekerja di Kamboja, Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengajak seluruh 

elemen masyarakat untuk secara proaktif 

membantu mencegah penempatan Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) secara 

nonprosedural/ilegal. Sebelumnya 446 WNI yang 

menjadi korban penipuan perusahaan online 

imitasi di Kamboja. 

77. 26 

Augu

st 

2022 

Menaker Ajak 

Partisipasi Aktif 

Masyarakat Cegah 

Penempatan PMI 

Nonprosedural 

Positiv

e 

Merdekanews Menurut Menaker Ida, pencegahan penempatan 

PMI secara nonprosedural akan berjalan efektif 

melalui keterlibatan aktif seluruh elemen 

masyarakat. Sehingga, kasus-kasus penempatan 

PMI nonprosedural ini tidak lagi terulang. 

Langkah proaktif ini dapat dilakukan masyarakat 

http://indonesia.postsen.com/news/172441/BLK-Riau-Transformation-Governor-Syamsuar-Signs-Regional-Grant-Agreement.html
http://indonesia.postsen.com/news/172441/BLK-Riau-Transformation-Governor-Syamsuar-Signs-Regional-Grant-Agreement.html
http://paperplane-tm.site/cegah-penempatan-pmi-nonprosedural-menaker-ajak-partisipasi-aktif-masyarakat-56506.html
http://paperplane-tm.site/cegah-penempatan-pmi-nonprosedural-menaker-ajak-partisipasi-aktif-masyarakat-56506.html
http://paperplane-tm.site/cegah-penempatan-pmi-nonprosedural-menaker-ajak-partisipasi-aktif-masyarakat-56506.html
http://paperplane-tm.site/cegah-penempatan-pmi-nonprosedural-menaker-ajak-partisipasi-aktif-masyarakat-56506.html
http://paperplane-tm.site/cegah-penempatan-pmi-nonprosedural-menaker-ajak-partisipasi-aktif-masyarakat-56506.html
http://paperplane-tm.site/cegah-penempatan-pmi-nonprosedural-menaker-ajak-partisipasi-aktif-masyarakat-56506.html
http://www.merdekanews.co/read/17570/Menaker-Ajak-Partisipasi-Aktif-Masyarakat-Cegah-Penempatan-PMI-Nonprosedural
http://www.merdekanews.co/read/17570/Menaker-Ajak-Partisipasi-Aktif-Masyarakat-Cegah-Penempatan-PMI-Nonprosedural
http://www.merdekanews.co/read/17570/Menaker-Ajak-Partisipasi-Aktif-Masyarakat-Cegah-Penempatan-PMI-Nonprosedural
http://www.merdekanews.co/read/17570/Menaker-Ajak-Partisipasi-Aktif-Masyarakat-Cegah-Penempatan-PMI-Nonprosedural
http://www.merdekanews.co/read/17570/Menaker-Ajak-Partisipasi-Aktif-Masyarakat-Cegah-Penempatan-PMI-Nonprosedural
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dengan memahami proses dan tahapan 

penempatan yang benar, modus-modus 

penipuan lowongan kerja, hingga cara 

melaporkan tindak penipuan penempatan PMI 

nonprosedural. Oleh karenanya, masyarakat 

harus paham bagaimana prosedur penempatan 

yang benar, modus-modus penipuan, termasuk 

melaporkan manakala menemukan adanya 

penempatan secara nonprosedural," kata 

Menaker Ida Fauziyah melalui Siaran Pers Biro 

Humas Kemnaker, Jumat (26/8/2022). 

78. 26 

Augu

st 

2022 

Menaker Ajak 

Partisipasi Aktif 

Masyarakat Cegah 

Penempatan PMI 

Nonprosedural 

Positiv

e 

Gpsindonesia.

co 

Menurut Menaker Ida, pencegahan penempatan 

PMI secara nonprosedural akan berjalan efektif 

melalui keterlibatan aktif seluruh elemen 

masyarakat. Sehingga, kasus-kasus penempatan 

PMI nonprosedural ini tidak lagi terulang. 

Langkah proaktif ini dapat dilakukan masyarakat 

dengan memahami proses dan tahapan 

penempatan yang benar, modus-modus 

penipuan lowongan kerja, hingga cara 

melaporkan tindak penipuan penempatan PMI 

nonprosedural. Oleh karenanya, masyarakat 

harus paham bagaimana prosedur penempatan 

yang benar, modus-modus penipuan, termasuk 

melaporkan manakala menemukan adanya 

penempatan secara nonprosedural," kata 

Menaker Ida Fauziyah melalui Siaran Pers Biro 

Humas Kemnaker, Jumat (26/8/2022). 

79. 26 

Augu

st 

2022 

BLK Riau 

Transformation, 

Governor Syamsuar 

Signs Regional 

Grant Agreement 

Positiv

e 

Indonesia 

Postsen 

Riau Governor Syamsuar signed the regional 

grant agreement and handed over the building 

land in the context of the transformation of the 

Job Training Center (BLK) in the Tridharma Room 

of the Ministry of Manpower (Kemenaker), 

Jakarta, Friday (26/8/2022). The cooperation 

agreement was carried out by Syamsuar with the 

Directorate General (Directorate General) of 

Manpower Placement Development and 

Employment Opportunity Expansion (Binapenta 

and PKK) of the Ministry of Manpower of the 

Republic of Indonesia (RI). In addition to the 

regional grant agreement, the Governor also 

signs a memorandum of agreement or 

memorandum of understanding (MoU) 

strengthening competence with local 

http://gpsindonesia.co/nasional/read/4980/Menaker-Ajak-Partisipasi-Aktif-Masyarakat-Cegah-Penempatan-PMI-Nonprosedural.html
http://gpsindonesia.co/nasional/read/4980/Menaker-Ajak-Partisipasi-Aktif-Masyarakat-Cegah-Penempatan-PMI-Nonprosedural.html
http://gpsindonesia.co/nasional/read/4980/Menaker-Ajak-Partisipasi-Aktif-Masyarakat-Cegah-Penempatan-PMI-Nonprosedural.html
http://gpsindonesia.co/nasional/read/4980/Menaker-Ajak-Partisipasi-Aktif-Masyarakat-Cegah-Penempatan-PMI-Nonprosedural.html
http://gpsindonesia.co/nasional/read/4980/Menaker-Ajak-Partisipasi-Aktif-Masyarakat-Cegah-Penempatan-PMI-Nonprosedural.html
http://indonesia.postsen.com/news/172581/BLK-Riau-Transformation-Governor-Syamsuar-Signs-Regional-Grant-Agreement.html
http://indonesia.postsen.com/news/172581/BLK-Riau-Transformation-Governor-Syamsuar-Signs-Regional-Grant-Agreement.html
http://indonesia.postsen.com/news/172581/BLK-Riau-Transformation-Governor-Syamsuar-Signs-Regional-Grant-Agreement.html
http://indonesia.postsen.com/news/172581/BLK-Riau-Transformation-Governor-Syamsuar-Signs-Regional-Grant-Agreement.html
http://indonesia.postsen.com/news/172581/BLK-Riau-Transformation-Governor-Syamsuar-Signs-Regional-Grant-Agreement.html
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governments (Pemda) and industrial partners. In 

this important activity, the number one person in 

Riau was present accompanied by the Head of 

the Riau Manpower and Transmigration Office 

(Kadisnakertrans) Imron Rosyadi and the Head of 

the Regional Financial and Asset Management 

Agency (BPKAD) Indra. 

80. 26 

Augu

st 

2022 

Menaker Ajak 

Partisipasi Aktif 

Masyarakat Cegah 

Penempatan PMI 

Nonprosedural 

Positiv

e 

Wartapembar

uan.co.id 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah, mengajak seluruh elemen masyarakat 

untuk secara proaktif membantu mencegah 

penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

secara nonprosedural/ilegal. Menurut Menaker 

Ida, pencegahan penempatan PMI secara 

nonprosedural akan berjalan efektif melalui 

keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. 

Sehingga, kasus-kasus penempatan PMI 

nonprosedural ini tidak lagi terulang. Langkah 

proaktif ini dapat dilakukan masyarakat dengan 

memahami proses dan tahapan penempatan 

yang benar, modus-modus penipuan lowongan 

kerja, hingga cara melaporkan tindak penipuan 

penempatan PMI nonprosedural. 

81. 26 

Augu

st 

2022 

Lantik 60 Pejabat 

Baru, Menaker: 

Wujud Reformasi 

Birokrasi 

Kemenaker 

Positiv

e 

Portalindonesi

a.my.id 

Semoga Baik-baik saja, Kali ini PortalIndonesia 

akan membahas mengenai Lantik 60 Pejabat 

Baru, Menaker: Wujud Reformasi Birokrasi 

Kemenaker. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), 

Ida Fauziyah, melantik 60 pejabat baru di 

lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker), pada Jumat (26/8/2022). Sekian 

dulu Informasi mengenai Lantik 60 Pejabat Baru, 

Menaker: Wujud Reformasi Birokrasi Kemenaker, 

Semoga Bermanfaat buat kalian semua. Pejabat 

baru yang dilantik terdiri dari pejabat tinggi 

pratama, administrator, dan pengawas di 

Kemenaker. 

82. 26 

Augu

st 

2022 

Kurangi 

Pengangguran, 

Kemnaker 

Kolaborasi dengan 

Berbagai 

Stakeholder 

Positiv

e 

Pewartasatu.c

om 

Kolaborasi yang dilakukan Kemnaker itu berupa 

Penandatanganan Serah Terima Lahan dan 

Bangunan dalam rangka Transformasi BLK serta 

Penandatanganan Nota Kesepakatan Peningkatan 

Kompetensi dengan Pemerintah Daerah dan 

Mitra Industri. Selain itu juga dilakukan 

penandatanganan Nota Kesepemahaman 

Bersama antara Kemnaker dengan Dewan 

Pertukangan Nasional Perkasa, dan Nota 

http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/menaker-ajak-partisipasi-aktif.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/menaker-ajak-partisipasi-aktif.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/menaker-ajak-partisipasi-aktif.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/menaker-ajak-partisipasi-aktif.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/menaker-ajak-partisipasi-aktif.html
http://portalindonesia.my.id/pendidikan/lantik-60-pejabat-baru-menaker-wujud-reformasi-birokrasi-kemenaker-75699
http://portalindonesia.my.id/pendidikan/lantik-60-pejabat-baru-menaker-wujud-reformasi-birokrasi-kemenaker-75699
http://portalindonesia.my.id/pendidikan/lantik-60-pejabat-baru-menaker-wujud-reformasi-birokrasi-kemenaker-75699
http://portalindonesia.my.id/pendidikan/lantik-60-pejabat-baru-menaker-wujud-reformasi-birokrasi-kemenaker-75699
http://portalindonesia.my.id/pendidikan/lantik-60-pejabat-baru-menaker-wujud-reformasi-birokrasi-kemenaker-75699
http://pewartasatu.com/kurangi-pengangguran-kemnaker-kolaborasi-dengan-berbagai-stakeholder
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http://pewartasatu.com/kurangi-pengangguran-kemnaker-kolaborasi-dengan-berbagai-stakeholder
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Kesepemahaman Bersama antara Kemnaker 

dengan PT Wanatiara Persada, dalam 

meningkatkan kompetensi di bidang pertukangan 

dan juga bidang pertambangan serta pemurnian 

bijih nikel. Dalam meningkatkan kompetensi daya 

saing dan penciptaan kesempatan kerja untuk 

mendukung penyerapan angkatan kerja di pasar 

kerja serta mengurangi angka pengangguran, 

Kementerian Ketenagakerjaan melakukan 

kolaborasi strategis dengan pemerintah daerah, 

asosiasi profesi serta mitra industri. Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah ketika 

memberikan sambutan usai menyaksikan 

penandatanganan di Ruang Tridharma Kemnaker, 

pada Jumat (26/8/2022) mengatakan, 

peningkatan kompetensi dan daya saing SDM 

bukan hanya tugas yang harus diemban oleh 

pemerintah pusat semata. 

83. 26 

Augu

st 

2022 

Pemkot 

Pangkalpinang 

bersama 

Kemenaker dan IPB 

University Bahas 

Perluasan 

Kesempatan Kerja 

Positiv

e 

Babel Review Dalam rangka pelaksanaan program perluasan 

kesempatan kerja berbasis kawasan oleh 

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia 

bekerjasama dengan IPB University terkait 

dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat atau 

kelompok usaha yang akan dilakukan pembinaan 

dan pengembangan usaha, Dinas Penanaman 

Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga 

Kerja Kota Pangkalpinang mengundang segenap 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan 

Pemkot Pangkalpinang serta stakeholder terkait, 

Jumat (26/8/2022) di Ruang Pertemuan Bappeda 

Kota Pangkalpinang. Tenaga Ahli dari IPB 

University, Dr. Alla Asmara, S.Pt, M.Si 

menyampaikan program tersebut bertujuan 

untuk mengintegrasikan sumber daya dan pelaku 

usaha Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dalam suatu 

kawasan potensial secara komprehensif sehingga 

mampu memainkan peran penting dalam seluruh 

tindakan kewirausahaan. Akademisi IPB 

University ini menambahkan, program kali ini 

diharapkan termanfaatkannya sumber daya 

secara berkelanjutan. Selain itu, bertujuan untuk 

menciptakan kewirausahaan untuk tumbuh dan 

berkembang di Kota Beribu Senyuman. 

http://babelreview.co.id/pemkot-pangkalpinang-bersama-kemenaker-dan-ipb-university-bahas-perluasan-kesempatan-kerja
http://babelreview.co.id/pemkot-pangkalpinang-bersama-kemenaker-dan-ipb-university-bahas-perluasan-kesempatan-kerja
http://babelreview.co.id/pemkot-pangkalpinang-bersama-kemenaker-dan-ipb-university-bahas-perluasan-kesempatan-kerja
http://babelreview.co.id/pemkot-pangkalpinang-bersama-kemenaker-dan-ipb-university-bahas-perluasan-kesempatan-kerja
http://babelreview.co.id/pemkot-pangkalpinang-bersama-kemenaker-dan-ipb-university-bahas-perluasan-kesempatan-kerja
http://babelreview.co.id/pemkot-pangkalpinang-bersama-kemenaker-dan-ipb-university-bahas-perluasan-kesempatan-kerja
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84. 26 

Augu

st 

2022 

Kontraktor 

Pertambangan 

Grup Astra Buka 

Lowongan Kerja 

untuk D3-S1, Ada 

untuk Ilmu 

Komunikasi - 

Tribunbanten.com 

Positiv

e 

Banten.tribun

news.com 

Perusahaan kontraktor pertambangan ini 

membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Data 

Visualization Officer, External Relation Officer, 

dan System Development Officer. IPK minimal 

2,75 untuk D3 dan 3,00 untuk S1. S1 Ilmu 

Komunikasi & Public Relation. Bagi kamu yang 

memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dan 

tertarik untuk bergabung bisa melamar secara 

online melalui situs resmi Rekrutmen 

Pamapersada di 

https://recruitment.pamapersada.com/. 

85. 26 

Augu

st 

2022 

UPDATE : Sikapi 

Kasus Penipuan di 

Kamboja, 

Pemerintah 

Takedown Iklan 

Palsu Lowongan 

Kerja ke Luar Negeri 

Negativ

e 

Ninopedia Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker), Ida Fauziyah merespon adanya 446 

WNI yang menjadi korban penipuan perusahaan 

online palsu di Kamboja. Ida mengatakan 

pemerintah terus berupaya mengambil langkah 

konkret untuk menyelesaikan permasalahan 

tersebut, utamanya memulangkan WNI yang 

berada di Kamboja. - Hasil rapat intern 

pemerintah telah disepakati untuk men-take 

down iklan-iklan penipuan mengenai adanya 

lowongan pekerjaan ke luar negeri. Menaker 

mengatakan pemerintah akan terus mengejar 

para pelaku penempatan PMI ilegal dalam kasus 

ini. 

86. 26 

Augu

st 

2022 

VIRAL : Sikapi Kasus 

Penipuan di 

Kamboja, 

Pemerintah 

Takedown Iklan 

Palsu Lowongan 

Kerja ke Luar Negeri 

Negativ

e 

Tugunews.co

m 

Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker), Ida Fauziyah merespon adanya 446 

WNI yang menjadi korban penipuan perusahaan 

online palsu di Kamboja. Ida mengatakan 

pemerintah terus berupaya mengambil langkah 

konkret untuk menyelesaikan permasalahan 

tersebut, utamanya memulangkan WNI yang 

berada di Kamboja. - Hasil rapat intern 

pemerintah telah disepakati untuk men-take 

down iklan-iklan penipuan mengenai adanya 

lowongan pekerjaan ke luar negeri. Menaker 

mengatakan pemerintah akan terus mengejar 

para pelaku penempatan PMI ilegal dalam kasus 

ini. 

87. 26 

Augu

st 

2022 

Sikapi Kasus 

Penipuan di 

Kamboja, 

Pemerintah 

Takedown Iklan 

Negativ

e 

Tribun News Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker), Ida Fauziyah merespon adanya 446 

WNI yang menjadi korban penipuan perusahaan 

online palsu di Kamboja. Ida mengatakan 

pemerintah terus berupaya mengambil langkah 

http://banten.tribunnews.com/2022/08/27/kontraktor-pertambangan-grup-astra-buka-lowongan-kerja-untuk-d3-s1-ada-untuk-ilmu-komunikasi
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Palsu Lowongan 

Kerja ke Luar Negeri 

konkret untuk menyelesaikan permasalahan 

tersebut, utamanya memulangkan WNI yang 

berada di Kamboja. Hasil rapat intern pemerintah 

telah disepakati untuk men-take down iklan-iklan 

penipuan mengenai adanya lowongan pekerjaan 

ke luar negeri. Menaker mengatakan pemerintah 

akan terus mengejar para pelaku penempatan 

PMI ilegal dalam kasus ini. 

88. 26 

Augu

st 

2022 

Ini 2 Cara 

Mencairkan BPJS 

Ketenagakerjaan 

JHT via Online 

Neutral Kompas Cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan JHT via 

online. Untuk cara mencairkan BPJS 

ketenagakerjaan JHT atau klaim JHT bagi pekerja 

yang resign atau mengalami PHK, harus 

menyiapkan beberapa dokumen persyaratan 

berikut ini:. Sementara bagi peserta yang 

memasuki usia pensiun, perbedaan cara 

mencairkan BPJS Ketenagakerjaan JHT adalah 

harus melampirkan surat keterangan pensiun. 

Cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan JHT via 

online. 

89. 26 

Augu

st 

2022 

Jangan Bingung! Ini 

Bedanya UMR, 

UMP, dan UMK 

Positiv

e 

Populis Oleh karena itu, dalam artikel ini akan dijelaskan 

perbedaan UMR, UMP, dan UMK. Demikian 

informasi mengenai perbedaan UMR, UMP, dan 

UMK yang menarik untuk Anda ketahui. Selain 

UMR terdapat istilah lainnya, seperti UMP (Upah 

Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum 

Kabupaten/Kota). Berbeda cakupannya dengan 

UMP, Upah Minimum Kabupaten/Kota atau 

disingkat UMK merupakan standar yang 

mengatur upah minimum Kabupaten/Kota. 

90. 26 

Augu

st 

2022 

Riau Gives 10 

Hectares of Building 

Land for BLK 

Transformation 

Neutral Indonesia 

Postsen 

For information, several regions also signed the 

handover of land and buildings, with details of 

Bali Province handing over 9 hectares of land, 

Riau 10 hectares of land, Lampung 3.3 hectares of 

land, Central Sulawesi 3 hectares of land, and 

North Minahasa Regency 2.8 hectares of land.. 

Riau Governor Syamsuar signed the regional 

grant agreement and handed over the building 

land in the context of the transformation of the 

Job Training Center (BLK). Also attending the 

event were the Head of the Riau Transmigration 

Manpower Office, Imron Rosyadi and the Head of 

the Regional Financial and Asset Management 

Agency, Indra. He also signed a memorandum of 

http://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/26/sikapi-kasus-penipuan-di-kamboja-pemerintah-takedown-iklan-palsu-lowongan-kerja-ke-luar-negeri
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/26/sikapi-kasus-penipuan-di-kamboja-pemerintah-takedown-iklan-palsu-lowongan-kerja-ke-luar-negeri
http://money.kompas.com/read/2022/02/13/084944326/ini-2-cara-mencairkan-bpjs-ketenagakerjaan-jht-via-online
http://money.kompas.com/read/2022/02/13/084944326/ini-2-cara-mencairkan-bpjs-ketenagakerjaan-jht-via-online
http://money.kompas.com/read/2022/02/13/084944326/ini-2-cara-mencairkan-bpjs-ketenagakerjaan-jht-via-online
http://money.kompas.com/read/2022/02/13/084944326/ini-2-cara-mencairkan-bpjs-ketenagakerjaan-jht-via-online
http://populis.id/read32704/jangan-bingung-ini-bedanya-umr-ump-dan-umk
http://populis.id/read32704/jangan-bingung-ini-bedanya-umr-ump-dan-umk
http://populis.id/read32704/jangan-bingung-ini-bedanya-umr-ump-dan-umk
http://indonesia.postsen.com/news/172119/Riau-Gives-10-Hectares-of-Building-Land-for-BLK-Transformation.html
http://indonesia.postsen.com/news/172119/Riau-Gives-10-Hectares-of-Building-Land-for-BLK-Transformation.html
http://indonesia.postsen.com/news/172119/Riau-Gives-10-Hectares-of-Building-Land-for-BLK-Transformation.html
http://indonesia.postsen.com/news/172119/Riau-Gives-10-Hectares-of-Building-Land-for-BLK-Transformation.html
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understanding to strengthen competence with 

local governments and industry partners. 

91. 27 

Augu

st 

2022 

Isradi Zainal Terima 

Buku 100 Tokoh K3 

Nasional di Titik Nol 

IKN 

Neutral Kaltim Kita Rektor Uniba Dr.Isradi Zainal menerima buku 100 

tokoh K3 Nasional dari editor buku tersebut yang 

diserahkan di Ruang Rektor Uniba dan titik nol 

Ibu Kota Nusantara (IKN). Isradi Zainal yang juga 

Ketua Komisi II Dewan K3 Nasional masuk dalam 

jajaran 100 Tokoh K3 Nasional. Buku 100 tokoh 

K3 Indonesia diserahkan langsung oleh tim dari 

World Safety Organization (WSO). Selain itu 

penyerahan kepada Isradi Zainal di titik 0 karena 

ketua Penjamin mutu PII tersebut saat ini aktif 

sebagai anggota taim ahli tim transisi IKN Isradi 

yang juga Sekjen Forum Rektor PII dan Anggota 

Tim Ahli Tim Transisi Otorita IKN merupakan 

sosok yang lengkap untuk aktivitas di bidang K3 

baik sebagai Praktisi, Konsultan,Pengusaha 

maupun Akademisi. 

92. 27 

Augu

st 

2022 

PKKMB Polteknaker 

Bentuk Cara 

Pandang 

Mahasiswa Baru 

terhadap Masa 

Depan 

Neutral Infopublik.id Dalam membantu mahasiswa baru beradaptasi 

dengan lingkungan baru sehingga membentuk 

cara pandang mahasiswa terhadap masa depan, 

Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) 

mengadakan kegiatan Pengenalan Kehidupan 

Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB). "Dari PKKMB 

itu, teman-teman akan menemukan banyak hal 

berbeda dengan apa yang didapatkan ketika di 

SMA," ucap Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi 

ketika memberikan sambutan secara virtual 

kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus 

Mahasiswa Baru (PKKMB) Politeknik 

Ketenagakerjaan, Tahun Akademik 2022-2023, di 

Jakarta, Rabu (24/8/2022). Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, 

menuturkan kegiatan PKKMB itu merupakan 

wahana untuk mengenalkan dan memberikan 

bekal kepada para mahasiswa baru akan 

dinamika. Anwar Sanusi menjelaskan, melalui 

PKKMB diharapkan mahasiswa baru Poltenaker 

dapat melewati proses transisi menjadi 

mahasiswa yang dewasa dan mandiri, serta 

katalis dalam proses adaptasi dengan lingkungan 

baru di perguruan tinggi. 

http://kaltimkita.com/detailpost/isradi-zainal-terima-buku-100-tokoh-k3-nasional-di-titik-nol-ikn
http://kaltimkita.com/detailpost/isradi-zainal-terima-buku-100-tokoh-k3-nasional-di-titik-nol-ikn
http://kaltimkita.com/detailpost/isradi-zainal-terima-buku-100-tokoh-k3-nasional-di-titik-nol-ikn
http://kaltimkita.com/detailpost/isradi-zainal-terima-buku-100-tokoh-k3-nasional-di-titik-nol-ikn
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/661316/pkkmb-polteknaker-bentuk-cara-pandang-mahasiswa-baru-terhadap-masa-depan
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/661316/pkkmb-polteknaker-bentuk-cara-pandang-mahasiswa-baru-terhadap-masa-depan
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/661316/pkkmb-polteknaker-bentuk-cara-pandang-mahasiswa-baru-terhadap-masa-depan
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/661316/pkkmb-polteknaker-bentuk-cara-pandang-mahasiswa-baru-terhadap-masa-depan
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/661316/pkkmb-polteknaker-bentuk-cara-pandang-mahasiswa-baru-terhadap-masa-depan
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/661316/pkkmb-polteknaker-bentuk-cara-pandang-mahasiswa-baru-terhadap-masa-depan
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93. 27 

Augu

st 

2022 

Kemnaker Gelar 

Konser Kebangsaan 

'Kerja untuk 

Kejayaan Bangsa'* 

Positiv

e 

Infopublik.id Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun 

(HUT) ke-75 Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) dan ke-77 Republik Indonesia, 

Kemnaker menggelar Konser Kebangsaan 

bertajuk 'Kerja untuk Kejayaan Bangsa'. Dalam 

keterangan tertulis yang diterima, Rabu, 

(24/8/2022) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), 

Ida Fauziyah, menyampaikan bahwa sejarah 

perjalanan Kemnaker hingga usianya yang 

mencapai umur 75 tahun ini sejatinya adalah 

sejarah kita bersama dalam merawat dan 

mengembangkan imajinasi kebangsaan 

Indonesia. Menaker mengatakan, melalui konser 

kebangsaan ini para pegawai di lingkungan 

Kemnaker akan selalu mengingat bahwa apa pun 

pekerjaan yang dilakukan adalah bagian dari 

proyek besar integrasi nasional, program besar 

integrasi bangsa. Bertempat di Ciputra 

Artpreneur Theater, Jakarta pada Selasa 

(23/8/2022), konser kebangsaan ini melibatkan 

sejumlah artis, seperti Twilite Orchestra-Addie 

MS, Fatin Sidqia, Joy Tobing, Shahnaz 

Soehartono, Twilite Chorus, Gita KDI, dan Woro 

Widowati. 

94. 27 

Augu

st 

2022 

Kemnaker: 

Penerapan SMK3 

agar Mampu 

Tingkatkan Daya 

Saing 

Positiv

e 

Infopublik.id "Penerapan SMK3 akan berpengaruh dalam 

peningkatan kualitas produk, produktivitas 

tenaga kerja dan efisiensi perusahaan yang pada 

akhirnya mampu meningkatkan daya saing," kata 

Direktur Jenderal (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) 

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 

http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/661334/kemnaker-gelar-konser-kebangsaan-kerja-untuk-kejayaan-bangsa
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/661334/kemnaker-gelar-konser-kebangsaan-kerja-untuk-kejayaan-bangsa
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/661334/kemnaker-gelar-konser-kebangsaan-kerja-untuk-kejayaan-bangsa
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/661334/kemnaker-gelar-konser-kebangsaan-kerja-untuk-kejayaan-bangsa
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/661462/kemnaker-penerapan-smk3-agar-mampu-tingkatkan-daya-saing
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/661462/kemnaker-penerapan-smk3-agar-mampu-tingkatkan-daya-saing
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/661462/kemnaker-penerapan-smk3-agar-mampu-tingkatkan-daya-saing
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/661462/kemnaker-penerapan-smk3-agar-mampu-tingkatkan-daya-saing
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/661462/kemnaker-penerapan-smk3-agar-mampu-tingkatkan-daya-saing
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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). 

95. 27 

Augu

st 

2022 

Diserahkan ke 

Kemnaker, InI 

Fungsi BLK Dumai 

dan Lahan 10 

Hektare di Kubang 

Neutral Riau Lantang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau 

menyerahkan aset lahan seluas 10 hektare di 

Jalan Kubang, Kabupaten Kampar, dan bangunan 

Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Dumai ke 

Kementeran Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI. 

Sedangkan lahan 10 hektare di Kubang sendiri, 

Imron menyatakan itu bagian dari 

pengembangan BLK di Pekanbaru. "Lahan 10 

hektare di Kubang itu bagian dari BLK di 

Pekanbaru. Kepala Dinas Tenaga Kerja 

Transmigrasi Riau, Imron Rosyadi ikut 

mendampingi Gubri mengatakan, aset bangunan 

yang dihibahkan Pemprov Riau ke Kemnaker 

adalah BLK Dumai. 

96. 27 

Augu

st 

2022 

Gubri Lakukan 

Penandatanganan 

Serah Terima Lahan 

Bangunan BLK 

Bersama 

Kemenaker RI 

Neutral Riau Lantang Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar melakukan 

penandatanganan naskah perjanjian hibah 

daerah dan serah terima lahan bangunan dalam 

rangka transformasi Balai Latihan Kerja (BLK). 

Perjanjian itu dilakukan Gubri Syamsuar dengan 

Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan 

Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja ( 

Dirjen BINAPENTA dan PKK) Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, bertempat di 

ruang Tridharma Kemenaker Jakarta, Jumat 

(26/8/22). Dalam kesempatan tersebut, sekaligus 

dilakukan penandatanganan nota kesepakatan 

penguatan kompetensi dengan pemerintah 

daerah dan mitra industri. Sekjen Kemenaker 

Anwar Sanusi menyebutkan bahwa 

penandatangan tersebut dalam rangka 

melakukan revitalisasi bidang vokasi dan 

produktivitas, yang merupakan wujud kolaborasi 

strategis yang dilakukan Kemenaker bersama 

daerah. 

97. 27 

Augu

st 

2022 

Stop Anak Tidak 

Boleh Mencari 

Nafkah 

Neutral Kalimantan 

Post 

apapun yang menjadi alasan dan bentuk 

pekerjaan anak di bawah umur sama sekali tidak 

dibenarkan dan sangat bertentangan UU RI 

Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak dan UU RI Nomor : 13 tentang Tenaga Kerja. 

http://riaulantang.com/diserahkan-ke-kemnaker-ini-fungsi-blk-dumai-dan-lahan-10-hektare-di-kubang
http://riaulantang.com/diserahkan-ke-kemnaker-ini-fungsi-blk-dumai-dan-lahan-10-hektare-di-kubang
http://riaulantang.com/diserahkan-ke-kemnaker-ini-fungsi-blk-dumai-dan-lahan-10-hektare-di-kubang
http://riaulantang.com/diserahkan-ke-kemnaker-ini-fungsi-blk-dumai-dan-lahan-10-hektare-di-kubang
http://riaulantang.com/diserahkan-ke-kemnaker-ini-fungsi-blk-dumai-dan-lahan-10-hektare-di-kubang
http://riaulantang.com/gubri-lakukan-penandatanganan-serah-terima-lahan-bangunan-blk-bersama-kemenaker-ri
http://riaulantang.com/gubri-lakukan-penandatanganan-serah-terima-lahan-bangunan-blk-bersama-kemenaker-ri
http://riaulantang.com/gubri-lakukan-penandatanganan-serah-terima-lahan-bangunan-blk-bersama-kemenaker-ri
http://riaulantang.com/gubri-lakukan-penandatanganan-serah-terima-lahan-bangunan-blk-bersama-kemenaker-ri
http://riaulantang.com/gubri-lakukan-penandatanganan-serah-terima-lahan-bangunan-blk-bersama-kemenaker-ri
http://riaulantang.com/gubri-lakukan-penandatanganan-serah-terima-lahan-bangunan-blk-bersama-kemenaker-ri
http://kalimantanpost.com/2022/08/stop-anak-tidak-boleh-mencari-nafkah
http://kalimantanpost.com/2022/08/stop-anak-tidak-boleh-mencari-nafkah
http://kalimantanpost.com/2022/08/stop-anak-tidak-boleh-mencari-nafkah
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Menurutnya, apapun yang menjadi alasan dan 

bentuk pekerjaan anak di bawah umur sama 

sekali tidak dibenarkan dan sangat bertentangan 

sebagaimana diamanatkan dalam UU RI Nomor : 

23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan 

UU RI Nomor : 13 tentang Tenaga Kerja. "Selain 

bertentangan dan melanggar Undang-Undang, 

Perda Kota Banjarmasin Nomor : 12 tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak," ujarnya, seraya 

menegaskan, bahwa mempekerjakan anak dapat 

dikategorikan perampasan hak. BANJARMASIN, 

KP- Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Deddy 

Sophian SE berharap, di Banjarmasin tidak ada 

lagi anak yang menjadi gelandangan dan 

pengemis (gepeng), apalagi sampai harus bekerja 

untuk mencari nafkah dengan alasan apapun. 

98. 27 

Augu

st 

2022 

Soal 

Ketenagakerjaan, 

SAH Minta 

Kemenaker Fokus 

Pada Kompetensi 

Pekerja - 

BERITAJAMBI.CO 

Neutral Beritajambi.co "Saya minta Kemenaker jangan terlalu fokus pada 

pengejaran target kuantitatif berupa angka atau 

jumlah dari BLK tapi melupakan kualitas dari 

output yang dihasilkan, baik melalui BLK ataupu 

program lainnya, " ungkap Bapak Beasiswa Jambi 

tersebut. Anggota Komisi IX DPR RI Dr. Ir. H. A.R. 

Sutan Adil Hendra, MM meminta Kementerian 

Ketenagakerjaan jangan terlalu fokus pada 

pengejaran target kuantitatif berupa angka atau 

jumlah dari BLK tapi melupakan kualitas dari 

output yang dihasilkan BPK. Hal ini disampaikan 

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini pada 

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Kemenaker, 

Kamis, 25 Agustus 2022, dengan topik 

Pembahasan Realisasi Anggaran Keuangan 

Kemenaker tahun 2021. 

99. 27 

Augu

st 

2022 

DPRD Provinsi 

Bengkulu Bersama 

Yayasan PUPA 

Bahas Rencana 

Perlindungan PRT di 

Bengkulu 

Positiv

e 

Siberzone SiberZone.id- Pekerja rumah tangga yang ada di 

Provinsi Bengkulu tidak terdata. Hal ini dipastikan 

oleh Anggota Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu 

Usin Abdisyah. Usin mengatakan, pemerintah 

daerah Provinsi Bengkulu tidak memiliki data 

jumlah PRT, karena tidak ada orang yang melapor 

mempekerjakan orang lain dalam RT mereka. 

"Mirisnya, ketika kita tanya ke disnaker, 

pemerintah daerah baik provinsi ataupun 

kabupaten bahkan pengawas tenaga kerja berapa 

jumlah tenaga kerja PRT di Bengkulu, jawabannya 

nol karena tidak ada data," kata Anggota Komisi II 

http://beritajambi.co/read/2022/08/27/15922/soal-ketenagakerjaan-sah-minta-kemenaker-fokus-pada-kompetensi-pekerja
http://beritajambi.co/read/2022/08/27/15922/soal-ketenagakerjaan-sah-minta-kemenaker-fokus-pada-kompetensi-pekerja
http://beritajambi.co/read/2022/08/27/15922/soal-ketenagakerjaan-sah-minta-kemenaker-fokus-pada-kompetensi-pekerja
http://beritajambi.co/read/2022/08/27/15922/soal-ketenagakerjaan-sah-minta-kemenaker-fokus-pada-kompetensi-pekerja
http://beritajambi.co/read/2022/08/27/15922/soal-ketenagakerjaan-sah-minta-kemenaker-fokus-pada-kompetensi-pekerja
http://beritajambi.co/read/2022/08/27/15922/soal-ketenagakerjaan-sah-minta-kemenaker-fokus-pada-kompetensi-pekerja
http://beritajambi.co/read/2022/08/27/15922/soal-ketenagakerjaan-sah-minta-kemenaker-fokus-pada-kompetensi-pekerja
http://siberzone.id/dprd-provinsi-bengkulu-bersama-yayasan-pupa-bahas-rencana-perlindungan-prt-di-bengkulu
http://siberzone.id/dprd-provinsi-bengkulu-bersama-yayasan-pupa-bahas-rencana-perlindungan-prt-di-bengkulu
http://siberzone.id/dprd-provinsi-bengkulu-bersama-yayasan-pupa-bahas-rencana-perlindungan-prt-di-bengkulu
http://siberzone.id/dprd-provinsi-bengkulu-bersama-yayasan-pupa-bahas-rencana-perlindungan-prt-di-bengkulu
http://siberzone.id/dprd-provinsi-bengkulu-bersama-yayasan-pupa-bahas-rencana-perlindungan-prt-di-bengkulu
http://siberzone.id/dprd-provinsi-bengkulu-bersama-yayasan-pupa-bahas-rencana-perlindungan-prt-di-bengkulu
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DPRD Provinsi Bengkulu Usin Abdisyah, Rabu 

(24/08/2022). 

10

0. 

27 

Augu

st 

2022 

Info Lowongan 

Kerja S1 di BUMN 

PT Virama Karya 

(Persero), Ini Syarat 

Dan Cara Daftarnya 

Neutral Semarangku.c

om 

Bagi lulusan S1 yang tertarik untuk mendaftar 

loker atau lowongan kerja BUMN PT Virama 

Karya (Persero), kunjungi website 

www.viramakarya.co.id/virama/karir. Demikian 

persyaratan dan cara mendaftar loker atau 

lowongan kerja lulusan S1 di BUMN PT Virama 

Karya (Persero).***. Cek info loker BUMN PT 

Virama Karya (Persero) dimana membuka 

lowongan kerja S1. Berikut persyaratan dan cara 

daftar loker atau lowongan kerja S1 yang dibuka 

BUMN PT Virama Karya (Persero). Berikut adalah 

persyaratan dan cara mendaftar loker atau 

lowongan kerja lulusan S1 sederajat di BUMN PT 

Virama Karya (Persero) :. Kualifikasi :. -Laki-

laki,perempuan. 

10

1. 

27 

Augu

st 

2022 

Hanya Pekerja Ini 

yang Dapat BLT 

Subsidi Gaji Rp1 

Juta, Pegawai 

BUMN Dapat Gak 

Ya? 

Neutral Okezone Dirangkum Okezone, Sabtu (27/8/2022), berikut 

syarat pekerja yang berhak terima BLT subsidi gaji 

Rp1 juta:. BLT subsidi gaji Rp1 juta akan cair ke 

8,8 juta pekerja di Indonesia. 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. Adapun anggaran BLT 

subsidi gaji ini mencapai Rp8,8 triliun. 

10

2. 

27 

Augu

st 

2022 

Aturan Terbaru 

Permenaker Soal 

Kapan Penerimaan 

JHT Tidak Perlu 

Menunggu Sampai 

Umur 56 Tahun? 

Neutral Bangka Post Sebelumnya, melansir dalam laman BPJS uang 

tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi 

iuran ditambah hasil pengembangannya, yang 

dibayarkan secara sekaligus apabila peserta 

mencapai usia 56 tahun, meninggal dunia, dan 

cacat total tetap. Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziah menyatakan pencairan jaminan hari tua 

(JHT) kini tak lagi perlu menunggu usia 56 tahun. 

"Manfaat JHT dibayarkan secara tunai dan 

sekaligus pada pekerja pada saat mencapai usia 

pensiun sebagaimana diatur dalam perjanjian 

kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja 

bersama atau mencapai usia 56 tahun" demikian 

bunyi Pasal 6 Permenaker Nomor 4/2022, Kamis 

(28/4). Kapan dana Jaminan Hari Tua (JHT) bisa 

http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315370611/info-lowongan-kerja-s1-di-bumn-pt-virama-karya-persero-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315370611/info-lowongan-kerja-s1-di-bumn-pt-virama-karya-persero-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315370611/info-lowongan-kerja-s1-di-bumn-pt-virama-karya-persero-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315370611/info-lowongan-kerja-s1-di-bumn-pt-virama-karya-persero-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315370611/info-lowongan-kerja-s1-di-bumn-pt-virama-karya-persero-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://economy.okezone.com/read/2022/08/26/622/2655229/hanya-pekerja-ini-yang-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-pegawai-bumn-dapat-gak-ya
http://economy.okezone.com/read/2022/08/26/622/2655229/hanya-pekerja-ini-yang-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-pegawai-bumn-dapat-gak-ya
http://economy.okezone.com/read/2022/08/26/622/2655229/hanya-pekerja-ini-yang-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-pegawai-bumn-dapat-gak-ya
http://economy.okezone.com/read/2022/08/26/622/2655229/hanya-pekerja-ini-yang-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-pegawai-bumn-dapat-gak-ya
http://economy.okezone.com/read/2022/08/26/622/2655229/hanya-pekerja-ini-yang-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-pegawai-bumn-dapat-gak-ya
http://economy.okezone.com/read/2022/08/26/622/2655229/hanya-pekerja-ini-yang-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-pegawai-bumn-dapat-gak-ya
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/27/aturan-terbaru-permenaker-soal-kapan-penerimaan-jht-tidak-perlu-menunggu-sampai-umur-56-tahun
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/27/aturan-terbaru-permenaker-soal-kapan-penerimaan-jht-tidak-perlu-menunggu-sampai-umur-56-tahun
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/27/aturan-terbaru-permenaker-soal-kapan-penerimaan-jht-tidak-perlu-menunggu-sampai-umur-56-tahun
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/27/aturan-terbaru-permenaker-soal-kapan-penerimaan-jht-tidak-perlu-menunggu-sampai-umur-56-tahun
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/27/aturan-terbaru-permenaker-soal-kapan-penerimaan-jht-tidak-perlu-menunggu-sampai-umur-56-tahun
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/27/aturan-terbaru-permenaker-soal-kapan-penerimaan-jht-tidak-perlu-menunggu-sampai-umur-56-tahun
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dicairkan, menjadi pertanyaan besar bagi peserta 

yang mengikuti program JHT. 

10

3. 

27 

Augu

st 

2022 

Lowongan Kerja 

Kontraktor 

Pertambangan, Ini 

Posisi dan 

Syaratnya 

Neutral Kompas PT Pamapersada Nusantara membuka lowongan 

pekerjaan untuk mengisi posisi Data Visualization 

Officer, External Relation Officer, dan System 

Development Officer. - IPK minimal 2,75 untuk D3 

dan 3,00 untuk S1. Bagi kamu lulusan minimal 

Diploma (D3) hingga Sarjana (S1) dari berbagai 

jurusan ingin berkarir di perusahaan kontraktor 

pertambangan, simak lowongan kerja yang satu 

ini. PT Pamapersada Nusantara merupakan 

perusahaan kontraktor pertambangan yang 

merupakan bagian dari Astra Heavy Equipment, 

Mining, Construction & Energy. 

10

4. 

27 

Augu

st 

2022 

DPR Provinsi Minta 

Upaya Pemerintah 

Nusa Tenggara 

Timur Lindungi dan 

Perhatikan Keadilan 

PMI - Kantor Berita 

Online Nasional 

Indonesia 

Positiv

e 

Berita 

Nasional 

BeritaNasional.ID-Kupang Nusa Tenggara Timur,- 

Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur 

Partai Hati Nurani Rakyat, Eduard M. Lioe, S.Ip, 

SH, MH, mendorong pemerintah untuk 

mengoptimalkan pengawasan terhadap PMI, 

mulai dari tahap perekrutan di daerah-daerah 

hingga penempatan sektor domestik, khususnya 

di Malaysia. "Ini tentu jadi catatan mengapa 

masih sangat banyak PMI ilegal, saya kira 

pengawasannya harus diperketat lagi, aparat 

jangan sungkan menindak tegas siapapun yang 

masih mencoba mengirimkan PMI lewat jalur-

jalur ilegal", ungkap Eduard, saat diminta 

tanggapannya terkait Demi Delita Alfi Pekerja 

Migran asal TTS, Nusa Tenggara Timur (Nusa 

Tenggara Timur) yang berhasil diselamatkan dan 

sebelumnya, menjadi korban penyiksaan 

majikannya di Malaysia juga mengalami kerja 

paksa tanpa mendapatkan bayaran gaji selama 

kurang lebih Sepuluh tahun. Ia mengatakan, 

Pasca diundangkannya Undang-undang Nomor 

18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja 

Migran Indonesia, masih banyak daerah yang 

belum memahami adanya kewajiban Pemerintah 

Daerah dalam memberikan perlindungan kepada 

Pekerja Migran Indonesia. Ia menambahkan, 

Keberadaan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

itu sangat penting. 

http://money.kompas.com/read/2022/08/27/064911526/lowongan-kerja-kontraktor-pertambangan-ini-posisi-dan-syaratnya
http://money.kompas.com/read/2022/08/27/064911526/lowongan-kerja-kontraktor-pertambangan-ini-posisi-dan-syaratnya
http://money.kompas.com/read/2022/08/27/064911526/lowongan-kerja-kontraktor-pertambangan-ini-posisi-dan-syaratnya
http://money.kompas.com/read/2022/08/27/064911526/lowongan-kerja-kontraktor-pertambangan-ini-posisi-dan-syaratnya
http://money.kompas.com/read/2022/08/27/064911526/lowongan-kerja-kontraktor-pertambangan-ini-posisi-dan-syaratnya
http://beritanasional.id/dpr-provinsi-minta-upaya-pemerintah-ntt-lindungi-dan-perhatikan-keadilan-pmi
http://beritanasional.id/dpr-provinsi-minta-upaya-pemerintah-ntt-lindungi-dan-perhatikan-keadilan-pmi
http://beritanasional.id/dpr-provinsi-minta-upaya-pemerintah-ntt-lindungi-dan-perhatikan-keadilan-pmi
http://beritanasional.id/dpr-provinsi-minta-upaya-pemerintah-ntt-lindungi-dan-perhatikan-keadilan-pmi
http://beritanasional.id/dpr-provinsi-minta-upaya-pemerintah-ntt-lindungi-dan-perhatikan-keadilan-pmi
http://beritanasional.id/dpr-provinsi-minta-upaya-pemerintah-ntt-lindungi-dan-perhatikan-keadilan-pmi
http://beritanasional.id/dpr-provinsi-minta-upaya-pemerintah-ntt-lindungi-dan-perhatikan-keadilan-pmi
http://beritanasional.id/dpr-provinsi-minta-upaya-pemerintah-ntt-lindungi-dan-perhatikan-keadilan-pmi
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27 

Augu

st 

2022 

Minut Teken Kerja 

Sama Dengan 

Menaker RI 

Positiv

e 

Komentar Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia 

(Kemenaker RI) dan Pemerintah Kabupaten 

Minahasa Utara (Minut), gelar penandatanganan 

Perjanjian Kerja Sama, Jumat 26 Agustus 2022 di 

kantor Kemenaker Jakarta. Isi kerja tersebut 

yakni, penandatanganan Serah Terima Lahan dan 

Bangunan, dalam rangka Transformasi Balai 

Latihan Kerja (BLK), dan penandatanganan Nota 

Kesepakatan Peningkatan Kompetensi antara 

Kemenaker RI, bersama Pemerintah Kabupaten 

Minahasa Utara. Diserahkannya BLK Minahasa 

Utara, maka Kemnaker akan melakukan 

transformasi pengetahuan dan teknologi, serta 

BLK Minahasa Utara akan menjadi Balai Pelatihan 

Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Minahasa Utara, 

dan BLK itu, akan menjadi BLK UPTP pertama dan 

terbesar di Sulawesi Utara (Sulawesi Utara), dan 

hanya ada 1 se Sulawesi Utara. Serah terima 

lahan dan bangunan BLK dilakukan di Kantor 

Kemenaker Jakarta, Jumat, 26 Agustus 2022. 

10

6. 

27 

Augu

st 

2022 

Cegah Penempatan 

PMI 

Nonprosedural, 

Menaker Ajak 

Partisipasi Aktif 

Masyarakat 

Positiv

e 

Progresnews.i

nfo 

Menurut Menaker Ida, pencegahan penempatan 

PMI secara nonprosedural akan berjalan efektif 

melalui keterlibatan aktif seluruh elemen 

masyarakat. Sehingga, kasus-kasus penempatan 

PMI nonprosedural ini tidak lagi terulang. 

Langkah proaktif ini dapat dilakukan masyarakat 

dengan memahami proses dan tahapan 

penempatan yang benar, modus-modus 

penipuan lowongan kerja, hingga cara 

melaporkan tindak penipuan penempatan PMI 

nonprosedural. Oleh karenanya, masyarakat 

harus paham bagaimana prosedur penempatan 

yang benar, modus-modus penipuan, termasuk 

melaporkan manakala menemukan adanya 

penempatan secara nonprosedural," kata 

Menaker Ida Fauziyah melalui Siaran Pers Biro 

Humas Kemnaker, Jumat (26/8/2022). 

10

7. 

27 

Augu

st 

2022 

Bupati MoU 

Dengan 

Kemenaker, 

Pembangunan BLK 

di Minut Terbesar 

dan Pertama di 

Sulawesi Utara 

Neutral Tribun News 

Manado 

Kabar baik bagi masyarakat Sulawesi Utara 

khususnya di Minahasa Utara. Lebih menarik lagi 

BLK ini akan menjadi UPTP pertama dan terbesar 

di Sulawesi Utara (Sulawesi Utara), dan hanya 

ada 1 se-Sulawesi Utara. "Dalam rangka 

pemanfaatan BLK dan peningkatan SDM tenaga 

kerja di Minahasa Utara, kami mengucapkan 

http://www.komentar.co/2022/08/minut-teken-kerja-sama-dengan-menaker-ri.html
http://www.komentar.co/2022/08/minut-teken-kerja-sama-dengan-menaker-ri.html
http://www.komentar.co/2022/08/minut-teken-kerja-sama-dengan-menaker-ri.html
http://progresnews.info/2022/08/27/8407
http://progresnews.info/2022/08/27/8407
http://progresnews.info/2022/08/27/8407
http://progresnews.info/2022/08/27/8407
http://progresnews.info/2022/08/27/8407
http://progresnews.info/2022/08/27/8407
http://manado.tribunnews.com/2022/08/27/bupati-mou-dengan-kemenaker-pembangunan-blk-di-minut-terbesar-dan-pertama-di-sulawesi-utara
http://manado.tribunnews.com/2022/08/27/bupati-mou-dengan-kemenaker-pembangunan-blk-di-minut-terbesar-dan-pertama-di-sulawesi-utara
http://manado.tribunnews.com/2022/08/27/bupati-mou-dengan-kemenaker-pembangunan-blk-di-minut-terbesar-dan-pertama-di-sulawesi-utara
http://manado.tribunnews.com/2022/08/27/bupati-mou-dengan-kemenaker-pembangunan-blk-di-minut-terbesar-dan-pertama-di-sulawesi-utara
http://manado.tribunnews.com/2022/08/27/bupati-mou-dengan-kemenaker-pembangunan-blk-di-minut-terbesar-dan-pertama-di-sulawesi-utara
http://manado.tribunnews.com/2022/08/27/bupati-mou-dengan-kemenaker-pembangunan-blk-di-minut-terbesar-dan-pertama-di-sulawesi-utara
http://manado.tribunnews.com/2022/08/27/bupati-mou-dengan-kemenaker-pembangunan-blk-di-minut-terbesar-dan-pertama-di-sulawesi-utara
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terima kasih dan apresiasi kepada Kemenaker RI," 

ucap Ketua Asprov PSSI Sulawesi Utara ini. Wakil 

Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara ini 

melihat, dengan adanya BLK di Minahasa Utara 

bakal meningkatkan skill masyarakat yang ingin 

bekerja. 

10

8. 

27 

Augu

st 

2022 

Gubri Lakukan 

Penandatanganan 

Serah Terima Lahan 

Bangunan BLK 

Bersama 

Kemenaker 

Neutral Riau Link Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar melakukan 

penandatanganan naskah perjanjian hibah 

daerah dan serah terima lahan bangunan dalam 

rangka transformasi Balai Latihan Kerja (BLK). 

Perjanjian itu dilakukan Gubri dengan Direktorat 

Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja 

dan Perluasan Kesempatan Kerja ( Dirjen 

BINAPENTA dan PKK) Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, bertempat di 

ruang Tridharma Kemenaker Jakarta, Jumat 

(26/08/22). Dalam kesempatan tersebut, 

sekaligus dilakukan penandatanganan nota 

kesepakatan penguatan kompetensi dengan 

pemerintah daerah dan mitra industri. Sekjen 

Kemenaker Anwar Sanusi menyebutkan bahwa 

penandatangan tersebut dalam rangka 

melakukan revitalisasi bidang vokasi dan 

produktivitas, yang merupakan wujud kolaborasi 

strategis yang dilakukan Kemenaker bersama 

daerah. 

10

9. 

27 

Augu

st 

2022 

Kemnaker Buka 

Program Magang 

Virtual bagi Lulusan 

SMA/SMK, Ayo 

Daftar 

Neutral Kompas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

membuka program Magang Virtual bagi lulusam 

SMA/SMK. Program Magang Virtual dengan 

durasi 4 bulan ini diumumkan langsung di akun 

Instagram Kemnaker, Sabtu (27/8/2022). 

Program Magang Virtual dari Kemnaker. Program 

Magang Virtual ini diadakan Kemnaker bekerja 

sama dengan beberapa Start Up serta UKM yang 

sedang bertransformasi digital. 

11

0. 

27 

Augu

st 

2022 

Gubri Lakukan 

Penandatanganan 

Lahan BLK Bersama 

Kemenaker RI 

Neutral Hebat Riau Perjanjian itu dilakukan Gubri Syamsuar dengan 

Direktorat Jenderal (Dirjen) Pembinaan 

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 

Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) 

Kemenaker RI di ruang Tridharma Kemenaker RI 

Jakarta, Jumat (26/8/2022). Sekjen Kemenaker RI 

Anwar Sanusi menyebutkan, penandatangan 

tersebut dalam rangka melakukan revitalisasi 

bidang vokasi dan produktivitas yang merupakan 

http://riaulink.com/news/detail/26919/gubri-lakukan-penandatanganan-serah-terima-lahan-bangunan-blk-bersama-kemenaker
http://riaulink.com/news/detail/26919/gubri-lakukan-penandatanganan-serah-terima-lahan-bangunan-blk-bersama-kemenaker
http://riaulink.com/news/detail/26919/gubri-lakukan-penandatanganan-serah-terima-lahan-bangunan-blk-bersama-kemenaker
http://riaulink.com/news/detail/26919/gubri-lakukan-penandatanganan-serah-terima-lahan-bangunan-blk-bersama-kemenaker
http://riaulink.com/news/detail/26919/gubri-lakukan-penandatanganan-serah-terima-lahan-bangunan-blk-bersama-kemenaker
http://riaulink.com/news/detail/26919/gubri-lakukan-penandatanganan-serah-terima-lahan-bangunan-blk-bersama-kemenaker
http://www.kompas.com/edu/read/2022/08/27/100128271/kemnaker-buka-program-magang-virtual-bagi-lulusan-sma-smk-ayo-daftar
http://www.kompas.com/edu/read/2022/08/27/100128271/kemnaker-buka-program-magang-virtual-bagi-lulusan-sma-smk-ayo-daftar
http://www.kompas.com/edu/read/2022/08/27/100128271/kemnaker-buka-program-magang-virtual-bagi-lulusan-sma-smk-ayo-daftar
http://www.kompas.com/edu/read/2022/08/27/100128271/kemnaker-buka-program-magang-virtual-bagi-lulusan-sma-smk-ayo-daftar
http://www.kompas.com/edu/read/2022/08/27/100128271/kemnaker-buka-program-magang-virtual-bagi-lulusan-sma-smk-ayo-daftar
http://www.hebatriau.com/read-6-17514-2022-08-27-gubri-lakukan-penandatanganan-lahan-blk-bersama-kemenaker-ri.html
http://www.hebatriau.com/read-6-17514-2022-08-27-gubri-lakukan-penandatanganan-lahan-blk-bersama-kemenaker-ri.html
http://www.hebatriau.com/read-6-17514-2022-08-27-gubri-lakukan-penandatanganan-lahan-blk-bersama-kemenaker-ri.html
http://www.hebatriau.com/read-6-17514-2022-08-27-gubri-lakukan-penandatanganan-lahan-blk-bersama-kemenaker-ri.html
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wujud kolaborasi strategis yang dilakukan 

Kemenaker bersama daerah. Pada kesempatan 

itu, Menaker RI, Ida Fauziah mengajak semua 

pihak bersama untuk berkolaborasi bagaimana 

menciptakan angkatan kerja yang kompeten. 

Gubernur Riau Syamsuar melakukan 

penandatanganan naskah perjanjian hibah 

daerah dan serah terima lahan bangunan dalam 

rangka transformasi Balai Latihan Kerja (BLK), 

sekaligus penandatanganan nota kesepakatan 

penguatan kompetensi dengan pemerintah 

daerah dan mitra industri. 
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27 
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st 

2022 

Gubernur Riau 

Lakukan 

Penandatanganan 

Serah Terima Lahan 

Bangunan BLK 

Bersama 

Kemenaker 

Neutral Radar 

Pekanbaru 

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar melakukan 

penandatanganan naskah perjanjian hibah 

daerah dan serah terima lahan bangunan dalam 

rangka transformasi Balai Latihan Kerja (BLK). 

Turut hadir mendampingi Gubernur Riau dalam 

acara tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja 

Transmigrasi Riau, Imron Rosyadi dan Kepala 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 

Indra. Adapun beberapa daerah yang melakukan 

penandatangan serah terima lahan dan bangunan 

dengan rincian, Provinsi Bali menyerahkan 9 

hektar lahan, Riau 10 hektar, Lampung 3,3 

hektar, Sulawesi Tengah 3 hektar serta 

Kabupaten Minahasa Utara 2,8 Hektar. Dalam 

kesempatan tersebut, sekaligus dilakukan 

penandatanganan nota kesepakatan penguatan 

kompetensi dengan pemerintah daerah dan mitra 

industri. 

11
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27 
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Hanura Dorong 

Pemerintah 

Optimal 

Pengawasan PMI 

Positiv

e 

Lintas 

Nusantara 

"Mensyukuri hal ini kepada Tuhan dan berterima 

kasih kepada pemerintah Malaysia, Pemerintah 

Indonesia, KBRI Indonesia di Malaysia, BP2MI 

Pusat, BP2MI Nusa Tenggara Timur, Ketua DPD 

Partai Hanura Nusa Tenggara Timur, Fraksi Partai 

Hanura DPRD Prov Nusa Tenggara Timur & semua 

pihak yang mempunyai andil sehingga Demi 

Delita Afi bisa kembali dengan selamat di 

Kampung, bisa bertemu dengan semua sanak 

keluarga", tambahnya. Anggota DPRD Provinsi 

Nusa Tenggara Timur Partai Hati Nurani Rakyat, 

Eduard M. Lioe, S.Ip, SH, MH, mendorong 

pemerintah untuk mengoptimalkan pengawasan 

terhadap PMI, mulai dari tahap perekrutan di 

http://radarpekanbaru.com/news/detail/18075/gubernur-riau-lakukan-penandatanganan-serah-terima-lahan-bangunan-blk-bersama-kemenaker
http://radarpekanbaru.com/news/detail/18075/gubernur-riau-lakukan-penandatanganan-serah-terima-lahan-bangunan-blk-bersama-kemenaker
http://radarpekanbaru.com/news/detail/18075/gubernur-riau-lakukan-penandatanganan-serah-terima-lahan-bangunan-blk-bersama-kemenaker
http://radarpekanbaru.com/news/detail/18075/gubernur-riau-lakukan-penandatanganan-serah-terima-lahan-bangunan-blk-bersama-kemenaker
http://radarpekanbaru.com/news/detail/18075/gubernur-riau-lakukan-penandatanganan-serah-terima-lahan-bangunan-blk-bersama-kemenaker
http://radarpekanbaru.com/news/detail/18075/gubernur-riau-lakukan-penandatanganan-serah-terima-lahan-bangunan-blk-bersama-kemenaker
http://radarpekanbaru.com/news/detail/18075/gubernur-riau-lakukan-penandatanganan-serah-terima-lahan-bangunan-blk-bersama-kemenaker
http://lintasnusantara.id/hanura-dorong-pemerintah-optimal-pengawasan-pmi
http://lintasnusantara.id/hanura-dorong-pemerintah-optimal-pengawasan-pmi
http://lintasnusantara.id/hanura-dorong-pemerintah-optimal-pengawasan-pmi
http://lintasnusantara.id/hanura-dorong-pemerintah-optimal-pengawasan-pmi
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daerah-daerah hingga penempatan sektor 

domestik, khususnya di Malaysia. "Ini tentu jadi 

catatan mengapa masih sangat banyak PMI ilegal, 

saya kira pengawasannya harus diperketat lagi, 

aparat jangan sungkan menindak tegas siapapun 

yang masih mencoba mengirimkan PMI lewat 

jalur-jalur ilegal," ungkap Eduard, saat diminta 

tanggapannya terkait Demi Delita Alfi Pekerja 

Migran asal TTS, Nusa Tenggara Timur (Nusa 

Tenggara Timur) yang berhasil diselamatkan dan 

sebelumnya, menjadi korban penyiksaan 

majikannya di Malaysia juga mengalami kerja 

paksa tanpa mendapatkan bayaran gaji selama 

kurang lebih Sepuluh tahun. Ia mengatakan, 

Pasca diundangkannya Undang-undang Nomor 

18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja 

Migran Indonesia, masih banyak daerah yang 

belum memahami adanya kewajiban Pemerintah 

Daerah dalam memberikan perlindungan kepada 

Pekerja Migran Indonesia. 

11
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st 

2022 

Pemkab Minut-

Kemnaker RI Teken 

Kerja Sama 

Transformasi BLK 

dan Peningkatan 

Kompetensi 

Positiv

e 

Komentar JAKARTA, Komentar.co- Pemerintah Kabupaten 

Minahasa Utara (Pemkab Minut) bersama 

Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia 

(Kemnaker RI) melakukan penandatanganan 

Perjanjian Kerja Sama (PKS) Serah Terima Lahan 

dan Bangunan, dalam rangka Transformasi Balai 

Latihan Kerja (BLK), dan penandatanganan Nota 

Kesepakatan Peningkatan Kompetensi, Jumat 26 

Agustus 2022 di kantor Kemenaker Jakarta. 

Bupati Minahasa Utara Joune Ganda saat 

menandatangani PKS bersama Kementrian 

Tenaga Kerja, Jumat (26/08/2022) di Jakarta. 

Diserahkannya BLK Minahasa Utara, maka 

Kemnaker akan melakukan transformasi 

pengetahuan dan teknologi, serta BLK Minahasa 

Utara akan menjadi Balai Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas (BPVP) Minahasa Utara, dan BLK 

itu, akan menjadi BLK UPTP pertama dan terbesar 

di Sulawesi Utara (Sulawesi Utara), dan hanya 

ada 1 (satu) se- Sulawesi Utara. Serah terima 

lahan dan bangunan BLK dilakukan di Kantor 

Kemenaker Jakarta, Jumat, 26 Agustus 2022. 

11

4. 

27 

Augu

Diberitakan 

"Diskriminasikan 

Negativ

e 

Penarakyatne

ws.id 

Dalam edisi media online penarakyatnews.id 

13/8/2022 dengan link web : 

http://www.komentar.co/2022/08/pemkab-minut-kemnaker-ri-teken-kerjasama-transformasi-blk-dan-peningkatan-kompetensi.html
http://www.komentar.co/2022/08/pemkab-minut-kemnaker-ri-teken-kerjasama-transformasi-blk-dan-peningkatan-kompetensi.html
http://www.komentar.co/2022/08/pemkab-minut-kemnaker-ri-teken-kerjasama-transformasi-blk-dan-peningkatan-kompetensi.html
http://www.komentar.co/2022/08/pemkab-minut-kemnaker-ri-teken-kerjasama-transformasi-blk-dan-peningkatan-kompetensi.html
http://www.komentar.co/2022/08/pemkab-minut-kemnaker-ri-teken-kerjasama-transformasi-blk-dan-peningkatan-kompetensi.html
http://www.komentar.co/2022/08/pemkab-minut-kemnaker-ri-teken-kerjasama-transformasi-blk-dan-peningkatan-kompetensi.html
http://penarakyatnews.id/2022/08/27/diberitakan-diskriminasikan-bayar-pesangon-buruh-pt-tungmung-textil-bintan-adukan-ke-disnaker-pt-tungmung-textil-bintan-layangkan-hak-jawab
http://penarakyatnews.id/2022/08/27/diberitakan-diskriminasikan-bayar-pesangon-buruh-pt-tungmung-textil-bintan-adukan-ke-disnaker-pt-tungmung-textil-bintan-layangkan-hak-jawab
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Bayar Pesangon, 

Buruh PT. 

Tungmung Textil 

Bintan Adukan ke-

DISNAKER" PT. 

Tungmung Textil 

Bintan Layangkan 

Hak Jawab 

https://penarakyatnews.id/2022/08/13/diskrimin

asikan-bayar-pesangon-buruh-pt-tungmung-

textil-bintan-adukan-ke-disnaker-2/ Melalui 

Kuasa Hukum dari PT. Tungmung Textil Bintan 

melayangkan SURAT HAK JAWAB sebagai berikut 

:. - Bahwa Pemutusan hubungan Kerja yang 

dilakukan oleh PT. TUNG MUNG TEXTILE BINTAN 

telah dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang- undangan yang berlaku 

dan telah dikuatkan melalui Akta Bukti 

Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit 

Nomor 118 BIP / PHI / 2022 /Pn.srg. - Bahwa 

perlu Kami sampaikan, Akta Bukti Pendaftaran 

Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor 118 

BIP / PHI / 2022/ PN. Srg. Adalah merupakan Akta 

Perdamaian (acta van dading) yang telah dibuat 

sesuai dengan ketentuan 1858 KUH Perdata jo 

pasal 130 ayat (2) dan ayat (3) HIR. Maka, Akta 

Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui 

Bipartit Nomor 118 BIP /PHI / 2022/PN.Srg. 

Memiliki kekuatan hukum yang sama dengan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap ( in kracht van gewijsde) 

yang tidak dapat dilakukan upaya hukum banding 

maupun kasasi. 

11
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27 
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st 

2022 

BSU 2022 Sudah 

Cair? Simak Tanggal 

Pasti Pencairan dari 

Kemenaker dan 

Langsung Login ke 

kemnaker.go.id di 

Sini 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

Pencairan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 

adalah salah satu momen yang paling dinantikan 

oleh masyarakat, khususnya para pekerja. BSU 

2022 adalah bantuan dari pemerintah yang 

diperuntukkan bagi para pekerja dari berbagai 

sektor. Berikut informasi resmi dari Kemenaker 

soal tanggal pasti pencairan BLT subsidi gaji Rp1 

juta ini. Setelah sebelumnya memastikan bahwa 

BSU akan kembali cair tahun ini, Kemenaker 

akhirnya buka suara soal simpang siur penyaluran 

BLT subsidi gaji ini. 

11

6. 

27 

Augu
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2022 

Cara Menentukan 

Pelatihan Prakerja 

Dengan Tepat, 

Berikut Jenis 

Pelatihan Prakerja 

Positiv

e 

Tribun News 

Pontianak 

Tips Memilih Pelatihan Kartu Prakerja di 

Platform. Beriikut adalah informasi seputar 

pelatihan Kartu Prakerja, informasi ini dibuat 

agak bisa menjadi rujukan bagi kalian yang saat 

ini akan memilih pelatihan Kartu Prakerja. 

Pemerintah menciptakan Program Kartu Prakerja 

tidak hanya untuk memberikan Stimulus saja, 

melainkan dalam upaya benar-benar untuk 

http://penarakyatnews.id/2022/08/27/diberitakan-diskriminasikan-bayar-pesangon-buruh-pt-tungmung-textil-bintan-adukan-ke-disnaker-pt-tungmung-textil-bintan-layangkan-hak-jawab
http://penarakyatnews.id/2022/08/27/diberitakan-diskriminasikan-bayar-pesangon-buruh-pt-tungmung-textil-bintan-adukan-ke-disnaker-pt-tungmung-textil-bintan-layangkan-hak-jawab
http://penarakyatnews.id/2022/08/27/diberitakan-diskriminasikan-bayar-pesangon-buruh-pt-tungmung-textil-bintan-adukan-ke-disnaker-pt-tungmung-textil-bintan-layangkan-hak-jawab
http://penarakyatnews.id/2022/08/27/diberitakan-diskriminasikan-bayar-pesangon-buruh-pt-tungmung-textil-bintan-adukan-ke-disnaker-pt-tungmung-textil-bintan-layangkan-hak-jawab
http://penarakyatnews.id/2022/08/27/diberitakan-diskriminasikan-bayar-pesangon-buruh-pt-tungmung-textil-bintan-adukan-ke-disnaker-pt-tungmung-textil-bintan-layangkan-hak-jawab
http://penarakyatnews.id/2022/08/27/diberitakan-diskriminasikan-bayar-pesangon-buruh-pt-tungmung-textil-bintan-adukan-ke-disnaker-pt-tungmung-textil-bintan-layangkan-hak-jawab
http://penarakyatnews.id/2022/08/27/diberitakan-diskriminasikan-bayar-pesangon-buruh-pt-tungmung-textil-bintan-adukan-ke-disnaker-pt-tungmung-textil-bintan-layangkan-hak-jawab
http://penarakyatnews.id/2022/08/27/diberitakan-diskriminasikan-bayar-pesangon-buruh-pt-tungmung-textil-bintan-adukan-ke-disnaker-pt-tungmung-textil-bintan-layangkan-hak-jawab
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095371854/bsu-2022-sudah-cair-simak-tanggal-pasti-pencairan-dari-kemenaker-dan-langsung-login-ke-kemnakergoid-di-sini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095371854/bsu-2022-sudah-cair-simak-tanggal-pasti-pencairan-dari-kemenaker-dan-langsung-login-ke-kemnakergoid-di-sini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095371854/bsu-2022-sudah-cair-simak-tanggal-pasti-pencairan-dari-kemenaker-dan-langsung-login-ke-kemnakergoid-di-sini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095371854/bsu-2022-sudah-cair-simak-tanggal-pasti-pencairan-dari-kemenaker-dan-langsung-login-ke-kemnakergoid-di-sini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095371854/bsu-2022-sudah-cair-simak-tanggal-pasti-pencairan-dari-kemenaker-dan-langsung-login-ke-kemnakergoid-di-sini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095371854/bsu-2022-sudah-cair-simak-tanggal-pasti-pencairan-dari-kemenaker-dan-langsung-login-ke-kemnakergoid-di-sini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095371854/bsu-2022-sudah-cair-simak-tanggal-pasti-pencairan-dari-kemenaker-dan-langsung-login-ke-kemnakergoid-di-sini
http://pontianak.tribunnews.com/2022/08/27/cara-menentukan-pelatihan-prakerja-dengan-tepat-berikut-jenis-pelatihan-prakerja
http://pontianak.tribunnews.com/2022/08/27/cara-menentukan-pelatihan-prakerja-dengan-tepat-berikut-jenis-pelatihan-prakerja
http://pontianak.tribunnews.com/2022/08/27/cara-menentukan-pelatihan-prakerja-dengan-tepat-berikut-jenis-pelatihan-prakerja
http://pontianak.tribunnews.com/2022/08/27/cara-menentukan-pelatihan-prakerja-dengan-tepat-berikut-jenis-pelatihan-prakerja
http://pontianak.tribunnews.com/2022/08/27/cara-menentukan-pelatihan-prakerja-dengan-tepat-berikut-jenis-pelatihan-prakerja
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meningkatkan kualitas daripada angkatan kerja 

yang sedang berusaha mencari pekerjaan. Ada 

banyak sekali platform digital yang dapat dipilih 

untuk mengikuti Kartu Prakerja, berikut ini tips 

yang dapat diikuti dalam memilih pelatihan 

Prakerja. 
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Info Pencairan BSU 

2022: Menaker Ida 

Fauziyah 

Sampaikan Ini Soal 

BLT Subsidi Gaji Rp1 

Juta 

Neutral Ayo Bandung Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

menjawab kabar pencairan BSU 2022. Namun, 

informasi terbaru mengenai BSU 2022 baru saja 

disampaikan Menaker Ida Fauziyah. Menjawab 

kabar BSU 2022, Ida mengatakan bahwa pihaknya 

hanya bertugas sebagai penyalur bantuan 

tersebut. Pencairan BLT Subsidi Gaji Rp1 juta ini 

sudah lama dinanti calon penerima dalam hal ini 

pekerja atau buruh. 
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Segera Ditutup, 

Pembelian 

Pelatihan Kartu 

Prakerja 

Gelombang 38 

Berakhir Malam Ini, 

Buruan Gunakan 

Saldomu! 

Neutral Zona Banten Hari ini, tepatnya Sabtu, 27 Agustus 2022 pukull 

23.59 WIB merupakan batas akhir pembelian 

pelatihan Kartu Prakerja gelombang 38. Demikian 

informasi tentang batas akhir penggunaan saldo 

untuk membeli pelatihan Kartu Prakerja 

gelombang 38. Pihak Kartu Prakerja telah 

mengumumkan hal tersebut melalui Instagram 

resmi @prakerja.go.id, pada Jumat, 26 Agustus 

2022. ". ," unggah Pihak Kartu Prakerja melalui 

Instagram resminya. 
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Menaker Ajak 

Partisipasi Aktif 

Masyarakat Cegah 

Penempatan PMI 

Nonprosedural 

Positiv

e 

Pripos Menurut Menaker Ida, pencegahan penempatan 

PMI secara nonprosedural akan berjalan efektif 

melalui keterlibatan aktif seluruh elemen 

masyarakat. Sehingga, kasus-kasus penempatan 

PMI nonprosedural ini tidak lagi terulang. 

Langkah proaktif ini dapat dilakukan masyarakat 

dengan memahami proses dan tahapan 

penempatan yang benar, modus-modus 

penipuan lowongan kerja, hingga cara 

melaporkan tindak penipuan penempatan PMI 

nonprosedural. Oleh karenanya, masyarakat 

harus paham bagaimana prosedur penempatan 

yang benar, modus-modus penipuan, termasuk 

melaporkan manakala menemukan adanya 

penempatan secara nonprosedural," kata 

Menaker Ida Fauziyah melalui Siaran Pers Biro 

Humas Kemnaker, Jumat (26/8/2022). 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-794277208/info-pencairan-bsu-2022-menaker-ida-fauziyah-sampaikan-ini-soal-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794277208/info-pencairan-bsu-2022-menaker-ida-fauziyah-sampaikan-ini-soal-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794277208/info-pencairan-bsu-2022-menaker-ida-fauziyah-sampaikan-ini-soal-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794277208/info-pencairan-bsu-2022-menaker-ida-fauziyah-sampaikan-ini-soal-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794277208/info-pencairan-bsu-2022-menaker-ida-fauziyah-sampaikan-ini-soal-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794277208/info-pencairan-bsu-2022-menaker-ida-fauziyah-sampaikan-ini-soal-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235371686/segera-ditutup-pembelian-pelatihan-kartu-prakerja-gelombang-38-berakhir-malam-ini-buruan-gunakan-saldomu
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235371686/segera-ditutup-pembelian-pelatihan-kartu-prakerja-gelombang-38-berakhir-malam-ini-buruan-gunakan-saldomu
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235371686/segera-ditutup-pembelian-pelatihan-kartu-prakerja-gelombang-38-berakhir-malam-ini-buruan-gunakan-saldomu
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235371686/segera-ditutup-pembelian-pelatihan-kartu-prakerja-gelombang-38-berakhir-malam-ini-buruan-gunakan-saldomu
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235371686/segera-ditutup-pembelian-pelatihan-kartu-prakerja-gelombang-38-berakhir-malam-ini-buruan-gunakan-saldomu
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235371686/segera-ditutup-pembelian-pelatihan-kartu-prakerja-gelombang-38-berakhir-malam-ini-buruan-gunakan-saldomu
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235371686/segera-ditutup-pembelian-pelatihan-kartu-prakerja-gelombang-38-berakhir-malam-ini-buruan-gunakan-saldomu
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235371686/segera-ditutup-pembelian-pelatihan-kartu-prakerja-gelombang-38-berakhir-malam-ini-buruan-gunakan-saldomu
http://pripos.id/menaker-ajak-partisipasi-aktif-masyarakat-cegah-penempatan-pmi-nonprosedural
http://pripos.id/menaker-ajak-partisipasi-aktif-masyarakat-cegah-penempatan-pmi-nonprosedural
http://pripos.id/menaker-ajak-partisipasi-aktif-masyarakat-cegah-penempatan-pmi-nonprosedural
http://pripos.id/menaker-ajak-partisipasi-aktif-masyarakat-cegah-penempatan-pmi-nonprosedural
http://pripos.id/menaker-ajak-partisipasi-aktif-masyarakat-cegah-penempatan-pmi-nonprosedural
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Soal 

Ketenagakerjaan, 

SAH Minta 

Kemenaker Fokus 

Pada Kompetensi 

Pekerja 

Neutral Jam Berita Sehingga dalam hal ini SAH meminta Kemenaker 

perlu mengoptimalkan pelatihan kerja di BLK 

sebagai salah satu cara menekan angka 

pengangguran. Hal ini disampaikan Anggota 

Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini pada Rapat Kerja 

Komisi IX DPR RI dengan Kemenaker, Kamis, 25 

Agustus 2022, dengan topik Pembahasan 

Realisasi Anggaran Keuangan Kemenaker tahun 

2021. "Saya minta Kemenaker jangan terlalu 

fokus pada pengejaran target kuantitatif berupa 

angka atau jumlah dari BLK tapi melupakan 

kualitas dari output yang dihasilkan, baik melalui 

BLK ataupu program lainnya, " ungkap Bapak 

Beasiswa Jambi tersebut. "Selama ini, 70 persen 

anggaran Kemenaker dialokasikan untuk program 

peningkatan kompetensi. 

12

1. 

27 

Augu

st 

2022 

Menaker Ajak 

Partisipasi Aktif 

Masyarakat Cegah 

Penempatan PMI 

Nonprosedural 

Positiv

e 

Sonora.id Menurut Menaker Ida, pencegahan penempatan 

PMI secara nonprosedural akan berjalan efektif 

melalui keterlibatan aktif seluruh elemen 

masyarakat. Sehingga, kasus-kasus penempatan 

PMI nonprosedural ini tidak lagi terulang. 

Langkah proaktif ini dapat dilakukan masyarakat 

dengan memahami proses dan tahapan 

penempatan yang benar, modus-modus 

penipuan lowongan kerja, hingga cara 

melaporkan tindak penipuan penempatan PMI 

nonprosedural. Oleh karenanya, masyarakat 

harus paham bagaimana prosedur penempatan 

yang benar, modus-modus penipuan, termasuk 

melaporkan manakala menemukan adanya 

penempatan secara nonprosedural," ujar 

Menaker Ida Fauziyah melalui Siaran Pers Biro 

Humas Kemnaker, Jumat (26/8/2022). 
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Politeknik Negeri 

Kotabaru Bersama 

Disnakertrans 

Kotabaru Kupas PP 

35 Tahun 2021 

Neutral Rri 

Banjarmasin 

Kupas tuntas Peraturan Pemerintah nomor 35 

tahun 2021, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih 

Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan PHK, 

kemarin digelar Politeknik Kabupaten Kotabaru di 

Banjarmasin dengan mengundang para Pelaku 

Usaha se Kabupaten tersebut. Sehingga kata 

Rezki, Kampusnya bekerjasama dengan 

Disnakertrans Kotabaru mengadakan workshop 

ini supaya menyamakan persepsi. Kemudian ada 

upaya juga dari Kadisnakertrans Kotabaru untuk 

membuat Forum HRD, sehingga setiap 

http://jamberita.com/read/2022/08/27/5974785/soal-ketenagakerjaan-sah-minta-kemenaker-fokus-pada-kompetensi-pekerja
http://jamberita.com/read/2022/08/27/5974785/soal-ketenagakerjaan-sah-minta-kemenaker-fokus-pada-kompetensi-pekerja
http://jamberita.com/read/2022/08/27/5974785/soal-ketenagakerjaan-sah-minta-kemenaker-fokus-pada-kompetensi-pekerja
http://jamberita.com/read/2022/08/27/5974785/soal-ketenagakerjaan-sah-minta-kemenaker-fokus-pada-kompetensi-pekerja
http://jamberita.com/read/2022/08/27/5974785/soal-ketenagakerjaan-sah-minta-kemenaker-fokus-pada-kompetensi-pekerja
http://jamberita.com/read/2022/08/27/5974785/soal-ketenagakerjaan-sah-minta-kemenaker-fokus-pada-kompetensi-pekerja
http://www.sonora.id/read/423448169/menaker-ajak-partisipasi-aktif-masyarakat-cegah-penempatan-pmi-nonprosedural
http://www.sonora.id/read/423448169/menaker-ajak-partisipasi-aktif-masyarakat-cegah-penempatan-pmi-nonprosedural
http://www.sonora.id/read/423448169/menaker-ajak-partisipasi-aktif-masyarakat-cegah-penempatan-pmi-nonprosedural
http://www.sonora.id/read/423448169/menaker-ajak-partisipasi-aktif-masyarakat-cegah-penempatan-pmi-nonprosedural
http://www.sonora.id/read/423448169/menaker-ajak-partisipasi-aktif-masyarakat-cegah-penempatan-pmi-nonprosedural
http://rri.co.id/banjarmasin/kabupaten-kota/1600425/politeknik-negeri-kotabaru-bersama-disnakertrans-kotabaru-kupas-pp-35-tahun-2021
http://rri.co.id/banjarmasin/kabupaten-kota/1600425/politeknik-negeri-kotabaru-bersama-disnakertrans-kotabaru-kupas-pp-35-tahun-2021
http://rri.co.id/banjarmasin/kabupaten-kota/1600425/politeknik-negeri-kotabaru-bersama-disnakertrans-kotabaru-kupas-pp-35-tahun-2021
http://rri.co.id/banjarmasin/kabupaten-kota/1600425/politeknik-negeri-kotabaru-bersama-disnakertrans-kotabaru-kupas-pp-35-tahun-2021
http://rri.co.id/banjarmasin/kabupaten-kota/1600425/politeknik-negeri-kotabaru-bersama-disnakertrans-kotabaru-kupas-pp-35-tahun-2021
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permasalahan satu solusi, jangan standar ganda. 

Sementara itu, Kadisnakertrans Kotabaru Sugian 

Noor SH MSi Mhum mengharapkan hubungan 

harmonis yang terjadi di berbagai Perusahaan di 

Kotabaru. 
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Info Terbaru 

Pencairan BSU 

2022: Menaker Ida 

Fauziyah Bilang Ini 

Soal BLT Subsidi 

Gaji Rp1 Juta 

Neutral Ayoindonesia.

com 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

menjawab kabar pencairan BSU 2022. Namun, 

informasi terbaru mengenai BSU 2022 baru saja 

disampaikan Menaker Ida Fauziyah. Link 1: 

bpjsketenagakerjaan.go.id/ Link 2: Itulah 

informasi pencairan BSU 2022 dari Menaker Ida 

Fauziyah.*** Author: Annisa Nur Fadillah 

Sumber: bpjsketenagakerjaan.go.id/. Menjawab 

kabar BSU 2022, Ida mengatakan bahwa pihaknya 

hanya bertugas sebagai penyalur bantuan 

tersebut. 

12

4. 

27 

Augu

st 

2022 

Kemnaker 

Kembangkan 

Kolaborasi untuk 

Kurangi 

Pengangguran dan 

Serap Angkatan 

Kerja 

Positiv

e 

Suara.com Adapun Pemda yang melakukan serah terima 

lahan, peralatan, mesin, gedung, bangunan, jalan, 

irigasi dan jaringan kepada Kemnaker untuk 

dikembangkan menjadi UPTP BPVP dan Balai 

Perluasan Kesempatan Kerja sebagai adalah 

Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Provinsi 

Riau, Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah 

Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pemerintah 

Kabupaten Minahasa Utara. Salah satu kolaborasi 

yang dilakukan berupa Penandatanganan Serah 

Terima Lahan dan Bangunan dalam rangka 

Transformasi BLK serta Penandatanganan Nota 

Kesepakatan Peningkatan Kompetensi dengan 

Pemerintah Daerah dan Mitra Industri,di Ruang 

Tridharma Kemnaker, pada Jumat (26/8/2022). 

Pada kesempatan ini Menaker juga 

mengapresiasi Bupati Jeneponto dan Wakil 

Bupati Selayar atas komitmennya dalam menjalin 

kerja sama meningkatkan kompetensi dan daya 

saing untuk mengurangi angka pengangguran di 

Jeneponto dan Selayar. Selain itu juga dilakukan 

penandatanganan Nota Kesepemahaman 

Bersama antara Kemnaker dengan Dewan 

Pertukangan Nasional Perkasa, dan Nota 

Kesepahaman Bersama antara Kemnaker dengan 

PT Wanatiara Persada, dalam meningkatkan 

kompetensi di bidang pertukangan dan juga 

http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-014276405/info-terbaru-pencairan-bsu-2022-menaker-ida-fauziyah-bilang-ini-soal-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-014276405/info-terbaru-pencairan-bsu-2022-menaker-ida-fauziyah-bilang-ini-soal-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-014276405/info-terbaru-pencairan-bsu-2022-menaker-ida-fauziyah-bilang-ini-soal-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-014276405/info-terbaru-pencairan-bsu-2022-menaker-ida-fauziyah-bilang-ini-soal-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-014276405/info-terbaru-pencairan-bsu-2022-menaker-ida-fauziyah-bilang-ini-soal-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-014276405/info-terbaru-pencairan-bsu-2022-menaker-ida-fauziyah-bilang-ini-soal-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://metro.suara.com/read/2022/08/27/140300/kemnaker-kembangkan-kolaborasi-untuk-kurangi-pengangguran-dan-serap-angkatan-kerja
http://metro.suara.com/read/2022/08/27/140300/kemnaker-kembangkan-kolaborasi-untuk-kurangi-pengangguran-dan-serap-angkatan-kerja
http://metro.suara.com/read/2022/08/27/140300/kemnaker-kembangkan-kolaborasi-untuk-kurangi-pengangguran-dan-serap-angkatan-kerja
http://metro.suara.com/read/2022/08/27/140300/kemnaker-kembangkan-kolaborasi-untuk-kurangi-pengangguran-dan-serap-angkatan-kerja
http://metro.suara.com/read/2022/08/27/140300/kemnaker-kembangkan-kolaborasi-untuk-kurangi-pengangguran-dan-serap-angkatan-kerja
http://metro.suara.com/read/2022/08/27/140300/kemnaker-kembangkan-kolaborasi-untuk-kurangi-pengangguran-dan-serap-angkatan-kerja
http://metro.suara.com/read/2022/08/27/140300/kemnaker-kembangkan-kolaborasi-untuk-kurangi-pengangguran-dan-serap-angkatan-kerja
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bidang pertambangan serta pemurnian bijih 

nikel. 

12

5. 

27 

Augu

st 

2022 

Transformasi BLK, 

Kemenaker Segera 

Bangun UPTP Minut 

Pertama dan 

Terbesar di 

Sulawesi Utara 

Neutral Media 

Manado 

Diserahkannya BLK Minahasa Utara, maka 

Kemenaker RI akan melakukan transformasi 

pengetahuan dan teknologi, serta BLK Minahasa 

Utara akan menjadi Balai Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas (BPVP) Minahasa Utara, dan BLK 

itu, akan menjadi BLK UPTP pertama dan terbesar 

dan hanya ada satu di Sulawesi Utara. 

Penandatanganan serah terima lahan dan 

bangunan dalam rangka transformasi Balai 

Latihan Kerja (BLK), oleh Kementerian Tenaga 

Kerja Republik Indonesia, akan dibangun Unit 

Pelayanan Teknis Pusat (UPTP) di Kabupaten 

Minahasa Utara menjadi yang pertama dan satu-

satunya terbesar di Sulawesi Utara. Hibah lahan 

dan banguna serta dirangkaikan dengan MoU 

peningkatan kompetensi antara Kemenaker RI 

bersama Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, 

berlangsung di Kantor Kemenaker RI, Jumat 

(26/08/22) kemarin. Serah terima oleh Bupati 

Minahasa Utara Joune Ganda dan Budi Hartawa 

selaku Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan 

Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) 

Kemenaker, dan disaksikan Menteri 

Ketenagakerjaan, Dr. Ida Fauziyah. 

12

6. 

27 

Augu

st 

2022 

Transformasi BLK 

Riau, Gubernur 

Syamsuar 

Tandatangani 

Naskah Perjanjian 

Hibah Daerah 

Neutral Kompas Gubernur Riau Syamsuar melakukan 

penandatanganan naskah perjanjian hibah 

daerah dan serah terima lahan bangunan dalam 

rangka transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) di 

Ruang Tridharma Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker), Jakarta, Jumat (26/8/2022). 

Perjanjian kerja sama tersebut dilakukan 

Syamsuar dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) 

Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan 

Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) 

Kemenaker Republik Indonesia (RI). Dalam 

kegiatan penting itu, orang nomor satu di Riau ini 

hadir didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja 

Transmigrasi (Kadisnakertrans) Riau Imron 

Rosyadi dan Kepala Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah (BPKAD) Indra. Sebagai 

informasi, dalam penandatangan serah terima 

http://mediamanado.com/transformasi-blk-kemenaker-segera-bangun-uptp-minut-pertama-dan-terbesar-di-sulut
http://mediamanado.com/transformasi-blk-kemenaker-segera-bangun-uptp-minut-pertama-dan-terbesar-di-sulut
http://mediamanado.com/transformasi-blk-kemenaker-segera-bangun-uptp-minut-pertama-dan-terbesar-di-sulut
http://mediamanado.com/transformasi-blk-kemenaker-segera-bangun-uptp-minut-pertama-dan-terbesar-di-sulut
http://mediamanado.com/transformasi-blk-kemenaker-segera-bangun-uptp-minut-pertama-dan-terbesar-di-sulut
http://mediamanado.com/transformasi-blk-kemenaker-segera-bangun-uptp-minut-pertama-dan-terbesar-di-sulut
http://regional.kompas.com/read/2022/08/27/14091071/transformasi-blk-riau-gubernur-syamsuar-tandatangani-naskah-perjanjian-hibah
http://regional.kompas.com/read/2022/08/27/14091071/transformasi-blk-riau-gubernur-syamsuar-tandatangani-naskah-perjanjian-hibah
http://regional.kompas.com/read/2022/08/27/14091071/transformasi-blk-riau-gubernur-syamsuar-tandatangani-naskah-perjanjian-hibah
http://regional.kompas.com/read/2022/08/27/14091071/transformasi-blk-riau-gubernur-syamsuar-tandatangani-naskah-perjanjian-hibah
http://regional.kompas.com/read/2022/08/27/14091071/transformasi-blk-riau-gubernur-syamsuar-tandatangani-naskah-perjanjian-hibah
http://regional.kompas.com/read/2022/08/27/14091071/transformasi-blk-riau-gubernur-syamsuar-tandatangani-naskah-perjanjian-hibah
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lahan dan bangunan, Riau menyerahkan lahan 

seluas 10 hektar (ha). 

12

7. 

27 

Augu

st 

2022 

Infografis Cara 

Kemenaker Tekan 

Angka 

Pengangguran 

Positiv

e 

Inews Portal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

mengambil inisiatif mengurangi tingkat 

pengangguran di Indonesia. Kemenaker pun 

menggandeng pemerintah daerah (pemda), 

asosiasi profesi, hingga mitra industri untuk 

meningkatkan kompetensi daya saing. Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

mengatakan, kolaborasi itu bertujuan 

menciptakan kesempatan kerja atau mendukung 

penyerapan angkatan kerja di pasar. Dengan 

begitu, angka pengangguran di Indonesia bisa 

ditekan. 

12

8. 

27 

Augu

st 

2022 

Cegah Penempatan 

PMI 

Nonprosedural, 

Masyarakat Diajak 

Proaktif Membantu 

Positiv

e 

Pewartasatu.c

om 

Sehingga, kasus-kasus penempatan PMI 

nonprosedural ini tidak lagi terulang. Langkah 

proaktif ini dapat dilakukan masyarakat dengan 

memahami proses dan tahapan penempatan 

yang benar, modus-modus penipuan lowongan 

kerja, hingga cara melaporkan tindak penipuan 

penempatan PMI nonprosedural. Menaker RI, Ida 

Fauziyah. (Foto: Humas ) JAKARTA, Pewartasatu. 

12

9. 

27 

Augu

st 

2022 

Transformasi BLK 

Riau, Gubernur 

Syamsuar Tanda 

Tangani Naskah 

Perjanjian Hibah 

Daerah 

Neutral Kompas Gubernur Riau Syamsuar melakukan 

penandatanganan naskah perjanjian hibah 

daerah dan serah terima lahan bangunan dalam 

rangka transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) di 

Ruang Tridharma Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker), Jakarta, Jumat (26/8/2022). 

Perjanjian kerja sama tersebut dilakukan 

Syamsuar dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) 

Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan 

Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) 

Kemenaker Republik Indonesia (RI). Dalam 

kegiatan penting itu, orang nomor satu di Riau ini 

hadir didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja 

Transmigrasi (Kadisnakertrans) Riau Imron 

Rosyadi dan Kepala Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah (BPKAD) Indra. Sebagai 

informasi, dalam penandatanganan serah terima 

lahan dan bangunan, Riau menyerahkan lahan 

seluas 10 hektar (ha). 

http://www.inews.id/multimedia/infografis/infografis-cara-kemenaker-tekan-angka-pengangguran
http://www.inews.id/multimedia/infografis/infografis-cara-kemenaker-tekan-angka-pengangguran
http://www.inews.id/multimedia/infografis/infografis-cara-kemenaker-tekan-angka-pengangguran
http://www.inews.id/multimedia/infografis/infografis-cara-kemenaker-tekan-angka-pengangguran
http://pewartasatu.com/cegah-penempatan-pmi-nonprosedural-masyarakat-diajak-proaktif-membantu
http://pewartasatu.com/cegah-penempatan-pmi-nonprosedural-masyarakat-diajak-proaktif-membantu
http://pewartasatu.com/cegah-penempatan-pmi-nonprosedural-masyarakat-diajak-proaktif-membantu
http://pewartasatu.com/cegah-penempatan-pmi-nonprosedural-masyarakat-diajak-proaktif-membantu
http://pewartasatu.com/cegah-penempatan-pmi-nonprosedural-masyarakat-diajak-proaktif-membantu
http://regional.kompas.com/read/2022/08/27/14091071/transformasi-blk-riau-gubernur-syamsuar-tanda-tangani-naskah-perjanjian
http://regional.kompas.com/read/2022/08/27/14091071/transformasi-blk-riau-gubernur-syamsuar-tanda-tangani-naskah-perjanjian
http://regional.kompas.com/read/2022/08/27/14091071/transformasi-blk-riau-gubernur-syamsuar-tanda-tangani-naskah-perjanjian
http://regional.kompas.com/read/2022/08/27/14091071/transformasi-blk-riau-gubernur-syamsuar-tanda-tangani-naskah-perjanjian
http://regional.kompas.com/read/2022/08/27/14091071/transformasi-blk-riau-gubernur-syamsuar-tanda-tangani-naskah-perjanjian
http://regional.kompas.com/read/2022/08/27/14091071/transformasi-blk-riau-gubernur-syamsuar-tanda-tangani-naskah-perjanjian
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13

0. 

27 

Augu

st 

2022 

Perubahan Tren 

Pekerjaan di Era 

Digital 

Membutuhkan Skill 

Terkait Teknologi 

yang Mumpuni 

Positiv

e 

Warta 

Ekonomi 

Tren digital membuka peluang dan kesempatan 

yang sangat luas, namun terdapat tantangan 

besar di mana sumber daya manusia saat ini 

harus cepat belajar dan beradaptasi dengan 

teknologi. "Era saat ini kita dituntut untuk selalu 

belajar, tidak bisa hari ini kita bisa Canva, dua 

tahun lagi mungkin muncul versi 

berbeda,"katanya saat webinar Makin Cakap 

Digital 2022 untuk kelompok komunitas dan 

masyarakat di wilayah Kabupaten Blitar, Jawa 

Timur, Kamis (25/8/2022). Webinar 

#MakinCakapDigital 2022 untuk kelompok 

komunitas dan masyarakat di wilayah Kabupaten 

Blitar, Jawa Timur merupakan bagian dari 

sosialisasi Gerakan Nasional Literasi Digital yang 

diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi 

dan Informatika bekerja sama dengan 

Siberkreasi. Founder Jawaradigital.id dan 

Relawan TIK Indonesia, Muh Nurfajar Muharom, 

mengatakan, Kementerian Tenaga Kerja Amerika 

Serikat bahkan menyebutkan skill di era digital 

hanya akan terpakai hingga 5 tahun saja, di masa 

mendatang bisa terjadi pemutakhiran yang 

membutuhkan adaptasi lebih lanjut. 

13

1. 

27 

Augu

st 

2022 

BSU 2022 Mulai 

Dialokasikan, Cek 

Namamu di Sini, 

Jika Tidak Ada 

Hubungi Nomor Ini! 

Neutral 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. 

13

2. 

27 

Augu

st 

2022 

Gubri Lakukan 

Penandatanganan 

Serah Terima Lahan 

Bangunan BLK 

Bersama 

Kemenaker 

Neutral Bualbual.com - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar melakukan 

penandatanganan naskah perjanjian hibah 

daerah dan serah terima lahan bangunan dalam 

rangka transformasi Balai Latihan Kerja (BLK). 

Perjanjian itu dilakukan Gubri dengan Direktorat 

Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja 

dan Perluasan Kesempatan Kerja ( Dirjen 

BINAPENTA dan PKK) Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, bertempat di 

ruang Tridharma Kemenaker Jakarta, Jumat 

(26/08/22). JAKARTA (BUALBUAL.com) Dalam 

kesempatan tersebut, sekaligus dilakukan 

http://wartaekonomi.co.id/read439512/perubahan-tren-pekerjaan-di-era-digital-membutuhkan-skill-terkait-teknologi-yang-mumpuni
http://wartaekonomi.co.id/read439512/perubahan-tren-pekerjaan-di-era-digital-membutuhkan-skill-terkait-teknologi-yang-mumpuni
http://wartaekonomi.co.id/read439512/perubahan-tren-pekerjaan-di-era-digital-membutuhkan-skill-terkait-teknologi-yang-mumpuni
http://wartaekonomi.co.id/read439512/perubahan-tren-pekerjaan-di-era-digital-membutuhkan-skill-terkait-teknologi-yang-mumpuni
http://wartaekonomi.co.id/read439512/perubahan-tren-pekerjaan-di-era-digital-membutuhkan-skill-terkait-teknologi-yang-mumpuni
http://wartaekonomi.co.id/read439512/perubahan-tren-pekerjaan-di-era-digital-membutuhkan-skill-terkait-teknologi-yang-mumpuni
http://www.ayojakarta.com/news/pr-764280562/bsu-2022-mulai-dialokasikan-cek-namamu-di-sini-jika-tidak-ada-hubungi-nomor-ini
http://www.ayojakarta.com/news/pr-764280562/bsu-2022-mulai-dialokasikan-cek-namamu-di-sini-jika-tidak-ada-hubungi-nomor-ini
http://www.ayojakarta.com/news/pr-764280562/bsu-2022-mulai-dialokasikan-cek-namamu-di-sini-jika-tidak-ada-hubungi-nomor-ini
http://www.ayojakarta.com/news/pr-764280562/bsu-2022-mulai-dialokasikan-cek-namamu-di-sini-jika-tidak-ada-hubungi-nomor-ini
http://www.ayojakarta.com/news/pr-764280562/bsu-2022-mulai-dialokasikan-cek-namamu-di-sini-jika-tidak-ada-hubungi-nomor-ini
http://www.bualbual.com/2022/08/27/gubri-lakukan-penandatanganan-serah-terima-lahan-bangunan-blk-bersama-kemenaker
http://www.bualbual.com/2022/08/27/gubri-lakukan-penandatanganan-serah-terima-lahan-bangunan-blk-bersama-kemenaker
http://www.bualbual.com/2022/08/27/gubri-lakukan-penandatanganan-serah-terima-lahan-bangunan-blk-bersama-kemenaker
http://www.bualbual.com/2022/08/27/gubri-lakukan-penandatanganan-serah-terima-lahan-bangunan-blk-bersama-kemenaker
http://www.bualbual.com/2022/08/27/gubri-lakukan-penandatanganan-serah-terima-lahan-bangunan-blk-bersama-kemenaker
http://www.bualbual.com/2022/08/27/gubri-lakukan-penandatanganan-serah-terima-lahan-bangunan-blk-bersama-kemenaker
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penandatanganan nota kesepakatan penguatan 

kompetensi dengan pemerintah daerah dan mitra 

industri. 

13

3. 

27 

Augu

st 

2022 

Gubri Lakukan 

Penandatanganan 

Serah Terima Lahan 

Bangunan BLK 

Bersama 

Kemenaker 

Neutral Haluan Riau Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar melakukan 

penandatanganan naskah perjanjian hibah 

daerah dan serah terima lahan bangunan dalam 

rangka transformasi Balai Latihan Kerja (BLK). 

Perjanjian itu dilakukan Gubri dengan Direktorat 

Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja 

dan Perluasan Kesempatan Kerja ( Dirjen 

BINAPENTA dan PKK) Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, bertempat di 

ruang Tridharma Kemenaker Jakarta, Jumat 

(26/08/22). Dalam kesempatan tersebut, 

sekaligus dilakukan penandatanganan nota 

kesepakatan penguatan kompetensi dengan 

pemerintah daerah dan mitra industri. Sekjen 

Kemenaker Anwar Sanusi menyebutkan bahwa 

penandatangan tersebut dalam rangka 

melakukan revitalisasi bidang vokasi dan 

produktivitas, yang merupakan wujud kolaborasi 

strategis yang dilakukan Kemenaker bersama 

daerah. 

13

4. 

27 

Augu

st 

2022 

Gubri dan 

Kemenaker 

Sepakati Naskah 

Perjanjian Hibah 

Aset Pemprov Riau 

10 Hektar 

Positiv

e 

Riau1.com Penandatanganan naskah perjanjian hibah 

daerah, dan serah terima lahan bangunan dalam 

rangka transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) 

dilakukan Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar. 

Adapun beberapa daerah yang melakukan 

penandatangan serah terima lahan dan bangunan 

dengan rincian, Provinsi Bali menyerahkan 9 

hektar lahan, Riau 10 hektar, Lampung 3,3 

hektar, Sulawesi Tengah 3 hektar serta 

Kabupaten Minahasa Utara 2,8 Hektar.*. 

Perjanjian itu dilakukan Gubri Syamsuar dengan 

Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan 

Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja ( 

Dirjen BINAPENTA dan PKK) Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, bertempat di 

ruang Tridharma Kemenaker Jakarta, Jumat 

(26/8/22). Dalam kesempatan tersebut, sekaligus 

dilakukan penandatanganan nota kesepakatan 

penguatan kompetensi dengan pemerintah 

daerah dan mitra industri. 

http://www.riaumandiri.co/read/detail/102023/gubri-lakukan-penandatanganan-serah-terima-lahan-bangunan-blk-bersama-kemenaker
http://www.riaumandiri.co/read/detail/102023/gubri-lakukan-penandatanganan-serah-terima-lahan-bangunan-blk-bersama-kemenaker
http://www.riaumandiri.co/read/detail/102023/gubri-lakukan-penandatanganan-serah-terima-lahan-bangunan-blk-bersama-kemenaker
http://www.riaumandiri.co/read/detail/102023/gubri-lakukan-penandatanganan-serah-terima-lahan-bangunan-blk-bersama-kemenaker
http://www.riaumandiri.co/read/detail/102023/gubri-lakukan-penandatanganan-serah-terima-lahan-bangunan-blk-bersama-kemenaker
http://www.riaumandiri.co/read/detail/102023/gubri-lakukan-penandatanganan-serah-terima-lahan-bangunan-blk-bersama-kemenaker
http://riau1.com/berita/riau/1661586794-gubri-dan-kemenaker-sepakati-naskah-perjanjian-hibah-aset-pemprov-riau-10-hektar
http://riau1.com/berita/riau/1661586794-gubri-dan-kemenaker-sepakati-naskah-perjanjian-hibah-aset-pemprov-riau-10-hektar
http://riau1.com/berita/riau/1661586794-gubri-dan-kemenaker-sepakati-naskah-perjanjian-hibah-aset-pemprov-riau-10-hektar
http://riau1.com/berita/riau/1661586794-gubri-dan-kemenaker-sepakati-naskah-perjanjian-hibah-aset-pemprov-riau-10-hektar
http://riau1.com/berita/riau/1661586794-gubri-dan-kemenaker-sepakati-naskah-perjanjian-hibah-aset-pemprov-riau-10-hektar
http://riau1.com/berita/riau/1661586794-gubri-dan-kemenaker-sepakati-naskah-perjanjian-hibah-aset-pemprov-riau-10-hektar


 

67 

 

13

5. 

27 

Augu

st 

2022 

Diserahkan ke 

Kemnaker, InI 

Fungsi BLK Dumai 

dan Lahan 10 

Hektare di Kubang 

Neutral Lancang 

Kuning 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau 

menyerahkan aset lahan seluas 10 hektare di 

Jalan Kubang, Kabupaten Kampar, dan bangunan 

Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Dumai ke 

Kementeran Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI. 

Sedangkan lahan 10 hektare di Kubang sendiri, 

Imron menyatakan itu bagian dari 

pengembangan BLK di Pekanbaru. "Lahan 10 

hektare di Kubang itu bagian dari BLK di 

Pekanbaru. Kepala Dinas Tenaga Kerja 

Transmigrasi Riau, Imron Rosyadi ikut 

mendampingi Gubri mengatakan, aset bangunan 

yang dihibahkan Pemprov Riau ke Kemnaker 

adalah BLK Dumai. 

13

6. 

27 

Augu

st 

2022 

Kemnaker-

Stakeholder 

Kolaborasi, Dukung 

Penyerapan 

Angkatan Kerja dan 

Kurangi 

Pengangguran 

Positiv

e 

Suarakarya.id Pemda yang melakukan serah terima lahan, 

peralatan, mesin, gedung, bangunan, jalan, irigasi 

dan jaringan kepada Kemnaker, untuk 

dikembangkan menjadi UPTP BPVP dan Balai 

Perluasan Kesempatan Kerja adalah Pemerintah 

Provinsi Bali, Pemerintah Provinsi Riau, 

Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah 

Provinsi Sulawesi Tengah, serta Pemerintah 

Kabupaten Minahasa Utara. Kementerian 

Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) dan stakeholde 

berkolaborasi strategis dalam meningkatkan 

kompetensi daya saing dan penciptaan 

kesempatan kerja.. Kemnaker dan stakeholder 

berkolaborasi, dalam bentuk berupa 

Penandatanganan Serah Terima Lahan dan 

Bangunan. Dalam rangka Transformasi BLK serta 

Penandatanganan Nota Kesepakatan Peningkatan 

Kompetensi dengan Pemerintah Daerah dan 

Mitra Industri. 

13

7. 

27 

Augu

st 

2022 

Anda Harus Tahu 

SKKNI Pembeda 

Sertifikasi Legal dan 

Abal-abal 

Positiv

e 

Indeks News 

Kalteng 

Sebaiknya anda harus tahu SKKNI Pembeda 

Sertifikasi Legal dan Sertifikasu yang Abal-abal. 

SKKNI ini akan menjadi pedoman dalam 

pelaksanaan sertifikasi profesi atau kompetensi, 

baik dalam bentuk ujian maupun pemeriksaan 

portofolio peserta, yang penerapannya juga akan 

dilakukan melalui Badan Nasional Sertifikasi 

Profesi (BNSP). Akhirnya kali ini Dewan Pers sadar 

akan kekeliruannya selama ini, terkait UKW-nya 

yang ilegal itu, menurut versi Badan Nasional 

Sertifikasi Profesi SKKNI adalah singkatan dari 

http://lancangkuning.com/post/48947/diserahkan-ke-kemnaker-ini-fungsi-blk-dumai-dan-lahan-10-hektare-di-kubang.html
http://lancangkuning.com/post/48947/diserahkan-ke-kemnaker-ini-fungsi-blk-dumai-dan-lahan-10-hektare-di-kubang.html
http://lancangkuning.com/post/48947/diserahkan-ke-kemnaker-ini-fungsi-blk-dumai-dan-lahan-10-hektare-di-kubang.html
http://lancangkuning.com/post/48947/diserahkan-ke-kemnaker-ini-fungsi-blk-dumai-dan-lahan-10-hektare-di-kubang.html
http://lancangkuning.com/post/48947/diserahkan-ke-kemnaker-ini-fungsi-blk-dumai-dan-lahan-10-hektare-di-kubang.html
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604280391/kemnaker-stakeholder-kolaborasi-dukung-penyerapan-angkatan-kerja-dan-kurangi-pengangguran
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604280391/kemnaker-stakeholder-kolaborasi-dukung-penyerapan-angkatan-kerja-dan-kurangi-pengangguran
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604280391/kemnaker-stakeholder-kolaborasi-dukung-penyerapan-angkatan-kerja-dan-kurangi-pengangguran
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604280391/kemnaker-stakeholder-kolaborasi-dukung-penyerapan-angkatan-kerja-dan-kurangi-pengangguran
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604280391/kemnaker-stakeholder-kolaborasi-dukung-penyerapan-angkatan-kerja-dan-kurangi-pengangguran
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604280391/kemnaker-stakeholder-kolaborasi-dukung-penyerapan-angkatan-kerja-dan-kurangi-pengangguran
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604280391/kemnaker-stakeholder-kolaborasi-dukung-penyerapan-angkatan-kerja-dan-kurangi-pengangguran
http://kalteng.indeksnews.com/anda-harus-tahu-skkni-pembeda-sertifikasi
http://kalteng.indeksnews.com/anda-harus-tahu-skkni-pembeda-sertifikasi
http://kalteng.indeksnews.com/anda-harus-tahu-skkni-pembeda-sertifikasi
http://kalteng.indeksnews.com/anda-harus-tahu-skkni-pembeda-sertifikasi
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Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 

yang dipersyaratkan oleh Kementerian Tenaga 

Kerja untuk setiap bidang keahlian/profesi. 

13

8. 

27 

Augu

st 

2022 

Kemnaker Buka 

Magang Online di 

Startup dan UKM, 

Lulusan SMA-SMK 

Bisa Daftar! 

Neutral Detik Yuk, ikuti "Magang Virtual" bersama Kementerian 

Ketenagakerjaan RI dan beberapa Startup serta 

UKM," bunyi keterangan tertulis dari akun 

@kemnaker, Sabtu (27/8/2022). Kementerian 

Ketenagakerjaan RI atau Kemnaker RI membuka 

kesempatan magang virtual atau magang dari 

rumah bagi lulusan minimal SMA dan SMK. 

Program ini merupakan bentuk kerja sama 

Kemnaker RI dengan sejumlah perusahaan 

rintisan atau startup maupun usaha kecil 

menengah atau UKM yang menuju transformasi 

digital. Salah satunya hanya berlaku bagi para 

lulusan minimal SMA dan SMK yang tidak sedang 

menempuh pendidikan formal. 

13

9. 

27 

Augu

st 

2022 

Menaker Ajak 

Masyarakat Cegah 

Penempatan TKI 

secara Ilegal 

Positiv

e 

Pelopor.id Menaker menjelaskan, pencegahan penempatan 

PMI secara nonprosedural akan berjalan efektif 

melalui keterlibatan aktif seluruh elemen 

masyarakat. Menaker juga menyampaikan, sesuai 

hasil rapat intern pemerintah telah disepakati 

untuk terus melakukan upaya pencegahan. 

Menaker juga memgapresiasi Kemenlu dan KBRI 

Phnom Penh yang telah melakukan penanganan 

kasus WNI korban penipuan perusahaan online 

scam di Kamboja. Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah, mengajak seluruh elemen masyarakat 

membantu mencegah penempatan Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

secara nonprosedural alias ilegal. 

14

0. 

27 

Augu

st 

2022 

Gubri Syamsuar dan 

Kemenaker Teken 

Serah Terima Lahan 

Bangunan BLK 

Neutral Koranriau.co Perjanjian itu dilakukan Gubri Syamsuar dengan 

Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan 

Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja ( 

Dirjen BINAPENTA dan PKK) Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, di ruang 

Tridharma Kemenaker Jakarta, Jumat (26/8/22). 

Dalam kesempatan tersebut, sekaligus dilakukan 

penandatanganan nota kesepakatan penguatan 

kompetensi dengan pemerintah daerah dan mitra 

industri. Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi 

menyebutkan bahwa penandatangan tersebut 

dalam rangka melakukan revitalisasi bidang 

vokasi dan produktivitas, yang merupakan wujud 

http://www.detik.com/edu/edutainment/d-6257618/kemnaker-buka-magang-online-di-startup-dan-ukm-lulusan-sma-smk-bisa-daftar
http://www.detik.com/edu/edutainment/d-6257618/kemnaker-buka-magang-online-di-startup-dan-ukm-lulusan-sma-smk-bisa-daftar
http://www.detik.com/edu/edutainment/d-6257618/kemnaker-buka-magang-online-di-startup-dan-ukm-lulusan-sma-smk-bisa-daftar
http://www.detik.com/edu/edutainment/d-6257618/kemnaker-buka-magang-online-di-startup-dan-ukm-lulusan-sma-smk-bisa-daftar
http://www.detik.com/edu/edutainment/d-6257618/kemnaker-buka-magang-online-di-startup-dan-ukm-lulusan-sma-smk-bisa-daftar
http://pelopor.id/2022/08/27/menaker-ajak-masyarakat-cegah-penempatan-tki-secara-ilegal
http://pelopor.id/2022/08/27/menaker-ajak-masyarakat-cegah-penempatan-tki-secara-ilegal
http://pelopor.id/2022/08/27/menaker-ajak-masyarakat-cegah-penempatan-tki-secara-ilegal
http://pelopor.id/2022/08/27/menaker-ajak-masyarakat-cegah-penempatan-tki-secara-ilegal
http://www.koranriau.co/2022/08/gubri-syamsuar-dan-kemenaker-teken.html
http://www.koranriau.co/2022/08/gubri-syamsuar-dan-kemenaker-teken.html
http://www.koranriau.co/2022/08/gubri-syamsuar-dan-kemenaker-teken.html
http://www.koranriau.co/2022/08/gubri-syamsuar-dan-kemenaker-teken.html
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kolaborasi strategis yang dilakukan Kemenaker 

bersama daerah. "Merupakan wujud kolaborasi 

dalam peningkatan kompetensi daya saing dan 

penciptaan kesempatan kerja," ujarnya. 

14

1. 

27 

Augu

st 

2022 

Kabar BSU 2022: 

BLT Subsidi Gaji Rp1 

Juta Segera 

Disalurkan, Cek 

Nama Penerima 

Lewat Link 

kemnaker.go.id 

Positiv

e 

Pikiran Rakyat 

Depok 

BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta kabarnya 

akan segera disalurkan kepada para pekerja. 

Rencananya Kemnaker tengah mempersiapkan 

pematangan terkait regulasi teknis penyaluran 

BSU 2022. Kemnaker bersama dengan pihak 

terkait disebutkan masih meriviu data dari para 

calon penerima BSU 2022 atau BLT subsidi gaji 

Rp1 juta. Hal ini dilakukan untuk memastikan 

penyaluran BSU 2022 bisa berlangsung secara 

cepat, tepat dan akuntabel. 

14

2. 

27 

Augu

st 

2022 

Pembangunan 

Drainase Diduga 

Langgar Undang-

undang KIP dan K3 

Negativ

e 

Global Hukum 

Indonesia 

Global-hukumindonesia.com, Batanghari- 

Berdasarkan dalam Undang-Undang tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 

Tahun 2008 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 

dan Nomor 70 Tahun 2012, dimana mengatur 

setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai 

oleh negara wajib memasang papan nama 

proyek, hal tersebut dikarenakan, pemasangan 

papan nama proyek (Pagu) merupakan 

implementasi azas transparansi, sehingga seluruh 

lapisan masyarakat dapat ikut serta dalam proses 

pengawasan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-

Undang terkenal sebagai aturan pokok K3. 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 tahun 

1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (P2K3). 

14

3. 

27 

Augu

st 

2022 

Kementerian 

Tenaga Kerja dan 

IPB Gelar Pelatihan 

Bagi Warga Desa 

Bartong 

Positiv

e 

Mistar.id Kementerian Tenaga Kerja RI dan tim Institut 

Pertanian Bandung (IPB) yang diketuai Rahmat 

Harahap, menggelar kegiatan pelatihan kepada 

masyarakat Desa Bartong. Kegiatan tersebut 

mendapat pengawalan dari personil Polsek Sipipis 

Resor Tebing Tinggi, Sabtu (27/8/22), di Aula 

Desa Bartong Kec Sipispis Kabupaten Serdang 

Bedagai (Sergai) yang termasuk wilayah hukum 

Polres Tebing Tinggi. Pelatihan terhadap 

masyarakat itu turut dihadiri Kades Bartong 

Heriandi Damanik bersama masyarakat desa 

setempat. Terhadap warga, Kementerian Tenaga 

Kerja RI dan tim IPB diketuai Rahmat Harahap, 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095374055/kabar-bsu-2022-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-segera-disalurkan-cek-nama-penerima-lewat-link-kemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095374055/kabar-bsu-2022-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-segera-disalurkan-cek-nama-penerima-lewat-link-kemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095374055/kabar-bsu-2022-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-segera-disalurkan-cek-nama-penerima-lewat-link-kemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095374055/kabar-bsu-2022-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-segera-disalurkan-cek-nama-penerima-lewat-link-kemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095374055/kabar-bsu-2022-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-segera-disalurkan-cek-nama-penerima-lewat-link-kemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095374055/kabar-bsu-2022-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-segera-disalurkan-cek-nama-penerima-lewat-link-kemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095374055/kabar-bsu-2022-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-segera-disalurkan-cek-nama-penerima-lewat-link-kemnakergoid
http://www.global-hukumindonesia.com/2022/08/pembangunan-drainase-diduga-langgar.html
http://www.global-hukumindonesia.com/2022/08/pembangunan-drainase-diduga-langgar.html
http://www.global-hukumindonesia.com/2022/08/pembangunan-drainase-diduga-langgar.html
http://www.global-hukumindonesia.com/2022/08/pembangunan-drainase-diduga-langgar.html
http://www.mistar.id/sumut/kementerian-tenaga-kerja-dan-ipb-gelar-pelatihan-bagi-warga-desa-bartong
http://www.mistar.id/sumut/kementerian-tenaga-kerja-dan-ipb-gelar-pelatihan-bagi-warga-desa-bartong
http://www.mistar.id/sumut/kementerian-tenaga-kerja-dan-ipb-gelar-pelatihan-bagi-warga-desa-bartong
http://www.mistar.id/sumut/kementerian-tenaga-kerja-dan-ipb-gelar-pelatihan-bagi-warga-desa-bartong
http://www.mistar.id/sumut/kementerian-tenaga-kerja-dan-ipb-gelar-pelatihan-bagi-warga-desa-bartong
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memberikan penyuluhan berbagai aspek sosial, 

ekonomi dan pertanian agar masyarakat lebih 

memahami tata cara usaha kemandirian. 

14

4. 

27 

Augu

st 

2022 

Menaker Siapkan 

SDM Kompeten 

Hadapi Bonus 

Demografi - Berita 

Tangerang 

Positiv

e 

Beritatangera

ng.id 

Menaker dalam sambutannya menyatakan 

bahwa upaya peningkatan kompetensi Sumber 

Daya Manusia (SDM) tidak dapat dilakukan hanya 

oleh pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga 

harus dari seluruh kekuatan masyarakat. Bonus 

demografi ini harus dikelola dengan baik dengan 

cara menyiapkan SDM yang kompeten. JAKARTA- 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja 

Bersama (PKB) Balai Latihan Kerja (BLK) 

Komunitas Tahap II Tahun 2022 antara 

Kementerian Ketenagakerjaan dan 300 lembaga 

penerima bantuan di Jakarta, Sabtu (27/8/2022). 

"Kami sadar betul pondok pesantren, gereja, 

serikat pekerja/serikat buruh adalah potensi yang 

juga harus men-support upaya kita meningkatkan 

kompetensi Sumber Daya Manusia. 

14

5. 

27 

Augu

st 

2022 

Kemenaker Dukung 

Gerakan Vokasi 

Lapangan Pekerjaan 

Melalui BLK 

Positiv

e 

Riau Online RIAU ONLINE, PEKANBARU- Provinsi Riau 

dapatkan lahan bangunan Balai Latihan Kerja 

(BLK) dalam kegiatan serah terima dari 

Kementerian Ketenegakerjaan (Kemenaker) 

Indonesia sekaligus penandatanganan naskah 

perjanjian hibah daerah di Jakarta pada Jumat 26 

Agustus lalu. Diketahui kegiatan serah terima 

lahan bangunan BLK dan penandatanganan 

naskah perjanjian hibah daerah tersebut langsung 

diwakili oleh Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar. 

Kemudian, ada pula hadir Sekretaris Jenderal 

(Sekjen) Kemenaker Anwar Sanusi 

mengungkapkan bahwa agenda penandatangan 

yang berlangsung bertujuan untuk revitalisasi 

bidang vokasi dan produktivitas, yang menurut 

Anwar salah satu wujud kolaborasi strategis yang 

dilakukan Kemenaker bersama pemerintah 

daerah. Dari informasi yang disebutkan, Provinsi 

Riau mendapatkan lahan bangunan BLK dari 

penandatangan serah terima lahan dan bangunan 

sebanyak 10 hektar. 

14

6. 

27 

Augu

Menaker Minta BLK 

Komunitas 

Melahirkan Tenaga 

Positiv

e 

Wartapembar

uan.co.id 

Menteri Ketenagakerjaan Menaker) Ida Fauziyah 

menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja 

Bersama (PKB) Balai Latihan Kerja (BLK) 

http://beritatangerang.id/menaker-siapkan-sdm-kompeten-hadapi-bonus-demografi
http://beritatangerang.id/menaker-siapkan-sdm-kompeten-hadapi-bonus-demografi
http://beritatangerang.id/menaker-siapkan-sdm-kompeten-hadapi-bonus-demografi
http://beritatangerang.id/menaker-siapkan-sdm-kompeten-hadapi-bonus-demografi
http://beritatangerang.id/menaker-siapkan-sdm-kompeten-hadapi-bonus-demografi
http://www.riauonline.co.id/riau/read/2022/08/27/kemenaker-dukung-gerakan-vokasi-lapangan-pekerjaan-melalui-blk
http://www.riauonline.co.id/riau/read/2022/08/27/kemenaker-dukung-gerakan-vokasi-lapangan-pekerjaan-melalui-blk
http://www.riauonline.co.id/riau/read/2022/08/27/kemenaker-dukung-gerakan-vokasi-lapangan-pekerjaan-melalui-blk
http://www.riauonline.co.id/riau/read/2022/08/27/kemenaker-dukung-gerakan-vokasi-lapangan-pekerjaan-melalui-blk
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/menaker-minta-blk-komunitas-melahirkan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/menaker-minta-blk-komunitas-melahirkan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/menaker-minta-blk-komunitas-melahirkan.html
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st 

2022 

Kerja yang 

Kompeten 

Komunitas Tahap II Tahun 2022 antara 

Kementerian Ketenagakerjaan dan 300 lembaga 

penerima bantuan di Jakarta, Sabtu (27/8/2022). 

Mari kita manfaatkan fasilitas dari pemerintah ini 

dengan sebaik-baiknya, sehingga BLK Komunitas 

melahirkan tenaga kerja yang kompeten," ujar 

Menaker. Dengan demikian maka insyaallah 

dengan pembangunan BLK Komunitas secara 

masif ini kita semua akan bisa menyambut bonus 

demografi," kata Menaker. Menurut Menaker, 

pemerintah pusat akan membangunkan BLK 

Komunitas beserta segala keperluannya. 

14

7. 

27 

Augu

st 

2022 

Komitmen 

Kemnaker Akan 

Terus 

Konsolidasikan 

Informasi Suplai 

Pasar Kerja 

Positiv

e 

Wartapembar

uan.co.id 

"Melalui konsolidasi informasi suplai pasar kerja 

ini diharapkan ketersediaan data semakin 

memadai dari sisi kuantitas menuju big data 

maupun dari sisi kualitas data yang terkonsiliasi," 

ucap Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi 

ketika memberikan sambutan pada Konsolidasi 

Informasi Pasar Kerja, di Malang Jawa Timur, 

Sabtu (27/8/2022). Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar 

Sanusi kembali menegaskan komitmen dari 

pihaknya untuk terus mengkonsolidasikan 

informasi suplai pasar kerja dalam memenuhi 

kebutuhan perusahaan/industri atau investor 

agar mendapatkan tenaga kerja yang secara 

kuantitas maupun kualitas memiliki kompetensi. 

"Dari Karirhub SIAPkerja, pemberi Kerja dapat 

memperoleh calon pekerja yang memiliki skill 

dan keahlian sesuai dengan kebutuhan 

jabatannya," pungkas Sekjen Anwar Sanusi. 

Dalam konsolidasi ini, Anwar Sanusi juga 

mengajak seluruh pemangku kepentingan 

bersama-sama membangun perekonomian 

Indonesia melalui pembangunan tenaga kerja 

Indonesia yang kompeten dan berkualitas. 

14

8. 

27 

Augu

st 

2022 

Kemnaker Tegaskan 

Terus Komitmen 

Konsolidasi 

Informasi Pasar 

Kerja 

Positiv

e 

Pripos "Melalui konsolidasi informasi suplai pasar kerja 

ini diharapkan ketersediaan data semakin 

memadai dari sisi kuantitas menuju big data 

maupun dari sisi kualitas data yang terkonsiliasi," 

ucap Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi 

ketika memberikan sambutan pada Konsolidasi 

Informasi Pasar Kerja, di Malang Jawa Timur, 

Sabtu (27/8/2022). Sekretaris Jenderal 
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Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi 

kembali menegaskan komitmen dari pihaknya 

untuk terus mengkonsolidasikan informasi suplai 

pasar kerja dalam memenuhi kebutuhan 

perusahaan/industri atau investor agar 

mendapatkan tenaga kerja yang secara kuantitas 

maupun kualitas memiliki kompetensi. Dalam 

konsolidasi ini, Anwar Sanusi juga mengajak 

seluruh pemangku kepentingan bersama-sama 

membangun perekonomian Indonesia melalui 

pembangunan tenaga kerja Indonesia yang 

kompeten dan berkualitas. "Seluruh pemangku 

kepentingan perlu bersiap menghadapi 

perubahan substansi yang berdampak pada masa 

depan pekerjaan,"katanya. 

14

9. 

27 

Augu

st 

2022 

Menaker Wajibkan 

BLK Komunitas 

Cetak SDM 

Kompeten 

Positiv

e 

Pripos Menaker dalam sambutannya menyatakan 

bahwa upaya peningkatan kompetensi Sumber 

Daya Manusia (SDM) tidak dapat dilakukan hanya 

oleh pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga 

harus dari seluruh kekuatan masyarakat. Apalagi, 

kata Menaker, Indonesia akan mendapat bonus 

demografi. Jadi pembangunan BLK Komunitas ini 

bagian dari masifikasi peningkatan kompetensi," 

kata Menaker. Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah menyaksikan penandatanganan 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Balai Latihan Kerja 

(BLK) Komunitas Tahap II Tahun 2022 antara 

Kementerian Ketenagakerjaan dan 300 lembaga 

penerima bantuan di Jakarta, Sabtu (27/8/2022). 

15
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27 

Augu

st 

2022 

Gubri Lakukan 

Penandatanganan 

Naskah Serah 

Terima Lahan 

Bangunan 

Transformasi BLK 

Neutral Siberone.com Gubernur Riau Syamsuar melakukan 

penandatanganan naskah perjanjian hibah 

daerah dan serah terima lahan bangunan dalam 

rangka transformasi Balai Latihan Kerja (BLK). Ia 

juga menandatangani nota kesepakatan 

penguatan kompetensi dengan pemerintah 

daerah dan mitra industri. Adapun perjanjian 

tersebut dilakukan Syamsuar dengan Direktorat 

Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja 

dan Perluasan Kesempatan Kerja (Dirjen 

BINAPENTA dan PKK) Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI di ruang 

Tridharma Kemenaker Jakarta, Jumat (26/08) 

kemarin. Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi 

menyebutkan penandatangan itu dilakukan 

http://pripos.id/menaker-wajibkan-blk-komunitas-cetak-sdm-kompeten
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http://siberone.com/news/detail/24220/gubri-lakukan-penandatanganan-naskah-serah-terima-lahan-bangunan-transformasi-blk


 

73 

 

dalam rangka merevitalisasi bidang vokasi dan 

produktivitas. 

15

1. 

27 

Augu

st 

2022 

Menaker Ida : 

Pembangunan BLK 

Komunitas ini 

Bagian dari 

Masifikasi 

Peningkatan 

Kompetensi 

Positiv

e 

Progresnews.i

nfo 

Menaker dalam sambutannya menyatakan 

bahwa upaya peningkatan kompetensi Sumber 

Daya Manusia (SDM) tidak dapat dilakukan hanya 

oleh pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga 

harus dari seluruh kekuatan masyarakat. Apalagi, 

kata Menaker, Indonesia akan mendapat bonus 

demografi. Jadi pembangunan BLK Komunitas ini 

bagian dari masifikasi peningkatan kompetensi," 

kata Menaker. Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah menyaksikan penandatanganan 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Balai Latihan Kerja 

(BLK) Komunitas Tahap II Tahun 2022 antara 

Kementerian Ketenagakerjaan dan 300 lembaga 

penerima bantuan di Jakarta, Sabtu (27/8/2022). 

15

2. 

27 

Augu

st 

2022 

Kemnaker Gelar 

Konsolidasi 

Informasi Pasar 

Kerja di Malang 

Positiv

e 

Progresnews.i

nfo 

"Melalui konsolidasi informasi suplai pasar kerja 

ini diharapkan ketersediaan data semakin 

memadai dari sisi kuantitas menuju big data 

maupun dari sisi kualitas data yang terkonsiliasi," 

ucap Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi 

ketika memberikan sambutan pada Konsolidasi 

Informasi Pasar Kerja, di Malang Jawa Timur, 

Sabtu (27/8/2022). Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi 

kembali menegaskan komitmen dari pihaknya 

untuk terus mengkonsolidasikan informasi suplai 

pasar kerja dalam memenuhi kebutuhan 

perusahaan/industri atau investor agar 

mendapatkan tenaga kerja yang secara kuantitas 

maupun kualitas memiliki kompetensi. Dalam 

konsolidasi ini, Anwar Sanusi juga mengajak 

seluruh pemangku kepentingan bersama-sama 

membangun perekonomian Indonesia melalui 

pembangunan tenaga kerja Indonesia yang 

kompeten dan berkualitas. "Seluruh pemangku 

kepentingan perlu bersiap menghadapi 

perubahan substansi yang berdampak pada masa 

depan pekerjaan,"katanya. 

15

3. 

27 

Augu

st 

2022 

Menaker Ida 

Fauziyah Wajibkan 

BLK Komunitas 

Positiv

e 

Poskota Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja 

Bersama (PKB) Balai Latihan Kerja (BLK) 

Komunitas Tahap II Tahun 2022 antara 

Kementerian Ketenagakerjaan dan 300 lembaga 

http://progresnews.info/2022/08/27/8412
http://progresnews.info/2022/08/27/8412
http://progresnews.info/2022/08/27/8412
http://progresnews.info/2022/08/27/8412
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http://progresnews.info/2022/08/27/8416
http://progresnews.info/2022/08/27/8416
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Cetak SDM 

Kompeten 

penerima bantuan di Jakarta, Sabtu (27/8/2022). 

Menaker dalam sambutannya menyatakan 

bahwa upaya peningkatan kompetensi Sumber 

Daya Manusia (SDM) tidak dapat dilakukan hanya 

oleh pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga 

harus dari seluruh kekuatan masyarakat. Apalagi, 

kata Menaker, Indonesia akan mendapat bonus 

demografi. Jadi pembangunan BLK Komunitas ini 

bagian dari masifikasi peningkatan kompetensi," 

kata Menaker. 
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PMI 

Nonprosedural, 

Menaker Ajak 

Partisipasi Aktif 

Masyarakat Ikut 

Lakukan 

Pencegahan 

Positiv

e 

Suarakarya.id Hal itu dikemukakan, Menaker Ida Fauziyah, 

melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, di 

Jakarta, Jumat (26/8/2022). Langkah proaktif ini, 

kata dia, dapat dilakukan masyarakat dengan 

memahami proses dan tahapan penempatan 

yang benar, modus-modus penipuan lowongan 

kerja, hingga cara melaporkan tindak penipuan 

penempatan PMI nonprosedural. "Dengan 

adanya peran aktif masyarakat, kasus-kasus 

penempatan PMI secara nonprosedural atau 

ilegal ini benar-benar dapat kita cegah," ujar 

Menaker.. Terkait adanya 446 WNI yang menjadi 

korban penipuan perusahaan online palsu di 

Kamboja, Menaker mengatakan, Kementerian 

dan lembaga terkait yakni Kemlu, Perwakilan RI, 

Kemnaker, Kemkumham, KSP, BP2MI, POLRI, dan 

Kemenkominfo, terus berupaya mengambil 

langkah konkret.. 

15

5. 

27 

Augu

st 

2022 

Gubri Tanda 

Tangani Serah 

Terima Lahan BLK 

Bersama 

Kemenaker RI 

Neutral Potret24.com Perjanjian itu dilakukan Gubri Syamsuar dengan 

Direktorat Jenderal (Dirjen) Pembinaan 

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 

Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) 

Kemenaker RI di ruang Tridharma Kemenaker RI 

Jakarta, Jumat (26/8/2022), lalu. Sekjen 

Kemenaker RI Anwar Sanusi menyebutkan, 

penandatangan tersebut dalam rangka 

melakukan revitalisasi bidang vokasi dan 

produktivitas yang merupakan wujud kolaborasi 

strategis yang dilakukan Kemenaker bersama 

daerah. Pada kesempatan itu, Menaker RI, Ida 

Fauziah mengajak semua pihak bersama untuk 

berkolaborasi bagaimana menciptakan angkatan 

kerja yang kompeten. Gubernur Riau Syamsuar 

melakukan penandatanganan naskah perjanjian 

http://poskota.co.id/2022/08/27/menaker-ida-fauziyah-wajibkan-blk-komunitas-cetak-sdm-kompeten
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hibah daerah dan serah terima lahan bangunan 

dalam rangka transformasi Balai Latihan Kerja 

(BLK), sekaligus penandatanganan nota 

kesepakatan penguatan kompetensi dengan 

pemerintah daerah dan mitra industri. 
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Pemerintah 

Kabupaten Minut 

Teken Kerja Sama 

Dengan Menaker 

Positiv

e 

Fokus Line Fokusline, Minut- Kementerian Tenaga Kerja 

Republik Indonesia (Kemenaker RI) dan 

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut), 

gelar penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, 

Jumat 26 Agustus 2022 di kantor Kemenaker 

Jakarta. Isi kerja tersebut yakni, 

penandatanganan Serah Terima Lahan dan 

Bangunan, dalam rangka Transformasi Balai 

Latihan Kerja (BLK), dan penandatanganan Nota 

Kesepakatan Peningkatan Kompetensi antara 

Kemenaker RI, bersama Pemerintah Kabupaten 

Minahasa Utara. Diserahkannya BLK Minahasa 

Utara, maka Kemnaker akan melakukan 

transformasi pengetahuan dan teknologi, serta 

BLK Minahasa Utara akan menjadi Balai Pelatihan 

Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Minahasa Utara, 

dan BLK itu, akan menjadi BLK UPTP pertama dan 

terbesar di Sulawesi Utara (Sulawesi Utara), dan 

hanya ada 1 se Sulawesi Utara. Serah terima 

lahan dan bangunan BLK dilakukan di Kantor 

Kemenaker Jakarta, Jumat, 26 Agustus 2022. 
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Augu
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2022 

Partisipasi Aktif 

Masyarakat Mampu 

Mencegah 

Penempatan PMI 

Nonprosedural, Ini 

Kata Menaker 

Neutral Poskota Menurut Menaker Ida, pencegahan penempatan 

PMI secara nonprosedural akan berjalan efektif 

melalui keterlibatan aktif seluruh elemen 

masyarakat. Sehingga, kasus-kasus penempatan 

PMI nonprosedural ini tidak lagi terulang. 

Langkah proaktif ini dapat dilakukan masyarakat 

dengan memahami proses dan tahapan 

penempatan yang benar, modus-modus 

penipuan lowongan kerja, hingga cara 

melaporkan tindak penipuan penempatan PMI 

nonprosedural. Oleh karenanya, masyarakat 

harus paham bagaimana prosedur penempatan 

yang benar, modus-modus penipuan, termasuk 

melaporkan manakala menemukan adanya 

penempatan secara nonprosedural," kata 

Menaker Ida Fauziyah melalui Siaran Pers Biro 

Humas Kemnaker, Jumat (26/8/2022). 
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Kemnaker Buka 

Magang Online di 

Startup dan UKM, 

Lulusan SMA-SMK 

Bisa Daftar! 

Neutral Portalindonesi

a.my.id 

Semoga Baik-baik saja, Kali ini PortalIndonesia 

akan membahas mengenai Kemnaker Buka 

Magang Online di Startup dan UKM, Lulusan 

SMA-SMK Bisa Daftar!. Sekian dulu Informasi 

mengenai Kemnaker Buka Magang Online di 

Startup dan UKM, Lulusan SMA-SMK Bisa Daftar!, 

Semoga Bermanfaat buat kalian semua. Yuk, ikuti 

"Magang Virtual" bersama Kementerian 

Ketenagakerjaan RI dan beberapa Startup serta 

UKM," bunyi keterangan tertulis dari akun 

@kemnaker, Sabtu (27/8/2022). Program ini 

merupakan bentuk kerja sama Kemnaker RI 

dengan sejumlah perusahaan rintisan atau 

startup maupun usaha kecil menengah atau UKM 

yang menuju transformasi digital. 
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Bersama Yayasan 

Restu Putri 

Indonesia, 

KANDAGA Urang 

Sunda Bantu 

Pemerintah 

Tingkatkan 

Ekonomi 

Masyarakat 

Positiv

e 

Bogor Online Beberapa program kegiatan tersebut antara lain, 

PosFin yang bekerjasama dengan PT Pos 

Indonesia, program Padat Karya, Bantuan Tenaga 

Kerja Mandiri dari kementrian Tenaga Kerja, 

Gerobak Bantuan dari CSR PT Pos Indonesia dan 

Bantuan Bibit Tanaman dari Balai Penelitian 

Tanaman Sayuran Lembang. Untuk 

memaksimalkan program tersebut, KANDAGA 

menggandeng mitra kerja dari berbagai pihak, 

diantaranya ibu Anny Murniati dari Yayasan Restu 

Putri Indonesia. Wakil Ketua Yayasan Restu Putri 

Indonesia, Hirny Sudarti mengatakan, syukur 

Alhamdulillah PT Pos Indonesia melalui PosPay 

PosFin memberi kepercayaan kepada kami dan 

hari ini kami sudah membentuk beberapa Korlap. 

Paguyuban KANDAGA Urang Sunda (Kandaga US) 

selain fokus di bidang Seni dan Budaya juga 

bergerak dalam peningkatan Ekonomi Kerakyatan 

Masyarakat Bogor Kota maupun Kabupaten, 

khususnya lingkungan di sekitar keluarga 

KANDAGA Urang Sunda. 

16

0. 

27 

Augu

st 

2022 

Kemnaker Tegaskan 

Terus Komitmen 

Konsolidasi 

Informasi Pasar 

Kerja 

Positiv
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Pewartasatu.c

om 

"Melalui konsolidasi informasi suplai pasar kerja 

ini diharapkan ketersediaan data semakin 

memadai dari sisi kuantitas menuju big data 

maupun dari sisi kualitas data yang terkonsiliasi," 

ucap Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi 

ketika memberikan sambutan pada Konsolidasi 

Informasi Pasar Kerja, di Malang Jawa Timur, 

Sabtu (27/8/2022). Sekretaris Jenderal 
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http://bogoronline.com/2022/08/bersama-yayasan-restu-putri-indonesia-kandaga-urang-sunda-bantu-pemerintah-tingkatkan-ekonomi-masyarakat
http://bogoronline.com/2022/08/bersama-yayasan-restu-putri-indonesia-kandaga-urang-sunda-bantu-pemerintah-tingkatkan-ekonomi-masyarakat
http://bogoronline.com/2022/08/bersama-yayasan-restu-putri-indonesia-kandaga-urang-sunda-bantu-pemerintah-tingkatkan-ekonomi-masyarakat
http://bogoronline.com/2022/08/bersama-yayasan-restu-putri-indonesia-kandaga-urang-sunda-bantu-pemerintah-tingkatkan-ekonomi-masyarakat
http://bogoronline.com/2022/08/bersama-yayasan-restu-putri-indonesia-kandaga-urang-sunda-bantu-pemerintah-tingkatkan-ekonomi-masyarakat
http://bogoronline.com/2022/08/bersama-yayasan-restu-putri-indonesia-kandaga-urang-sunda-bantu-pemerintah-tingkatkan-ekonomi-masyarakat
http://pewartasatu.com/kemnaker-tegaskan-terus-komitmen-konsolidasi-informasi-pasar-kerja
http://pewartasatu.com/kemnaker-tegaskan-terus-komitmen-konsolidasi-informasi-pasar-kerja
http://pewartasatu.com/kemnaker-tegaskan-terus-komitmen-konsolidasi-informasi-pasar-kerja
http://pewartasatu.com/kemnaker-tegaskan-terus-komitmen-konsolidasi-informasi-pasar-kerja
http://pewartasatu.com/kemnaker-tegaskan-terus-komitmen-konsolidasi-informasi-pasar-kerja
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Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi 

kembali menegaskan komitmen dari pihaknya 

untuk terus mengkonsolidasikan informasi suplai 

pasar kerja dalam memenuhi kebutuhan 

perusahaan/industri atau investor agar 

mendapatkan tenaga kerja yang secara kuantitas 

maupun kualitas memiliki kompetensi. Dalam 

konsolidasi ini, Anwar Sanusi juga mengajak 

seluruh pemangku kepentingan bersama-sama 

membangun perekonomian Indonesia melalui 

pembangunan tenaga kerja Indonesia yang 

kompeten dan berkualitas. "Seluruh pemangku 

kepentingan perlu bersiap menghadapi 

perubahan substansi yang berdampak pada masa 

depan pekerjaan,"katanya. 

16

1. 

28 

Augu

st 

2022 

Kemnaker RI dan 

Pemkab Minahasa 

Utara Tandatangani 

Serah Terima 

Bangunan Balai 

Latihan Kerja 

Neutral Sorot 

Indonesia 

Ida Fauziyah, M.Si, menyampaikan apresiasinya 

kepada Pemkab Minahasa Utara yang telah 

menghibahkan lahan dan bangunan untuk 

pelatihan calon tenaga kerja handal. Kementerian 

Tenaga Kerja (Kemnaker) laksanakan giat 

penandatanganan serah terima lahan dan 

bangunan dalam rangka transformasi Balai 

Latihan Kerja (BLK) bersama Pemerintah 

Kabupaten Minahasa Utara yang dilaksanakan di 

Jakarta, Jumat (26/8/2022). Serah terima ini 

langsung ditandatangani oleh Bupati Minahasa 

Utara, Joune Ganda, S.E, MAP, bersama Dirjen 

Binalavotas (Pembinaan Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas) Kemnaker RI, Budi Hartawan. 

Kegiatan tersebut turut dihadiri dan disaksikan 

oleh Menaker RI Dr Hj Ida Fauziyah, M.Si. Dengan 

diserahkannya BLK Minahasa Utara, maka 

Kemnaker nantinya akan melakukan 

transformasi, BLK Minahasa Utara akan menjadi 

Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) 

Minahasa Utara. 

16

2. 

28 

Augu

st 

2022 

Komisi IX 

Perjuangkan 

Penghapusan 

Tenaga Honorer 

Ditunda - 

Niaga.Asia 

Negativ

e 

Niaga.asia Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene 

menjelaskan, bahwasanya Komisi IX DPR RI 

bersama Komisi I hingga Komisi XI DPR RI telah 

melakukan rapat gabungan guna membahas dan 

memperjuangkan agar keputusan tersebut bisa 

ditunda dan jangan terburu-buru. Felly 

menyampaikan itu saat memimpin pertemuan 

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI 

http://sorotindonesia.com/kemnaker-ri-dan-pemkab-minahasa-utara-tandatangani-serah-terima-bangunan-balai-latihan-kerja
http://sorotindonesia.com/kemnaker-ri-dan-pemkab-minahasa-utara-tandatangani-serah-terima-bangunan-balai-latihan-kerja
http://sorotindonesia.com/kemnaker-ri-dan-pemkab-minahasa-utara-tandatangani-serah-terima-bangunan-balai-latihan-kerja
http://sorotindonesia.com/kemnaker-ri-dan-pemkab-minahasa-utara-tandatangani-serah-terima-bangunan-balai-latihan-kerja
http://sorotindonesia.com/kemnaker-ri-dan-pemkab-minahasa-utara-tandatangani-serah-terima-bangunan-balai-latihan-kerja
http://sorotindonesia.com/kemnaker-ri-dan-pemkab-minahasa-utara-tandatangani-serah-terima-bangunan-balai-latihan-kerja
http://www.niaga.asia/komisi-ix-perjuangkan-penghapusan-tenaga-honorer-ditunda
http://www.niaga.asia/komisi-ix-perjuangkan-penghapusan-tenaga-honorer-ditunda
http://www.niaga.asia/komisi-ix-perjuangkan-penghapusan-tenaga-honorer-ditunda
http://www.niaga.asia/komisi-ix-perjuangkan-penghapusan-tenaga-honorer-ditunda
http://www.niaga.asia/komisi-ix-perjuangkan-penghapusan-tenaga-honorer-ditunda
http://www.niaga.asia/komisi-ix-perjuangkan-penghapusan-tenaga-honorer-ditunda
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dengan Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian 

Kesehatan RI, Dirjen Pembinaan Pengawasan 

Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian 

Ketenagakerjaan RI, perwakilan BKKBN Dewan 

Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan, Dewan 

Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan. 

"Kami di Komisi IX DPR RI bersama Komisi I 

hingga Komisi XI telah melakukan rapat gabungan 

guna membahas dan membicarakan persoalan 

penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023. 

Adapun saat ini, berdasarkan Data Sistem 

Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan 

(SISDMK) Kemenkes RI, jumlah Tenaga Kerja 

Honorer bidang Kesehatan di Puskesmas, RSUD, 

Labkesda dan Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota di 

seluruh Indonesia mencapai 213. 249 orang yang 

bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. 

16

3. 

28 

Augu

st 

2022 

Teken MoU dengan 

Kemnaker RI, BLK 

Minut akan menjadi 

Balai Pelatihan 

Vokasi dan 

Produktivitas 

Neutral Republiknews.

com 

Dengan diserahkannya BLK Minahasa Utara, 

maka Kemnaker akan melakukan transformasi 

nantinya, BLK Minahasa Utara akan menjadi Balai 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) 

Minahasa Utara. Jakarta, Republiknews- 

Penandatanganan Serah Terima Lahan dan 

Bangunan Dalam Rangka Transformasi Balai 

Latihan Kerja (BLK) serta Penandatanganan Nota 

Kesepakatan Peningkatan Kompetensi antara 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, 

bersama Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. 

Proses serah terima dilakukan langsung oleh 

Bupati Minahasa Utara Joune Ganda, S.E, M.A.P, 

dan bapak Budi Hartawan selaku Dirjen 

Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 

(Binalavotas) Kemnaker, yang disaksikan oleh 

Menteri Ketenagakerjaan, Dr. Hj. Serah terima 

lahan dan bangunan BLK berlangsung di Kantor 

Kemnaker Jakarta, Jumat (26/08/2022). 

16

4. 

28 

Augu

st 

2022 

Menaker Ida 

Wajibkan BLK 

Komunitas Cetak 

SDM Kompeten - 

Dobrak 

Positiv

e 

Dobrak.co Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja 

Bersama (PKB) Balai Latihan Kerja (BLK) 

Komunitas Tahap II Tahun 2022 antara 

Kementerian Ketenagakerjaan dan 300 lembaga 

penerima bantuan di Jakarta, Sabtu (27/8/2022). 

Menaker Ida dalam sambutannya menyatakan 

bahwa upaya peningkatan kompetensi Sumber 

http://www.republiknews.com/2022/08/teken-mou-dengan-kemnaker-ri-blk-minut.html
http://www.republiknews.com/2022/08/teken-mou-dengan-kemnaker-ri-blk-minut.html
http://www.republiknews.com/2022/08/teken-mou-dengan-kemnaker-ri-blk-minut.html
http://www.republiknews.com/2022/08/teken-mou-dengan-kemnaker-ri-blk-minut.html
http://www.republiknews.com/2022/08/teken-mou-dengan-kemnaker-ri-blk-minut.html
http://www.republiknews.com/2022/08/teken-mou-dengan-kemnaker-ri-blk-minut.html
http://www.dobrak.co/news/pr-934283840/menaker-ida-wajibkan-blk-komunitas-cetak-sdm-kompeten
http://www.dobrak.co/news/pr-934283840/menaker-ida-wajibkan-blk-komunitas-cetak-sdm-kompeten
http://www.dobrak.co/news/pr-934283840/menaker-ida-wajibkan-blk-komunitas-cetak-sdm-kompeten
http://www.dobrak.co/news/pr-934283840/menaker-ida-wajibkan-blk-komunitas-cetak-sdm-kompeten
http://www.dobrak.co/news/pr-934283840/menaker-ida-wajibkan-blk-komunitas-cetak-sdm-kompeten
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Daya Manusia ( SDM ) tidak dapat dilakukan 

hanya oleh pemerintah pusat dan daerah, tetapi 

juga harus dari seluruh kekuatan masyarakat. 

Apalagi, kata Menaker, Indonesia akan mendapat 

bonus demografi. Jadi pembangunan BLK 

Komunitas ini bagian dari masifikasi peningkatan 

kompetensi," kata Menaker. 

16

5. 

28 

Augu

st 

2022 

Apakah BSU 2022 

Jadi Cair? Simak 

Pernyataan 

Menaker Terkait 

Pencairan BLT 

Subsidi Gaji Rp1 

Juta 

Positiv

e 

Pikiran Rakyat 

Depok 

Simak penjelasan Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah terkait dengan pencairan 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 senilai Rp1 

juta. Mengenai kapan pencairan BSU 2022 akan 

dilakukan, Menaker Ida Fauziyah menyatakan 

bahwa pihaknya masih belum memastikan 

jadwalnya. "Saat ini kami (Kemnaker) masih 

mempersiapkan instrumen kebijakan 

pelaksanaan BSU 2022," kata Menaker Ida 

Fauziyah, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-

Depok.com dari Antara. Seperti diketahui 

bersama, pencairan BSU 2022 hingga kini masih 

dinantikan setiap pekerja, terlebih setelah 

Pemerintah menyatakan akan kembali disalurkan. 

16

6. 

28 

Augu

st 

2022 

Astra Buka 

Lowongan Kerja 

untuk SMA dan 

SMK, Ditutup 15 

September 2022 

Neutral Beritabaru.ne

ws 

Pendaftaran akan ditutup pada 15 September 

2022. PT Astra International Tbk. Membuka 

lowongan pekerjaan untuk lulusan minimal SMA 

atau SMK. Posisi yang dibuka adalah Sales 

Executive untuk area Jakarta. 

16

7. 

28 

Augu

st 

2022 

Astra Buka 

Lowongan Kerja 

untuk SMA dan 

SMK, Ditutup 15 

September 2022 

Neutral Tempo.co Pendaftaran akan ditutup pada 15 September 

2022. PT Astra International Tbk. Membuka 

lowongan pekerjaan untuk lulusan minimal SMA 

atau SMK. Posisi yang dibuka adalah Sales 

Executive untuk area Jakarta. 

16

8. 

28 

Augu

st 

2022 

Kementerian 

Tenaga Kerja RI dan 

IPB Gelar Pelatihan 

Bagi Warga Desa 

Bartong Sergei 

Positiv

e 

Harian Fikiran 

Sumut 

harianfikiransumut.com I Tebing Tinggi- 

Kementerian Tenaga Kerja RI dan Tim Institut 

Pertanian Bandung (IPB) yang diketuai Rahmat 

Harahap menggelar kegiatan pelatihan kepada 

masyarakat Desa Bartong, kegiatan tersebut 

mendapat pengawalan dari Personil Polsek Sipipis 

Resor Tebing Tinggi. Terkait kegitan itu, Kasi 

Humas Polres Tebing Tinggi AKP Agus Arianto 

mengatakan petugas Bhabinkamtibmas Polsek 

Sipispis Resor Tebing Tinggi Bripka Agus Susianto 

saat itu menghadiri kegiatan pelatihan 

pembuatan kelompok tenaga kerja mandiri 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095376126/apakah-bsu-2022-jadi-cair-simak-pernyataan-menaker-terkait-pencairan-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095376126/apakah-bsu-2022-jadi-cair-simak-pernyataan-menaker-terkait-pencairan-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095376126/apakah-bsu-2022-jadi-cair-simak-pernyataan-menaker-terkait-pencairan-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095376126/apakah-bsu-2022-jadi-cair-simak-pernyataan-menaker-terkait-pencairan-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095376126/apakah-bsu-2022-jadi-cair-simak-pernyataan-menaker-terkait-pencairan-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095376126/apakah-bsu-2022-jadi-cair-simak-pernyataan-menaker-terkait-pencairan-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095376126/apakah-bsu-2022-jadi-cair-simak-pernyataan-menaker-terkait-pencairan-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://beritabaru.news/astra-buka-lowongan-kerja-untuk-sma-dan-smk-ditutup-15-september-2022-186926.html
http://beritabaru.news/astra-buka-lowongan-kerja-untuk-sma-dan-smk-ditutup-15-september-2022-186926.html
http://beritabaru.news/astra-buka-lowongan-kerja-untuk-sma-dan-smk-ditutup-15-september-2022-186926.html
http://beritabaru.news/astra-buka-lowongan-kerja-untuk-sma-dan-smk-ditutup-15-september-2022-186926.html
http://beritabaru.news/astra-buka-lowongan-kerja-untuk-sma-dan-smk-ditutup-15-september-2022-186926.html
http://bisnis.tempo.co/read/1627632/astra-buka-lowongan-kerja-untuk-sma-dan-smk-ditutup-15-september-2022
http://bisnis.tempo.co/read/1627632/astra-buka-lowongan-kerja-untuk-sma-dan-smk-ditutup-15-september-2022
http://bisnis.tempo.co/read/1627632/astra-buka-lowongan-kerja-untuk-sma-dan-smk-ditutup-15-september-2022
http://bisnis.tempo.co/read/1627632/astra-buka-lowongan-kerja-untuk-sma-dan-smk-ditutup-15-september-2022
http://bisnis.tempo.co/read/1627632/astra-buka-lowongan-kerja-untuk-sma-dan-smk-ditutup-15-september-2022
http://www.harianfikiransumut.com/2022/08/kementerian-tenaga-kerja-ri-dan-ipb.html
http://www.harianfikiransumut.com/2022/08/kementerian-tenaga-kerja-ri-dan-ipb.html
http://www.harianfikiransumut.com/2022/08/kementerian-tenaga-kerja-ri-dan-ipb.html
http://www.harianfikiransumut.com/2022/08/kementerian-tenaga-kerja-ri-dan-ipb.html
http://www.harianfikiransumut.com/2022/08/kementerian-tenaga-kerja-ri-dan-ipb.html
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kepada masyarakat Desa Bartong yang di 

laksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja RI dan 

Tim Institut Pertanian Bandung (IPB). Keterangan 

Foto : Kementerian Tenaga Kerja RI dan Tim 

Institut Pertanian Bandung (IPB) yang di Ketuai 

Rahmat Harahap saat gelar pelatihan pembuatan 

kelompok tenaga kerja mandiri kepada 

masyarakat Desa Bartong. Sabtu (27/8/22) di 

Aula Desa Bartong Kec Sipispis Kab Serdang 

Bedagai yang termasuk wilayah hukum Polres 

Tebing Tinggi. 

16

9. 

28 

Augu

st 

2022 

Menteri 

Ketenagakerjaan 

Kunjungi Desa 

Muaro Jambi 

Neutral Pikiran Rakyat 

Jambi 

Pikiranrakyatjambi.com,27 Agustus 2022,Jam 

14.30 wib Tampak Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia Afriansyah 

Noor bersama Rombongan di Koffe shop dengan 

nuansa lokal yang dikenal "Pojok Kopi Dusun" 

mengunjungi Desa Muaro Jambi yang terletak di 

Kabupaten Muaro Jambi untuk melihat destinasi 

pariwisata di Desa tersebut,melihat Potensi 

Pariwisata yang memiliki daya tarik,dimana Desa 

Muaro Jambi adalah sebuah Situs Peninggalan 

Bersejarah sejak abad ke tujuh. Afriansyah Noor 

berkunjung ke Candi Muaro Jambi yang terletak 

di kabupaten Muaro jambi,Provinsi 

Jambi,bersama rombongan untuk melihat Potensi 

Pariwisata di Desa Muara Jambi. "Berkunjung ke 

Muara Candi Muara Jambi bersama rombongan 

ada Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik 

Indonesia dan Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar 

Najamudin,Bapak Kadisnaker dan Pak Taufik dari 

Komisi satu DPR RI,semua bersahabat,berkawan 

sambil pulang kampung,Saya memperlihatkan 

Destinasi Pariwisata Prov Jambi dan mudah 

mudahan dengan kedatangan beliau bisa melihat 

kondisi pariwisata yang ada di Muara 

Jambi,Smoga ke depannya destinasi ini bisa 

membangkitkan semangat perekonomian 

Masyarakat Jambi, khususnya masyarakat yang 

berada di Muara Jambi,itu harapan 

kita"tuturnya.. Sarkoni,Ketua Forum Kades 

Kecamatan Maro Sebo,Kabupaten Muaro 

Jambi,dimana beliau adalah Ketua 

BPABB(Bersama Pengemudi Angkutan Batu Bara 

http://www.pikiranrakyatjambi.com/2022/08/menteri-ketenagakerjaan-kunjungi-desa.html
http://www.pikiranrakyatjambi.com/2022/08/menteri-ketenagakerjaan-kunjungi-desa.html
http://www.pikiranrakyatjambi.com/2022/08/menteri-ketenagakerjaan-kunjungi-desa.html
http://www.pikiranrakyatjambi.com/2022/08/menteri-ketenagakerjaan-kunjungi-desa.html
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Provinsi Jambi) dan sebagai Kades di Desa Niaso, 

Kecamatan Maro Sebo,Kabupaten Muaro Jambi. 

17

0. 

28 

Augu

st 

2022 

BSU 2022 BPJS 

Ketenagakerjaan 

Akan Cair Akhir 

Bulan Ini? Cek Info 

terkait Tanggal 

Cairnya di Sini 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

Benarkah BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan akan 

cair akhir bulan Agustus ini? Lantas, benarkah 

BSU 2022 akan cair akhir bulan ini? Cek info 

terkait tanggal cairnya di artikel berikut ini. 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 dikabarkan 

akan segera cair kepada para pekerja yang 

memenuhi kriteria atau syarat. 

17
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28 

Augu

st 

2022 

Komisi IX DPR: 

Penghapusan 

Tenaga Honore 

Tahun 2023 Tidak 

Terburu-buru 

Neutral Media 

Indonesia 

"Kami di Komisi IX DPR RI bersama Komisi I 

hingga Komisi XI telah melakukan rapat gabungan 

guna membahas dan membicarakan persoalan 

penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023," 

katanya. Penghapusan tenaga kerja honorer di 

instansi pemerintah akan berlaku mulai 28 

November 2023. Keputusan tersebut tertuang 

dalam surat Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi 

No.B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 

2022. Menanggapi keputusan penghapusan 

tenaga honorer, Ketua Komisi IX DPR RI Felly 

Estelita Runtuwene menjelaskan, bahwasanya 

Komisi IX DPR RI bersama Komisi I hingga Komisi 

XI DPR RI telah melakukan rapat gabungan guna 

membahas dan memperjuangkan agar keputusan 

tersebut bisa ditunda dan jangan terburu-buru. 

17
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28 

Augu

st 

2022 

Jaga Kesehatan dan 

Tekan Kriminalitas, 

Pakuwojo Resmikan 

Taman Olahraga di 

Jakarta Timur 

Positiv

e 

Tribun News Taman olahraga Pakuwojo yang menjadi tempat 

kegiatan masyarakat di Cipinang Besar Selatan, 

Jatinegara, Jakarta Timur diresmikan. 

Menurutnya, taman olahraga Pakuwojo di 

Cibesel, Jakarta Timur merupakan lapangan 

kedua yang dibangun Pakuwojo. Pernyataan 

tersebut diungkapkan Ketua Umum Perkumpulan 

Keluarga Besar Purworejo (Pakuwojo) Zainal 

Arifin saat meresmikan taman olahraga 

Pakuwojo, Sabtu (27/8/2022) malam. Taman 

olahraga Pakuwojo pertama dibangun di Desa 

Cangkrep Lor, Purworejo. 

17
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28 

Augu

st 

2022 

Bantu Pemerintah 

Tekan Angka 

Kriminalitas, 

Pakuwojo Bangun 

Taman Olahraga di 

Positiv

e 

Suara 

Merdeka 

Perkumpulan Keluarga Besar Purworejo 

(Pakuwojo) telah meresmikan taman olahraga di 

Cipinang Besar Selatan (Cibesel), Jakarta Timur. 

Taman olahraga Pakuwojo menjadi tempat 

kegiatan masyarakat di Cibesel. Taman olahraga 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095377700/bsu-2022-bpjs-ketenagakerjaan-akan-cair-akhir-bulan-ini-cek-info-terkait-tanggal-cairnya-di-sini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095377700/bsu-2022-bpjs-ketenagakerjaan-akan-cair-akhir-bulan-ini-cek-info-terkait-tanggal-cairnya-di-sini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095377700/bsu-2022-bpjs-ketenagakerjaan-akan-cair-akhir-bulan-ini-cek-info-terkait-tanggal-cairnya-di-sini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095377700/bsu-2022-bpjs-ketenagakerjaan-akan-cair-akhir-bulan-ini-cek-info-terkait-tanggal-cairnya-di-sini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095377700/bsu-2022-bpjs-ketenagakerjaan-akan-cair-akhir-bulan-ini-cek-info-terkait-tanggal-cairnya-di-sini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095377700/bsu-2022-bpjs-ketenagakerjaan-akan-cair-akhir-bulan-ini-cek-info-terkait-tanggal-cairnya-di-sini
http://mediaindonesia.com/humaniora/518217/komisi-ix-dpr-penghapusan-tenaga-honore-tahun-2023-tidak-terburu-buru
http://mediaindonesia.com/humaniora/518217/komisi-ix-dpr-penghapusan-tenaga-honore-tahun-2023-tidak-terburu-buru
http://mediaindonesia.com/humaniora/518217/komisi-ix-dpr-penghapusan-tenaga-honore-tahun-2023-tidak-terburu-buru
http://mediaindonesia.com/humaniora/518217/komisi-ix-dpr-penghapusan-tenaga-honore-tahun-2023-tidak-terburu-buru
http://mediaindonesia.com/humaniora/518217/komisi-ix-dpr-penghapusan-tenaga-honore-tahun-2023-tidak-terburu-buru
http://www.tribunnews.com/metropolitan/2022/08/28/jaga-kesehatan-dan-tekan-kriminalitas-pakuwojo-resmikan-taman-olahraga-di-jakarta-timur
http://www.tribunnews.com/metropolitan/2022/08/28/jaga-kesehatan-dan-tekan-kriminalitas-pakuwojo-resmikan-taman-olahraga-di-jakarta-timur
http://www.tribunnews.com/metropolitan/2022/08/28/jaga-kesehatan-dan-tekan-kriminalitas-pakuwojo-resmikan-taman-olahraga-di-jakarta-timur
http://www.tribunnews.com/metropolitan/2022/08/28/jaga-kesehatan-dan-tekan-kriminalitas-pakuwojo-resmikan-taman-olahraga-di-jakarta-timur
http://www.tribunnews.com/metropolitan/2022/08/28/jaga-kesehatan-dan-tekan-kriminalitas-pakuwojo-resmikan-taman-olahraga-di-jakarta-timur
http://jakarta.suaramerdeka.com/gaya-hidup/pr-1344286123/bantu-pemerintah-tekan-angka-kriminalitas-pakuwojo-bangun-taman-olahraga-di-cibesel
http://jakarta.suaramerdeka.com/gaya-hidup/pr-1344286123/bantu-pemerintah-tekan-angka-kriminalitas-pakuwojo-bangun-taman-olahraga-di-cibesel
http://jakarta.suaramerdeka.com/gaya-hidup/pr-1344286123/bantu-pemerintah-tekan-angka-kriminalitas-pakuwojo-bangun-taman-olahraga-di-cibesel
http://jakarta.suaramerdeka.com/gaya-hidup/pr-1344286123/bantu-pemerintah-tekan-angka-kriminalitas-pakuwojo-bangun-taman-olahraga-di-cibesel
http://jakarta.suaramerdeka.com/gaya-hidup/pr-1344286123/bantu-pemerintah-tekan-angka-kriminalitas-pakuwojo-bangun-taman-olahraga-di-cibesel
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Cibesel - Suara 

Merdeka Jakarta 

Pakuwojo di Cibesel merupakan lapangan kedua 

yang dibangun Pakuwojo. Taman olahraga 

Pakuwojo pertama dibangun di Desa Cangkrep 

Lor, Purworejo. 

17

4. 

28 

Augu

st 

2022 

VIRAL : Kemenaker 

Teken Perjanjian 

Dengan 300 

Lembaga Penerima 

Bantuan BLK 

Komunitas Tahap II 

Positiv

e 

Tugunews.co

m 

- Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja 

Bersama (PKB) Balai Latihan Kerja (BLK) 

Komunitas Tahap II Tahun 2022 antara 

Kementerian Ketenagakerjaan dan 300 lembaga 

penerima bantuan di Jakarta, Sabtu (27/8/2022). 

Sebanyak 300 lembaga tersebut akan menerima 

bantuan berupa pembiayaan pembangunan 1 

unit gedung workshop, bantuan peralatan 

pelatihan vokasi untuk 1 kejuruan yang diberikan 

dalam bentuk barang, dan bantuan pelatihan 

dasar bagi instruktur serta tenaga kepelatihan. 

Menaker dalam sambutannya menyatakan 

bahwa upaya peningkatan kompetensi Sumber 

Daya Manusia (SDM) tidak dapat dilakukan hanya 

pemerintah pusat dan daerah. Apalagi, kata 

Menaker, Indonesia akan mendapat bonus 

demografi. 

17

5. 

28 

Augu

st 

2022 

Kemenaker Teken 

Perjanjian Dengan 

300 Lembaga 

Penerima Bantuan 

BLK Komunitas 

Tahap II 

Positiv

e 

Tribun News Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja 

Bersama (PKB) Balai Latihan Kerja (BLK) 

Komunitas Tahap II Tahun 2022 antara 

Kementerian Ketenagakerjaan dan 300 lembaga 

penerima bantuan di Jakarta, Sabtu (27/8/2022). 

Sebanyak 300 lembaga tersebut akan menerima 

bantuan berupa pembiayaan pembangunan 1 

unit gedung workshop, bantuan peralatan 

pelatihan vokasi untuk 1 kejuruan yang diberikan 

dalam bentuk barang, dan bantuan pelatihan 

dasar bagi instruktur serta tenaga kepelatihan. 

Menaker dalam sambutannya menyatakan 

bahwa upaya peningkatan kompetensi Sumber 

Daya Manusia (SDM) tidak dapat dilakukan hanya 

pemerintah pusat dan daerah. Apalagi, kata 

Menaker, Indonesia akan mendapat bonus 

demografi. 

17

6. 

28 

Augu

Kemenaker Teken 

Perjanjian Dengan 

300 Lembaga 

Penerima Bantuan 

Positiv

e 

31left.com TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyaksikan 

penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 

Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Tahap II 

http://jakarta.suaramerdeka.com/gaya-hidup/pr-1344286123/bantu-pemerintah-tekan-angka-kriminalitas-pakuwojo-bangun-taman-olahraga-di-cibesel
http://jakarta.suaramerdeka.com/gaya-hidup/pr-1344286123/bantu-pemerintah-tekan-angka-kriminalitas-pakuwojo-bangun-taman-olahraga-di-cibesel
http://www.tugunews.com/69377/Kemenaker-Teken-Perjanjian-Dengan-300-Lembaga-Penerima-Bantuan-BLK-Komunitas-Tahap-II
http://www.tugunews.com/69377/Kemenaker-Teken-Perjanjian-Dengan-300-Lembaga-Penerima-Bantuan-BLK-Komunitas-Tahap-II
http://www.tugunews.com/69377/Kemenaker-Teken-Perjanjian-Dengan-300-Lembaga-Penerima-Bantuan-BLK-Komunitas-Tahap-II
http://www.tugunews.com/69377/Kemenaker-Teken-Perjanjian-Dengan-300-Lembaga-Penerima-Bantuan-BLK-Komunitas-Tahap-II
http://www.tugunews.com/69377/Kemenaker-Teken-Perjanjian-Dengan-300-Lembaga-Penerima-Bantuan-BLK-Komunitas-Tahap-II
http://www.tugunews.com/69377/Kemenaker-Teken-Perjanjian-Dengan-300-Lembaga-Penerima-Bantuan-BLK-Komunitas-Tahap-II
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/28/kemenaker-teken-perjanjian-dengan-300-lembaga-penerima-bantuan-blk-komunitas-tahap-ii
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/28/kemenaker-teken-perjanjian-dengan-300-lembaga-penerima-bantuan-blk-komunitas-tahap-ii
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/28/kemenaker-teken-perjanjian-dengan-300-lembaga-penerima-bantuan-blk-komunitas-tahap-ii
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/28/kemenaker-teken-perjanjian-dengan-300-lembaga-penerima-bantuan-blk-komunitas-tahap-ii
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/28/kemenaker-teken-perjanjian-dengan-300-lembaga-penerima-bantuan-blk-komunitas-tahap-ii
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/28/kemenaker-teken-perjanjian-dengan-300-lembaga-penerima-bantuan-blk-komunitas-tahap-ii
http://31left.com/kemenaker-teken-perjanjian-dengan-300-lembaga-penerima-bantuan-blk-komunitas-tahap-ii-31left
http://31left.com/kemenaker-teken-perjanjian-dengan-300-lembaga-penerima-bantuan-blk-komunitas-tahap-ii-31left
http://31left.com/kemenaker-teken-perjanjian-dengan-300-lembaga-penerima-bantuan-blk-komunitas-tahap-ii-31left
http://31left.com/kemenaker-teken-perjanjian-dengan-300-lembaga-penerima-bantuan-blk-komunitas-tahap-ii-31left
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st 

2022 

BLK Komunitas 

Tahap II | 31left 

Tahun 2022 antara Kementerian Ketenagakerjaan 

dan 300 lembaga penerima bantuan di Jakarta, 

Sabtu (27/8/2022). Sebanyak 300 lembaga 

tersebut akan menerima bantuan berupa 

pembiayaan pembangunan 1 unit gedung 

workshop, bantuan peralatan pelatihan vokasi 

untuk 1 kejuruan yang diberikan dalam bentuk 

barang, dan bantuan pelatihan dasar bagi 

instruktur serta tenaga kepelatihan. Menaker 

dalam sambutannya menyatakan bahwa upaya 

peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia 

(SDM) tidak dapat dilakukan hanya pemerintah 

pusat dan daerah. Apalagi, kata Menaker, 

Indonesia akan mendapat bonus demografi. 

17

7. 

28 

Augu

st 

2022 

VIRAL : Jaga 

Kesehatan dan 

Tekan Kriminalitas, 

Pakuwojo Resmikan 

Taman Olahraga di 

Jakarta Timur 

Positiv

e 

Tugunews.co

m 

- Taman olahraga Pakuwojo yang menjadi tempat 

kegiatan masyarakat di Cipinang Besar Selatan, 

Jatinegara, Jakarta Timur diresmikan. 

Menurutnya, taman olahraga Pakuwojo di 

Cibesel, Jakarta Timur merupakan lapangan 

kedua yang dibangun Pakuwojo. Pernyataan 

tersebut diungkapkan Ketua Umum Perkumpulan 

Keluarga Besar Purworejo (Pakuwojo) Zainal 

Arifin saat meresmikan taman olahraga 

Pakuwojo, Sabtu (27/8/2022) malam. Taman 

olahraga Pakuwojo pertama dibangun di Desa 

Cangkrep Lor, Purworejo. 

17

8. 

28 

Augu

st 

2022 

UPDATE : Jaga 

Kesehatan dan 

Tekan Kriminalitas, 

Pakuwojo Resmikan 

Taman Olahraga di 

Jakarta Timur 

Positiv

e 

Ninopedia - Taman olahraga Pakuwojo yang menjadi tempat 

kegiatan masyarakat di Cipinang Besar Selatan, 

Jatinegara, Jakarta Timur diresmikan. 

Menurutnya, taman olahraga Pakuwojo di 

Cibesel, Jakarta Timur merupakan lapangan 

kedua yang dibangun Pakuwojo. Pernyataan 

tersebut diungkapkan Ketua Umum Perkumpulan 

Keluarga Besar Purworejo (Pakuwojo) Zainal 

Arifin saat meresmikan taman olahraga 

Pakuwojo, Sabtu (27/8/2022) malam. Taman 

olahraga Pakuwojo pertama dibangun di Desa 

Cangkrep Lor, Purworejo. 

17

9. 

28 

Augu

st 

2022 

[Berita]Kemenaker 

Teken Perjanjian 

Dengan 300 

Lembaga Penerima 

Positiv

e 

Creacorridor.c

om 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja 

Bersama (PKB) Balai Latihan Kerja (BLK) 

Komunitas Tahap II Tahun 2022 antara 

Kementerian Ketenagakerjaan dan 300 lembaga 

penerima bantuan di Jakarta, Sabtu (27/8/2022). 

http://31left.com/kemenaker-teken-perjanjian-dengan-300-lembaga-penerima-bantuan-blk-komunitas-tahap-ii-31left
http://31left.com/kemenaker-teken-perjanjian-dengan-300-lembaga-penerima-bantuan-blk-komunitas-tahap-ii-31left
http://www.tugunews.com/69379/Jaga-Kesehatan-dan-Tekan-Kriminalitas-Pakuwojo-Resmikan-Taman-Olahraga-di-Jakarta-Timur
http://www.tugunews.com/69379/Jaga-Kesehatan-dan-Tekan-Kriminalitas-Pakuwojo-Resmikan-Taman-Olahraga-di-Jakarta-Timur
http://www.tugunews.com/69379/Jaga-Kesehatan-dan-Tekan-Kriminalitas-Pakuwojo-Resmikan-Taman-Olahraga-di-Jakarta-Timur
http://www.tugunews.com/69379/Jaga-Kesehatan-dan-Tekan-Kriminalitas-Pakuwojo-Resmikan-Taman-Olahraga-di-Jakarta-Timur
http://www.tugunews.com/69379/Jaga-Kesehatan-dan-Tekan-Kriminalitas-Pakuwojo-Resmikan-Taman-Olahraga-di-Jakarta-Timur
http://www.tugunews.com/69379/Jaga-Kesehatan-dan-Tekan-Kriminalitas-Pakuwojo-Resmikan-Taman-Olahraga-di-Jakarta-Timur
http://www.ninopedia.com/69379/Jaga-Kesehatan-dan-Tekan-Kriminalitas-Pakuwojo-Resmikan-Taman-Olahraga-di-Jakarta-Timur
http://www.ninopedia.com/69379/Jaga-Kesehatan-dan-Tekan-Kriminalitas-Pakuwojo-Resmikan-Taman-Olahraga-di-Jakarta-Timur
http://www.ninopedia.com/69379/Jaga-Kesehatan-dan-Tekan-Kriminalitas-Pakuwojo-Resmikan-Taman-Olahraga-di-Jakarta-Timur
http://www.ninopedia.com/69379/Jaga-Kesehatan-dan-Tekan-Kriminalitas-Pakuwojo-Resmikan-Taman-Olahraga-di-Jakarta-Timur
http://www.ninopedia.com/69379/Jaga-Kesehatan-dan-Tekan-Kriminalitas-Pakuwojo-Resmikan-Taman-Olahraga-di-Jakarta-Timur
http://www.ninopedia.com/69379/Jaga-Kesehatan-dan-Tekan-Kriminalitas-Pakuwojo-Resmikan-Taman-Olahraga-di-Jakarta-Timur
http://www.creacorridor.com/2022/08/beritakemenaker-teken-perjanjian-dengan-300-lembaga-penerima-bantuan-blk-komunitas-tahap-ii.html
http://www.creacorridor.com/2022/08/beritakemenaker-teken-perjanjian-dengan-300-lembaga-penerima-bantuan-blk-komunitas-tahap-ii.html
http://www.creacorridor.com/2022/08/beritakemenaker-teken-perjanjian-dengan-300-lembaga-penerima-bantuan-blk-komunitas-tahap-ii.html
http://www.creacorridor.com/2022/08/beritakemenaker-teken-perjanjian-dengan-300-lembaga-penerima-bantuan-blk-komunitas-tahap-ii.html


 

84 

 

Bantuan BLK 

Komunitas Tahap II 

Sebanyak 300 lembaga tersebut akan menerima 

bantuan berupa pembiayaan pembangunan 1 

unit gedung workshop, bantuan peralatan 

pelatihan vokasi untuk 1 kejuruan yang diberikan 

dalam bentuk barang, dan bantuan pelatihan 

dasar bagi instruktur serta tenaga kepelatihan. 

Menaker dalam sambutannya menyatakan 

bahwa upaya peningkatan kompetensi Sumber 

Daya Manusia (SDM) tidak dapat dilakukan hanya 

pemerintah pusat dan daerah. Apalagi, kata 

Menaker, Indonesia akan mendapat bonus 

demografi. 

18

0. 

28 

Augu

st 

2022 

Terkini Bisnis: Loker 

Lulusan SMA di 

Astra International, 

Kalah Kasasi Antam 

Tak Akan Bayar Rp 

817 M 

Neutral Tempo.co (Antam) Syarif Faisal Alkadrie menyatakan 

pihaknya memutuskan tidak membayar Rp 817,4 

miliar atau setara dengan 1,1 ton emas dalam 

kasus yang diperkarakan Budi Said. Berita terkini 

ekonomi dan bisnis hingga Ahad siang, 28 

Agustus 2022 dimulai dengan PT Astra 

International Tbk. Membuka lowongan pekerjaan 

untuk lulusan minimal SMA atau SMK. Kemudian 

informasi Corporate Secretary Division Head PT 

Aneka Tambang Tbk. 

18

1. 

28 

Augu

st 

2022 

PT Astra 

Internasional Tbk 

Buka Lowongan 

Kerja SMA SMK, 

Cek Syarat Dan Cara 

Daftarnya 

Neutral Semarangku.c

om 

PT Astra Internasional Tbk buka loker atau 

lowongan kerja. Sederajat yang dibuka PT Astra 

Internasional Tbk. Di PT Astra Internasional Tbk. 

"PT Astra Internasional Tbk membuka 

kesempatan bagimu untuk mengisi berbagai 

formasi yang tersedia, " tulis Kemnaker pada 

Instagram resminya. 

18

2. 

28 

Augu

st 

2022 

Calon PMI Diminta 

Jangan Tergoda 

Iming-Iming Gaji 

Tinggi 

Negativ

e 

Victory News Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) diminta 

jangan percaya terhadap iming-iming gaji tinggi 

yang ditawarkan para calo atau oknum-oknum 

yang tidak jelas identitasnya. Thomas 

mengatakan, sesuai evaluasi tim satgas, 

mayoritas PMI yang hendak berangkat bekerja ke 

luar negeri atau dalam negeri itu mendapatkan 

tawaran iming-iming gaji tinggi. Lebih jauh 

Thomas menjelaskan, bagi PMI yang hendak 

berangkat bekerja, wajib mengantongi izin, 

memiliki identitas jelas, dan juga mengantongi 

sertifikat keterampilan. Persyaratan yang mesti 

dilengkapi calon PMI itu antara lain, KTP, Kartu 

Keluarga, dan wajib memiliki keterampilan dan 

http://www.creacorridor.com/2022/08/beritakemenaker-teken-perjanjian-dengan-300-lembaga-penerima-bantuan-blk-komunitas-tahap-ii.html
http://www.creacorridor.com/2022/08/beritakemenaker-teken-perjanjian-dengan-300-lembaga-penerima-bantuan-blk-komunitas-tahap-ii.html
http://bisnis.tempo.co/read/1627706/terkini-bisnis-loker-lulusan-sma-di-astra-international-kalah-kasasi-antam-tak-akan-bayar-rp-817-m
http://bisnis.tempo.co/read/1627706/terkini-bisnis-loker-lulusan-sma-di-astra-international-kalah-kasasi-antam-tak-akan-bayar-rp-817-m
http://bisnis.tempo.co/read/1627706/terkini-bisnis-loker-lulusan-sma-di-astra-international-kalah-kasasi-antam-tak-akan-bayar-rp-817-m
http://bisnis.tempo.co/read/1627706/terkini-bisnis-loker-lulusan-sma-di-astra-international-kalah-kasasi-antam-tak-akan-bayar-rp-817-m
http://bisnis.tempo.co/read/1627706/terkini-bisnis-loker-lulusan-sma-di-astra-international-kalah-kasasi-antam-tak-akan-bayar-rp-817-m
http://bisnis.tempo.co/read/1627706/terkini-bisnis-loker-lulusan-sma-di-astra-international-kalah-kasasi-antam-tak-akan-bayar-rp-817-m
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315378167/pt-astra-internasional-tbk-buka-lowongan-kerja-sma-smk-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315378167/pt-astra-internasional-tbk-buka-lowongan-kerja-sma-smk-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315378167/pt-astra-internasional-tbk-buka-lowongan-kerja-sma-smk-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315378167/pt-astra-internasional-tbk-buka-lowongan-kerja-sma-smk-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315378167/pt-astra-internasional-tbk-buka-lowongan-kerja-sma-smk-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315378167/pt-astra-internasional-tbk-buka-lowongan-kerja-sma-smk-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://www.victorynews.id/ntt/pr-3314286411/calon-pmi-diminta-jangan-tergoda-iming-iming-gaji-tinggi
http://www.victorynews.id/ntt/pr-3314286411/calon-pmi-diminta-jangan-tergoda-iming-iming-gaji-tinggi
http://www.victorynews.id/ntt/pr-3314286411/calon-pmi-diminta-jangan-tergoda-iming-iming-gaji-tinggi
http://www.victorynews.id/ntt/pr-3314286411/calon-pmi-diminta-jangan-tergoda-iming-iming-gaji-tinggi
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kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat 

serta dalam kondisi sehat. 

18

3. 

28 

Augu

st 

2022 

BLK Komunitas, 

Wajib Mencetak 

Tenaga Kerja 

Kompeten 

Positiv

e 

Suarakarya.id Balai Latihan Kerja atau BLK Komunitas wajib 

melahirkan atau mencetak tenaga kerja yang 

kompeten..  memanfaatkan fasilitas dari 

pemerintah dengan sebaik-baiknya.. Semua itu 

dikemukakan Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaket) Ida Fauziyah, dalam sambutannya usai 

menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja 

Bersama (PKB) Balai Latihan Kerja ( BLK ) 

Komunitas Tahap II Tahun 2022. Pemerintah 

pusat akan membangunkan BLK Komunitas 

beserta segala keperluannya. Hanya saja, ke 

depannya, pengelola BLK Komunitas harus 

mandiri.. 

18

4. 

28 

Augu

st 

2022 

Menaker Hadiri 

Acara Santunan 

Kepada Anak Yatim 

di Ancol 

Positiv

e 

Wartapembar

uan.co.id 

Saat menghadiri acara Pemberian Santunan 

kepada 300 anak yatim yang diselenggarakan 

Harakah Majelis Taklim (HMT), Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

memberikan motivasi kepada para anak yatim 

agar senantiasa menjadi orang yang baik dan 

rajin belajar, sehingga kelak menjadi orang yang 

sukses. "Adik-adik, memiliki ilmu dan berakhlak 

yang mulia itu sangat penting," kata Menaker 

melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, 

Minggu (28/8/2022). Dalam kesempatan itu, 

Menaker bercanda dengan para anak yatim dan 

membuat kuis bagi siapa saja yang hafal surat-

surat dalam Al-Qur'an akan diberikan hadiah. 

Terserah surat apa saja, surat pendek juga gak 

apa-apa," ucap Menaker. 

18

5. 

28 

Augu

st 

2022 

Hadapi Bonus 

Demografi, 

Menaker Minta BLK 

Komunitas Cetak 

SDM Kompeten 

Positiv

e 

Paperlane Menaker Minta BLK Komunitas Cetak SDM 

Kompeten (Kemnaker). Indonesia akan mendapat 

bonus demografi yang harus dikelola dengan 

bagus dengan langkah menyiapkan SDM yang 

kompeten. Oki Hajiansyah Wahab Minggu, 28 

Agustus 2022 | 15:06 WIB. Metro, Suara.com- 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

mengatakan upaya peningkatan kompetensi 

Sumber Daya Manusia (SDM) tak dapat dilakukan 

hanya oleh pemerintah pusat dan daerah, tetapi 

juga harus dari seluruh kekuatan masyarakat. 

http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604286669/blk-komunitas-wajib-mencetak-tenaga-kerja-kompeten
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604286669/blk-komunitas-wajib-mencetak-tenaga-kerja-kompeten
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604286669/blk-komunitas-wajib-mencetak-tenaga-kerja-kompeten
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604286669/blk-komunitas-wajib-mencetak-tenaga-kerja-kompeten
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/menaker-hadiri-acara-santunan-kepada.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/menaker-hadiri-acara-santunan-kepada.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/menaker-hadiri-acara-santunan-kepada.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/menaker-hadiri-acara-santunan-kepada.html
http://paperplane-tm.site/hadapi-bonus-demografi-menaker-minta-blk-komunitas-cetak-sdm-kompeten-58072.html
http://paperplane-tm.site/hadapi-bonus-demografi-menaker-minta-blk-komunitas-cetak-sdm-kompeten-58072.html
http://paperplane-tm.site/hadapi-bonus-demografi-menaker-minta-blk-komunitas-cetak-sdm-kompeten-58072.html
http://paperplane-tm.site/hadapi-bonus-demografi-menaker-minta-blk-komunitas-cetak-sdm-kompeten-58072.html
http://paperplane-tm.site/hadapi-bonus-demografi-menaker-minta-blk-komunitas-cetak-sdm-kompeten-58072.html
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18

6. 

28 

Augu

st 

2022 

Menaker Hadiri 

Acara Santanan 

Anak Yatim di Ancol 

Neutral Pripos Dalam kesempatan itu, Menaker memberikan 

motivasi kepada anak yatim agar menjadi orang 

yang baik dan rajin belajar, sehingga kelak 

menjadi orang yang sukses. "Adik-adik, memiliki 

ilmu dan berakhlak yang mulia itu sangat 

penting," kata Menaker melalui Siaran Pers Biro 

Humas Kemnaker, Minggu (28/8/2022). Setelah 

itu, Menaker bercanda dengan anak yatim dan 

membuat kuis bagi siapa saja yang hafal surat-

surat dalam Al-Qur'an akan diberikan hadiah. 

Usai para anak yatim tampil, Menaker kemudian 

memuji mereka karena sudah berani maju ke 

depan dan membaca hafalannya dengan baik. 

18

7. 

28 

Augu

st 

2022 

Kemnaker 

Tingkatkan 

Informasi Pasar 

Kerja 

Neutral Bisnistoday.co

.id 

"Melalui konsolidasi informasi suplai pasar kerja 

ini diharapkan ketersediaan data semakin 

memadai dari sisi kuantitas menuju big data 

maupun dari sisi kualitas data yang terkonsiliasi," 

ucap Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi 

ketika memberikan sambutan pada Konsolidasi 

Informasi Pasar Kerja, di Malang Jawa Timur, 

Sabtu (27/8). "Dari Karirhub SIAPkerja, pemberi 

Kerja dapat memperoleh calon pekerja yang 

memiliki skill dan keahlian sesuai dengan 

kebutuhan jabatannya," ujarnya./. Sekretaris 

Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar 

Sanusi mendorong sinergi dalam informasi 

penyediaan pasar kerja untuk memenuhi 

kebutupan perusahaan atau industri. Hal ini, juga 

untuk mempercepat para investor mendapatkan 

tenaga kerja yang secara kuantitas maupun 

kualitas memiliki kompetensi. 

18

8. 

28 

Augu

st 

2022 

Uang Jaminan 

Pensiun Diterima 

Saat Umur 65 

Tahun, DPRD Sebut 

Tak Adil, SPSI Minta 

Pekeja Kritis 

Negativ

e 

Bangka Post Uang jaminan Pensiun Bisa Diambil Saat Umur 65 

Tahun, DPRD Sebut Tak Adil, SPSI Minta Pekeja 

Kritis. Hal ini berdasarkan aturan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan bahwa Jaminan pensiun yang 

diterima per bulan itu, baru bisa diterima saat 

usianya memasuki 65 tahun. Sama halnya 

disampaikan, Anggota DPRD Babel Johansen 

Tumanggor, dirinya tidak setuju terkait kebijakan 

Jaminan Pensiun (JP) yang baru bisa diterima saat 

usia memasuki 65 tahun. Ketua Serikat Pekerja 

Seluruh Indonesia (SPSI) Bangka Belitung (Babel), 

Darusman, mengatakan, mengenai Jaminan 

http://pripos.id/menaker-hadiri-acara-santanan-anak-yatim-di-ancol
http://pripos.id/menaker-hadiri-acara-santanan-anak-yatim-di-ancol
http://pripos.id/menaker-hadiri-acara-santanan-anak-yatim-di-ancol
http://bisnistoday.co.id/kemnaker-tingkatkan-informasi-pasar-kerja
http://bisnistoday.co.id/kemnaker-tingkatkan-informasi-pasar-kerja
http://bisnistoday.co.id/kemnaker-tingkatkan-informasi-pasar-kerja
http://bisnistoday.co.id/kemnaker-tingkatkan-informasi-pasar-kerja
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/28/uang-jaminan-pensiun-diterima-saat-umur-65-tahun-dprd-sebut-tak-adil-spsi-minta-pekeja-kritis
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/28/uang-jaminan-pensiun-diterima-saat-umur-65-tahun-dprd-sebut-tak-adil-spsi-minta-pekeja-kritis
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/28/uang-jaminan-pensiun-diterima-saat-umur-65-tahun-dprd-sebut-tak-adil-spsi-minta-pekeja-kritis
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/28/uang-jaminan-pensiun-diterima-saat-umur-65-tahun-dprd-sebut-tak-adil-spsi-minta-pekeja-kritis
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/28/uang-jaminan-pensiun-diterima-saat-umur-65-tahun-dprd-sebut-tak-adil-spsi-minta-pekeja-kritis
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/28/uang-jaminan-pensiun-diterima-saat-umur-65-tahun-dprd-sebut-tak-adil-spsi-minta-pekeja-kritis
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Pensiun ini seharusnya perlu disosialisasikan oleh 

lembaga yang berkompeten. 

18

9. 

28 

Augu

st 

2022 

Pemerintah Minut 

Sulawesi Utara 

Apresiasi BWS 

Sulawesi 1, Bikin 

Event Festival Kuala 

Kema 

Positiv

e 

Tribun News 

Manado 

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) 

Sulawesi Utara memberi apresiasi kepada Balai 

Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi 1. Festival Kuala 

Kema telah berlangsung selama tiga hari dari 25 

Agustus 2022 hingga 27 Agustus 2022 di Pantai 

Firdaus Kema, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. 

Pada kesempatan tersebut Audy mewakili Bupati 

mengucapkan terima kasih kepada BWS Sulawesi 

1 dengan menyelenggarakan kegiatan ini. Telah 

menggelar Festival Kuala Kema. 

19

0. 

28 

Augu

st 

2022 

Apakah Karyawan 

Status PKWT dan 

BPU Bisa Klaim 

Saldo Jaminan Hari 

Tua (JHT)? Ini 

Jawabannya 

Positiv

e 

Bangka Post Apakah karyawan dengan status Perjanjian Kerja 

dengan Waktu Tertentu (PKWT) dan Bukan 

Penerima Upah (BPU) bisa mengklaim saldo 

Jaminan Hari Tua (JHT)?. Jaminan Hari Tua (JHT) 

merupakan sebuah program dari Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan berupa manfaat untuk 

menjamin hari tua. Kebijakan ini diambil melalui 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

(Permenaker) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata 

Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat 

Jaminan Hari Tua pada 26 April 2022. Termasuk 

karyawan dengan status PKWT atau BPU. 

19

1. 

28 

Augu

st 

2022 

Menaker Hadiri 

Acara Pemberian 

Santunan Kepada 

300 Anak Yatim di 

Ancol 

Positiv

e 

Progresnews.i

nfo 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah turut 

menghadiri acara Pemberian Santunan kepada 

300 anak yatim yang diselenggarakan Harakah 

Majelis Taklim (HMT). Dalam kesempatan itu, 

Menaker memberikan motivasi kepada para anak 

yatim agar senantiasa menjadi orang yang baik 

dan rajin belajar, sehingga kelak menjadi orang 

yang sukses. "Adik-adik, memiliki ilmu dan 

berakhlak yang mulia itu sangat penting," kata 

Menaker melalui Siaran Pers Biro Humas 

Kemnaker, Minggu (28/8/2022). Setelah itu, 

Menaker bercanda dengan para anak yatim dan 

membuat kuis bagi siapa saja yang hafal surat-

surat dalam Al-Qur'an akan diberikan hadiah. 

19

2. 

28 

Augu

Update Info 

Pencairan BSU 

2022, Lengkap 

dengan Cara Cek 

Positiv

e 

Pikiran Rakyat 

Depok 

Adapun hal yang akan dibahas adalah mengenai 

cara cek status penerima BSU 2022 atau BLT 

Subsidi Gaji senilai Rp1 juta secara online. 

Berdasarkan penyaluran tahun sebelumnya, cara 

http://manado.tribunnews.com/2022/08/28/pemerintah-minut-sulawesi-utara-apresiasi-bws-sulawesi-1-bikin-event-festival-kuala-kema
http://manado.tribunnews.com/2022/08/28/pemerintah-minut-sulawesi-utara-apresiasi-bws-sulawesi-1-bikin-event-festival-kuala-kema
http://manado.tribunnews.com/2022/08/28/pemerintah-minut-sulawesi-utara-apresiasi-bws-sulawesi-1-bikin-event-festival-kuala-kema
http://manado.tribunnews.com/2022/08/28/pemerintah-minut-sulawesi-utara-apresiasi-bws-sulawesi-1-bikin-event-festival-kuala-kema
http://manado.tribunnews.com/2022/08/28/pemerintah-minut-sulawesi-utara-apresiasi-bws-sulawesi-1-bikin-event-festival-kuala-kema
http://manado.tribunnews.com/2022/08/28/pemerintah-minut-sulawesi-utara-apresiasi-bws-sulawesi-1-bikin-event-festival-kuala-kema
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/28/apakah-karyawan-status-pkwt-dan-bpu-bisa-klaim-saldo-jaminan-hari-tua-jht-ini-jawabannya
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/28/apakah-karyawan-status-pkwt-dan-bpu-bisa-klaim-saldo-jaminan-hari-tua-jht-ini-jawabannya
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/28/apakah-karyawan-status-pkwt-dan-bpu-bisa-klaim-saldo-jaminan-hari-tua-jht-ini-jawabannya
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/28/apakah-karyawan-status-pkwt-dan-bpu-bisa-klaim-saldo-jaminan-hari-tua-jht-ini-jawabannya
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/28/apakah-karyawan-status-pkwt-dan-bpu-bisa-klaim-saldo-jaminan-hari-tua-jht-ini-jawabannya
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/28/apakah-karyawan-status-pkwt-dan-bpu-bisa-klaim-saldo-jaminan-hari-tua-jht-ini-jawabannya
http://progresnews.info/2022/08/28/8420
http://progresnews.info/2022/08/28/8420
http://progresnews.info/2022/08/28/8420
http://progresnews.info/2022/08/28/8420
http://progresnews.info/2022/08/28/8420
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095379907/update-info-pencairan-bsu-2022-lengkap-dengan-cara-cek-status-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095379907/update-info-pencairan-bsu-2022-lengkap-dengan-cara-cek-status-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095379907/update-info-pencairan-bsu-2022-lengkap-dengan-cara-cek-status-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095379907/update-info-pencairan-bsu-2022-lengkap-dengan-cara-cek-status-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
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st 

2022 

Status BLT Subsidi 

Gaji Rp1 Juta 

cek status BLT Subsidi Gaji online ini dilakukan 

melalui situs kemnaker.go.id. Dengan mengakses 

situs tersebut, maka setiap pekerja bisa 

mengetahui apakah namanya terdata sebagai 

penerima BLT Subsidi Gaji atau tidak. Apabila 

dinyatakan sebagai penerima maka nanti akan 

mendapatkan notifikasi setelah cek 

pemberitahuan pada situs kemnaker.go.id. Lantas 

apakah pihak Kemnaker sudah resmi 

menyalurkan BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji 

senilai Rp1 juta ini kepada pekerja?. Sejauh ini 

menurut informasi Kemnaker ada beberapa 

penyebab hingga pencairan BSU 2022 masih 

belum dilakukan. 

19

3. 

28 

Augu

st 

2022 

BPVP Kendari Siap 

Laksanakan KKIN 

VIII Regional 

Wilayah Timur 

Positiv

e 

Pena Sultra Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) 

Kendari siap melaksanakan Kompetisi 

Keterampilan Instruktur Nasional (KKIN) VIII 

untuk Wilayah Regional Timur pada 29 Agustus 

2022. "Alhamdulillah, segala persiapan untuk 

pelaksanaan KKIN sudah kita rampungkan dan 

siap dilaksanakan sesuai jadwalnya," kata Kepala 

BPVP Kendari Dr La Ode Haji Polondu ditemui di 

kediamannya, Minggu 28 Agustus 2022. Ia 

menyebutkan, pelaksanan KKIN di BPVP Kendari 

sebagai tuan rumah akan dilaksanakan selama 

lima hari, sejak 29 hingga 2 Agustus 2022 dengan 

jumlah peserta lomba sebanyak 110 orang dari 

wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua. "Kami 

berharap kepercayaan yang diberikan kepada 

kami dapat kami jalankan dengan sukses sesuai 

harapan dan untuk para instruktur peserta KKIN 

bisa semakin meningkatkan kompetensi dalam 

menguasai kejuruan yang ditekuni," tutupnya. 

19

4. 

28 

Augu

st 

2022 

Wings Group Buka 

Lowongan Kerja 

bagi D3/S1 Fresh 

Graduate 

Positiv

e 

Kompas PT Sayap Mas Utama atau Wings Group 

membuka lowongan kerja bagi lulusan D3/S1. 

Lowongan kerja dari Wings Group kali ini juga 

memperbolehkan lulusan baru atau fresh 

graduate untuk mengirimkan lamaran. Dilansir 

dari laman Instagram @wingscareer dan juga 

Instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaan 

(@kemnaker), Minggu (28/8/2022), 

menginformasikan lowongan kerja dari Wings 

Group. Berikut lowongan kerja dari Wings Group 

dan kualifikasinya:. 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095379907/update-info-pencairan-bsu-2022-lengkap-dengan-cara-cek-status-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095379907/update-info-pencairan-bsu-2022-lengkap-dengan-cara-cek-status-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://penasultra.com/bpvp-kendari-siap-laksanakan-kkin-viii-regional-wilayah-timur
http://penasultra.com/bpvp-kendari-siap-laksanakan-kkin-viii-regional-wilayah-timur
http://penasultra.com/bpvp-kendari-siap-laksanakan-kkin-viii-regional-wilayah-timur
http://penasultra.com/bpvp-kendari-siap-laksanakan-kkin-viii-regional-wilayah-timur
http://www.kompas.com/edu/read/2022/08/28/165854571/wings-group-buka-lowongan-kerja-bagi-d3-s1-fresh-graduate
http://www.kompas.com/edu/read/2022/08/28/165854571/wings-group-buka-lowongan-kerja-bagi-d3-s1-fresh-graduate
http://www.kompas.com/edu/read/2022/08/28/165854571/wings-group-buka-lowongan-kerja-bagi-d3-s1-fresh-graduate
http://www.kompas.com/edu/read/2022/08/28/165854571/wings-group-buka-lowongan-kerja-bagi-d3-s1-fresh-graduate
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19

5. 

28 

Augu

st 

2022 

Waspada, Ini Ciri-

ciri Penipuan 

Lowongan Kerja ke 

Luar Negeri 

Negativ

e 

Kompas Proses bekerja ke luar negeri dilakukan di 

Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dan Dinas 

Tenaga Kerja setempat. Belakangan ini kasus 

penipuan lowongan kerja ke luar negeri dengan 

janji akan mendapatkan gaji fantastis makin 

ramai disorot. Dilansir dari unggahan Instagram 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

Republik Indonesia @kemnaker ditulis, 

pemerintah menegaskan WNI wajib mewaspadai 

tawaran kerja ke luar negeri. Terutama, pencari 

kerja perlu waspada terhadap lowongan kerja ke 

luar negari yang berasal dari media sosial. 

19

6. 

28 

Augu

st 

2022 

Waspada, Ini Ciri-

ciri Penipuan 

Lowongan Kerja ke 

Luar Negeri 

Negativ

e 

Kompas Proses bekerja ke luar negeri dilakukan di 

Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dan Dinas 

Tenaga Kerja setempat. Belakangan ini kasus 

penipuan lowongan kerja ke luar negeri dengan 

janji akan mendapatkan gaji fantastis makin 

ramai disorot. Dilansir dari unggahan Instagram 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

Republik Indonesia @kemnaker ditulis, 

pemerintah menegaskan WNI wajib mewaspadai 

tawaran kerja ke luar negeri. Terutama, pencari 

kerja perlu waspada terhadap lowongan kerja ke 

luar negari yang berasal dari media sosial. 

19

7. 

28 

Augu

st 

2022 

Pendaftaran Kartu 

Prakerja 

Gelombang 43 

Sudah Dibuka, Ini 

Panduan untuk 

Daftar dan Kerjakan 

Tes 

Neutral Tribun Palu Semua pendaftaran kartu prakerja 43 dan 

pengisian data hanya dilakukan di link resmi 

www.prakerja.go.id. Lalu apa saja syarat untuk 

mendaftar Kartu Prakerja gelombang 43 dan cara 

untuk mendaftar Prakerja 43. Tes ini wajib diikuti 

bagi masayrakat yang telah berhasil 

mendaftarkan diri pada situs Kartu Pra Kerja dan 

telah memverifikasi email untuk akunnya. Kartu 

Prakerja gelombang ke 43 sudah membuka 

pendaftaran per Minggu 28 Agustus 2022 sore. 

Berikut cara daftar Kartu Prakerja gelombang 43 

lewat HP atau laptop: cara daftar hingga cara 

gabung gelombang serta mengerjakan tes. 

19

8. 

28 

Augu

st 

2022 

Informasi Pasar 

Kerja, Kemnaker 

Tegaskan Terus 

Komitmen 

Konsolidasi 

Positiv

e 

Suarakarya.id "Melalui konsolidasi Informasi pasar kerja 

diharapkan ketersediaan data makin memadai 

dari sisi kuantitas menuju big data, maupun dari 

sisi kualitas data yang terkonsiliasi," terang 

Sekretaris Jenderal ( Sekjen ) Kemnaker Anwar 

Sanusi, dalam sambutannya pada Konsolidasi 

Informasi Pasar Kerja, di Malang Jawa Timur, 

http://ekonomi.kompas.com/read/2022/08/28/171000326/waspada-ini-ciri-ciri-penipuan-lowongan-kerja-ke-luar-negeri
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/08/28/171000326/waspada-ini-ciri-ciri-penipuan-lowongan-kerja-ke-luar-negeri
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/08/28/171000326/waspada-ini-ciri-ciri-penipuan-lowongan-kerja-ke-luar-negeri
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/08/28/171000326/waspada-ini-ciri-ciri-penipuan-lowongan-kerja-ke-luar-negeri
http://money.kompas.com/read/2022/08/28/171000326/waspada-ini-ciri-ciri-penipuan-lowongan-kerja-ke-luar-negeri
http://money.kompas.com/read/2022/08/28/171000326/waspada-ini-ciri-ciri-penipuan-lowongan-kerja-ke-luar-negeri
http://money.kompas.com/read/2022/08/28/171000326/waspada-ini-ciri-ciri-penipuan-lowongan-kerja-ke-luar-negeri
http://money.kompas.com/read/2022/08/28/171000326/waspada-ini-ciri-ciri-penipuan-lowongan-kerja-ke-luar-negeri
http://palu.tribunnews.com/2022/08/28/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-43-sudah-dibuka-ini-panduan-untuk-daftar-dan-kerjakan-tes
http://palu.tribunnews.com/2022/08/28/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-43-sudah-dibuka-ini-panduan-untuk-daftar-dan-kerjakan-tes
http://palu.tribunnews.com/2022/08/28/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-43-sudah-dibuka-ini-panduan-untuk-daftar-dan-kerjakan-tes
http://palu.tribunnews.com/2022/08/28/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-43-sudah-dibuka-ini-panduan-untuk-daftar-dan-kerjakan-tes
http://palu.tribunnews.com/2022/08/28/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-43-sudah-dibuka-ini-panduan-untuk-daftar-dan-kerjakan-tes
http://palu.tribunnews.com/2022/08/28/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-43-sudah-dibuka-ini-panduan-untuk-daftar-dan-kerjakan-tes
http://palu.tribunnews.com/2022/08/28/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-43-sudah-dibuka-ini-panduan-untuk-daftar-dan-kerjakan-tes
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604287785/informasi-pasar-kerja-kemnaker-tegaskan-terus-komitmen-konsolidasi
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604287785/informasi-pasar-kerja-kemnaker-tegaskan-terus-komitmen-konsolidasi
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604287785/informasi-pasar-kerja-kemnaker-tegaskan-terus-komitmen-konsolidasi
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604287785/informasi-pasar-kerja-kemnaker-tegaskan-terus-komitmen-konsolidasi
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604287785/informasi-pasar-kerja-kemnaker-tegaskan-terus-komitmen-konsolidasi
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Sabtu (27/8/2022). Informasi pasar kerja dalam 

memenuhi kebutuhan perusahaan/ industri atau 

investor. Agar mendapatkan tenaga kerja yang 

secara kuantitas maupun kualitas memiliki 

kompetensi. Pada kesempatan ini, dia juga 

mengajak seluruh pemangku kepentingan, 

bersama-sama membangun perekonomian 

Indonesia, melalui pembangunan tenaga kerja 

Indonesia yang kompeten dan berkualitas. 

19

9. 

28 

Augu

st 

2022 

BPVP Siap 

Laksanakan KKIN 

VIII Regional 

Wilayah Timur | 

KUMBANEWS.COM 

Positiv

e 

Kumbanews.c

om 

Kumbanews.com-Balai Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas (BPVP) Kendari siap melaksanakan 

Kompetisi Keterampilan Instruktur Nasional 

(KKIN) VIII untuk Wilayah Regional Timur pada 29 

Agustus 2022. "Alhamdulillah, segala persiapan 

untuk pelaksanaan KKIN sudah kita rampungkan 

dan siap dilaksanakan sesuai jadwalnya," kata 

Kepala BPVP Kendari Dr La Ode Haji Polondu 

ditemui di kediamannya, Minggu (28/8/2022). Ia 

menyebutkan, pelaksanan KKIN di BPVP Kendari 

sebagai tuan rumah akan dilaksanakan selama 

lima hari, sejak 29 hingga 2 Agustus 2022 dengan 

jumlah peserta lomba sebanyak 110 orang dari 

wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua. "Kami 

berharap kepercayaan yang diberikan kepada 

kami dapat kami jalankan dengan sukses sesuai 

harapan dan untuk para instruktur peserta KKIN 

bisa semakin meningkatkan kompetensi dalam 

menguasai kejuruan yang ditekuni," tutupnya. 

20

0. 

28 

Augu

st 

2022 

Nah Loh! Bima Arya 

Kurangi Anggaran 

Non ASN di Tahun 

2023, 25 Persen 

Tenaga Honorer di 

Kota Bogor 

Terancam 

Nganggur? 

Neutral Metropolitan Wali Kota Bogor, Bima Arya melalui Tim Anggaran 

Pemerintah Daerah (TAPD) mengajukan 

pengurangan anggaran Non ASN sebesar 25 

persen pada Kebijakan Umum APBD (KUA) dan 

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 

untuk APBD Tahun 2023. Pengurangan anggaran 

Non ASN ini sendiri diklaim Bima Arya imbas 

kebijakan penghapusan tenaga honorer di 

instansi pemerintah yang akan mulai berlaku 

pada tahun 2023. Meski begitu, dijelaskan Bima 

Arya, pengurangan belanja personil Non ASN 

sebesar 25 persen yang berimbas kepada 

berkurangnya jumlah tenaga honorer di Kota 

Bogor ini akan pihaknya pilah terlebih dahulu, 

sesuai masa kerja dan sebagainya. Sementara itu, 

Sekretaris BKAD Kota Bogor, Evandy Dahni 

http://kumbanews.com/bpvp-siap-laksanakan-kkin-viii-regional-wilayah-timur
http://kumbanews.com/bpvp-siap-laksanakan-kkin-viii-regional-wilayah-timur
http://kumbanews.com/bpvp-siap-laksanakan-kkin-viii-regional-wilayah-timur
http://kumbanews.com/bpvp-siap-laksanakan-kkin-viii-regional-wilayah-timur
http://kumbanews.com/bpvp-siap-laksanakan-kkin-viii-regional-wilayah-timur
http://www.metropolitan.id/2022/08/nah-loh-bima-arya-kurangi-anggaran-non-asn-di-tahun-2023-25-persen-tenaga-honorer-di-kota-bogor-terancam-nganggur
http://www.metropolitan.id/2022/08/nah-loh-bima-arya-kurangi-anggaran-non-asn-di-tahun-2023-25-persen-tenaga-honorer-di-kota-bogor-terancam-nganggur
http://www.metropolitan.id/2022/08/nah-loh-bima-arya-kurangi-anggaran-non-asn-di-tahun-2023-25-persen-tenaga-honorer-di-kota-bogor-terancam-nganggur
http://www.metropolitan.id/2022/08/nah-loh-bima-arya-kurangi-anggaran-non-asn-di-tahun-2023-25-persen-tenaga-honorer-di-kota-bogor-terancam-nganggur
http://www.metropolitan.id/2022/08/nah-loh-bima-arya-kurangi-anggaran-non-asn-di-tahun-2023-25-persen-tenaga-honorer-di-kota-bogor-terancam-nganggur
http://www.metropolitan.id/2022/08/nah-loh-bima-arya-kurangi-anggaran-non-asn-di-tahun-2023-25-persen-tenaga-honorer-di-kota-bogor-terancam-nganggur
http://www.metropolitan.id/2022/08/nah-loh-bima-arya-kurangi-anggaran-non-asn-di-tahun-2023-25-persen-tenaga-honorer-di-kota-bogor-terancam-nganggur
http://www.metropolitan.id/2022/08/nah-loh-bima-arya-kurangi-anggaran-non-asn-di-tahun-2023-25-persen-tenaga-honorer-di-kota-bogor-terancam-nganggur
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menjelaskan, usulan pengurangan anggaran Non 

ASN sebesar 25 persen pada KUA PPAS untuk 

APBD Tahun 2023 muncul saat pembahasan 

masih defisit. 

20

1. 

28 

Augu

st 

2022 

PKH Balita Cair Lagi 

Akhir Bulan Ini, Cek 

Penerima Bansos 

Rp750. 000 di Link 

Khusus Kemensos 

Berikut 

Positiv

e 

Pikiran Rakyat 

Depok 

PKH untuk balita hingga akhir bulan ini masih 

terus disalurkan oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan atau Kemenaker. Setiap 

keluarga penerima manfaat atau KPM yang 

terdaftar di DTKS Kemensos berhak mendapatkan 

bansos sesuai dengan kategorinya masing-

masing. 1. Kategori ibu hamil mendapatkan 

bantuan Rp750. 000 per tahap. 2. Kategori anak 

usia dini atau balita 0-6 tahun mendapatkan 

bantuan Rp750. 000 per tahap. 
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2. 

28 

Augu

st 

2022 

Kenali Tipe-Tipe 

Pekerja Waktu Baru 

Gajian, Kalian Tim 

yang Mana Nih? 

Neutral Okezone Pekerja ini yang langsung memisahkan gajinya 

untuk tabungan dan investasi. Pekerja ini 

biasanya yang segera melunasi barang belanja 

atau cicilannya agar tenang dan tak ada 

tunggakan. Ada tipe-tipe pekerja saat gajian telah 

tiba yang perlu diketahui. Selain bisa membeli 

barang-barang baru, ada juga yang langsung 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 
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3. 

28 

Augu

st 

2022 

Santuni Anak Yatim, 

Menaker Beri 

Motivasi Agar 

Senantiasa Menjadi 

Orang Baik dan 

Rajin Belajar 

Positiv

e 

Suarakarya.id Santuni anak yatim, Menteri Ketenagakerjaan ( 

Menaker ) Ida Fauziyah, memberikan motivasi 

kepada para anak yatim. Dalam kesempatan 

acara Santuni anak yatim tersebut, Menaker 

mendoakan, para anak yatim kelak menjadi orang 

yang sukses. "Adik-adik memiliki ilmu dan 

berakhlak yang mulia itu sangat penting," kata 

Menaker melalui Siaran Pers Biro Humas 

Kemnaker, di Jakarta, Minggu (28/8/2022). 

Setelah itu, Menaker bercanda dengan para anak 

yatim dan membuat kuis. 

20

4. 

28 

Augu

st 

2022 

Menaker Hadiri 

Acara Santunan 

Anak Yatim di Ancol 

Positiv

e 

Pewartasatu.c

om 

Dalam kesempatan itu, Menaker memberikan 

motivasi kepada para anak yatim agar senantiasa 

menjadi orang yang baik dan rajin belajar, 

sehingga kelak menjadi orang yang sukses. "Adik-

adik, memiliki ilmu dan berakhlak yang mulia itu 

sangat penting," kata Menaker melalui Siaran 

Pers Biro Humas Kemnaker, Minggu (28/8/2022). 

Setelah itu, Menaker bercanda dengan para anak 

yatim dan membuat kuis bagi siapa saja yang 

hafal surat-surat dalam Al-Qur'an akan diberikan 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095381120/pkh-balita-cair-lagi-akhir-bulan-ini-cek-penerima-bansos-rp750000-di-link-khusus-kemensos-berikut
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095381120/pkh-balita-cair-lagi-akhir-bulan-ini-cek-penerima-bansos-rp750000-di-link-khusus-kemensos-berikut
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095381120/pkh-balita-cair-lagi-akhir-bulan-ini-cek-penerima-bansos-rp750000-di-link-khusus-kemensos-berikut
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095381120/pkh-balita-cair-lagi-akhir-bulan-ini-cek-penerima-bansos-rp750000-di-link-khusus-kemensos-berikut
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095381120/pkh-balita-cair-lagi-akhir-bulan-ini-cek-penerima-bansos-rp750000-di-link-khusus-kemensos-berikut
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095381120/pkh-balita-cair-lagi-akhir-bulan-ini-cek-penerima-bansos-rp750000-di-link-khusus-kemensos-berikut
http://economy.okezone.com/read/2022/08/28/622/2656054/kenali-tipe-tipe-pekerja-waktu-baru-gajian-kalian-tim-yang-mana-nih
http://economy.okezone.com/read/2022/08/28/622/2656054/kenali-tipe-tipe-pekerja-waktu-baru-gajian-kalian-tim-yang-mana-nih
http://economy.okezone.com/read/2022/08/28/622/2656054/kenali-tipe-tipe-pekerja-waktu-baru-gajian-kalian-tim-yang-mana-nih
http://economy.okezone.com/read/2022/08/28/622/2656054/kenali-tipe-tipe-pekerja-waktu-baru-gajian-kalian-tim-yang-mana-nih
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604288996/santuni-anak-yatim-menaker-beri-motivasi-agar-senantiasa-menjadi-orang-baik-dan-rajin-belajar
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604288996/santuni-anak-yatim-menaker-beri-motivasi-agar-senantiasa-menjadi-orang-baik-dan-rajin-belajar
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604288996/santuni-anak-yatim-menaker-beri-motivasi-agar-senantiasa-menjadi-orang-baik-dan-rajin-belajar
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604288996/santuni-anak-yatim-menaker-beri-motivasi-agar-senantiasa-menjadi-orang-baik-dan-rajin-belajar
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604288996/santuni-anak-yatim-menaker-beri-motivasi-agar-senantiasa-menjadi-orang-baik-dan-rajin-belajar
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604288996/santuni-anak-yatim-menaker-beri-motivasi-agar-senantiasa-menjadi-orang-baik-dan-rajin-belajar
http://pewartasatu.com/menaker-hadiri-acara-santunan-anak-yatim-di-ancol
http://pewartasatu.com/menaker-hadiri-acara-santunan-anak-yatim-di-ancol
http://pewartasatu.com/menaker-hadiri-acara-santunan-anak-yatim-di-ancol
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hadiah. Usai para anak yatim tampil, Menaker 

lantas memuji mereka karena sudah berani maju 

ke depan dan membaca hafalannya dengan baik. 

20

5. 

28 

Augu

st 

2022 

UT Meluluskan 85 

PMI di Malaysia, 3 

Wisudawan Raih 

IPK Tertinggi 

Positiv

e 

Jawa Post 

National 

Network 

Dia menyebutkan dari 85 wisudawan tersebut, 42 

orang mengikuti wisuda secara luring (luar 

jaringan) di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia. Adapun 

lulusan terbaik dari masing-masing Pokjar adalah 

Aulia Diah Meireni, program studi (prodi) Sastra 

Inggris Bidang Minat Penerjemahan IPK 3,82, 

Monica Renjani, prodi Sastra Inggris Bidang Minat 

Penerjemahan IPK 3,41. Selanjutnya, Fiarti Meta 

Rosela, Prodi Akuntansi, IPK 3,39. Saat ini jumlah 

mahasiswa UT sebanyak 346. 584 orang, di 

antaranya 2.328 orang berada di luar negeri, dan 

sebanyak 876 orang mahasiswa berada di 

Malaysia. 
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6. 

28 

Augu

st 

2022 

BPVP Kendari Siap 

Laksanakan KKIN 

VIII Regional 

Wilayah Timur 

Positiv

e 

Berita Sultra Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) 

Kendari siap melaksanakan Kompetisi 

Keterampilan Instruktur Nasional (KKIN) VIII 

untuk wilayah regional timur pada 29 Agustus 

2022. "Alhamdulillah, segala persiapan untuk 

pelaksanaan KKIN sudah kita rampungkan dan 

siap dilaksanakan sesuai jadwalnya," kata Kepala 

BPVP Kendari Dr. Ia menyebutkan, pelaksanaan 

KKIN di BPVP Kendari sebagai tuan rumah akan 

dilaksanakan selama lima hari, sejak 29 Agustus 

sampai 2 September 2022. "Kami berharap 

kepercayaan yang diberikan kepada kami dapat 

kami jalankan dengan sukses sesuai harapan dan 

untuk para instruktur peserta KKIN bisa semakin 

meningkatkan kompetensi dalam menguasai 

kejuruan yang ditekuni," tutupnya. 

20

7. 

28 

Augu

st 

2022 

Cek Link Kemnaker 

BSU 2022 Sudah 

Cair ke Rekening 

Pekerja? 4 Tanda 

BLT Disalurkan 

Positiv

e 

Ayo Semarang Cek link Kemnaker berikut untuk tahu sejauh 

mana perkembangan pencairan BSU 2022 ke 

rekening buruh dan karyawan. Siapkan diri untuk 

menanti kapan BSU 2022 atau BLT subsidi gaji 

tahun ini cair ke rekening pegawai. Diketahui, 

Pemerintah melalui Kemnaker berencana 

melanjutkan dana bantuan BSU 2022 bagi pekerja 

yang terdampak pandemi. Pada awalnya, dana 

BSU 2022 rencana akan disalurkan pada April lalu 

sebelum Idul Fitri. 

http://www.jpnn.com/news/ut-meluluskan-85-pmi-di-malaysia-3-wisudawan-raih-ipk-tertinggi
http://www.jpnn.com/news/ut-meluluskan-85-pmi-di-malaysia-3-wisudawan-raih-ipk-tertinggi
http://www.jpnn.com/news/ut-meluluskan-85-pmi-di-malaysia-3-wisudawan-raih-ipk-tertinggi
http://www.jpnn.com/news/ut-meluluskan-85-pmi-di-malaysia-3-wisudawan-raih-ipk-tertinggi
http://beritasultra.id/bpvp-kendari-siap-laksanakan-kkin-viii-regional-wilayah-timur
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http://beritasultra.id/bpvp-kendari-siap-laksanakan-kkin-viii-regional-wilayah-timur
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http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774290007/cek-link-kemnaker-bsu-2022-sudah-cair-ke-rekening-pekerja-4-tanda-blt-disalurkan
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774290007/cek-link-kemnaker-bsu-2022-sudah-cair-ke-rekening-pekerja-4-tanda-blt-disalurkan
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774290007/cek-link-kemnaker-bsu-2022-sudah-cair-ke-rekening-pekerja-4-tanda-blt-disalurkan
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774290007/cek-link-kemnaker-bsu-2022-sudah-cair-ke-rekening-pekerja-4-tanda-blt-disalurkan
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28 

Augu

st 

2022 

Nasib PMI (82): 

Berikut Upaya 

Disnaker Karawang 

Terkait Kepulangan 

TKW Narmi Dari 

Timur Tengah | 

Duta Publik 

Neutral Duta Publik dutapublik.com, KARAWANG- Sejak tahun 2009 

pemberangkatan sampai sekarang belum juga 

ada tanda-tanda bahwa Tenaga Kerja Wanita 

(TKW) yang bernama Narmi akan pulang ke 

kampung halamannya. Berbagai upaya dilakukan 

baik oleh pihak keluarga dan pihak pemerintah 

Desa untuk bisa memulangkan Narmi dengan 

mengirimi surat ke Bupati Karawang, DPRD 

Kabupaten Karawang dan juga ke Disnaker 

Kabupaten Karawang. Awak media mencoba 

mengkonfirmasi Kepala Seksi Penempatan 

Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri, Disnaker 

Karawang, H. Ijum Junaedi terkait pemulangan 

Ibu Narmi. Ijum pun mengatakan untuk pihak 

keluarga Narmi agar bersabar karena pengaduan 

itu bukan dari Karawang saja tetapi seluruh 

Indonesia yang masuk pengaduannya ke 

Kemenlu, Kemenaker dan BP2MI. 
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9. 

28 

Augu

st 

2022 

BLK UPTP Segera 

Berdiri di Minahasa 

Utara Sulawesi 

Utara 

Neutral Tribun News 

Manado 

Balai Latihan Kerja (BLK) Unit Pelayanan Terpadu 

Perdagangan (UPTP) segera berdiri di Kabupaten 

Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Bupati 

Kabupaten Minahasa Utara (Minut) Joune Ganda 

menandatangani nota kesepakatan peningkatan 

Kompetensi. Menurut Joune Ganda, dengan 

diserahkannya BLK di Kabupaten Minahasa Utara, 

maka Kemenaker akan melakukan transformasi 

nantinya, BLK Minahasa Utara akan menjadi Balai 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP). 

Dikesempatan yang sama, Menaker Dr Hj Ida 

Fauziyah M.Si menyampaikan apresiasi kepada 

Pemkab Minahasa Utara yang menghibahkan 

lahan dan bangunan untuk pelatihan calon 

tenaga kerja handal. 
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28 

Augu

st 

2022 

Tumbuhkan 

Semangat, Pemkab 

dan BPJS 

Banyuwangi Gelar 

Pelatihan 

Kewirausahaan 

Positiv

e 

Times 

Indonesia 

Mengingat vitalnya nyawa tersebut, Pemkab 

Banyuwangi terus berupaya membangkitkan 

sikap entrepreneurship. Pelatihan yang digelar 

kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banyuwangi 

tersebut diikuti 20 ahli waris para peserta 

program BP Jamsostek. "Misalnya, ibu-ibu yang 

ditinggalkan suaminya bisa mulai berwirausaha 

berbekal keterampilan yang didapatkan dari 

pelatihan ini," kata Anggoro saat hadir dalam 

pelatihan tersebut di Banyuwangi, pada Jumat 

http://www.dutapublik.com/nasib-pmi-82-berikut-upaya-disnaker-karawang-terkait-kepulangan-tkw-narmi-dari-timur-tengah
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http://www.dutapublik.com/nasib-pmi-82-berikut-upaya-disnaker-karawang-terkait-kepulangan-tkw-narmi-dari-timur-tengah
http://www.dutapublik.com/nasib-pmi-82-berikut-upaya-disnaker-karawang-terkait-kepulangan-tkw-narmi-dari-timur-tengah
http://www.dutapublik.com/nasib-pmi-82-berikut-upaya-disnaker-karawang-terkait-kepulangan-tkw-narmi-dari-timur-tengah
http://www.dutapublik.com/nasib-pmi-82-berikut-upaya-disnaker-karawang-terkait-kepulangan-tkw-narmi-dari-timur-tengah
http://www.dutapublik.com/nasib-pmi-82-berikut-upaya-disnaker-karawang-terkait-kepulangan-tkw-narmi-dari-timur-tengah
http://manado.tribunnews.com/2022/08/28/blk-uptp-segera-berdiri-di-minahasa-utara-sulawesi-utara
http://manado.tribunnews.com/2022/08/28/blk-uptp-segera-berdiri-di-minahasa-utara-sulawesi-utara
http://manado.tribunnews.com/2022/08/28/blk-uptp-segera-berdiri-di-minahasa-utara-sulawesi-utara
http://manado.tribunnews.com/2022/08/28/blk-uptp-segera-berdiri-di-minahasa-utara-sulawesi-utara
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/425541/tumbuhkan-semangat-pemkab-dan-bpjs-banyuwangi-gelar-pelatihan-kewirausahaan
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/425541/tumbuhkan-semangat-pemkab-dan-bpjs-banyuwangi-gelar-pelatihan-kewirausahaan
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/425541/tumbuhkan-semangat-pemkab-dan-bpjs-banyuwangi-gelar-pelatihan-kewirausahaan
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/425541/tumbuhkan-semangat-pemkab-dan-bpjs-banyuwangi-gelar-pelatihan-kewirausahaan
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/425541/tumbuhkan-semangat-pemkab-dan-bpjs-banyuwangi-gelar-pelatihan-kewirausahaan
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/425541/tumbuhkan-semangat-pemkab-dan-bpjs-banyuwangi-gelar-pelatihan-kewirausahaan
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(26/8/2022). Hadir pula saat itu Bupati 

Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. 

21

1. 

29 

Augu

st 

2022 

BLK Minut Bakal 

Bertransformasi 

sebagai Balai 

Pelatihan Vokasi 

dan Produktivitas 

Positiv

e 

Berita 

Manado 

Dengan diserahkannya BLK Minahasa Utara, 

maka Kemnaker akan melakukan transformasi 

nantinya, BLK Minahasa Utara akan menjadi Balai 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) 

Minahasa Utara. Proses serah terima dilakukan 

langsung oleh Bupati Minahasa Utara Joune 

Ganda dan Budi Hartawan selaku Dirjen 

Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 

(Binalavotas) Kemnaker, yang disaksikan oleh 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Bupati 

Minahasa Utara melakukan penandatanganan 

serah terima lahan dan bangunan dalam rangka 

transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) dan 

Peningkatan Kompetensi bersama Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Jumat 

(26/8/2022) di Jakarta. Pada kesempatan yang 

sama, juga dilakukan serah terima lahan dan 

bangunan BLK berlangsung di Kantor Kemnaker 

Jakarta. 

21

2. 

29 

Augu

st 

2022 

Info Loker S1 

Jakarta Smart City, 

Cek Syarat Dan Cara 

Daftarnya 

Neutral Semarangku.c

om 

Cek info loker Jakarta Smart City dimana 

membuka lowongan kerja S1. Jakarta Smart City 

buka loker atau lowongan kerja untuk formasi 

yang tersedia. Berikut persyaratan dan cara 

daftar loker atau lowongan kerja S1 yang dibuka 

Jakarta Smart City. Melalui Instagram resminya, 

Kemnaker menginformasikan loker atau 

lowongan kerja di Jakarta Smart City. 

21

3. 

29 

Augu

st 

2022 

BPVP Jadi 

Pelaksana KKIN VIII 

Regional Wilayah 

Timur 

Neutral Topik Sultra TOPIKSULTRA.COM, KENDARI-- Balai Pelatihan 

Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari siap 

melaksanakan Kompetisi Keterampilan Instruktur 

Nasional (KKIN) VIII untuk Wilayah Regional Timur 

pada 29 Agustus 2022. "Alhamdulillah, segala 

persiapan untuk pelaksanaan KKIN sudah kita 

rampungkan dan siap dilaksanakan sesuai 

jadwalnya," kata Kepala BPVP Kendari, La Ode 

Haji Polondu ditemui di kediamannya, Minggu 

(28/8/2022). Ia menyebutkan, pelaksanan KKIN di 

BPVP Kendari sebagai tuan rumah akan 

dilaksanakan selama lima hari, sejak 29 hingga 2 

Agustus 2022 dengan jumlah peserta lomba 

sebanyak 110 orang dari wilayah Sulawesi, 

Maluku dan Papua. "Kami berharap kepercayaan 

http://beritamanado.com/blk-minut-bakal-bertransformasi-sebagai-balai-pelatihan-vokasi-dan-produktivitas
http://beritamanado.com/blk-minut-bakal-bertransformasi-sebagai-balai-pelatihan-vokasi-dan-produktivitas
http://beritamanado.com/blk-minut-bakal-bertransformasi-sebagai-balai-pelatihan-vokasi-dan-produktivitas
http://beritamanado.com/blk-minut-bakal-bertransformasi-sebagai-balai-pelatihan-vokasi-dan-produktivitas
http://beritamanado.com/blk-minut-bakal-bertransformasi-sebagai-balai-pelatihan-vokasi-dan-produktivitas
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315383854/info-loker-s1-jakarta-smart-city-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315383854/info-loker-s1-jakarta-smart-city-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315383854/info-loker-s1-jakarta-smart-city-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315383854/info-loker-s1-jakarta-smart-city-cek-syarat-dan-cara-daftarnya
http://topiksultra.com/2022/08/bpvp-jadi-pelaksana-kkin-viii-regional-wilayah-timur
http://topiksultra.com/2022/08/bpvp-jadi-pelaksana-kkin-viii-regional-wilayah-timur
http://topiksultra.com/2022/08/bpvp-jadi-pelaksana-kkin-viii-regional-wilayah-timur
http://topiksultra.com/2022/08/bpvp-jadi-pelaksana-kkin-viii-regional-wilayah-timur
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yang diberikan kepada kami dapat kami jalankan 

dengan sukses sesuai harapan dan untuk para 

instruktur peserta KKIN bisa semakin 

meningkatkan kompetensi dalam menguasai 

kejuruan yang ditekuni," tutupnya. 

21

4. 

29 

Augu

st 

2022 

Pekerja Sudah Cek 

BLT Subsidi Gaji Rp1 

Juta Belum? Ini 

Tanda-Tandanya 

Jika Sudah Cair 

Positiv

e 

Okezone Ada BLT subsidi gaji sebesar Rp1 juta untuk 8,8 

juta pekerja. Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah menyatakan, bahwa program BLT 

subsidi gaji didesain untuk pekerja atau buruh 

dengan gaji di bawah Rp3,5 juta. Kemudian, 

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi 

mengatakan saat ini penyaluran BLT subsidi gaji 

masih dimatangkan. Adapun pekerja juga bisa 

mengecek tanda-tanda jika BLT subsidi gaji itu 

sudah cair. 

21

5. 

29 

Augu

st 

2022 

Kenapa Sih Upah 

Minimum 2021 Tak 

Naik? Para Pekerja 

dan Buruh Pasti 

Kesal! Ternyata Ini 

Alasannya 

Negativ

e 

Serangnews.pi

kiran-

rakyat.com 

DIALEKTIKA KUNINGAN- Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menerbitkan Surat 

Edaran (SE) terkait penetapan upah minimum 

2021. Dalam SE Nomor M/11/HK.04/2020 itu, Ida 

menetapkan tak ada kenaikan upah minimum 

pada tahun 2021. Mendapat penentangan, 

Menaker Ida akhirnya buka suara soal alasannya 

mengeluarkan surat berisi penetapan upah 

minimum 2021 itu. Salah satunya adalah, adanya 

penurunan kondisi ekonomi Indonesia pada masa 

pandemi Covid-19. 

21

6. 

29 

Augu

st 

2022 

Kenali Ciri-Ciri 

Penipuan 

Lowongan Kerja ke 

Luar Negeri Untuk 

PMI Atau TKI 

Negativ

e 

Kompas Tv Ciri-Ciri Penipuan Lowongan Kerja Pekerja 

Migran:. JAKARTA, KOMPAS.TV- Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 

rentan menjadi korban penipuan berkedok 

lowongan kerja di luar negeri. Kemnaker pun 

menyebutkan beberapa ciri-ciri penipuan 

lowongan kerja ke luar negeri untuk PMI atau TKI. 

Kemnaker mengimbau kepada masyarakat yang 

ingin menjadi PMI atau TMI, untuk hanya 

menggunakan jasa lembaga atau perusahaan 

penyaluran resmi. 

21

7. 

29 

Augu

st 

2022 

BSU 2022 Jadi Cair 

atau Tidak? 

Penjelasan 

Menaker Begini 

Neutral Ayoindonesia.

com 

BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 jadi cair atau 

tidak? Belum jelasnya BSU 2022 cair atau tidak 

membuat pekerja terus bertanya kapan dana 

bantuan yang telah dijanjikan tersebut akan cair? 

Terkait BSU 2022 cair atau tidak Kemnaker 

menyatakan bahwa alasan BSU BPJS 

http://economy.okezone.com/read/2022/08/28/622/2656075/pekerja-sudah-cek-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-belum-ini-tanda-tandanya-jika-sudah-cair
http://economy.okezone.com/read/2022/08/28/622/2656075/pekerja-sudah-cek-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-belum-ini-tanda-tandanya-jika-sudah-cair
http://economy.okezone.com/read/2022/08/28/622/2656075/pekerja-sudah-cek-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-belum-ini-tanda-tandanya-jika-sudah-cair
http://economy.okezone.com/read/2022/08/28/622/2656075/pekerja-sudah-cek-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-belum-ini-tanda-tandanya-jika-sudah-cair
http://economy.okezone.com/read/2022/08/28/622/2656075/pekerja-sudah-cek-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-belum-ini-tanda-tandanya-jika-sudah-cair
http://serangnews.pikiran-rakyat.com/video/detail/5997/kenapa-sih-upah-minimum-2021-tak-naik-para-pekerja-dan-buruh-pasti-kesal-ternyata-ini-alasannya
http://serangnews.pikiran-rakyat.com/video/detail/5997/kenapa-sih-upah-minimum-2021-tak-naik-para-pekerja-dan-buruh-pasti-kesal-ternyata-ini-alasannya
http://serangnews.pikiran-rakyat.com/video/detail/5997/kenapa-sih-upah-minimum-2021-tak-naik-para-pekerja-dan-buruh-pasti-kesal-ternyata-ini-alasannya
http://serangnews.pikiran-rakyat.com/video/detail/5997/kenapa-sih-upah-minimum-2021-tak-naik-para-pekerja-dan-buruh-pasti-kesal-ternyata-ini-alasannya
http://serangnews.pikiran-rakyat.com/video/detail/5997/kenapa-sih-upah-minimum-2021-tak-naik-para-pekerja-dan-buruh-pasti-kesal-ternyata-ini-alasannya
http://serangnews.pikiran-rakyat.com/video/detail/5997/kenapa-sih-upah-minimum-2021-tak-naik-para-pekerja-dan-buruh-pasti-kesal-ternyata-ini-alasannya
http://www.kompas.tv/article/323252/kenali-ciri-ciri-penipuan-lowongan-kerja-ke-luar-negeri-untuk-pmi-atau-tki
http://www.kompas.tv/article/323252/kenali-ciri-ciri-penipuan-lowongan-kerja-ke-luar-negeri-untuk-pmi-atau-tki
http://www.kompas.tv/article/323252/kenali-ciri-ciri-penipuan-lowongan-kerja-ke-luar-negeri-untuk-pmi-atau-tki
http://www.kompas.tv/article/323252/kenali-ciri-ciri-penipuan-lowongan-kerja-ke-luar-negeri-untuk-pmi-atau-tki
http://www.kompas.tv/article/323252/kenali-ciri-ciri-penipuan-lowongan-kerja-ke-luar-negeri-untuk-pmi-atau-tki
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-014291476/bsu-2022-jadi-cair-atau-tidak-penjelasan-menaker-begini
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-014291476/bsu-2022-jadi-cair-atau-tidak-penjelasan-menaker-begini
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-014291476/bsu-2022-jadi-cair-atau-tidak-penjelasan-menaker-begini
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-014291476/bsu-2022-jadi-cair-atau-tidak-penjelasan-menaker-begini
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Ketenagakerjaan 2022 tak kunjung cair karena 

sedang melakukan penyusunan regulasi BSU 

2022. Apakah pencairan BSU 2022 dibatalkan? 

21

8. 

29 

Augu

st 

2022 

Anggaran Bantalan 

Sosial Pengalihan 

Subsidi BBM dari 

PEN Perlinsos 

Neutral Tirto.id Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemenkeu, 

Isa Rachmatarwata menuturkan anggaran itu 

diambil dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 

perlindungan sosial (perlinsos) dan tidak 

memotong dari uang subsidi energi yang 

dialokasikan sebesar Rp502,4 triliun pada tahun 

ini. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah 

mengalihkan anggaran subsidi bahan bakar 

minyak (BBM) sebesar Rp24,17 triliun. "Dari 

anggaran bansos, bukan dari anggaran subsidi," 

kata Isa kepada wartawan, Senin (29/8/2022). 

Untuk diketahui, alokasi perlindungan 

masyarakat disediakan di dalam PEN sebesar 

Rp154,76 triliun. 

21

9. 

29 

Augu

st 

2022 

Geliat Pelatihan 

Tenaga Kerja 

Konstruksi Gratis di 

Ibu Kota Nusantara 

Positiv

e 

Tribun Kaltara Saya menerima info jika pelatihan Tenaga Kerja 

Konstruksi (TKK) untuk proyek Ibu Kota Negara 

Nusantara atau Ibu Kota Nusantara (IKN) ini 

gratis. Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi ini 

merupakan kali kedua pelatihan yang digelar 

Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait.  

22

0. 

29 

Augu

st 

2022 

Anwar Sanusi: 

Kemnaker Tegaskan 

Komitmen 

Konsolidasi 

Informasi Pasar 

Kerja - Dobrak 

Positiv

e 

Dobrak.co "Melalui konsolidasi informasi suplai pasar kerja 

ini diharapkan ketersediaan data semakin 

memadai dari sisi kuantitas menuju big data 

maupun dari sisi kualitas data yang terkonsiliasi," 

ucap Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi 

ketika memberikan sambutan pada Konsolidasi 

Informasi Pasar Kerja, di Malang Jawa Timur, 

Sabtu (27/8/2022). 

22

1. 

29 

Augu

st 

2022 

Lowongan Kerja 

Wings Group, 

Terbuka bagi "Fresh 

Graduate" 

Positiv

e 

Kompas PT Sayap Mas Utama atau Wings Group 

membuka lowongan kerja untuk posisi Supply 

Chain Management Officer, Administration Staff, 

dan PTJ IPAK. Bagi kamu lulusan Diploma (D3) 

hingga Sarjana (S1) ingin berkarier di perusahaan 

FMCG, simak lowongan kerja yang satu ini. 

Lowongan pekerjaan ini juga terbuka lebar untuk 

fresh graduate alias lulusan baru. WINGS adalah 

salah satu perusahaan FMCG (Fast Moving 

Consumer Goods) terbesar dan terus 

berkembang di Indonesia dengan lebih dari 50 

merek ternama nasional seperti So Klin, Daia, 

http://tirto.id/anggaran-bantalan-sosial-pengalihan-subsidi-bbm-dari-pen-perlinsos-gvCg
http://tirto.id/anggaran-bantalan-sosial-pengalihan-subsidi-bbm-dari-pen-perlinsos-gvCg
http://tirto.id/anggaran-bantalan-sosial-pengalihan-subsidi-bbm-dari-pen-perlinsos-gvCg
http://tirto.id/anggaran-bantalan-sosial-pengalihan-subsidi-bbm-dari-pen-perlinsos-gvCg
http://kaltara.tribunnews.com/2022/08/29/geliat-pelatihan-tenaga-kerja-konstruksi-gratis-di-ibu-kota-nusantara
http://kaltara.tribunnews.com/2022/08/29/geliat-pelatihan-tenaga-kerja-konstruksi-gratis-di-ibu-kota-nusantara
http://kaltara.tribunnews.com/2022/08/29/geliat-pelatihan-tenaga-kerja-konstruksi-gratis-di-ibu-kota-nusantara
http://kaltara.tribunnews.com/2022/08/29/geliat-pelatihan-tenaga-kerja-konstruksi-gratis-di-ibu-kota-nusantara
http://www.dobrak.co/news/pr-934291614/anwar-sanusi-kemnaker-tegaskan-komitmen-konsolidasi-informasi-pasar-kerja
http://www.dobrak.co/news/pr-934291614/anwar-sanusi-kemnaker-tegaskan-komitmen-konsolidasi-informasi-pasar-kerja
http://www.dobrak.co/news/pr-934291614/anwar-sanusi-kemnaker-tegaskan-komitmen-konsolidasi-informasi-pasar-kerja
http://www.dobrak.co/news/pr-934291614/anwar-sanusi-kemnaker-tegaskan-komitmen-konsolidasi-informasi-pasar-kerja
http://www.dobrak.co/news/pr-934291614/anwar-sanusi-kemnaker-tegaskan-komitmen-konsolidasi-informasi-pasar-kerja
http://www.dobrak.co/news/pr-934291614/anwar-sanusi-kemnaker-tegaskan-komitmen-konsolidasi-informasi-pasar-kerja
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/08/29/074000526/lowongan-kerja-wings-group-terbuka-bagi-fresh-graduate-
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/08/29/074000526/lowongan-kerja-wings-group-terbuka-bagi-fresh-graduate-
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/08/29/074000526/lowongan-kerja-wings-group-terbuka-bagi-fresh-graduate-
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/08/29/074000526/lowongan-kerja-wings-group-terbuka-bagi-fresh-graduate-


 

97 

 

Nuvo, Mie Sedaap, Top Coffee, Floridina, dan 

sebagainya. 

22

2. 

29 

Augu

st 

2022 

Ciri-Ciri Anda Dapat 

BSU 2022 Rp1 Juta, 

Cek Daftar 

Penerima BLT 

Subsidi Gaji di Link 

ini 

Positiv

e 

Pikiran Rakyat 

Depok 

Kabar terbaru terkait Bantuan Subsidi Upah atau 

BSU 2022 masih sangat dinantikan. BSU 2022 

atau BLT Subsidi Gaji Rp1 juta ini rencananya 

akan dicairkan kepada pekerja atau buruh dalam 

waktu dekat ini. Namun, hingga saat ini belum 

ada kepastian kapan BSU 2022 akan disalurkan. 

Meski begitu, pemerintah dipastikan tetap akan 

menyalurkan BSU 2022, mengingat Presiden Joko 

Widodo, sebelumnya menyatakan akan 

melanjutkan program BLT Subsidi Gaji tahun ini 

dengan sasaran 8,8 juta pekerja. 

22

3. 

29 

Augu

st 

2022 

BSU 2022 Akan Cair 

Karena Dana Sudah 

Dialokasikan, Apa 

Arti dan Tandanya? 

Neutral Ayo Bandung BSU 2022 akan segera cair karena sudah 

dialokasikan, apakah arti dan tandanya?. BSU 

2022 akan dicairkan kepada penerima dalam hal 

ini adalah para pekerja jika urusan regulasi 

persiapan pencairan dan penyaluran sudah 

selesai dibuat. Hal itu berulang telah disampaikan 

oleh Menaker sebab persiapan penyaluran BSU 

2022 harus dilandasi dengan aturan atau regulasi 

yang jelas. Selain persyaratan tersebut ada 

beberapa persyaratan yang lain yang harus 

dipenuhi oleh penerima dana bantuan subsidi 

upah tahun anggaran 2022. 

  

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095383133/ciri-ciri-anda-dapat-bsu-2022-rp1-juta-cek-daftar-penerima-blt-subsidi-gaji-di-link-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095383133/ciri-ciri-anda-dapat-bsu-2022-rp1-juta-cek-daftar-penerima-blt-subsidi-gaji-di-link-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095383133/ciri-ciri-anda-dapat-bsu-2022-rp1-juta-cek-daftar-penerima-blt-subsidi-gaji-di-link-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095383133/ciri-ciri-anda-dapat-bsu-2022-rp1-juta-cek-daftar-penerima-blt-subsidi-gaji-di-link-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095383133/ciri-ciri-anda-dapat-bsu-2022-rp1-juta-cek-daftar-penerima-blt-subsidi-gaji-di-link-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095383133/ciri-ciri-anda-dapat-bsu-2022-rp1-juta-cek-daftar-penerima-blt-subsidi-gaji-di-link-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794292352/bsu-2022-akan-cair-karena-dana-sudah-dialokasikan-apa-arti-dan-tandanya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794292352/bsu-2022-akan-cair-karena-dana-sudah-dialokasikan-apa-arti-dan-tandanya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794292352/bsu-2022-akan-cair-karena-dana-sudah-dialokasikan-apa-arti-dan-tandanya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794292352/bsu-2022-akan-cair-karena-dana-sudah-dialokasikan-apa-arti-dan-tandanya
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Title Terjadwal, Besok Terakhir Beli Pelatihan Prakerja Gelombang 38, 

Cek Caranya disini ! 

Author _noname 

Media Tribun News Pontianak Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Neutral 

Link http://pontianak.tribunnews.com/2022/08/26/terjadwal-besok-terakhir-beli-pelatihan-

prakerja-gelombang-38-cek-caranya-disini 

Summary Tentu saja hal ini mengingat batas akhir pembelian pelatihan pertama adalah tanggal 27 

Agustus 2022 esok hari. Insentif tersebut diberikan sebagai saldo pembelian kartu prakerja, 

itulah sebabnya kalian wajib membeli pelatihan prakerja, khusus untuk peserta gelombang 

38 besok tanggal 27 Agustus 2022 merupakan hari terakhir ya. Bagi peserta yang lolos 

sebagai penerima manfaat Kartu Prakerja Gelombang 38 disarankan untuk segera membeli 

pelatihan pertama dari Kartu Prakerja. Penerima Kartu Prakerja Gelombang 38 yang belum 

beli pelatihan, perhatikan ini!. 

 

 

 

Bagi peserta yang lolos sebagai penerima manfaat Kartu Prakerja Gelombang 38 disarankan untuk segera 

membeli pelatihan pertama dari Kartu Prakerja.Tentu saja hal ini mengingat batas akhir pembelian 

pelatihan pertama adalah tanggal 27 Agustus 2022 esok hari.Penerima Kartu Prakerja Gelombang 38 

yang belum beli pelatihan, perhatikan ini!Segera beli pelatihan pertama jika kamu tidak mau 

kepesertaannya dicabut dan saldo pelatihanmu hangus.Sudah diberi kesempatan, manfaatkan dengan 

baik. Beli pelatihan sesuai tujuanmu sekarang ya! Sobat lainnya, bantu share yuk Tulis akunPada artikel 

ini kami akan memberikan tata cara bagi kamu yang ingin membeli pelatihan Kartu Prakerja Gelombang 

38.Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang apa saja manfaat yang disediakan oleh 

kartu prakerja.Untuk kalian yang lolos wajib beli pelatihan prakerja karena banyak manfaat yang akan 

kalian dapatkan nantinya.Kalian dapat mengembangkan potensi yang ada pada diri kalian, kalian bisa 

memilihnya di platform digital yang telah bekerjasama dengan manajemen Kartu Prakerja.Manfaat lain 

yang akan kalian dapatkan yaitu uang tunai yang nantinya di berikan selama empat bulan.Insentif 

tersebut diberikan sebagai saldo pembelian kartu prakerja, itulah sebabnya kalian wajib membeli 

pelatihan prakerja, khusus untuk peserta gelombang 38 besok tanggal 27 Agustus 2022 merupakan hari 

terakhir ya.Jadi buat yang masih bingung, ini kami buatkan langkah-langkahnya.Cara Beli Pelatihan Kartu 

Prakerja Gelombang 38Pembeli Kartu Prakerja nantinya dapat memilih pelatihan lebih dari satu jenis 
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pelatihan.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.Itulah 

tahapan yang harus kalian ikuti jika nanti akan membeli pelatihan Kartu Prakerja.Setelah mengikuti 

pelatihan sesuai yang diinginkan, penerima akan mendapatkan Sertifikat Kartu Prakerja.Tidak hanya 

dapat Sertifikat Kartu Prakerja uang tunai yang dimaksudkan tadi akan bertambah menjadi 850. 000 

diberikan kepada kalian selama empat bulan.Nominal tersebut telah ditambah dari pengisian survei 

selama tiga kali.Segera manfaatkan kesempatan ini ya agar saldo prakerja yang kalian miliki tidak hangus 

dan di blokir, sebab jika kalian tidak membeli pelatihan prakerja, secara otomatis kepersertaan kalian di 

penerima Kartu Prakerja akan di hapus. 
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Title Kemnaker: Terapkan SMK3, Mampu Tingkatkan Daya Saing - 

Dobrak 

Author Reza Fauzan 

Media Dobrak.co Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.dobrak.co/news/pr-934269380/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. 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. Dirjen Binwasnaker dan K3 

Kemnaker Haiyani Rumondang menjelaskan salah satu tuntutan yang harus dipenuhi dalam 

menghadapi perdagangan global bagi perusahaan yaitu kewajiban penerapan Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

 

 

 

 Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker Haiyani Rumondang menjelaskan 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 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 
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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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Title Pemuda Sulteng Terpilih Jadi Pemakalah di Ajang IMSIDE 

Presidensi G20 

Author _noname 

Media Tribun News Palu Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://palu.tribunnews.com/2022/08/26/pemuda-sulteng-terpilih-jadi-pemakalah-di-

ajang-imside-presidensi-g20 

Summary - Pemuda asal Sulawesi Tengah, Ahmad Rifai terpilih sebagai peserta pemakalah di ajang 1st 

International Conference of Manpower and Suistanable Development (IMSIDE). IMSIDE 

merupakan rangkaian dalam penyelenggaraan Presidensi G20 di Bali pada September 2022. 

Hal itu tertera dalam surat undangan nomor : 1/2314/KS.00.02/VIII/2022 dari Kementerian 

Tenaga Kerja Republik Indonesia Cq Sekretariat Jenderal Politeknik Ketenagakerjaan Jakarta 

tertanggal 22 Agustus 2022. Dalam hajatan internasional itu, Rifai Human membawakan 

makalah berjudul "Resources Development in the Field Tourism: in view of Tourism Potential 

in Developing Region". 

 

 

 

- Pemuda asal Sulawesi Tengah, Ahmad Rifai terpilih sebagai peserta pemakalah di ajang 1st International 

Conference of Manpower and Suistanable Development (IMSIDE).Hal itu tertera dalam surat undangan 

nomor : 1/2314/KS.00.02/VIII/2022 dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia Cq Sekretariat 

Jenderal Politeknik Ketenagakerjaan Jakarta tertanggal 22 Agustus 2022.IMSIDE merupakan rangkaian 

dalam penyelenggaraan Presidensi G20 di Bali pada September 2022.Dalam hajatan internasional itu, 

Rifai Human membawakan makalah berjudul "Resources Development in the Field Tourism: in view of 

Tourism Potential in Developing Region".Rifai lahir di Kabupaten Poso, 6 Juli 1996 dan aktif berorganisasi 

di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).Setelah masa jabatannya selesai dari Ketua Umum HMI Cabang 

Poso, alumni Universitas Sintuwu Maroso itu kini mendapat kepercayaan sebagai fungsionaris di 

Pengurus Besar (PB) HMI.Rifai berhasil terpilih dari sekian ribuan calon kandidat yang mendaftarkan diri 

supaya bisa ikut kegiatan G20."Suatu kebanggaan bagi saya bisa menerima undangan ini di G20. Sebagai 

wakil generasi muda Indonesia, khususnya Sulawesi Tengah yang bisa memaparkan makalah di ajang 

berskala Internasional," ucapnya saat dihubungi, Kamis 
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Title Wajib Sertifikasi bagi Pengelola SDM vs Kemajuan SDM Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.pikiran-rakyat.com/kolom/pr-015364586/wajib-sertifikasi-bagi-pengelola-

sdm-vs-kemajuan-sdm 

Summary Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah, tanggal 18 Agustus 2022, mengeluarkan Kepmenaker RI 

No. 115 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Tenaga 

Kerja Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam pertimbangan terbitnya 

kemenaker dimaksud, dinyatakan untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten di bidang 

manajemen SDM, meningkatkan daya saing tenaga kerja, dan membangun hubungan 

industrial yang harmonis di perusahaan, perlu memberlakukan secara wajib sertifikasi 

kompetensi kerja bagi tenaga kerja bidang manajemen SDM. Hal ini merupakan langkah 

progresif guna menstandarisasi kompetensi pengelola SDM di semua unit usaha, sehingga 

diharapkan minimal terdapat kemampuan dasar yang dapat dikuasai oleh pengelola SDM. 

Beleid ini dinyatakan mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan, yakni 18 Agustus 2022, dan 

berlaku untuk pengelola SDM yang mengelola enam bidang SDM, yakni : pelatihan dan 

pengembangan, manajemen kinerja, peningkatan produktivitas, hubungan industrial, sistem 

remunerasi, dan pengelolaan talenta. 

 

 

 

Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah, tanggal 18 Agustus 2022, mengeluarkan Kepmenaker RI No. 115 

Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Tenaga Kerja Bidang 

Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM).Hal ini merupakan langkah progresif guna menstandarisasi 

kompetensi pengelola SDM di semua unit usaha, sehingga diharapkan minimal terdapat kemampuan 

dasar yang dapat dikuasai oleh pengelola SDM.Beleid ini dinyatakan mulai berlaku semenjak tanggal 

ditetapkan, yakni 18 Agustus 2022, dan berlaku untuk pengelola SDM yang mengelola enam bidang SDM, 

yakni : pelatihan dan pengembangan, manajemen kinerja, peningkatan produktivitas, hubungan 

industrial, sistem remunerasi, dan pengelolaan talenta.Dalam pertimbangan terbitnya kemenaker 

dimaksud, dinyatakan untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten di bidang manajemen SDM, 

meningkatkan daya saing tenaga kerja, dan membangun hubungan industrial yang harmonis di 

perusahaan, perlu memberlakukan secara wajib sertifikasi kompetensi kerja bagi tenaga kerja bidang 
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manajemen SDM.KKNIKewajiban sertifikasi ini diberlakukan bagi tenaga kerja yang menduduki jabatan 

yang setara dengan kualifikasi paling rendah jenjang 4 (empat) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

(KKNI).KKNI merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi SDM Indonesia yang menyandingkan, 

menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja, 

dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor 

pekerjaan.KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem 

pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional, dan sistem penilaian kesetaraan capaian 

pembelajaran (learning outcomes) nasional, yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan SDM yang 

bermutu dan produktif.KKNI memiliki pengelompokan sembilan jenjang kualifikasi KKNI, mencakup 

jenjang 1-3 sebagai jabatan operator; 4-6 jabatan teknisi atau analis; dan jenjang 7-9 sebagai jabatan 

ahli.Dalam implementasinya, Kepmenaker ini, mengatur pula bahwa kewajiban sertifikasi ini 

diberlakukan bagi tenaga kerja di perusahaan berskala menengah dan industri besar. Sementara untuk 

berapa jumlah SDM yang diwajibkan memiliki kompetensi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing 

korporasi.Tentu setiap unit usaha memerlukan waktu dan persiapan untuk mengimplementasikan aturan 

baru dimaksud dan dalam regulasi ini dinyatakan pula untuk sertifikat kompetensi yang telah ada 

sebelumnya tetap dinyatakan berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku sertifikat kompetensi 

kerja dimaksud.Tentunya sertifikasi kompetensi diharapkan dapat menyetarakan kemampuan dasar 

pengelola SDM sekalipun wajib disesuaikan dengan sifat masing-masing industri. Namun sebuah 

keniscayaan, langkah ini setidaknya dapat memajukan kompetensi SDM nasional.***Penulis, anggota 

Asosiasi Manajemen Indonesia, alumnus FH UNPAR, dan pemegang 7 Rekor MURI (peraih gelar akademik 

& sertifikasi pendidikan terbanyak di Indonesia). 
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Title Butuh Peran Stakeholders Atasi Masalah Ketenagakerjaan Author _noname 

Media Bisnistoday.co.id Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://bisnistoday.co.id/butuh-peran-stakeholders-atasi-masalah-ketenagakerjaan 

Summary 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, baru-baru ini. 

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. 

 

 

 

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, 

baru-baru ini.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 
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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," paparnya./ 
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Title Pemerintah Salurkan BSU 2022 Kepada Pekerja dengan Syarat 

dan Ketentuan Ini, Apa Saja? 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-794270231/pemerintah-salurkan-bsu-2022-

kepada-pekerja-dengan-syarat-dan-ketentuan-ini-apa-saja 

Summary Kabarnya Pemerintah kembali salurkan BSU 2022 kepada penerima, yaitu para pekerja atau 

buruh. Namun dana BSU 2022 dibawah naungan Kemnaker tersebut hanya diberikan kepada 

yang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Syarat dan 

ketentuan terbaru untuk penerima Bantuan Subsidi Upah tahun anggaran 2022 ini telah 

ditetapkan sesuai dengan regulasi yang sudah dibuat. Perihal regulasinya telah tertuang 

dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 21 Tahun 2021. 

 

 

 

Kabarnya Pemerintah kembali salurkan BSU 2022 kepada penerima, yaitu para pekerja atau 

buruh.Namun dana BSU 2022 dibawah naungan Kemnaker tersebut hanya diberikan kepada yang 

memenuhi ketentuan dan persyaratan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.Syarat dan ketentuan terbaru 

untuk penerima Bantuan Subsidi Upah tahun anggaran 2022 ini telah ditetapkan sesuai dengan regulasi 

yang sudah dibuat.Perihal regulasinya telah tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

(Permenaker) Nomor 21 Tahun 2021.Bantuan Subsidi Usaha ketenagakerjaan merupakan salah satu 

bantuan yang disalurkan oleh pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan bagi para pekerja atau para 

buruh yang mengalami dampak akibat pandemi Covid-19.Namun tidak semua dari mereka bisa 

mendapatkan bantuan tersebut.Para pekerja yang memenuhi kriteria tidak perlu mencemaskan soal 

pencairannya. 
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Title Masalah Ketenagakerjaan, Kemnaker Butuh Peran Semua Pihak 

Untuk Mengatasi 

Author Budi Seno P 

Santo 

Media Suarakarya.id Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604267335/masalah-ketenagakerjaan-kemnaker-

butuh-peran-semua-pihak-untuk-mengatasi 

Summary "Semua kebijakan dan program Kemnaker ini merupakan program pemerintah. 

 

 

 

Dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, butuh dukungan 

semua stakeholder. Semua itu, dikemukakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah 

Noor, saat menjadi pembicara, pada Seminar Nasional Kesempatan Kerja Bagi Milenial, di Jambi, Rabu 

(24/8/2022)."Pada akhirnya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, dalam mengatasi masalah 

ketenagakerjaan," ujarnya. Wamenaker mengatakan, sebagai upaya menghadapi tantangan 

ketenagakerjaan yang ada, termasuk menghadapi bonus demografi, Kemnaker telah menyiapkan 

berbagai solusi. Yalni memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan secara keseluruhan melalui sembilan 

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," tutur dia. 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, 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. Agar masyarakat bisa menjadi sejahtera," ujarnya. 
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Title Pembelian Pelatihan Kartu Prakerja Gelombang 38 akan Berakhir 

Besok Malam, Sudah Manfaatkan Saldomu? 

Author _noname 

Media Zona Banten Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Neutral 

Link http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235364740/pembelian-pelatihan-kartu-

prakerja-gelombang-38-akan-berakhir-besok-malam-sudah-manfaatkan-saldomu 

Summary Sabtu, 27 Agustus 2022 merupakan batas akhir pembelian pelatihan Kartu Prakerja 

gelombang 38, tepatnya pada pukul 23.59 WIB. Penerima Kartu Prakerja dapat 

menggunakan saldo pelatihan hanya di Platform Digital yang resmi bekerjasama, yaitu:. 

Demikian informasi tentang batas akhir penggunaan saldo untuk membeli pelatihan Kartu 

Prakerja gelombang 38. Pihak Kartu Prakerja telah mengumumkan hal tersebut melalui 

Instagram resmi @prakerja.go.id, pada Jumat, 26 Agustus 2022. 

 

Sabtu, 27 Agustus 2022 merupakan batas akhir pembelian pelatihan Kartu Prakerja gelombang 38, 

tepatnya pada pukul 23.59 WIB.Pihak Kartu Prakerja telah mengumumkan hal tersebut melalui Instagram 

resmi @prakerja.go.id, pada Jumat, 26 Agustus 2022."," unggah Pihak Kartu Prakerja melalui Instagram 

resminya.Sebelum memulai pelatihan, penerima Kartu Prakerja wajib mengikuti atau tes awal terlebih 

dahulu di lembaga pelatihan.Tes awal ini terdiri dari beberapa pertanyaan mengenai materi pelatihan 

yang dipilih dan bertujuan untuk melihat pengetahuan awal peserta.Penerima Kartu Prakerja dapat 

menggunakan saldo pelatihan hanya di Platform Digital yang resmi bekerjasama, yaitu:- Tokopedia- 

Bukalapak- Pintaria- Karier.mu- Kemnaker- PijarSementara itu, untuk tutorial pembelian pelatihan Kartu 

Prakerja sebagai metode pembayaran pada mitra Platform Digital, bisa kunjungi laman ini: 

https://www.prakerja.go.id/artikel/tutorial-pembelian-pelatihan-di-mitra-platform-digital.Demikian 

informasi tentang batas akhir penggunaan saldo untuk membeli pelatihan Kartu Prakerja gelombang 38. 
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Title Pemkot Baubau segera bentuk LKS Tripartit Author Abdul Azis Senong 

Media Antara Sultra Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Neutral 

Link http://sultra.antaranews.com/berita/426601/pemkot-baubau-segera-bentuk-lks-tripartit 

Summary Pemerintah Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, akan membentuk Lembaga Kerja 

Sama (LKS) tripartit yang melibatkan sejumlah pihak baik dari unsur pemerintah, serikat 

buruh atau serikat pekerja, dan unsur organisasi pengusaha. Kepala Dinas Tenaga Kerja 

Baubau, Moh Abduh, di Baubau, Jumat, mengatakan, sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja 

No 4 Tahun 2010 mendorong kabupaten kota membentuk LKS Tripartit dengan tujuan agar 

permasalahan yang berkaitan dengan bidang-bidang ketenagakerjaan bisa dikomunikasikan 

dalam forum itu untuk memberikan saran atau masukan. Harapannya di dalam lembaga 

kerja sama triparti itu memberikan masukan dan saran kepada pemerintah berkaitan dengan 

kebijakan-kebijakan di bidang ketenagakerjaan," kata mantan Sekretaris Dinas Pariwisata 

Baubau ini. Dan syukur Alhamdullilah teman-teman baik dari serikat buruh maupun Kadin 

dan dari Apindo cukup antusias, kita berharap semua pihak bisa terlibat, sehingga 

permasalahan ketenagakerjaan di Kota Baubau bisa kita kemas dengan lebih baik," ujarnya. 

 

 

 

 Pemerintah Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, akan membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) 

tripartit yang melibatkan sejumlah pihak baik dari unsur pemerintah, serikat buruh atau serikat pekerja, 

dan unsur organisasi pengusaha. Kepala Dinas Tenaga Kerja Baubau, Moh Abduh, di Baubau, Jumat, 

mengatakan, sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 4 Tahun 2010 mendorong kabupaten kota 

membentuk LKS Tripartit dengan tujuan agar permasalahan yang berkaitan dengan bidang-bidang 

ketenagakerjaan bisa dikomunikasikan dalam forum itu untuk memberikan saran atau masukan. "Kita 

sudah rapat awal bersama Serikat Buruh, TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat), Apindo (Asosiasi 

Pengusaha Indonesia), Kadin (Kamar Dagang dan Industri), dan Hipermart dalam rangka membentuk 

yang namanya lembaga kerja sama tripartit itu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah akan 

bentuk dan tentu ini kita akan komunikasikan kepada pimpinan," ujarnya. Pihaknya berharap, LKS 

tripartit yang akan dibentuk tersebut bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan mengenai 

ketenagakerjaan, baik seperti persoalan upah, jam kerja, maupun juga terkait iklim investasi di daerah 

itu. "Jadi lembaga ini memang sangat disarankan untuk dibentuk. Harapannya di dalam lembaga kerja 
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sama triparti itu memberikan masukan dan saran kepada pemerintah berkaitan dengan kebijakan-

kebijakan di bidang ketenagakerjaan," kata mantan Sekretaris Dinas Pariwisata Baubau ini. Ia juga 

mengatakan, bahwa sebelumnya pada 2019 lalu lembaga tripartit tersebut sudah pernah digagas untuk 

dibentuk namun hingga kini belum ada atau belum sempat terbentuk, sehingga pihaknya menggagas lagi. 

"Sehingga melalui semangat baru ini kita harapkan bisa kita bentuk. Dan syukur Alhamdullilah teman-

teman baik dari serikat buruh maupun Kadin dan dari Apindo cukup antusias, kita berharap semua pihak 

bisa terlibat, sehingga permasalahan ketenagakerjaan di Kota Baubau bisa kita kemas dengan lebih baik," 

ujarnya. Dengan adanya LKS tripartit tersebut juga, diharapkan ke depan para pihak akan lebih 

profesional di dalam mengembangkan sektor ketenagakerjaan di Kota Baubau. Pembentukan LKS 

tripartit yang diinisiasi oleh pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja, kata dia, sesuai peraturan Menteri 

Tenaga Kerja sehingga pihaknya melakukan pertemuan bersama pihak terkait itu untuk membahas hal 

tersebut. "Jadi kita baru rapat awal untuk membentuk lembaga tripartit itu, didaerah lain sudah 

terbentuk," demikian Moh Abduh. 
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Title Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura , Menandatangi 

Serah Terima Lahan dan Bangunan BLK 

Author Panji Wapim 

Media Buser.co.id Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Neutral 

Link http://buser.co.id/gubernur-sulawesi-tengah-h-rusdy-mastura-menandatangi-serah-

terima-lahan-dan-bangunan-blk 

Summary Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura, Menandatangi Serah Terima Lahan dan 

Bangunan BLK Palu Untuk Program Transformasi BLK Oleh Kementrian Tenaga Kerja 

dihadapan Menteri Ketenagakerjaan Ibu Fauziyah Gubernur Pada Kesempatan Itu 

Didampingi Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Drs. Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy 

Mastura Pada Kesempatan Itu menyampaikan bahwa untuk menyiapkan Tenaga Kerja 

Terampil Putra Daerah Sulawesi Tengah untuk Siap Kerja di Daerah Industri diberbagai 

Bidang sangat dibutuh BLK Yang Berkwalitas, Ini Bagian Mimpi Gubernur dan dapat 

Diwujudkan lewat Program Kementrian Tenaga Kerja sesuai Untuk Mewujudkan Sekolah 

Vokasi di Sulawesi Tengah. 

 

 

 

Palu - BUSER.CO.ID - Untuk Program Transformasi BLK Oleh Kementrian Ketenagakerjaan, Bertempat di 

Kantor Menteri Tenaga Kerja di Jakarta, 26 Agustus 2022Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura, 

Menandatangi Serah Terima Lahan dan Bangunan BLK Palu Untuk Program Transformasi BLK Oleh 

Kementrian Tenaga Kerja dihadapan Menteri Ketenagakerjaan Ibu Fauziyah Gubernur Pada Kesempatan 

Itu Didampingi Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Drs. Arnold Firdaus, MM, Tim Ahli Gubernur Bidang 

Investasi dan SDA Rony Tanusaputra, Karo Administrasi Pimpinan Edy Lesnusa. Menteri Ketenagakerjaan 

RI Ibu Fauziyah, bahwa untuk mendukung Program Kementrian Ketenagakerjaan RI Tahun 2022- 2025, 

untuk menghadirkan Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK-UPTP) di Setiap Provinsi di 

Seluruh Indonesia agar dapat menjadi Perwakilan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Pemberian 

Fungsi dan Pelayanan Pelatihan yang berkualitas sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah serta 

melakukan fungsi pembinaan dan koordinasi kepada seluruh balai latihan kerja, maka diminta dukungan 

Ketersediaan Lahan Untuk Pembangunan BLK-UPTP, Menteri Ketenagakerjaan Ibu Fauziyah 

Menyampaikan ucapan Trimakasih dan Bangga Kepada Gubernur Sulawesi Tengah atas Penyerahan 

Lahan dan Bangunan BLK Palu kepada Kementrian Ketenaga Kerjaan, demikian Juga pada Gubernur Riau, 
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Gubernur Lampung, Bupati Jeneponto dan Bupati Selayar dan semoga harapan kita kedepan untuk 

Menghadirkan BLK -UPTP Yang Berkwalitas di Daerah dapat diwujudkan. Gubernur Sulawesi Tengah H. 

Rusdy Mastura Pada Kesempatan Itu menyampaikan bahwa untuk menyiapkan Tenaga Kerja Terampil 

Putra Daerah Sulawesi Tengah untuk Siap Kerja di Daerah Industri diberbagai Bidang sangat dibutuh BLK 

Yang Berkwalitas, Ini Bagian Mimpi Gubernur dan dapat Diwujudkan lewat Program Kementrian Tenaga 

Kerja sesuai Untuk Mewujudkan Sekolah Vokasi di Sulawesi Tengah. 
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Title Dewan Pers Harus Meminta maaf Kepada Semua Pihak Yang Telah 

Mengakui Keabsahan UKW Kok Baru Ingat SKKNI 

Author _noname 

Media Kabaroposisi.net Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Negative 

Link http://www.kabaroposisi.net/2022/08/26/dewan-pers-harus-meminta-maaf-kepada-

semua-pihak-yang-telah-mengakui-keabsahan-ukw-kok-baru-ingat-skkni 

Summary Telah viral di media sosial surat dari Dewan Pers yang berisi ajakan kepada 11 organisasi pers 

untuk menyusun SKKNI, dimana SKKNI artinya Standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia,. Mungkin dengan viralnya surat Dewan Pers tersebut semua pihak dapat 

mengerti dan memaafkan Dewan Pers walaupun tidak diucapkan secara lisan, namun dalam 

batinnya sudah maafkan, hal ini menunjukan kecerdasannya masing-masing karena Dewan 

Pers secara hukum dan legal telah patuh kepada pemerintah. Dewan Pers harus tegar dan 

ikhlas serta tidak perlu malu kalau asesornya harus memiliki sertifikat LSP dulu sebelum 

mengasesmen anggotanya untuk 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. Hal ini telah dipersyaratkan 

oleh Kementerian Tenaga Kerja untuk setiap bidang keahlian/profesi dan 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). 

 

Telah viral di media sosial surat dari Dewan Pers yang berisi ajakan kepada 11 organisasi pers untuk 

menyusun SKKNI, dimana SKKNI artinya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia,Hal ini telah 

dipersyaratkan oleh Kementerian Tenaga Kerja untuk setiap bidang keahlian/profesi dan 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).Mungkin dengan viralnya surat Dewan Pers tersebut semua pihak dapat mengerti dan 

memaafkan Dewan Pers walaupun tidak diucapkan secara lisan, namun dalam batinnya sudah maafkan, 

hal ini menunjukan kecerdasannya masing-masing karena Dewan Pers secara hukum dan legal telah 

patuh kepada pemerintah.Dedi Sugianto, seorang Asesor LSP Pers Indonesia yang telah memiliki sertifikat 

asesor yang dikeluarkan oleh BNSP dan juga Pimpinan Redaksi Sindikat Post dalam tulisannya 

menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan Sertifikasi, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) harus melengkapi 

2 syarat penting yaitu :1. Mempunyai SKKK atau SKKNI teregistrasi ke Kementerian Tenaga Kerja.2. 

Mempunyai Skema Terverifikasi BNSP.Dewan Pers harus tegar dan ikhlas serta tidak perlu malu kalau 

asesornya harus memiliki sertifikat LSP dulu sebelum mengasesmen anggotanya untuk 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.Semoga 

dengan kecerdasan anggotanya yang telah mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk mengikuti UKW tidak 

menuntut uangnya kembali. (Red) 
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Title Babinsa Apresiasi Hasil Karya Pelukis Daerah Ki Djoko Sutejo Author Jam Ago 

Media Putrabhayangkara.com Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://putrabhayangkara.com/babinsa-apresiasi-hasil-karya-pelukis-daerah-ki-djoko-sutejo 

Summary Anggota Koramil 14 Klego Kodim 0724/Boyolali Serma Suprapto dan melaksanakan giat 

komunikasi sosial (komsos) kreatif dengan warga binaannya dari Desa Bade Ki Djoko Sutejo 

yakni seniman lukis yang memamerkan beberapa hasil karyanya di Pendopo Kecamatan 

Klego Kabupaten Boyolali. Jumat (26/08/2022). Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan 

komsos tersebut untuk menjalin kebersamaan dan mempererat hubungan silaturahmi 

antara Babinsa dengan warga binaannya. Dijelaskannya, selaku Babinsa, sudah menjadi 

tugas dan tanggung jawab saya untuk selalu berada di tengah-tengah masyarakat, dan 

berusaha membantu dalam mencarikan solusi terbaik dalam setiap permasalahan yang 

terjadi di wilayah. "Komsos yang saya lakukan bersama Ki Djoko ini, selain dapat menambah 

wawasan saya tentang lukisan, juga untuk memberikan motivasi kepada beliau dalam 

pekerjaanya di masa pendemi ini, "terang Serma Suprapto. 

 

 

 

 Boyolali. Anggota Koramil 14 Klego Kodim 0724/Boyolali Serma Suprapto dan melaksanakan giat 

komunikasi sosial (komsos) kreatif dengan warga binaannya dari Desa Bade Ki Djoko Sutejo yakni seniman 

lukis yang memamerkan beberapa hasil karyanya di Pendopo Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali. 

Jumat (26/08/2022). Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan komsos tersebut untuk menjalin 

kebersamaan dan mempererat hubungan silaturahmi antara Babinsa dengan warga binaannya. Sehingga 

tercipta hubungan yang harmonis guna terwujudnya kemanunggalan TNI dengan rakyat sesuai dengan 

apa yang selalu ditekankan oleh komando atas untuk selalu menjadi jembatan solusi permasalahan dan 

sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa binaannya. Dijelaskannya, selaku Babinsa, 

sudah menjadi tugas dan tanggung jawab saya untuk selalu berada di tengah-tengah masyarakat, dan 

berusaha membantu dalam mencarikan solusi terbaik dalam setiap permasalahan yang terjadi di wilayah. 

"Komsos yang saya lakukan bersama Ki Djoko ini, selain dapat menambah wawasan saya tentang lukisan, 

juga untuk memberikan motivasi kepada beliau dalam pekerjaanya di masa pendemi ini, "terang Serma 

Suprapto. Hal senada juga diungkapkan oleh Ki Djoko yang masih aktif berkarya lewat karyanya yang 

berupa lukisan. Dalam penyampaiannya ia mengapresiasi apa yang dilakukan anggota Koramil Klego 
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Babinsa atas kunjungannya. " Sebisa mungkin saya memberikan manfaat kepada orang lain lewat karya 

saya yang berupa lukisan, sukur- sukur ada yang berminat dengan hasil karya saya, "terang Ki Djoko. 

(Agus Kemplu)Share this. FacebookPinterestTwitterLinkedin 23 total views, 23 views today Gubernur 

Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura, Menandatangi Serah Terima Lahan dan Bangunan BLK Palu Untuk 

Program Transformasi BLK Oleh Kementrian Tenaga Kerja dihadapan *Menteri Ketenagakerjaan Ibu 

Fauziyah* Gubernur Pada Kesempatan Itu Didampingi Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Drs. Arnold 

Firdaus, MM, Tim Ahli [. 
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Title Gubernur Sulawesi Tengah Tandatangi Serah Terima Lahan dan 

Bangunan BLK Palu 

Author Jam Ago 

Media Putrabhayangkara.com Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Neutral 

Link http://putrabhayangkara.com/gubernur-sulawesi-tengah-tandatangi-serah-terima-lahan-

dan-bangunan-blk-palu 

Summary Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura, Menandatangi Serah Terima Lahan dan 

Bangunan BLK Palu Untuk Program Transformasi BLK Oleh Kementrian Tenaga Kerja 

dihadapan *Menteri Ketenagakerjaan Ibu Fauziyah* Gubernur Pada Kesempatan Itu 

Didampingi Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Drs. Menteri Ketenagakerjaan RI Ibu 

Fauziyah, bahwa untuk mendukung Program Kementrian Ketenagakerjaan RI Tahun 2022- 

2025, untuk menghadirkan Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK-UPTP) di 

Setiap Provinsi di Seluruh Indonesia agar dapat menjadi Perwakilan Pemerintah Pusat dalam 

pelaksanaan Pemberian Fungsi dan Pelayanan Pelatihan yang berkualitas sesuai dengan 

potensi dan kebutuhan daerah serta melakukan fungsi pembinaan dan koordinasi kepada 

seluruh balai latihan kerja, maka diminta dukungan Ketersediaan Lahan Untuk 

Pembangunan BLK-UPTP, Menteri Ketenagakerjaan Ibu Fauziyah Menyampaikan ucapan 

Trimakasih dan Bangga Kepada Gubernur Sulawesi Tengah atas Penyerahan Lahan dan 

Bangunan BLK Palu kepada Kementrian Ketenaga Kerjaan, demikian Juga pada Gubernur 

Riau, Gubernur Lampung, Bupati Jeneponto dan Bupati Selayar dan semoga harapan kita 

kedepan untuk Menghadirkan BLK-UPTP Yang Berkwalitas di Daerah dapat diwujudkan. 

Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura Pada Kesempatan Itu menyampaikan bahwa 

untuk menyiapkan Tenaga Kerja Terampil Putra Daerah Sulawesi Tengah untuk Siap Kerja di 

Daerah Industri diberbagai Bidang sangat dibutuh BLK Yang Berkwalitas, Ini Bagian Mimpi 

Gubernur dan dapat Diwujudkan lewat Program Kementrian Tenaga Kerja sesuai Untuk 

Mewujudkan Sekolah Vokasi di Sulawesi Tengah. Arnold Firdaus, MM, Tim Ahli Gubernur 

Bidang Investasi dan SDA Rony Tanusaputra, Karo Administrasi Pimpinan Edy Lesnusa. 

 

 

 

Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura, Menandatangi Serah Terima Lahan dan Bangunan BLK Palu 

Untuk Program Transformasi BLK Oleh Kementrian Tenaga Kerja dihadapan *Menteri Ketenagakerjaan 
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Ibu Fauziyah* Gubernur Pada Kesempatan Itu Didampingi Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Drs. 

Arnold Firdaus, MM, Tim Ahli Gubernur Bidang Investasi dan SDA Rony Tanusaputra, Karo Administrasi 

Pimpinan Edy Lesnusa. Menteri Ketenagakerjaan RI Ibu Fauziyah, bahwa untuk mendukung Program 

Kementrian Ketenagakerjaan RI Tahun 2022- 2025, untuk menghadirkan Balai Latihan Kerja Unit 

Pelaksana Teknis Pusat (BLK-UPTP) di Setiap Provinsi di Seluruh Indonesia agar dapat menjadi Perwakilan 

Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Pemberian Fungsi dan Pelayanan Pelatihan yang berkualitas sesuai 

dengan potensi dan kebutuhan daerah serta melakukan fungsi pembinaan dan koordinasi kepada seluruh 

balai latihan kerja, maka diminta dukungan Ketersediaan Lahan Untuk Pembangunan BLK-UPTP, Menteri 

Ketenagakerjaan Ibu Fauziyah Menyampaikan ucapan Trimakasih dan Bangga Kepada Gubernur Sulawesi 

Tengah atas Penyerahan Lahan dan Bangunan BLK Palu kepada Kementrian Ketenaga Kerjaan, demikian 

Juga pada Gubernur Riau, Gubernur Lampung, Bupati Jeneponto dan Bupati Selayar dan semoga harapan 

kita kedepan untuk Menghadirkan BLK -UPTP Yang Berkwalitas di Daerah dapat diwujudkan. Gubernur 

Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura Pada Kesempatan Itu menyampaikan bahwa untuk menyiapkan 

Tenaga Kerja Terampil Putra Daerah Sulawesi Tengah untuk Siap Kerja di Daerah Industri diberbagai 

Bidang sangat dibutuh BLK Yang Berkwalitas, Ini Bagian Mimpi Gubernur dan dapat Diwujudkan lewat 

Program Kementrian Tenaga Kerja sesuai Untuk Mewujudkan Sekolah Vokasi di Sulawesi Tengah. 
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Title BLT Subsidi Gaji Masih Belum Cair? Simak Penjelasan Menaker 

Ida Fauziyah 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Negative 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095365020/blt-subsidi-gaji-masih-belum-

cair-simak-penjelasan-menaker-ida-fauziyah 

Summary Simak penjelasan terbaru dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui 

Menaker Ida Fauziyah. Namun menurut keterangan Menaker Ida Fauziyah, alasan BSU 2022 

belum disalurkan karena pihak Kemnaker masih merampungkan peraturan dan mekanisme 

pencairan. Maka dari itu kami membutuhkan waktu," ucap Ida Fauziyah menambahkan, 

dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara. BSU 2022 masih belum cair? 

 

BSU 2022 masih belum cair? Simak penjelasan terbaru dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) melalui Menaker Ida Fauziyah.Seperti diketahui bersama, pencairan BSU 2022 hingga saat 

ini masih belum bisa dipastikan kapan akan segera disalurkan kepada pekerja.Namun menurut 

keterangan Menaker Ida Fauziyah, alasan BSU 2022 belum disalurkan karena pihak Kemnaker masih 

merampungkan peraturan dan mekanisme pencairan"Saat ini kami masih mempersiapkan instrumen 

kebijakan pelaksanaan BSU 2022, dan kami ingin memastikan bahwa subsidi upah ini dapat dijalankan 

secara tepat, akurat, dan akuntabel," katanya."Tiga hal itu yang harus kami jaga. Maka dari itu kami 

membutuhkan waktu," ucap Ida Fauziyah menambahkan, dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari 

Antara.Kendati BLT Subsidi Gaji masih belum dipastikan cair kapan, pekerja bisa mengetahui lebih dulu 

cara cek nama penerima berdasarkan pencairan tahun sebelumnya.Tata Cara PengecekanKunjungi 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id Isi formulir pengecekan dengan keterangan nama penerima Input NIK KTP 

Klik "Saya Bukan Robot" setelahnya ikuti instruksi selanjutnya hingga selesai untuk verifikasi data Klik 

"Lanjutkan" untuk akses data yang sudah diinputTunggu beberapa saat hingga data pekerja muncul pada 

situs pencarian. Bagi yang muncul maka dinyatakan sebagai penerima. 
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Title Pemkot Pangkalpinang Gencarkan Program Perluasan 

Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan 

Author _noname 

Media Radar Babel Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://radarbabel.co/pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-perluasan-kesempatan-

kerja-berbasis-kawasan 

Summary RaBel, PANGKALPINANG- Dalam rangka pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja 

berbasis kawasan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia bekerjasama 

dengan IPB University terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat atau kelompok 

usaha yang akan dilakukan pembinaan dan pengembangan usaha, Dinas Penanaman Modal 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang mengundang segenap 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemkot Pangkalpinang serta stakeholder 

terkait, Jumat (26/8/2022) di Ruang Pertemuan Bappeda Kota Pangkalpinang. 

 

RaBel, PANGKALPINANG - Dalam rangka pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja berbasis 

kawasan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia bekerjasama dengan IPB University 

terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat atau kelompok usaha yang akan dilakukan 

pembinaan dan pengembangan usaha, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang mengundang segenap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di 

Lingkungan Pemkot Pangkalpinang serta stakeholder terkait, Jumat (26/8/2022) di Ruang Pertemuan 

Bappeda Kota Pangkalpinang.Tenaga Ahli dari IPB University, Dr. Alla Asmara, S.Pt, M.Si menyampaikan 

program tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan sumber daya dan pelaku usaha Tenaga Kerja 

Mandiri (TKM) dalam suatu kawasan potensial secara komprehensif sehingga mampu memainkan peran 

penting dalam seluruh tindakan kewirausahaan. Selain itu, bertujuan untuk menciptakan kewirausahaan 

untuk tumbuh dan berkembang di Kota Beribu Senyuman."Program ini bertujuan untuk menciptakan 

perluasan kesempatan kerja yang handal dalam mengurangi pengangguran, serta mendukung pemulihan 

ekonomi nasional di Indonesia", ujar Dr. Alla Asmara pada pertemuan tersebut.Akademisi IPB University 

ini menambahkan, program kali ini diharapkan termanfaatkannya sumber daya secara berkelanjutan. 

Adanya sumber daya pendukung berbasis kawasan yang dimaksud adalah sumber daya alam, sumber 

daya manusia, infrastruktur pendukung, sumber daya sosial kemasyarakatan dan sumber daya 

ekonomi."Dengan terciptanya ekosistem kewirausahaan, diharapkan adanya daya dukung ekosistem 

kewirausahaan hulu-on form-hilir-off farm-off taker yang mendukung TKM untuk terus tumbuh dan 

berkembang secara berkelanjutan", ungkapnya.Diketahui, pelatihan dan pendampingan tersebut 

diperuntukkan bagi pemula yang terfokus pada empat bidang kewirausahaan, yakni peternakan, kuliner, 

souvenir dan jasa (digital). Terdapat lima orang anggota tim yang akan mendampingi program perluasan 

kerja berbasis kawasan tersebut. Mereka adalah Dr. Alla Asmara, S.Pt, M.Si, Dr. Deni Lubis, S.E, M.Si, Fifin 

Fitriana, M.Si, Hafizh Aji, S.E dan Juli Wicaksono, S.E.Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 

(Kominfo) Kota Pangkalpinang, Febri Yanto yang turut hadir pada pertemuan tersebut mengatakan pada 

prinsipnya Diskominfo Kota Pangkalpinang memiliki SDM pada bidang jasa digital seperti konten kreator, 

design grafis, programmer, jaringan dan lain-lain.  
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Title Program Sekolah Vokasi di Sulteng Terwujud dengan Hadirnya 

BLK-UPTP 

Author _noname 

Media Tribun News Palu Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://palu.tribunnews.com/2022/08/26/program-sekolah-vokasi-di-sulteng-terwujud-

dengan-hadirnya-blk-uptp 

Summary "Untuk mendukung Program Kementrian Ketenagakerjaan RI Tahun 2022-2025, untuk 

menghadirkan Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK-UPTP) di setiap provinsi 

di seluruh Indonesia," ujar Menteri Ketenagakerjaan RI. 

 

 

 

Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura, menandatangi serah terima lahan dan bangunan BLK Palu 

di Kantor Menteri Tenaga Kerja Jakarta, Jumat (26/8/2022).Ini adalah program transformasi BLK oleh 

Kementrian Ketenagakerjaan.Gubernur pada kesempatan Itu didampingi Kadis Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Arnold Firdaus, Tim Ahli Gubernur Bidang Investasi dan SDA Rony Tanusaputra, Karo 

Administrasi Pimpinan Edy Lesnusa bersama Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah."Untuk 

mendukung Program Kementrian Ketenagakerjaan RI Tahun 2022-2025 , untuk menghadirkan Balai 

Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK-UPTP) di setiap provinsi di seluruh Indonesia," ujar 

Menteri Ketenagakerjaan RI.Hal ini untuk menjadi perwakilan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan 

pemberian fungsi dan pelayanan pelatihan yang berkualitas sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah 

serta melakukan fungsi pembinaan dan koordinasi kepada seluruh balai latihan kerja, maka diminta 

dukungan ketersediaan lahan untuk pembangunan BLK-UPTP."Untuk menyiapkan tenaga kerja terampil 

putra daerah Sulawesi Tengah untuk siap kerja di daerah industri diberbagai bidang sangat dibutuh BLK 

berkualitas," jelas Rusdy MasturaGubernur mengucapkan terimakasih, karena visi Sulawesi Tengah 

dalam hal mewujudkan sekolah vokasi di Sulawesi Tengah, dapat Diwujudkan lewat Program Kementrian 

Tenaga Kerja. 
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Title Menaker Lakukan Penyegaran Pejabat di Lingkungan 

Kemnaker 

Author _noname 

Media Bisnistoday.co.id Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://bisnistoday.co.id/menaker-lakukan-penyegaran-pejabat-di-lingkungan-kemnaker 

Summary Pelantikan dilakukan sesuai dengan Permenaker Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi 

dan Tata Kelola Kementerian Ketenagakerjaan, Permenaker Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan, serta 

Permenaker Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BNSP. 

Menaker dalam sambutannya mengatakan, pelantikan dan pengisian jabatan yang dilakukan 

pada hari ini merupakan salah satu implementasi dari 9 Lompatan Besar Kemnaker, yaitu 

bidang reformasi birokrasi. "Selain itu penguasaan bahasa asing, networking dan memiliki 

daya saing yang unggul untuk menjadi world class civil servant menjadi cita-cita yang harus 

kita wujudkan demi kemajuan Kementerian Ketenagakerjaan dan juga negara tercinta ini," 

ucap Menaker. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah melantik 60 pejabat yang terdiri atas 

pejabat tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan Kementerian 

Ketenagakerjaan pada Jumat (26/8) di Gedung Serbaguna Kemnaker, Jakarta. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah melantik 60 pejabat yang terdiri atas pejabat tinggi pratama, 

administrator, dan pengawas di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan pada Jumat (26/8) di Gedung 

Serbaguna Kemnaker, Jakarta.Pelantikan dilakukan sesuai dengan Permenaker Nomor 1 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Ketenagakerjaan, Permenaker Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan, serta 

Permenaker Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BNSP.Menaker dalam 

sambutannya mengatakan, pelantikan dan pengisian jabatan yang dilakukan pada hari ini merupakan 

salah satu implementasi dari 9 Lompatan Besar Kemnaker, yaitu bidang reformasi birokrasi.Menurutnya, 

reformasi birokrasi sangat penting untuk mencapai good governance serta melakukan pembaharuan dan 

perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-

aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan SDM aparatur serta program dan anggaran di 

kementerian.Meski demikian, ia menekankan bahwa pemenuhan reformasi birokrasi ini tentu harus 
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memprioritaskan pengembangan SDM yang memiliki nilai-nilai nasionalisme, wawawasan global, 

integritas, profesional dan menguasai teknologi informasi."Selain itu penguasaan bahasa asing, 

networking dan memiliki daya saing yang unggul untuk menjadi world class civil servant menjadi cita-cita 

yang harus kita wujudkan demi kemajuan Kementerian Ketenagakerjaan dan juga negara tercinta ini," 

ucap Menaker.Dengan adanya perubahan organisasi dan pengisian serta pengukuhan jabatan ini, ia 

harapkan agar semuanya segera menyesuaikan diri dan melakukan konsolidasi internal dan antar unit 

kerja."Penataan organisasi dan pengisian jabatan yang sudah dilaksanakan ini, juga harus diikuti dengan 

penataan personil pelaksana yang tepat, sehingga target-target program kerja kementerian yang telah 

disusun dapat kita capai," ujarnya./ 
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Title Ancang-ancang Penaikan Harga BBM, 

Pemerintah Bagikan Bansos Rp24,17 Triliun 

Author Mediaindonesia.Com Developer 

Media Media Indonesia Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://mediaindonesia.com/ekonomi/518407/ancang-ancang-penaikan-harga-bbm-

pemerintah-bagikan-bansos-rp2417-triliun 

Summary Secara total, pemerintah akan memberikan bantalan sosial sebesar Rp24,17 triliun yang 

terbagi dalam dua kelompok. "Jadi total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak 

Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17 

triliun rupiah. Pemerintah telah menetapkan bahwa sebanyak 2% dari dana transfer umum 

yaitu dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) harus diberikan kepada rakyat 

dalam bentuk subsidi transportasi, termasuk angkutan roda dua. PEMERINTAH secara resmi 

mulai menerapkan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dari skema terbuka 

menjadi tertutup. 

 

 

 

PEMERINTAH secara resmi mulai menerapkan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dari skema 

terbuka menjadi tertutup. Ke depan, subsidi BBM akan diberikan secara langsung kepada masyarakat 

penerima manfaat dalam bentuk bantalan sosial.Keputusan tersebut dipaparkan Menteri Keuangan 

(Menkeu) Sri Mulyani Indrawati selepas mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo 

di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/8)."Kami baru saja membahas Bengan bapak Presiden mengenai 

pengalihan subsidi BBM. Dalam hal ini, masyarakat yang akan mendapatkan bantuan sosial dalam hal ini 

dalam rangka untuk meningkatkan daya beli mereka, terutama karena dalam beberapa waktu terakhir 

memang ada tendensi kenaikan harga yang berasal dari pengaruh global," ujar Sri Mulyani di Istana 

Kepresidenan, Jakarta.Secara total, pemerintah akan memberikan bantalan sosial sebesar Rp24,17 triliun 

yang terbagi dalam dua kelompok. Pertama, sebesar Rp12,4 triliun ditujukan kepada 20,65 juta keluarga 

penerima manfaat yang saat ini sudah terdata oleh Kementerian Sosial. Setiap keluarga akan menerima 

Rp600 ribu dalam bentuk tunai."Sebanyak 20,65 juta keluarga penerima manfaat akan memperoleh 

bantuan langsung tunai pengalihan subsidi BBM sebesar Rp12,4 triliun. Ini akan dibayarkan oleh Ibu 

Menteri Sosial dalam dua waktu," jelas mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.Kedua, subsidi sebesar 

Rp9,6 triliun akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta per bulan. 
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Setiap pekerja akan menerima Rp600 ribu dan pelaksanaannya akan dilaksanakan oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan."Ini nanti Ibu Menteri Ketenagakerjaan akan segera menerbitkan petunjuk teknisnya 

sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja," tuturnyaLebih lanjut, ia 

mengatakan proses pembayaran dua subsidi itu akan mulai dilaksanakan pada pekan ini."Jadi total 

bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada 

minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun rupiah. Ini diharapkan akan bisa mengurangi tekanan kepada 

masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan sehingga kita bisa memberikan dukungan kepada 

masyarakat yang memang dalam hari-hari ini dihadapkan pada tekanan kenaikan harga," papar 

Menkeu.Selain berasal dari APBN, pemerintah pusat juga menginstruksikan pemerintah daerah, 

menggunakan APBD, untuk ikut memberikan bantalan sosial kepada penduduknya.Pemerintah telah 

menetapkan bahwa sebanyak 2% dari dana transfer umum yaitu dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi 

hasil (DBH) harus diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi, termasuk angkutan roda 

dua."Pemda juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat. Kemendagri akan menerbitkan aturan. 

Kami di Kemenkeu juga menetapkan peraturan menteri keuangan," tandasnya. (P-2) 
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Title Rektor Uniba Terima Buku 100 Tokoh K3 Indonesia di 

Titik Nol IKN 

Author Riyan Galuh Firdaus 

Media Konstruksi Media Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Neutral 

Link http://konstruksimedia.com/rektor-uniba-terima-buku-100-tokoh-k3-indonesia-di-titik-nol-

ikn 

Summary Rektor Universitas Balikpapan (Uniba) Dr Isradi Zainal menerima buku 100 Tokoh K3 

Indonesia yang langsung diserahkan oleh Hasanuddin, editor buku, di dua lokasi berbeda. 

Pertama di ruang Rektor Uniba dan kedua di Titik Nol (0) Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajem 

Paser Utara, Sepaku, Kalimantan Timur, Selasa (23/8/2022) lalu. Penyerahan buku yang 

merupakan kumpulan kisah heroik 100 Tokoh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

Indonesia tersebut sengaja dilakukan di Titik Nol IKN sebagai simbol bahwa para tokoh K3 

Indonesia berharap bahwa pembangunan IKN mengutamakan aspek keselamatan dan 

kesehatan para pekerja. Selain sebagai Rektor Uniba, Isradi Zainal sendiri kini menjadi Ketua 

Tim Ahli Transisi Otorita IKN, yang juga Ketua Komisi II Dewan K3 Nasional. 

 

 

 

Rektor Universitas Balikpapan (Uniba) Dr Isradi Zainal menerima buku 100 Tokoh K3 Indonesia yang 

langsung diserahkan oleh Hasanuddin, editor buku, di dua lokasi berbeda. Pertama di ruang Rektor Uniba 

dan kedua di Titik Nol (0) Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajem Paser Utara, Sepaku, Kalimantan Timur, 

Selasa (23/8/2022) lalu. Penyerahan buku yang merupakan kumpulan kisah heroik 100 Tokoh 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indonesia tersebut sengaja dilakukan di Titik Nol IKN sebagai 

simbol bahwa para tokoh K3 Indonesia berharap bahwa pembangunan IKN mengutamakan aspek 

keselamatan dan kesehatan para pekerja. Selain sebagai Rektor Uniba, Isradi Zainal sendiri kini menjadi 

Ketua Tim Ahli Transisi Otorita IKN, yang juga Ketua Komisi II Dewan K3 Nasional. Baca Juga : Menteri 

Basuki: Semua Proyek Harus Menerapkan Aspek K3, Peluncuran Buku 100 Tokoh K3 Terpilihnya Isradi 

dalam buku tersebut tak lepas dari peran dan kiprahnya di bidang K3 secara nasional, baik dalam 

kapasitasnya sebagai praktisi K3, Ketua umum APJK3 Nasional, Ketua Komisi II Dewan K3 Nasional, Wakil 

Dekan K3, Dekan K3, Pengusaha K3, dan lain-lain. Selain itu, Isradi adalah penerima berbagai 

penghargaan di bidang K3, baik tingkat regional, nasional, maupun dunia. Di antaranya penghargaan K3 

dari Walikota Balikpapan, Gubernur Kalimantan Timur, Menaker Hanif Dakhiri maupun penghargaan 
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Internasional dari WSO atau World Safety Organization. Isradi yang juga Sekjen Forum Rektor PII dan 

Anggota Tim Ahli Tim Transisi Otorita IKN merupakan sosok yang lengkap untuk aktivitas di bidang K3 

baik sebagai praktisi, konsultan, pengusaha maupun akademisi. Isradi mengawali kiprahnya di bidang 

safety dan Keinsinyuran di tahun 1998 yang bertugas untuk memastikan aspek safety untuk kapal dan 

offshore baik untuk safety design, safety construction, safety machinery, electrical safety, safety 

equipment, safetuly navigation, safety management, dan sebagainya. Di dunia perkapalan dan offshore, 

Isradi sudah malang melintang sebagai surveyor, inspektor, auditor, konsultan, trainer, dll. Ribuan kapal, 

termasuk Mobile Offshore Drilling Unit (MODU) pernah menggunakan jasanya, baik yang berada di 

Indonesia maupun di luar negeri seperti Singapura, Thailand, Malaysia, Papua Nuginie, Vietnam, dll. 

Keahlian di bidang Maritime Safety dan International Safety dipakai oleh Perusahaan Nasional dan 

Internasional, di antaranya PT Badak LNG, Pertamina, Chevron, Total, dan lainnya. Selain itu, Dosen K3 

Uniba ini berpengalaman untuk safety inspection terhadap pesawat angkat angkut, bejana tekan, tangki 

timbun, boiler, Instalasi listrik, pesawat tenaga dan produksi, lingkungan, dll karena memiliki kompetensi 

yang diperoleh dari Kementerian Naker dan ESDM. 
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Title 3 Link Cek BSU 2022 Plus Alur Pencairan BLT Subsidi Gaji Rp1 

Juta ke Rekening Himbara 

Author _noname 

Media Ayo Surabaya Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784271385/3-link-cek-bsu-2022-plus-alur-

pencairan-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-ke-rekening-himbara 

Summary Terdapat 3 link cek BSU 2022 plus alur pencairan BLT subsidi gaji Rp1 juta ke rekening 

Himbara (Himpunan Bank Negara). Jadwal BSU 2022 kapan cair masih dipertakan pekerja. 

Sebagaimana telah diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah memastikan 

BSU 2022 bakal cair. Meski belum memberikan kepastian tanggal kapan BSU 2022 cair, BLT 

subsidi gaji Rp1 juta dipastikan kembali bergulir setelah dua tahun sebelumnya diterima para 

pekerja. 

 

 

 

Terdapat 3 link cek BSU 2022 plus alur pencairan BLT subsidi gaji Rp1 juta ke rekening Himbara (Himpunan 

Bank Negara).Jadwal BSU 2022 kapan cair masih dipertakan pekerja. Jadwal penyaluran BLT subsidi gaji 

Rp1 juta belum juga diinformasikan penyelenggara kepada para pekerja.Sebagaimana telah diketahui, 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah memastikan BSU 2022 bakal cair. Informasi ini 

dikabarkan pada April silam.Meski belum memberikan kepastian tanggal kapan BSU 2022 cair, BLT subsidi 

gaji Rp1 juta dipastikan kembali bergulir setelah dua tahun sebelumnya diterima para pekerja.Pekerja 

pun berharap pencairan BSU 2022 tak melebihi waktu penyaluran yang telah dilakukan tahun 

sebelumnya, yakni Agustus 2022.Menjelang habis bulan Agustus, BLT subsidi gaji Rp1 juta belum juga ada 

kepastian tanggal. Terkini, pihak Kemnaker menyebutkan jika dana BSU 2022 telah dialokasikan.Alokasi 

dana berarti menentukan dan mempersiapkan dana sejumlah yang telah dijatahkan. Sementara, jumlah 

penerima bantuan subsidi upah ini mencapai 8,8 juta pekerja atau senilai dana Rp8,8 triliun. 
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Title Inilah Persyaratan dan Cara Klaim Saldo JHT Online dan Offline 

Tahun 2022 

Author _noname 

Media Bangka Post Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Neutral 

Link http://bangka.tribunnews.com/2022/08/26/inilah-persyaratan-dan-cara-klaim-saldo-jht-

online-dan-offline-tahun-2022 

Summary Kini sudah ada aturan baru Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 2 

Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). 

Inilah persyaratan dan cara klaim saldo Jaminan Hari Tua (JHT) tahun 2022. Berikut ini 

persyaratan dan cara klaim saldo Jaminan Hari Tua (JHT) tahun 2022. Dalam beleid yang 

terbit 26 April 2022 tersebut disebutkan, klaim JHT bisa dicairkan tunai dan sekaligus pada 

saat usia pensiun sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan 

atau perjanjian kerja. 

 

 

 

Inilah persyaratan dan cara klaim saldo Jaminan Hari Tua (JHT) tahun 2022.Berikut ini persyaratan dan 

cara klaim saldo Jaminan Hari Tua (JHT) tahun 2022.Diketahui, JHT merupakan salah satu program yang 

diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk para 

peserta.Adapun JHT merupakan program berupa uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta 

memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.Program yang 

diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan ini menjadi pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja 

karena meninggal, cacat, atau hari tua.Seperti diketahui JHT menggunakan sistem tabungan pensiun yang 

bersifat wajib yang mengharuskan peserta untuk membayar iuran setiap bulan.Kini sudah ada aturan 

baru Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan 

Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah 

menyatakan pencairan jaminan hari tua (JHT) kini tak lagi perlu menunggu usia 56 tahun.Ketentuan 

tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 4 Tahun 

2022.Permenaker ini mengatur tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari 

tuaDalam beleid yang terbit 26 April 2022 tersebut disebutkan, klaim JHT bisa dicairkan tunai dan 

sekaligus pada saat usia pensiun sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan 

atau perjanjian kerja.Dikutip dari laman BPJS Ketenagakerjaan, sebelum melakukan pencairan saldo JHT 



 

130 

 

BPJS Ketenagakerjaan, peserta harus menyiapkan dokumen klaim JHT.Dokumen klaim JHT merupakan 

persyaratan administrasi yang wajib dilampirkan pada saat mengajukan klaim manfaat jaminan.Dokumen 

tersebut antara lain:1. Kartu peserta BPJAMSOSTEK2. E-KTP3. Buku tabungan4. Kartu Keluarga (KK)5. 

NPWP (jika ada)Selanjutnya ada dokumen tertentu yang harus dilampirkan sesuai alasan Anda 

mengklaim pencairan saldo, misalnya:Surat keterangan berhenti bekerja, surat pengalaman kerja, surat 

perjanjian kerja, atau surat penetapan pengadilan hubungan Industrial (PHI) bagi Anda yang resign- Surat 

keterangan pensiun bagi Anda yang telah memasuki masa pensiun- Surat keterangan cacat total tetap 

dari dokter yang merawat atau dokter penasehatSetelah melengkapi persyaratan, berikutnya adalah cara 

mengklaim atau mencairkan saldo JHT.Diketahui mencairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan lewat kantor 

cabang Selain secara online, peserta juga bisa melakukan pencarian saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan 

dengan mendatangi langsung Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.Untuk di kantor cabang tersebut 

melayani semua bentuk kriteria pencairan, berikut ini adalah tata caranya:1. Melakukan scan QR code 

yang tersedia di Kantor Cabang.2. Mengisi data awal yaitu NIK, nama lengkap dan nomor kepesertaan. 

Sistem akan verifikasi data otomatis terkait kelayakan klaim.3. Setelah verifikasi, peserta akan diarahkan 

untuk melengkapi data sesuai instruksi yang tampil pada portal. Mengunggah dokumen persyaratan.4. 

Peserta menunjukan notifikasi kepada petugas Kantor Cabang untuk mendapatkan nomor antrian.Proses 

lanjutan akan dilakukan di Kantor Cabang tersebut sampai dengan proses wawancara selesai.Nantinya 

manfaat akan dicairkan melalui rekening yang dilampirkan.Untuk mencairkan saldo JHT secara online 

berikut caranya;1. Kunjungi portal layanan lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id.2. Mengisi data awal 

yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap dan nomor kepesertaan.3. Sistem akan verifikasi 

data otomatis terkait kelayakan klaim.4. Setelah verifikasi, peserta akan diarahkan untuk melengkapi 

data sesuai instruksi yang tampil pada portal.5. Mengunggah dokumen persyaratan.6. Peserta yang 

berhasil menyelesaikan proses akan menerima notifikasi yang berisi informasi Jadwal dan Kantor 

Cabang.7. Peserta akan dihubungi melalui video call untuk proses wawancara sesuai jadwal pada 

notifikasi (siapkan berkas asli).8. Proses selesai dan manfaat akan dicairkan melalui rekening yang 

dilampirkan. 
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Title 5 Tahapan Pencairan BSU 2022, Belum Cair Juga hingga Menaker 

Minta Ini pada Pekerja 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Negative 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-794271169/5-tahapan-pencairan-bsu-2022-

belum-cair-juga-hingga-menaker-minta-ini-pada-pekerja 

Summary Ada 5 tahapan proses pencairan BSU 2022 yang harus ditempuh oleh Kemnaker. Pantas saja 

dana BSU 2022 masih lama pencairannya hingga Menaker sendiri menyampaikan untuk 

tetap bersabar soal penyaluran dan pencairannya ke rekening Himbara penerima. Lalu apa 

saja 5 tahapan pencairan BSU 2022 tersebut?. Kriteria tersebut adalah tertuang dalam 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 21 Tahun 2021 yang terdiri dari:. 

 

 

 

Ada 5 tahapan proses pencairan BSU 2022 yang harus ditempuh oleh Kemnaker.Pantas saja dana BSU 

2022 masih lama pencairannya hingga Menaker sendiri menyampaikan untuk tetap bersabar soal 

penyaluran dan pencairannya ke rekening Himbara penerima.Lalu apa saja 5 tahapan pencairan BSU 

2022 tersebut?Sebelumnya bahwa, dana Bantuan Subsidi ini hanya diberikan kepada tenaga kerja yang 

memiliki beberapa kriteria.Jadi tidak semua pekerja bisa terima bantuan dari Kemnaker ini.Kriteria 

tersebut adalah tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 21 Tahun 

2021 yang terdiri dari:1. Warga Negara Indonesia (WNI)2. Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan 
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Title Lantik Puluhan Pejabat , Menaker : Reformasi Birokrasi Sangat 

Penting Untuk Mencapai Good Governance 

Author _noname 

Media Progresnews.info Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://progresnews.info/2022/08/26/lantik-puluhan-pejabat-menaker-reformasi-birokrasi-

sangat-penting-mencapai-good-governance 

Summary Pelantikan dilakukan sesuai dengan Permenaker Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi 

dan Tata Kelola Kementerian Ketenagakerjaan, Permenaker Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan, serta 

Permenaker Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BNSP. 

Menaker dalam sambutannya mengatakan, pelantikan dan pengisian jabatan yang dilakukan 

pada hari ini merupakan salah satu implementasi dari 9 Lompatan Besar Kemnaker, yaitu 

bidang reformasi birokrasi. "Selain itu penguasaan bahasa asing, networking dan memiliki 

daya saing yang unggul untuk menjadi world class civil servant menjadi cita-cita yang harus 

kita wujudkan demi kemajuan Kementerian Ketenagakerjaan dan juga negara tercinta ini," 

ucap Menaker. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah melantik 60 pejabat yang terdiri atas 

pejabat tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan Kementerian 

Ketenagakerjaan pada Jumat (26/8/2022) di Gedung Serbaguna Kemnaker, Jakarta. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah melantik 60 pejabat yang terdiri atas pejabat tinggi pratama, 

administrator, dan pengawas di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan pada Jumat (26/8/2022) di 

Gedung Serbaguna Kemnaker, Jakarta.Pelantikan dilakukan sesuai dengan Permenaker Nomor 1 Tahun 

2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Ketenagakerjaan, Permenaker Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan, serta 

Permenaker Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BNSP.Menaker dalam 

sambutannya mengatakan, pelantikan dan pengisian jabatan yang dilakukan pada hari ini merupakan 

salah satu implementasi dari 9 Lompatan Besar Kemnaker, yaitu bidang reformasi birokrasi.Menurutnya, 

reformasi birokrasi sangat penting untuk mencapai good governance serta melakukan pembaharuan dan 

perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-

aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan SDM aparatur serta program dan anggaran di 
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kementerian.Meski demikian, ia menekankan bahwa pemenuhan reformasi birokrasi ini tentu harus 

memprioritaskan pengembangan SDM yang memiliki nilai-nilai nasionalisme, wawawasan global, 

integritas, profesional dan menguasai teknologi informasi."Selain itu penguasaan bahasa asing, 

networking dan memiliki daya saing yang unggul untuk menjadi world class civil servant menjadi cita-cita 

yang harus kita wujudkan demi kemajuan Kementerian Ketenagakerjaan dan juga negara tercinta ini," 

ucap Menaker.Dengan adanya perubahan organisasi dan pengisian serta pengukuhan jabatan ini, ia 

harapkan agar semuanya segera menyesuaikan diri dan melakukan konsolidasi internal dan antar unit 

kerja."Penataan organisasi dan pengisian jabatan yang sudah dilaksanakan ini, juga harus diikuti dengan 

penataan personil pelaksana yang tepat, sehingga target-target program kerja kementerian yang telah 

disusun dapat kita capai," ujarnya. 
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Title Menaker Lantik Puluhan Pejabat di Lingkungan Kemnaker Author _noname 

Media Pripos Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Neutral 

Link http://pripos.id/menaker-lantik-puluhan-pejabat-di-lingkungan-kemnaker 

Summary Pelantikan dilakukan sesuai dengan Permenaker Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi 

dan Tata Kelola Kementerian Ketenagakerjaan, Permenaker Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan, serta 

Permenaker Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BNSP. 

Menaker dalam sambutannya mengatakan, pelantikan dan pengisian jabatan yang dilakukan 

pada hari ini merupakan salah satu implementasi dari 9 Lompatan Besar Kemnaker, yaitu 

bidang reformasi jabatan. "Selain itu penguasaan bahasa asing, jaringan dan memiliki daya 

saing yang unggul untuk menjadi pegawai negeri sipil kelas dunia menjadi cita-cita yang 

harus kita wujudkan demi kemajuan Kementerian Ketenagakerjaan dan juga negara tercinta 

ini," ucap Menaker. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah melantik 60 pejabat yang terdiri 

atas pejabat tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan Kementerian 

Ketenagakerjaan pada Jumat (26/8/2022) di Gedung Serbaguna Kemnaker, Jakarta. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah melantik 60 pejabat yang terdiri atas pejabat tinggi pratama, 

administrator, dan pengawas di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan pada Jumat (26/8/2022) di 

Gedung Serbaguna Kemnaker, Jakarta.Pelantikan dilakukan sesuai dengan Permenaker Nomor 1 Tahun 

2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Ketenagakerjaan, Permenaker Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan, serta 

Permenaker Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BNSP.Menaker dalam 

sambutannya mengatakan, pelantikan dan pengisian jabatan yang dilakukan pada hari ini merupakan 

salah satu implementasi dari 9 Lompatan Besar Kemnaker, yaitu bidang reformasi jabatan.Menurutnya, 

reformasi sangat penting untuk mencapai pemerintahan yang baik, serta melakukan perubahan dan 

perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-

aspek kelembagaan dan kelembagaan SDM, serta program di kementerian.Meski demikian, ia 

memastikan bahwa pemenuhan reformasi ini tentu harus memprioritaskan pengembangan SDM yang 

memiliki nilai nasionalisme, wawawasan global, profesional dan menguasai teknologi."Selain itu 
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penguasaan bahasa asing, jaringan dan memiliki daya saing yang unggul untuk menjadi pegawai negeri 

sipil kelas dunia menjadi cita-cita yang harus kita wujudkan demi kemajuan Kementerian 

Ketenagakerjaan dan juga negara tercinta ini," ucap Menaker.Dengan adanya perubahan organisasi dan 

pengisian serta pengukuhan jabatan ini, diharapkan semuanya segera menyesuaikan diri dan melakukan 

konsolidasi internal dan antar unit kerja."Penataan organisasi dan pengisian jabatan yang dilaksanakan 

ini, juga harus diikuti dengan penataan pejabat pelaksana yang tepat, sehingga target-target program 

kerja yang disusun dapat kita capai," ujarnya. 
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Title Pekerja RI Dinilai Kurang Produktif di Antara Negara Asean Author Suparjo Ramalan 

Media Okezone Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Negative 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/08/26/320/2655084/pekerja-ri-dinilai-kurang-

produktif-di-antara-negara-asean 

Summary Produktivitas pekerja Indonesia dinilai masih di bawah rata-rata negara ASEAN. Indonesia 

memiliki daya saing digital yang relatif rendah dengan peringkat 53 dari 64 negara. Wakil 

Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mencatat, permasalahan sektor ketenagakerjaan 

dalam negeri tidak hanya diselesaikan oleh pemerintah semata, namun butuh peran semua 

pihak. Khususnya meningkatkan kualitas SDM dan menciptakan peluang kesempatan kerja. 

 

 

 

Produktivitas pekerja Indonesia dinilai masih di bawah rata-rata negara ASEAN. Indonesia memiliki daya 

saing digital yang relatif rendah dengan peringkat 53 dari 64 negara.Wakil Menteri Ketenagakerjaan 

Afriansyah Noor mencatat, permasalahan sektor ketenagakerjaan dalam negeri tidak hanya diselesaikan 

oleh pemerintah semata, namun butuh peran semua pihak. Khususnya meningkatkan kualitas SDM dan 

menciptakan peluang kesempatan kerja."Pada akhirnya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, butuh 

dukungan semua stakeholder dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan," ungkap Afriansyah, Jumat 

(26/8/2022).Dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang ada, termasuk menghadapi bonus 

demografi, lanjut Afriansyah, Kemnaker telah menyiapkan berbagai solusi memperbaiki ekosistem 

ketenagakerjaan secara keseluruhan melalui 9 lompatan besarnya.Salah satu lompatan adalah 

meningkatkan kompetensi dan produktivitas SDM dengan melakukan transformasi Balai Latihan Kerja 

(BLK) secara terstruktur dan masif. Proses ini baik secara kelembagaan, sarana, substansi pelatihan, dan 

kolaborasi."Semua kebijakan dan program Kemnaker ini merupakan program pemerintah untuk 

meningkatkan kualitas SDM serta menciptakan lapangan kerja berkualitas," ucapnya. 
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Title Waspada Pelecehan Seksual Bisa Terjadi Tak Kenal Tempat, Komnas 

Perempuan: Bawa Alat Perlindungan Diri! 

Author Novie 

Fauziah 

Media Okezone Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://lifestyle.okezone.com/read/2022/08/25/612/2654636/waspada-pelecehan-seksual-

bisa-terjadi-tak-kenal-tempat-komnas-perempuan-bawa-alat-perlindungan-diri 

Summary MIRIS memang, belakangan ini rasanya setiap hari kita banyak mendengar kasus tindakan 

pelecehan seksual yang terjadi mulai dari lingkungan pendidikan, umum, bahkan hingga di 

lingkup keluarga sendiri. Contohnya seperti belum lama ini, kasus pelecehan seksual yang 

terjadi di Stasiun Bogor, ketika seorang pria tak dikenal menyibak hijab dari petugas wanita. 

 

MIRIS memang, belakangan ini rasanya setiap hari kita banyak mendengar kasus tindakan pelecehan 

seksual yang terjadi mulai dari lingkungan pendidikan, umum, bahkan hingga di lingkup keluarga 

sendiriUmumnya perbuatan tidak menyenangkan itu memang kebanyakan alias seringnya terjadi kepada 

perempuan. Baik dalam bentuk pelecehan secara verbal maupun non-verbal. Contohnya seperti belum 

lama ini, kasus pelecehan seksual yang terjadi di Stasiun Bogor, ketika seorang pria tak dikenal menyibak 

hijab dari petugas wanita.Mendengar dan melihat peristiwa pelecehan yang kian marak, Komisioner 

Nasional (Komnas) Perempuan, Veryanto Sitohang mengatakan, ancaman pelecehan seksual sejatinya 

memang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Bahkan tanpa melihat situasi sekalipun."Ancaman 

pelecehan seksual ini bisa terjadi kapan saja," katanya dalam webinarnya bersama BonCabe bertajuk 

Bekal Tangkal Pelecehan Seksual, beberapa waktu lalu.Oleh karena itu, kata Veryanto, mengimbau 

masyarakat supaya lebih berani, melawan dan melakukan tindakan untuk membela diri.- #Komnas 

Perempuan- #Waspada Pelecehan Seksual- #Terhindar dari Pelecehan Seksual- #Cegah Pelecehan 

Seksual- #Pelecehan Seksual- #tindak pelecehan- #Terhindar dari Pelecehan Seksual"Khususnya 

perempuan, agar dengan selalu membawa alat perlindungan diri di dalam tas atau kantungnya. Guna 

mencegah hal-hal yang tidak diinginkan termasuk ancaman pelecehan seksual," tegasnya,Tak hanya di 

ruang publik, kekerasan berbasis gender online (KBGO) juga kian marak terjadi. Terlebih dengan 

kecanggihan teknologi dan kecepatan media sosial, menjadikan siapa pun jadi lebih rentan jadi korban 

KBGO.Berdasarkan data dalam laporan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 

(Komnas Perempuan, selama tahun 2020 terdapat 940 laporan kasus KBGO. Angka ini meningkat 

daripada tahun sebelumnya, yaitu 241 kasus.Sebagai informasi, dikutip dari siaran media resminya, 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Saat ini pemerintah 

tengah melakukan regulasi terkait pencegahan dan perlindungan dari kekerasan seksual di tempat kerja 

oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).Regulasi ini nantinya akan ditetapkan sebagai Keputusan 

Menaker sembari menunggu disahkannya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

(RUU TPKS).(rpa)- #Komnas Perempuan- #Waspada Pelecehan Seksual- #Terhindar dari Pelecehan 

Seksual- #Cegah Pelecehan Seksual- #Pelecehan Seksual- #tindak pelecehan- #Terhindar dari Pelecehan 

Seksual 
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Title Lantik 60 Pejabat Baru, Menaker: Wujud Reformasi Birokrasi 

Kemenaker 

Author _noname 

Media Inews Portal Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.inews.id/finance/bisnis/lantik-60-pejabat-baru-menaker-wujud-reformasi-

birokrasi-kemenaker 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, melantik 60 pejabat baru di lingkungan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), pada Jumat (26/8/2022). Pejabat baru yang 

dilantik terdiri dari pejabat tinggi pratama, administrator, dan pengawas di Kemenaker. 

Dalam sambutannya, Menaker mengatakan pelantikan dan pengisian jabatan yang dilakukan 

pada hari ini merupakan salah satu implementasi dari 9 Lompatan Besar Kemnaker, yaitu 

bidang reformasi birokrasi. Menaker menekankan, pemenuhan reformasi birokrasi ini tentu 

harus memprioritaskan pengembangan SDM yang memiliki nilai-nilai nasionalisme, 

wawawasan global, integritas, profesional dan menguasai teknologi informasi. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, melantik 60 pejabat baru di lingkungan Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker), pada Jumat (26/8/2022). Pejabat baru yang dilantik terdiri dari pejabat 

tinggi pratama, administrator, dan pengawas di Kemenaker.Dalam sambutannya, Menaker mengatakan 

pelantikan dan pengisian jabatan yang dilakukan pada hari ini merupakan salah satu implementasi dari 9 

Lompatan Besar Kemnaker, yaitu bidang reformasi birokrasi.Menurut dia, reformasi birokrasi sangat 

penting untuk mencapai good governance serta melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar 

terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan 

(organisasi), ketatalaksanaan, dan SDM aparatur serta program dan anggaran di kementerian.Menaker 

menekankan, pemenuhan reformasi birokrasi ini tentu harus memprioritaskan pengembangan SDM yang 

memiliki nilai-nilai nasionalisme, wawawasan global, integritas, profesional dan menguasai teknologi 

informasi."Selain itu penguasaan bahasa asing, networking dan memiliki daya saing yang unggul untuk 

menjadi world class civil servant menjadi cita-cita yang harus kita wujudkan demi kemajuan Kementerian 

Ketenagakerjaan dan juga negara tercinta ini," ungkap Ida Fauziyah.Dia menjelaskan, pelantikan 

dilakukan sesuai dengan Permenaker Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola 

Kementerian Ketenagakerjaan, Permenaker Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 
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Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan, serta Permenaker Nomor 6 Tahun 2022 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BNSP.Dengan adanya perubahan organisasi dan pengisian serta 

pengukuhan jabatan ini, dia berharap agar semuanya segera menyesuaikan diri dan melakukan 

konsolidasi internal dan antar unit kerja."Penataan organisasi dan pengisian jabatan yang sudah 

dilaksanakan ini, juga harus diikuti dengan penataan personil pelaksana yang tepat, sehingga target-

target program kerja kementerian yang telah disusun dapat kita capai," tutur Ida Fauziyah. 
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Title Kapan JHT Bisa Dicairkan? Tak Perlu Tunggu Usia 56 Tahun, Simak 

Aturan Terbaru Permenaker Ini 

Author _noname 

Media Bangka Post Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://bangka.tribunnews.com/2022/08/26/kapan-jht-bisa-dicairkan-tak-perlu-tunggu-

usia-56-tahun-simak-aturan-terbaru-permenaker-ini 

Summary Sebelumnya, melansir dalam laman BPJS uang tunai yang besarnya merupakan nilai 

akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya, yang dibayarkan secara sekaligus apabila 

peserta mencapai usia 56 tahun, meninggal dunia, dan cacat total tetap. Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyatakan pencairan jaminan hari tua (JHT) kini tak lagi perlu 

menunggu usia 56 tahun. "Manfaat JHT dibayarkan secara tunai dan sekaligus pada pekerja 

pada saat mencapai usia pensiun sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan atau perjanjian kerja bersama atau mencapai usia 56 tahun" demikian bunyi 

Pasal 6 Permenaker Nomor 4/2022, Kamis (28/4). Kapan dana Jaminan Hari Tua (JHT) bisa 

dicairkan, menjadi pertanyaan besar bagi peserta yang mengikuti program JHT. 

 

 

 

Kapan dana Jaminan Hari Tua (JHT) bisa dicairkan, menjadi pertanyaan besar bagi peserta yang mengikuti 

program JHT.Diketahui JHT merupakan program dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan yakni manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia 

pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.Program ini menjadi pengganti terputusnya 

penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua.JHT menggunakan sistem tabungan 

pensiun yang bersifat wajib yang mengharuskan peserta untuk membayar iuran setiap 

bulan.Sebelumnya, melansir dalam laman BPJS uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi 

iuran ditambah hasil pengembangannya, yang dibayarkan secara sekaligus apabila peserta mencapai usia 

56 tahun, meninggal dunia, dan cacat total tetap.Namun kini sudah ada aturan baru Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran 

Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyatakan pencairan jaminan 

hari tua (JHT) kini tak lagi perlu menunggu usia 56 tahun.Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 4 Tahun 2022.Permenaker ini mengatur tentang tata cara 

dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua (JHT).Dalam beleid yang terbit 26 April 2022 
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tersebut disebutkan, klaim JHT bisa dicairkan tunai dan sekaligus pada saat usia pensiun sebagaimana 

yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja."Manfaat JHT dibayarkan 

secara tunai dan sekaligus pada pekerja pada saat mencapai usia pensiun sebagaimana diatur dalam 

perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama atau mencapai usia 56 tahun" 

demikian bunyi Pasal 6 Permenaker Nomor 4/2022, Kamis (28/4).Selain itu dalam aturan permenaker ini 

juga tertulis bahwa manfaat JHT dapat dibayarkan kepada peserta penerima manfaat JHT karena 

berakhirnya jangka waktu dalam perjanjian kerja atau peserta bukan penerima upah karena berhenti 

bekerja.Bagi peserta yang mengundurkan diri, JHT dapat dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah 

melewati masa tunggu satu bulan terhitung sejak diterbitkanya keterangan pengunduran diri dari 

pemberi kerja."Pengajuan pembayaran manfaat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri harus 

melampirkan kartu peseta BPJS ketenagakerjaan, kartu tanda penduduk atau bukti identitas lainya dan 

keterangan pengunduran diri dari pemberi kerja tempat peserta bekerja," bunyi pasal 9 dalam 

permenaker ini.Bagi peserta yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat dibayarkan secara 

tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu satu bulan terhitung sejak tanggal pemutusan 

hubungan kerja.Pengajuan pembayaran manfaat JHT bagi peserta yang terkena PHK sama dengan 

peserta JHT yang mengundurkan diri dari pekerjaanya.Perbedaanya hanya jika pengajuan pembayaran 

pada peserta yang mengundurkan diri melampirkan surat pengunduran diri, untuk peserta yang ter PHK 

harus menyertakan tanda terima laporan pemutusan hubungan kerja.Sebgai informasi dalam 

Permenaker No 4 tahun 2022 itu juga mengatur beberapa poin penting JHT diantaranya:- Pembayaran 

JHT bagi peserta yang meninggalkan Indonesia selamanya, maka dibayarkan kepada peserta yang 

merupakkan warga negara asing, pada saat sebelum atau setelah peserta meninggalkan Indoneia untuk 

selamanya.-Pembayaran JHT bagi peserta yang mengalami cacat total tetap,maka bisa dibayarkan 

sebelum mencapaai usia pensiun.Bagi peserta yang meninggal dunia, maka JHT akan dibayarkan kepada 

ahli waris peserta JHT. 
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Title Pt Sami Jepara Produksi Apa Author Mitha Paradilla Rayadi 

Media Noso Project Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Neutral 

Link http://nosoproject.com/pt-sami-jepara-produksi-apa.html 

Summary ( JEPARA FACTORY ). Source: jateng.tribunnews.com. DPRD Jepara Maunya Semua Buruh 

Pabrik Divaksinasi, Pengusaha: Masih Waiting List di Pemkab- Tribunjateng. DPRD Jepara 

Maunya Semua Buruh Pabrik Divaksinasi, Pengusaha: Masih Waiting List di Pemkab- 

Tribunjateng. Com Source: finance.detik.com. Pabrik di Jepara Ini Produksi 'Sistem Syaraf' 

Mobil di Dunia. SAMI-JF. 

 

 

SAMI-JF. Source: smktamtamaka.sch.idBKK | LOWONGAN PT SAMI JF ( JEPARA FACTORY ). Source: 

jateng.tribunnews.comDPRD Jepara Maunya Semua Buruh Pabrik Divaksinasi, Pengusaha: Masih Waiting 

List di Pemkab - Tribunjateng. com .Untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman 

perusahaan wajib mensosialisasikan K3. salah satu hal wajib yang harus disosialisasikan yaitu safety 

induction, hal ini tercantum dalam Undang - Undang Nomor 1 tahun 1970. Safety induction ini wajib 

disosialisasikan kepada siapa saja yang memasuki lingkungan kerja. Tujuan safety induction adalah untuk 

memberikan informasi terkait K3, untuk mencegah kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Nah 

kebetulan ig: @kemnaker dan @nakertrans.provjateng sedang mengadakan lomba safety induction 

antar perusahaan nih. Info lebih lanjut bisa cek IG Kemenaker dan Disnakertrans Prov Jawa Tengah 

ya.DPRD Jepara Maunya Semua Buruh Pabrik Divaksinasi, Pengusaha: Masih Waiting List di Pemkab - 

Tribunjateng. com Source: finance.detik.comPabrik di Jepara Ini Produksi 'Sistem Syaraf' Mobil di Dunia. 

Source: www.sami-jf.co.idPastikan Penerapan PPKM Darurat, Bupati Monitoring Perusahaan - Wartapati 

. 
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Title Data Tidak Sesuai Bisa Sebabkan Gagal Lolos Prakerja Gelombang 

42? Ini Cara mengatasinya ! 

Author _noname 

Media Tribun News Pontianak Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://pontianak.tribunnews.com/2022/08/26/data-tidak-sesuai-bisa-sebabkan-gagal-

lolos-prakerja-gelombang-42-ini-cara-mengatasinya 

Summary Penyebab Gagal Lolos Prakerja Gelombang 42 Akibat Data tidak sesuai. Prakerja Gelombang 

42 Telah ditutup dan saat ini peserta yang mendaftar tinggal menunggu apakah diterima 

atau tidak untuk prakerja Gelombang 42. Bagi para pendaftar di Prakerja Gelombang 42 jika 

seluruh persyaratan dipenuhi besar kemungkinan akan diterima. Sebagai informasi 

tambahan bahwa Kartu Prakerja Gelombang 42 kuotanya terbatas. 

 

 

 

Prakerja Gelombang 42 Telah ditutup dan saat ini peserta yang mendaftar tinggal menunggu apakah 

diterima atau tidak untuk prakerja Gelombang 42.Proses seleksi kartu Prakerja gelombang 42 

sepenuhnya dilakukan oleh panitia, proses ini termasuk dengan proses validasi administrasi.Kebijakan 

untuk menentukan kelulusan juga pada panitia prakerja.Bagi para pendaftar di Prakerja Gelombang 42 

jika seluruh persyaratan dipenuhi besar kemungkinan akan diterima.Sebagai informasi tambahan bahwa 

Kartu Prakerja Gelombang 42 kuotanya terbatas.Peluang untuk kalian yang mendaftar akan terbuka jika 

seluruh persyaratan kalian penuhi dengan benar.Syarat utama mendaftar Kartu Prakerja disetiap 

gelombangnya adalah tidak terdaftar sebagai penerima Stimulus lain, artinya kalian belum pernah 

menggunakan NIK pada KTP untuk mendaftar di bansos yang lain.Selain itu peluang untuk lolos prakerja 

harus melengkapi seluruh perayaratan dokumen.Cara cek pengumuman Prakerja gelombang 42 melalui 

dashboard.Peserta yang dinyatakan lolos seleksi Kartu Prakerja, akan mendapatkan notifikasi melalui 

SMS.Pemberitahuan ini akan disampaikan ke nomor telepon yang sebelumnya didaftarkan saat 

pembuatan akun.Oleh karena itu, pastikan nomor telepon yang dimasukkan saat mendaftarkan akun 

telah benar dan masih aktif.* Login ke laman* Kemudian, cek nomor Kartu Prakerja dan status saldo pada 

dashboard akun.* Jika lolos, akan muncul keterangan "Dana insentif kamu diberikan setelah penyelesaian 

pelatihan, bila belum ada dana yang ditransfer 7x24 jam Hubungi CS.* Jika tidak lolos, akan ada notifikasi 

"Kamu Belum Berhasil" pada dashboard akun Anda.Selanjutnya jangan lupa untuk menyambungkan akun 

e-wallet milik kalian dengan rekening bank untuk mencairkan insentif kartu prakerja.Insentif biaya 
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mencari kerja sebesar Rp 600. 000 per bulan yang akan diberikan selama 4 bulan.Insentif pengisian survei 

evaluasi Rp 50.000 untuk tiap survei evaluasi dari 3 survei evaluasi yang bisa diisi.dengan insentif tersebut 

anda bisa memilih pelatihan kartu prakerja pada platform digital seperti tokopedia, bukalapak dan 

Kemnaker.Penyebab Gagal Lolos Prakerja Gelombang 42 Akibat Data tidak sesuaiAgar bisa lolos terdaftar 

di Kartu Prakerja, peserta harus mengisi data sesuai dengan yang tertera di KTP.Pastikan semua data 

terisi seperti yang ada di KTP serta mencantumkan nomor ponsel yang aktif.Selain itu, unggah foto KTP 

dengan benar agar mudah terdeteksi.Dilihat dari unggahan instagram, ada beberapa ketentuan yang 

harus dipatuhi saat mengunggah foto KTP.Jika ketentuan-ketentuan tersebut dilanggar, maka dipastikan 

unggah foto KTP akan gagal.Demikian cara menegetahui penyebab gagal gabung prakerja karena data 

yang diinput saat mendaftar tidak sesuai, maka dari itu perbaikilah data yang akan digunakan terlebih 

dahulu agar bisa untuk mendaftar di gelombang selajutnya. 
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Title BSU 2022 Kapan Cair Tanggal Berapa? Berikut Pesan Resmi 

Kemenaker soal Jadwal Pencairan BLT Subsidi Gaji 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095365733/bsu-2022-kapan-cair-tanggal-

berapa-berikut-pesan-resmi-kemenaker-soal-jadwal-pencairan-blt-subsidi-gaji 

Summary Berikut pesan resmi Kemenaker soal jadwal pencairan BLT subsidi gaji Rp1 juta. BSU 2022 

kapan cair tanggal berapa? BSU 2022 hingga saat ini masih belum disalurkan oleh 

pemerintah kepada para pekerja. Tak sedikit yang lantas bertanya terkait BSU 2022 kapan 

cair hingga tanggal berapa bantuan tersebut mulai disalurkan. 

 

BSU 2022 kapan cair tanggal berapa? Berikut pesan resmi Kemenaker soal jadwal pencairan BLT subsidi 

gaji Rp1 juta.BSU 2022 hingga saat ini masih belum disalurkan oleh pemerintah kepada para pekerja.Tak 

sedikit yang lantas bertanya terkait BSU 2022 kapan cair hingga tanggal berapa bantuan tersebut mulai 

disalurkan.Untuk menjawab pertanyaan dan kekhawatiran para pekerja ini, Kemenaker pun 

menyampaikan keterangan resmi melalui pesan tertulis kepada para pekerja.Keterangan resmi tersebut 

berkaitan dengan jadwal pencairan BSU 2022 hingga alasan bantuan tersebut belum tersalurkan hingga 

saat ini.Kemenaker melalui akun Twitter resmi @KemnakerRI menjelaskan bahwa pihaknya saat ini 

sedang dalam tahap persiapan teknis pelaksanaan BSU.Terdapat sejumlah hal yang masih harus 

dipersiapkan sebelum BLT subsidi gaji untuk pekerja itu bisa mulai dibagikan.Selain masih harus 

mempersiapkan teknis pelaksanaan, Kemenaker juga menjelaskan bahwa pihaknya harus merevisi 

anggaran bersama Kementerian Keuangan. 
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Title Tahap Penyaluran BSU bagi yang Sudah Terdaftar sebagai 

Penerima Dana BLT Subsidi, Cek Link Kemnaker 

Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774271967/tahap-penyaluran-bsu-bagi-yang-

sudah-terdaftar-sebagai-penerima-dana-blt-subsidi-cek-link-kemnaker 

Summary - Berikut informasi mengenai proses penyaluran dana BSU 2022 bagi yang sudah terdaftar 

sebagai penerima BLT subsidi gaji tahun ini. Ketentuan itu diberikan pasalnua tidak semua 

pegawai dapat menjadi penerima BLT subsidi gaji yang disalurkan Kemnaker. Adapun 

sebelum menyalurkan dana bantuan BSU 2022 BLT subsidi gaji, Kemnaker mesti 

merampungkan regulasi teknisnya. Ada juga beberapa proses yang harus dilalui oleh 

Kemnaker dalam proses penyaluran dan BSU, di antaranya:. 

 

Berikut informasi mengenai proses penyaluran dana BSU 2022 bagi yang sudah terdaftar sebagai 

penerima BLT subsidi gaji tahun ini.Pekerja, buruh dan karyawan bisa mendapatkan BSU 2022 jika 

memenuhi syarat dan ketentuan Kemnaker.Ketentuan itu diberikan pasalnua tidak semua pegawai dapat 

menjadi penerima BLT subsidi gaji yang disalurkan Kemnaker.Diketahui, dana BSU 2022 merupakan 

program pemerintah dalam membantu pekerja, buruh dan karyawan dalam meningkatkan ekonomi 

mereka saat pandemi.Syarat utama yang harus dipenuhi jika ingin menjadi penerima BLT subsidi gaji, 

yakni memiliki penghasilan di bawah Rp3,5 juta dan aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.Adapun 

sebelum menyalurkan dana bantuan BSU 2022 BLT subsidi gaji, Kemnaker mesti merampungkan regulasi 

teknisnya.Regulasi ini diperlukan agar proses penyaluran dana bantuan BLT subsidi gaji BSU 2022 dapat 

berjalan cepat dan lancar.Ada juga beberapa proses yang harus dilalui oleh Kemnaker dalam proses 

penyaluran dan BSU, di antaranya: 
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Title Anggota DPRD Bangka Belitung Sebut Aturan Jaminan Pensiun Tak 

Adil, SPSI Minta Buruh Berani Action 

Author _noname 

Media Bangka Post Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://bangka.tribunnews.com/2022/08/26/anggota-dprd-bangka-belitung-sebut-aturan-

jaminan-pensiun-tak-adil-spsi-minta-buruh-berani-action 

Summary Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bangka Belitung (Babel), Darusman, 

mengatakan, mengenai Jaminan Pensiun ini seharusnya perlu disosialisasikan oleh lembaga 

yang berkompeten. Sama halnya disampaikan, Anggota DPRD Bangka Belitung, Johansen 

Tumanggor, dirinya tidak setuju terkait kebijakan Jaminan Pensiun (JP) yang baru bisa 

diterima saat usia memasuki 65 tahun. Jaminan Pensiun (JP) yang tak bisa langsung diterima 

saat peserta pensiun. Jaminan pensiun (JP) yang diterima per bulan itu, baru bisa diterima 

saat usianya memasuki 65 tahun. 

 

 

 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyampaikan aturanJaminan Pensiun (JP) 

yang tak bisa langsung diterima saat peserta pensiun.Jaminan pensiun (JP) yang diterima per bulan itu, 

baru bisa diterima saat usianya memasuki 65 tahun.Terkait manfaat pensiun yang baru bisa dinikmati 

pada usia 65 tahun, menimbulkan polemik, BPJS Ketenagakerjaan dianggap tidak adil dan membuat hak 

pekerja tergerus.Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung, Beliadi, menilai, sejak tahun kemarin riuh 

peraturan pemerintah (PP) terkait pencairan BPJS ini sudah menjadi perbincangan publik."Saat itu 

menteri tenaga kerja, menjelaskan akan membuat peraturan menteri (Permen) untuk menjadi solusi 

terhadap keluhan banyak masyarakat. Kalau tidak salah ibu menteri berjanji seperti itu dan saya baru 

baca hari ini kalau solusinya pencairan BPJS itu berdasarkan tahun lahir," ungkap Beliadi kepada 

Bangkapos.com, Jumat (26/8/2022)."Yang paling miris lahir di tahun 1978 baru bisa cair di usia 64 tahun, 

urutan tahun lahir ke atas itu pun ada yang masih di atas usia 60 tahun baru bisa cair. Saya lihat aturan 

ini bukan solusi yang baik, tapi solusi yang dibuat ini terkesan memecah atau menkotak-kotakan aspirasi," 

sesalnya.Dikatakannya, kekecewaan masyarakat berkaitan dengan tahun lahir, ada diakomodir sesuai 

aspirasi, tetapi ada pula yang diabaikan sama sekali, ini dianggapnya tidak pas."Kesannya hanya 

setengah-setengah, hati-hati seharusnya pemerintah mesti hadir dan adil untuk semua kalangan usia. 

Jangan kadis tenaga kerja enak saja bilang tidak ada yang lapor jadi kami tidak tahu. Gimana masyarakat 
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paham kalau anda belum sosialisasi apa harus menunggu masyarakat lapor baru sosialisasi, jadi aparatur 

sipil negara kok jawabnya seperti lepas tangan," saran Beliadi.Ia menegaskan, dinas terkait harus 

bersama semua elemen bahu membahu memecahkan masalah ini, karena sudah menjadi isu 

penting."Tetapi disaat mereka tidak ikut BPJS Ketenagakerjaan malah dipersulit untuk berurusan dengan 

pemerintah. Alasanya karena banyak urusan BPJS dijadikan syarat, tapi saat mereka minta hak malah 

disuruh menunggu sampai usia tertentu, yang menurut penilaian semua tenaga kerja sangat tidak adil," 

sesalnya.Beliadi mengharapkan, BPJS Ketenagakerjaan dapat membuat aturan yang lebih adil terkait 

aturan penerima jaminan pensiun."Misalkan ada stimulus bantuan lain tiap bulan dari pemerintah. Untuk 

mereka yang sudah pensiun di usia 56 tahun sampai usia mereka 64-65 ada rentan waktu 9 tahun ini 

siapkan stimulus dari pemda setempat untuk biaua hidup mereka jika tidak bisa kita usulkan Peraturan 

pemerintahnya diubah," kata Politikus Gerindra ini.Ia menegaskan, persoalan ini harus ada solusi buat 

masyarakat jangan Pemerintah Daerah dan dinas terkait hanya memberikan jawaban normatif."Pemda 

dan dinas terkait hanya memberikan jawaban normatif tanpa ada solusi real untuk mereka," 

tegasnya.Sama halnya disampaikan, Anggota DPRD Bangka Belitung, Johansen Tumanggor, dirinya tidak 

setuju terkait kebijakan Jaminan Pensiun (JP) yang baru bisa diterima saat usia memasuki 65 tahun."Kami 

kurang setuju uang pensiun baru bisa dinikmati usia 65 tahun. Kemudian sampai saat ini kami belum 

mengetahui dasar kebijakan BPJS Ketenagakerjaan ini, tempo hari ini sudah pernah gejolak namun saat 

ini tiba-tiba kok sudah ditetapkan," kata Johansen.Ia mengatakan, kebijakan berkaitan dengan Jaminan 

Pensiun (JP) ini perlu dilakukan evaluasi oleh BPJS Ketenagakerjaan."Alasannya dievaluasi, ketika kita 

sudah tidak bekerja, tentunya kita butuh sumber pendapatan, dengan dicairkannya BPJS mungkin bisa 

digunakan membuka usaha," katanya.Kemudian, menurutnya setelah tidak lagi bekerja, pensiunan tidak 

lagi mempunyai sumber pendapatan sebagaimana pada saat bekerja."Oleh sebab itu, dana pensiun 

merupakan salah satu solusi. Namun, jika jaminan pensiun tersebut belum bisa dicairkan, bisa saja yang 

bersangkutan sudah terlebih dahulu meninggal dunia misalnya. Ini akan tambah rumit lagi nanti secara 

administrasi, butuh dokumen tambahan sebab yang bersangkutan meninggal dunia. Mana tahu tidak ada 

keluargannya," ungkap Johansen.Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bangka Belitung (Babel), 

Darusman, mengatakan, mengenai Jaminan Pensiun ini seharusnya perlu disosialisasikan oleh lembaga 

yang berkompeten. Sehingga pegawai yang belum memahami bisa mengetahuinya."Kita berharap 

masyarakat tidak bertanya-tanya sejatinya dilakukan sosialisiasi oleh lembaga kompeten, disnaker yang 

mengawasi. Para pekerja harus kritis, mereka menolak tetapi mereka tidak berjuang, tahunya protes 

tidak berani, tidak membuat action kita sayangkan," kata Darusman.Ia menilai, untuk persoalan Jaminan 

Pensiun (JP) dianggap nilainya kecil, tetapi ada persoalan lain yang perlu diperhatikan, seperti upah yang 

diberikan perusahan dan kepesertaan buruh di BPJS Ketenagakerjaan."Nilai itu kecil, tetapi rata-rata 

upah yang dilaporkan oleh pengusaha ke BPJS Ketenagakerjaan itu upah minimum, itu tidak boleh. 

Seharusnya upah riil, yang dimaksud upah riil misalnya Rp 5 juta lapor Rp 5 juta, Rp 4 juta lapor Rp 4 juta," 

katanya.Menurutnya, pengawas tenaga kerja harus melakukan pengawasan ini, investigasi turun, untuk 

melihat cek berapa gaji idealnya disetiap perusahan."Perusahaan menyediakan buku upah, ketika 

pengawas datang bisa melihat upah yang diterapkan. Selama ini mana ada sampai seperti itu, pekerja 

yang penting ada gaji. Pekerja tidak paham atas haknya, tidak gigih terima mana adanya. Kalau saya 

ditanya, ini bukan soal bicara sekedar keberatan. Tetapi kepada intinya hak masyarakat kepada yang 

sudah dijamin konstitusi harus diterapkan," tegas Darusman. 
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Title Bagaimana Jika Saldo Pelatihan Kartu Prakerja Masih Sisa? Simak 

Penjelasan di prakerja.go.id 

Author _noname 

Media Tribun News Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/26/bagaimana-jika-saldo-pelatihan-kartu-

prakerja-masih-sisa-simak-penjelasan-di-prakerjagoid 

Summary Tanggapan tersebut diberikan manajemen Kartu Prakerja melalui komentar unggahan di 

akun Instagram @prakerja.go.id. Dalam unggahan yang memuat peringatan batas 

pembelian pelatihan Gelombang 38 tersebut, tampak sejumlah komentar dari peserta Kartu 

Prakerja. "Kalau bisa dihabiskan, kenapa harus disisakan?" jawab @prakerja.go.id. Tak hanya 

itu, manajemen Kartu Prakerja juga mengimbau kepada peserta untuk memanfaatkan saldo 

pelatihan secara maksimal. Beli Pelatihan Kartu Prakerja di Kemnaker. Cara Beli Pelatihan 

Kartu Prakerja di Tokopedia. 

 

 

 

Manajemen Kartu Prakerja memberikan tanggapan terkait pertanyaan peserta jika saldo pelatihan masih 

tersisa.Tanggapan tersebut diberikan manajemen Kartu Prakerja melalui komentar unggahan di akun 

Instagram @prakerja.go.id.Dalam unggahan yang memuat peringatan batas pembelian pelatihan 

Gelombang 38 tersebut, tampak sejumlah komentar dari peserta Kartu Prakerja.Satu di antara komentar 

tersebut ialah pertanyaan peserta Kartu Prakerja mengenai saldo pelatihan yang masih tersisa."Min saya 

sudah beli pelatihan, sisa saldo masih ada, apa itu harus dibelikan pelatihan lagi sampai saldo habis atau 

gimana?" tanya akun @iiskusmawati02.Pertanyaan tersebut langsung mendapat tanggapan dari pihak 

Kartu Prakerja.Pihak Kartu Prakerja menyarankan kepada peserta untuk menghabiskan saldo 

pelatihan."Kalau bisa dihabiskan, kenapa harus disisakan?" jawab @prakerja.go.id.Tak hanya itu, 

manajemen Kartu Prakerja juga mengimbau kepada peserta untuk memanfaatkan saldo pelatihan secara 

maksimal."tidak wajib (dihabiskan), bukan berarti tidak memanfaatkan saldo yang diberikan ya. 

Manfaatkan untuk dapat ilmu dengan maksimal," imbuh akun @prakerja.go.id.Komentar peserta Kartu 

Prakerja terkait saldo pelatihan yang masih tersisa.Oleh karena itu bagi peserta Kartu Prakerja yang masih 

memiliki saldo dan waktu pelatihan yang masih tersisa, bisa segera beli pelatihan lagi.Hal ini dimaksudkan 

agar peserta Kartu Prakerja dapat maksimal mendapatkan ilmu dari pelatihan yang diikuti.Cara Beli 

Pelatihan Kartu PrakerjaBeli Pelatihan Kartu Prakerja di KemnakerMetode pelatihan Prakerja di 
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Kemnaker menggunakan 2 metode, pelatihan online dan pelatihan tatap muka.1. Langkah Ikut Pelatihan 

di Kemnaker- Siapkan KTP dan KK;- Buat akun di account.kemnaker.go.id;- Pilih program pelatihan yang 

ada tanda Kartu Prakerja;- Pilih mitra pelatihan lalu klik daftar;- Masukkan 16 digit nomor kartu prakerja 

mu;- Mulai pelatihan;- Berikan ulasan melalui dashboar Kartu Prakerja dan Sisnaker setelah selesai 

pelatihan;- Dapatkan insentif yang akan ditransfer secara bertahap ke saldo e-wallet atau rekening yang 

terhubung dengan akun Kartu Prakerja;- Ikuti survei dalam 3 tahap dengan insentif pengisian survei total 

Rp 150 ribu;- Unduh sertifikat yang sudah dikirimkan Kemnaker melalui email.2. Cara Unduh Sertifikat 

Pelatihan- Kunjungi laman pelatihan.kemnaker.go.id;- Pilih menu Masuk;- Masukkan Nomor KTP/Nomor 

HP/email dan Password;- Klik Masuk Sekarang;- Pilih menu Pelatihan Saya;- Pilih judul pelatihan;- Pilih 

Lihat Nilai;- Klik Unduh Sertifikat.Cara Beli Pelatihan Kartu Prakerja di Tokopedia.Cara beli pelatihan Kartu 

Prakerja di Tokopedia. (Tokopedia)- Buka Aplikasi Tokopedia dan pastikan nomor handphone sudah 

terverifikasi;- Ketik Kartu Prakerja di kolom pencarian;- Pilih kategori Pelatihan dan pilih lembaga 

pelatihan yang diinginkan;- Klik "lihat detail" pada kelas yang diminati untuk cari tahu informasi terkait 

termasuk cara menemukan kode voucher;- Klik beli. Jangan lupa masukkan kodo promo bila tersedia;- 

Pilih "Lihat Semua" pada metode pembayaran. Pilih "Kartu Prakerja" pada bagian Program Pemerintah;- 

Masukkan 16 digit Nomor Kartu Prakerja dan lakukan verifikasi melalui SMS;- Setelah transaksi berhasil, 

cek kode voucher pada Histori Transaksi Top Up & Tagiha atau pada email yang terdaftar di Tokopedia;- 

Kode voucher berhasil ditukar! Kmau bisa ikut pelatihannya; 
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Title Menaker Dampingi Ibu Negara Tinjau Pelaksanaan Tes IVA di 

Tangerang 

Author Dedi Sofian 

Media Infopublik.id Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/661315/menaker-dampingi-ibu-

negara-tinjau-pelaksanaan-tes-iva-di-tangerang 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mendampingi Ibu Negara, Iriana Joko 

Widodo dan Istri Wakil Presiden, Wury Estu Handayani Ma'ruf Amin meninjau pelaksanaan 

pemeriksaan tes IVA kepada 500 pekerja perempuan di Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu 

(24/8/2022). 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. 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mendampingi Ibu Negara, Iriana Joko Widodo dan 

Istri Wakil Presiden, Wury Estu Handayani Ma'ruf Amin meninjau pelaksanaan pemeriksaan tes IVA 

kepada 500 pekerja perempuan di Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (24/8/2022). 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 Tahap Pencairan BSU 2022 Rp1 Juta Sudah Sampai Mana? Ini 

Penjelasan Menaker Ida Fauziyah! 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-794272205/tahap-pencairan-bsu-2022-rp1-juta-

sudah-sampai-mana-ini-penjelasan-menaker-ida-fauziyah 

Summary Terbaru, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memberikan penjelasan 

mengenai kabar BSU 2022. Namun, sebelum mengetahui penjelasan Menaker Ida Fauziyah 

ketahui terlebih dahulu syarat untuk mendapatkan BSU 2022 Rp1 juta. Simak jawaban 

Menaker Ida Fauziyah di bawah ini. Bantuan Subsidi Upah alias BSU 2022 belum juga 

dicairkan ke rekening pekerja atau buruh. 

 

 

 

Bantuan Subsidi Upah alias BSU 2022 belum juga dicairkan ke rekening pekerja atau buruh.Lantas sudah 

sampai mana proses pencairan BSU 2022? Simak jawaban Menaker Ida Fauziyah di bawah ini.Pekerja 

masih harap-harap cemas terkait BLT subsidi gaji yang belum juga cair hingga akhir Agustus ini.Terbaru, 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memberikan penjelasan mengenai kabar BSU 

2022.Namun, sebelum mengetahui penjelasan Menaker Ida Fauziyah ketahui terlebih dahulu syarat 

untuk mendapatkan BSU 2022 Rp1 juta.1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor 

Induk Kependudukan (NIK).2. Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan s.d 30 Juni 2021. 
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Title Hadapi Bonus Demografi, Produktivitas Pekerja Indonesia Masih di 

Bawah Rata-rata Negara ASEAN 

Author _noname 

Media Idx Channel Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.idxchannel.com/economics/hadapi-bonus-demografi-produktivitas-pekerja-

indonesia-masih-di-bawah-rata-rata-negara-asean 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut produktivitas pekerja di Indonesia 

hampir berada di bawah rata-rata negara di Asia Tenggara (ASEAN). Selain itu, Kemnaker 

mencatat Indonesia memiliki daya saing digital yang relatif rendah dengan peringkat 53 dari 

64 negara. Hal itu pun menjadi pekerjaan rumah pemerintah di tengah persiapan hadapi 

bonus demografi. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor pun berharap semua 

pihak ikut andil menyelesaikan masalah tersebut. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut produktivitas pekerja di Indonesia hampir berada 

di bawah rata-rata negara di Asia Tenggara (ASEAN). Hal itu pun menjadi pekerjaan rumah pemerintah 

di tengah persiapan hadapi bonus demografi.Selain itu, Kemnaker mencatat Indonesia memiliki daya 

saing digital yang relatif rendah dengan peringkat 53 dari 64 negara. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 

Afriansyah Noor pun berharap semua pihak ikut andil menyelesaikan masalah tersebut.Menurut dia, 

permasalahan sektor ketenagakerjaan dalam negeri tidak hanya dapat diselesaikan oleh pemerintah. 

Terutama dalam meningkatkan kualitas SDM dan menciptakan peluang kesempatan kerja."Pada 

akhirnya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, butuh dukungan semua stakeholder dalam mengatasi 

masalah ketenagakerjaan," ungkap Afriansyah Jumat 
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Title Menaker Lantik 60 Pejabat Tinggi Pratama, Administrator dan 

Pengawas di Lingkungan Kemnaker 

Author Warta 

Pembaruan 

Media Wartapembaruan.co.id Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/menaker-lantik-60-pejabat-tinggi.html 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melantik 60 pejabat yang terdiri atas 

pejabat tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan Kementerian 

Ketenagakerjaan pada Jumat (26/8/2022) di Gedung Serbaguna Kemnaker, Jakarta. 

Pelantikan dilakukan sesuai dengan Permenaker Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi 

dan Tata Kelola Kementerian Ketenagakerjaan, Permenaker Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan, serta 

Permenaker Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BNSP. 

"Pelantikan dan pengisian jabatan yang dilakukan pada hari ini merupakan salah satu 

implementasi dari 9 Lompatan Besar Kemnaker, yaitu bidang reformasi birokrasi," kata 

Menaker dalam sambutannya. Meski demikian, Menaker, menekankan bahwa pemenuhan 

reformasi birokrasi ini tentu harus memprioritaskan pengembangan SDM yang memiliki 

nilai-nilai nasionalisme, wawawasan global, integritas, profesional dan menguasai teknologi 

informasi. 

 

 

 

 Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melantik 60 pejabat yang terdiri atas pejabat tinggi 

pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan pada Jumat 

(26/8/2022) di Gedung Serbaguna Kemnaker, Jakarta.Pelantikan dilakukan sesuai dengan Permenaker 

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Ketenagakerjaan, Permenaker 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian 

Ketenagakerjaan, serta Permenaker Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

BNSP."Pelantikan dan pengisian jabatan yang dilakukan pada hari ini merupakan salah satu implementasi 

dari 9 Lompatan Besar Kemnaker, yaitu bidang reformasi birokrasi," kata Menaker dalam 

sambutannya.Menurutnya, reformasi birokrasi sangat penting untuk mencapai good governance serta 

melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, 

terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan SDM aparatur serta 
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program dan anggaran di kementerian.Meski demikian, Menaker, menekankan bahwa pemenuhan 

reformasi birokrasi ini tentu harus memprioritaskan pengembangan SDM yang memiliki nilai-nilai 

nasionalisme, wawawasan global, integritas, profesional dan menguasai teknologi informasi."Selain itu 

penguasaan bahasa asing, networking dan memiliki daya saing yang unggul untuk menjadi world class 

civil servant menjadi cita-cita yang harus kita wujudkan demi kemajuan Kementerian Ketenagakerjaan 

dan juga negara tercinta ini," ujar Menaker.Dengan adanya perubahan organisasi dan pengisian serta 

pengukuhan jabatan ini, ia harapkan agar semuanya segera menyesuaikan diri dan melakukan konsolidasi 

internal dan antar unit kerja."Penataan organisasi dan pengisian jabatan yang sudah dilaksanakan ini, 

juga harus diikuti dengan penataan personil pelaksana yang tepat, sehingga target-target program kerja 

kementerian yang telah disusun dapat kita capai," pungkas Menaker Ida Fauziyah. 
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Title Menaker Ida Lantik 60 Pejabat di Lingkungan Kemnaker - 

Dobrak 

Author Reza Fauzan 

Media Dobrak.co Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.dobrak.co/news/pr-934272330/menaker-ida-lantik-60-pejabat-di-lingkungan-

kemnaker 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melantik 60 pejabat yang terdiri atas 

pejabat tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan Kementerian 

Ketenagakerjaan pada Jumat (26/8/2022) di Gedung Serbaguna Kemnaker, Jakarta. 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melantik 60 pejabat yang terdiri atas pejabat tinggi 

pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan pada Jumat 

(26/8/2022) di Gedung Serbaguna Kemnaker, Jakarta. Pelantikan dilakukan sesuai dengan Permenaker 

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Ketenagakerjaan, Permenaker 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian 

Ketenagakerjaan, serta Permenaker Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

BNSP. Menaker dalam sambutannya mengatakan, pelantikan dan pengisian jabatan yang dilakukan pada 

hari ini merupakan salah satu implementasi dari 9 Lompatan Besar Kemnaker, yaitu bidang reformasi 

birokrasi. Menurutnya, reformasi birokrasi sangat penting untuk mencapai good governance serta 

melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, 

terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan SDM aparatur serta 

program dan anggaran di kementerian.Meski demikian, ia menekankan bahwa pemenuhan reformasi 

birokrasi ini tentu harus memprioritaskan pengembangan SDM yang memiliki nilai-nilai nasionalisme, 

wawawasan global, integritas, profesional dan menguasai teknologi informasi. "Selain itu penguasaan 

bahasa asing, networking dan memiliki daya saing yang unggul untuk menjadi world class civil servant 

menjadi cita-cita yang harus kita wujudkan demi kemajuan Kementerian Ketenagakerjaan dan juga 

negara tercinta ini," ucap Menaker. Dengan adanya perubahan organisasi dan pengisian serta 

pengukuhan jabatan ini, ia harapkan agar semuanya segera menyesuaikan diri dan melakukan konsolidasi 

internal dan antar unit kerja."Penataan organisasi dan pengisian jabatan yang sudah dilaksanakan ini, 

juga harus diikuti dengan penataan personil pelaksana yang tepat, sehingga target-target program kerja 

kementerian yang telah disusun dapat kita capai," ujarnya. 
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Title BSU 2022 Dialokasikan, Pekerja Bakal Terima BLT Subsidi Gaji 

Rp1 Juta Tak Lama Lagi 

Author _noname 

Media Ayo Surabaya Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784271544/bsu-2022-dialokasikan-pekerja-

bakal-terima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-tak-lama-lagi 

Summary BSU 2022 kembali digulirkan. Pemerintah menetapkan dana BSU 2022 Rp500 ribu yang 

diberikan sekaligus selama dua bulan. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, BSU 2022 

tersebut merupakan dana bantuan bagi pekerja yang menciptakan Covid-19 yang dicairkan 

berupa dana. Tak hanya, penerima manfaat BSU 2022 dari pekerja yang memenuhi syarat, 

seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 21 

Tahun 2021. 

 

 

 

Bantuan subsidi telah memasuki tahun ketiga. BSU 2022 kembali digulirkan. Kabarnya, pada Agustus ini 

subsidi gaji BLT telah di alokasikan.dana BLT subsidi gaji yang diterima setiap pekerja berbeda dengan 

tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah menetapkan dana BSU 2022 Rp500 ribu yang diberikan sekaligus 

selama dua bulan.Artinya setiap pekerja yang berhak, bakal menerima gaji subsidi BLT Rp1 juta. Sama 

seperti tahun-tahun sebelumnya, BSU 2022 tersebut merupakan dana bantuan bagi pekerja yang 

menciptakan Covid-19 yang dicairkan berupa dana.Tak hanya, penerima manfaat BSU 2022 dari pekerja 

yang memenuhi syarat, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 

Nomor 21 Tahun 2021.Secara umum, pekerja yang berhak menerima BSU 2022 adalah yang menerima 

gaji tak lebih dari Rp3,5 juta per bulan, terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan tentu saja 

sebagai warga negara Indonesia.Kabar mengenai alokasinya BSU 2022, menjadi titik terang dan kabar 

gembira bagi pekerja yang telah menantikan sejak April lalu, saat pemerintah kembali memberikan 

informasi pengiriman dana BLT subsidi gaji.Empat bulan penantian sepertinya bakal segera berakhir. 

Bantuan subsidi seiring diperkirakan bakal cair tak lama lagi dengan informasi Kemnaker tersebut.Dapat 

dijangkau oleh Kemnaker untuk memastikan tanggal pelaksanaan BSU 2022 hingga saat ini. Selain alur 

yang panjang dan jumlah penerima yang tak sedikit, nyatanya anggaran BLT subsidi gaji berasal dari dana 

Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang berada di bawah kendali 

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian. 
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Title Serikat Pekerja Mendukung Penuh 

Pengembangan Hubungan Industrial 

Pancasila (HIP) 

Author Zoë Richards Is The Night Politics 

Reporter For Rajacreator News. 

Media Buruh.online Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://buruh.online/serikat-pekerja-mendukung-penuh-pengembangan-hubungan-

industrial-pancasila-hip-10792.html 

Summary H. Sutomo, S.H, M.M, MK3L Ketua Apindo Kabupaten Bekasi dalam sambutannya 

menjelaskan Training Of Trainers (TOT) Industrial Relation Pancasila ini, berisi :. Konsep dan 

Pengantar Hubungan Industrial Pancasila (HIP).Membelajarkan Kompetensi Orang Dewasa 

Untuk Mengajar Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) Di Perusahaan. 

Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) Di Perusahaan. Penjabaran Sarana-Sarana 

Hubungan Industrial Pancasila (HIP). H. Sutomo juga menjelaskan HIP sebagai sarana 

pengembangan diri dan peningkatan daya saing perusahaan. 

 

 

 

 Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten Assosiasi Pengusaha Indonesia (DPK APINDO) Kabupaten Bekasi, 

melaksanakan Training Of Trainers (TOT) Industrial Relation Pancasila selama dua hari, dari tanggal 22 

sampai 23 Agustus 2022. Pj Bupati Bekasi Dr. Dani Ramdan MT membuka kegiatan Training Of Trainers 

(TOT) Industrial Relation Pancasila berlangsung di Aula Kantor Kawasan Industri MM-2100, Cibitung, 

Kabupaten Bekasi, Senin (22/8/2022) pagi ini. Training Of Trainers (TOT) Industrial Relation Pancasila tadi 

menghadirkan nara sumber Dr. H. Bomer Pasaribu, S.H, MSi mantan Menaker RI dan Ketua Umum SPSI, 

Heru Widianto, S.E, M.M Direktur KPPHI, R. Abdullah Ketua DP KSPSI Kab-Kota Bekasi dan Ketua Umum 

SP KEP SPSI. Pada pembukaan kegiatan Training Of Trainers (TOT) Industrial Relation Pancasila hari ini, 

dibuka oleh Pj. Bupati Bekasi Dr. Dani Ramdan MT dan dihadiri sekitar 25 perwakilan HRD Perusahaan 

dan Perwakilan SP/SB yang ada di Kabupaten Bekasi. H. Sutomo, S.H, M.M, MK3L Ketua Apindo 

Kabupaten Bekasi dalam sambutannya menjelaskan Training Of Trainers (TOT) Industrial Relation 

Pancasila ini, berisi :Konsep dan Pengantar Hubungan Industrial Pancasila (HIP).Membelajarkan 

Kompetensi Orang Dewasa Untuk Mengajar Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) Di 

Perusahaan. Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) Di Perusahaan. Penjabaran Sarana-Sarana 

Hubungan Industrial Pancasila (HIP).H. Sutomo juga menjelaskan HIP sebagai sarana pengembangan diri 
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dan peningkatan daya saing perusahaan. Sasaran TOT hari ini adalah, agar peserta memahami, 

menghayati dan meyakini bahwa aplikasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 

dalam lingkungan pekerjaan. Sementara itu pokok-pokok pikiran HIP :Keseluruhan sila-sila dalam 

Pancasila secara utuh, dan bulat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Pengusaha dan pekerja 

tidak dibedakan karena golongan, keyakinan, politik, paham, aliran, agama, suku maupun jenis kelamin. 

Menghilangkan perbedaan dan mengembangkan persamaan serta perselisihan yang timbul harus 

diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat."Sementara itu landasan hukum Hubungan Industrial 

Pancasila, pertama landasan Idiil adalah Pancasila, kedua landasan Konstitusional adalah UUD 1945, 

ketiga landasan operasional adalah rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) atau rencana 

pembangunan jangka menengah (RPJM) dan yang ke-empat landasan Peraturan Perundang dan 

Kebijaksanaan Pemerintah,"ungkap H. Sutomo. Pj Bupati Bekasi Dr. H Dani Ramdan, MT dalam 

sambutannta sebelum membuka acara TOT, mengaku bangga karena Kabupaten Bekasi sebagai daerah 

tingkat II, dan memiliki kawasan industri terbesar di Indonesia. Telah dilaksanakan kegiatan Training Of 

Trainers (TOT) Industrial Relation Pancasila. Alasan lainnya karena di perusahaan itu, kegiatannya bukan 

hanya merekrut dan menempatkan para pekerja, tetapi para pekerja itu juga harus dibina dan diayomi. 

Pj Bupati Dani Ramdan, tadi juga menyampaikan informasi bahwa selama dua bulan terakhir ini, telah 

ada 61 perusahaan di Kabupaten Bekasi. Telah fokus merekrut tenaga kerja lokal, selanjutnya disalurkan 

bekerja di perusahaan indistri Bekasi dan tentu dengan dibekali kompetensi terlebih dulu. HIP menurut 

Pj Bupati, kegiatan Training Of Trainers (TOT) Industrial Relation Pancasila bisa menjadi solusi mendasar 

dunia industri di Kabupaten Bekasi. Agar industri di Kabupaten Bekasi itu selalu terdepan selamanya. 

Tentu dengan cara, terus menerus harus mengembangkan diri juga. Termasuk dari sisi teknologinya, juga 

harus menuju tekonologi industry 4.0. Maka HIP-lah jawabannya, sebagai praktek yang nyata dan konkrit. 

"Sehingga Kabupaten Bekasi, terdepan terus dalam menangani hubungan industrial Pancasila dan hal 

ketenagakerjaan. "Saya percayakan penuh, kepada Pak Kadisnaker yang baru saja diangkat, agar dapat 

segera merancang, TOT Hubungan Industrial Pancasila (HIP) di Kabupaten Bekasi, termasuk berapa 

anggarannya,"ungkap Dani Ramdan. R. Abdullah Ketua DPC K-SPSI Kabupaten-Kota Bekasi dan Ketua 

Umum SP KEP SPSI, dalam sambutannya pada acara Training Of Trainers (TOT) Industrial Relation 

Pancasila hari ini, menyatakan mendukung penuh. Menurut R. Abdullah, kegiatan Training Of Trainers 

(TOT) Industrial Relation Pancasila yang diluncurkan Apindo Kabupaten Bekasi. HRD yang sukses itu kata 

R. Abdullah, yang mampu membina para pekerjanya. Sedangkan SP yang sukses, adalah yang mampu 

menghasilkan PKB. "Pada tahun 2022 ini, reaktualisasi kembali Hubungan Industrial Pancasila (HIP) dapat 

berlangsung di semua perusahaan di Kabupaten Bekasi sebagai daerah industri. Dan saya pun berharap 

agar HIP ini agar dapat diatur kembali, minimal dalam bentuk SK Menteri, agar HIP berlaku di seluruh 

Indonesia," harap R. Abdullah. 
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Title Perusahaan di Jerman Diminta Buka Kembali Tawaran WFH Author Custom Css 

Media Nusa Daily Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Neutral 

Link http://nusadaily.com/lifestyle-en/health-en/perusahaan-di-jerman-diminta-buka-kembali-

tawaran-wfh.html 

Summary Untuk melindungi diri dari Corona, bekerja dari rumah harus lebih mudah lagi pada musim 

gugur di Jerman. Setelah liburan musim panas yang menyenangkan, jutaan karyawan di 

Jerman dapat kembali ke kantor tempat mereka bekerja mulai musim gugur. 

 

Untuk melindungi diri dari Corona, bekerja dari rumah harus lebih mudah lagi pada musim gugur di 

Jerman. Aturan ketat harus diterapkan di sana.Setelah liburan musim panas yang menyenangkan, jutaan 

karyawan di Jerman dapat kembali ke kantor tempat mereka bekerja mulai musim gugur.Dilansir dari 

morgenpost.de, jika jumlah infeksi corona kembali meningkat dalam waktu dekat. Menteri tenaga kerja 

federal Jerman, Hubertus Heil, ingin kembali mewajibkan pemilik perusahaan seperti pada fase-fase awal 

pandemi, untuk menawarkan para karyawan kesempatan bekerja dari rumah atau work from home 

(WFH).Seperti dari draf kementerian untuk peraturan keselamatan kerja SARS-CoV-2, yang tersedia 

untuk tim redaksi morgenpost. Peraturan tersebut mulai berlaku pada 1 Oktober hingga 7 April 2023. 

Tujuannya adalah untuk melindungi karyawan perusahan di Jerman dari infeksi corona di tempat 

kerja.Menurut rancangan tersebut, pemilik perusahaan harus kembali memberi tawaran kepada 

karyawan mereka. Tawaran tersebut berupa melakukan pekerjaan dari rumah jika tidak ada alasan 

operasional yang memaksa karyawan harus hadir di kantor.Hal itu bertujuan untuk mengurangi kontak 

langsung operasional, misalnya dengan mengurangi penggunaan ruangan tertutup secara 

bersama.Namun, untuk karyawan sendiri tidak diwajibkan menerima dan melaksanakan tawaran itu. 

Dengan kata lain karyawan bebas memilih untuk hadir di kantor atau bekerja dari rumah.Ada juga aturan 

untuk aktivitas yang tidak bisa dilakukan dari rumah. Misalnya, pemilik perusahaan di Jerman harus 

mematuhi banyak aturan tentang kebersihan tempat kerja.Untuk hal tersebut, pemilik perusahaan wajib 

menawarkan semua karyawan untuk melakukan tes antigen setidaknya dua kali dalam satu 

minggu.Perusahaan juga harus terus menyediakan masker dan karyawan diharuskan untuk selalu 

mengenakan masker di tempat kerja.Fokus tindakan perlindungan adalah kewajiban dari sebuah 

perusahaan di sana untuk menciptakan rasa aman bagi karyaawan mereka. Pemilik perusahaan juga 

harus memastikan dan mewajibkan seluruh karyawan sudah mendapat vaksinasi virus corona SARS-CoV- 
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Title Anggota Dewan Babel Sebut Aturan Jaminan Pensiun Tak 

Adil, SPSI Minta Buruh Berani Action 

Author bangkapos.com 

Media Bangka Post Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://bangka.tribunnews.com/2022/08/26/anggota-dewan-babel-sebut-aturan-jaminan-

pensiun-tak-adil-spsi-minta-buruh-berani-action 

Summary Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bangka Belitung (Babel), Darusman, 

mengatakan, mengenai Jaminan Pensiun ini seharusnya perlu disosialisasikan oleh lembaga 

yang berkompeten. Sama halnya disampaikan, Anggota DPRD Babel Johansen Tumanggor, 

dirinya tidak setuju terkait kebijakan Jaminan Pensiun (JP) yang baru bisa diterima saat usia 

memasuki 65 tahun. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan 

menyampaikan aturan Jaminan Pensiun (JP) yang tak bisa langsung diterima saat peserta 

sudah pensiun. Jaminan pensiun (JP) yang diterima per bulan itu, baru bisa diterima saat 

usianya memasuki 65 tahun. 

 

 

 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyampaikan aturan Jaminan Pensiun (JP) 

yang tak bisa langsung diterima saat peserta sudah pensiun.Jaminan pensiun (JP) yang diterima per bulan 

itu, baru bisa diterima saat usianya memasuki 65 tahun.Terkait manfaat pensiun yang baru bisa dinikmati 

pada usia 65 tahun, menimbulkan polemik, karena BPJS Ketenagakerjaan dianggap tidak adil dan 

membuat hak pekerja tergerus.Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel), Beliadi, Jumat 

(26/8/2022) mengatakan, sejak tahun kemarin riuh peraturan pemerintah (PP) terkait pencairan BPJS ini 

sudah menjadi perbincangan di publik."Saat itu menteri tenaga kerja, menjelaskan akan membuat 

peraturan menteri (Permen) untuk menjadi solusi terhadap keluhan banyak masyarakat. Kalau tidak 

salah ibu menteri berjanji seperti itu dan saya baru baca hari ini kalau solusinya pencairan BPJS itu 

berdasarkan tahun lahir," kata Beliadi kepada Bangkapos.com, siang tadi."Yang paling miris lahir di Tahun 

1978 baru bisa cair di usia 64 tahun, urutan tahun lahir ke atas itu pun ada yang masih di atas usia 60 

tahun baru bisa cair. Saya lihat aturan ini bukan solusi yang baik, tapi solusi yang dibuat ini terkesan 

memecah atau menkotak-kotakan aspirasi," katanya.Dikatakannya, kekecewaan masyarakat berkaitan 

dengan tahun lahir, ada diakomodir sesuai aspirasi, tetapi ada pula yang diabaikan sama sekali, ini 

dianggapnya tidak pas."Kesannya hanya setengah-setengah, hati-hati seharusnya pemerintah mesti 
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hadir dan adil untuk semua kalangan usia. Jangan kadis tenaga kerja enak saja bilang tidak ada yang lapor 

jadi kami tidak tahu. Gimana masyarakat paham kalau anda belum sosialisasi apa harus menunggu 

masyarakat lapor baru sosialisasi, jadi aparatur sipil negara kok jawabnya seperti lepas tangan," 

katanya.Ia menegaskan, dinas terkait harus bersama semua elemen bahu membahu memecahkan 

masalah ini, karena sudah menjadi isu penting."Tetapi disaat mereka tidak ikut BPJS Ketenagakerjaan 

malah dipersulit untuk berurusan dengan pemerintah. Alasanya karena banyak urusan BPJS dijadikan 

syarat, tapi saat mereka minta hak malah disuruh menunggu sampai usia tertentu, yang menurut 

penilaian semua tenaga kerja sangat tidak adil,"tegasnya.Beliadi mengharapkan, BPJS Ketenagakerjaan 

dapat membuat aturan yang lebih adil terkait aturan penerima Jaminan Pensiun."Misalkan ada stimulus 

bantuan lain tiap bulan dari pemerintah. Untuk mereka yang sudah pensiun di usia 56 tahun sampai usia 

mereka 64-65 ada rentan waktu 9 tahun ini siapkan stimulus dari pemda setempat untuk biaua hidup 

mereka jika tidak bisa kita usulkan Peraturan pemerintahnya diubah," kata Politikus Gerindra ini.Ia 

menegaskan, persoalan ini harus ada solusi buat masyarakat jangan Pemerintah Daerah dan dinas terkait 

hanya memberikan jawaban normatif. "Pemda dan dinas terkait hanya memberikan jawaban normatif 

tanpa ada solusi real untuk mereka," tegasnya.Sama halnya disampaikan, Anggota DPRD Babel Johansen 

Tumanggor, dirinya tidak setuju terkait kebijakan Jaminan Pensiun (JP) yang baru bisa diterima saat usia 

memasuki 65 tahun."Kami kurang setuju uang pensiun baru bisa dinikmati usia 65 tahun. Kemudian 

sampai saat ini kami belum mengetahui dasar kebijakan BPJS Ketenagakerjaan ini, tempo hari ini sudah 

pernah gejolak namun saat ini tiba-tiba kok sudah ditetapkan," kata Johansen.Ia mengatakan, kebijakan 

berkaitan dengan Jaminan Pensiun (JP) ini perlu dilakukan evaluasi oleh BPJS 

Ketenagakerjaan."Alasannya dievaluasi, ketika kita sudah tidak bekerja, tentunya kita butuh sumber 

pendapatan, dengan dicairkannya BPJS mungkin bisa digunakan membuka usaha," katanya.Kemudian, 

menurutnya setelah tidak lagi bekerja, pensiunan tidak lagi mempunyai sumber pendapatan 

sebagaimana pada saat bekerja."Oleh sebab itu, dana pensiun merupakan salah satu solusi. Namun, jika 

Jaminan Pensiun tersebut belum bisa dicairkan, bisa saja yang bersangkutan sudah terlebih dahulu 

meninggal dunia misalnya. Ini akan tambah rumit lagi nanti secara administrasi, butuh dokumen 

tambahan sebab yang bersangkutan meninggal dunia. Mana tahu tidak ada keluargannya," 

terangnya.Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bangka Belitung (Babel), Darusman, 

mengatakan, mengenai Jaminan Pensiun ini seharusnya perlu disosialisasikan oleh lembaga yang 

berkompeten. Sehingga pegawai yang belum memahami bisa mengetahuinya."Kita berharap masyarakat 

tidak bertanya-tanya sejatinya dilakukan sosialisiasi oleh lembaga kompeten, disnaker yang mengawasi. 

Para pekerja harus kritis, mereka menolak tetapi mereka tidak berjuang, tahunya protes tidak berani, 

tidak membuat action kita sayangkan," kata Darusman.Dikatakannya, untuk persoalan Jaminan Pensiun 

(JP) dianggap nilainya kecil, tetapi ada persoalan lain yang perlu diperhatikan, seperti upah yang diberikan 

perusahan dan kepesertaan buruh di BPJS Ketenagakerjaan."Nilai itu kecil, tetapi rata rata upah yang 

dilaporkan oleh pengusaha ke BPJS Ketenagakerjaan itu upah minimum, itu tidak boleh. Seharusnya upah 

riil, yang dimaksud upah riil misalnya Rp5 juta lapor Rp5 juta, Rp4 juta lapor Rp4 juta," 

katanya.Menurutnya, pengawas tenaga kerja harus melakukan pengawasan ini, investigasi turun, untuk 

melihat cek berapa gaji idealnya disetiap perusahan."Perusahaan menyediakan buku upah, ketika 

pengawas datang bisa melihat upah yang diterapkan. Selama ini mana ada sampai seperti itu, pekerja 

yang penting ada gaji. Pekerja tidak paham atas haknya, tidak gigih terima mana adanya. Kalau saya 

ditanya, ini bukan soal bicara sekedar keberatan. Tetapi kepada intinya hak masyarakat kepada yang 

sudah dijamin konstitusi harus diterapkan," tegasnya. 
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Title Menaker Melantik 60 Pejabat di Lingkungan Kemnaker Author Maulina Lestari 

Media Pewartasatu.com Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Neutral 

Link http://pewartasatu.com/menaker-melantik-60-pejabat-di-lingkungan-kemnaker 

Summary Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah melantik 60 pejabat yang terdiri atas pejabat tinggi 

pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan pada 

Jumat (26/8/2022) di Gedung Serbaguna Kemnaker, Jakarta. Pelantikan dilakukan sesuai 

dengan Permenaker Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian 

Ketenagakerjaan, Permenaker Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan, serta Permenaker Nomor 6 Tahun 2022 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BNSP. Menaker dalam sambutannya 

mengatakan, pelantikan dan pengisian jabatan yang dilakukan pada hari ini merupakan salah 

satu implementasi dari 9 Lompatan Besar Kemnaker, yaitu bidang reformasi birokrasi. 

"Selain itu penguasaan bahasa asing, networking dan memiliki daya saing yang unggul untuk 

menjadi world class civil servant menjadi cita-cita yang harus kita wujudkan demi kemajuan 

Kementerian Ketenagakerjaan dan juga negara tercinta ini," ucap Menaker. 

 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah melantik 60 pejabat yang terdiri atas pejabat tinggi pratama, 

administrator, dan pengawas di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan pada Jumat (26/8/2022) di 

Gedung Serbaguna Kemnaker, Jakarta. Pelantikan dilakukan sesuai dengan Permenaker Nomor 1 Tahun 

2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Ketenagakerjaan, Permenaker Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan, serta 

Permenaker Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BNSP. Menaker dalam 

sambutannya mengatakan, pelantikan dan pengisian jabatan yang dilakukan pada hari ini merupakan 

salah satu implementasi dari 9 Lompatan Besar Kemnaker, yaitu bidang reformasi birokrasi. Menurutnya, 

reformasi birokrasi sangat penting untuk mencapai good governance serta melakukan pembaharuan dan 

perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-

aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan SDM aparatur serta program dan anggaran di 

kementerian. Meski demikian, ia menekankan bahwa pemenuhan reformasi birokrasi ini tentu harus 

memprioritaskan pengembangan SDM yang memiliki nilai-nilai nasionalisme, wawasan global, integritas, 

profesional dan menguasai teknologi informasi. "Selain itu penguasaan bahasa asing, networking dan 

memiliki daya saing yang unggul untuk menjadi world class civil servant menjadi cita-cita yang harus kita 

wujudkan demi kemajuan Kementerian Ketenagakerjaan dan juga negara tercinta ini," ucap Menaker. 

Dengan adanya perubahan organisasi dan pengisian serta pengukuhan jabatan ini, ia harapkan agar 

semuanya segera menyesuaikan diri dan melakukan konsolidasi internal dan antar unit kerja. "Penataan 

organisasi dan pengisian jabatan yang sudah dilaksanakan ini, juga harus diikuti dengan penataan 

personil pelaksana yang tepat, sehingga target-target program kerja kementerian yang telah disusun 

dapat kita capai," ujarnya. 
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Title 3 Penyebab BSU 2022 Tak sampai ke Penerima, Kenali Alasan BLT 

Subsidi Gagal Cair ke Pekerja 

Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Negative 

Link http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774272600/3-penyebab-bsu-2022-tak-sampai-

ke-penerima-kenali-alasan-blt-subsidi-gagal-cair-ke-pekerja 

Summary Berikut sejumlah alasan terkait penyebab BSU 2022 tidak sampai ke penerima hingga akhir 

Agustus ini. Isu tersebut datang karena BSU 2022 yang rencananya cair ke penerima pada 

April lalu belum juga tersalurkan ke rekening pekerja. Hal itu menimbulkan berbagai persepsi 

dari pekerja yang merasa BSU 2022 mereka gagal cair tahun ini. - Ada sejumlah penyebab 

mengapa BLT subsidi gaji tahun ini gagal cair ke pekerja, buruh, karyawan dan pegawai. 

 

 

 

- Ada sejumlah penyebab mengapa BLT subsidi gaji tahun ini gagal cair ke pekerja, buruh, karyawan dan 

pegawai.Berikut sejumlah alasan terkait penyebab BSU 2022 tidak sampai ke penerima hingga akhir 

Agustus ini.Kini beredar kabar jika BLT subsidi gaji tidak akan cair atau gagal cair ke pekerja yang 

berhak.Isu tersebut datang karena BSU 2022 yang rencananya cair ke penerima pada April lalu belum 

juga tersalurkan ke rekening pekerja.Hingga saat ini pun belum ada kejelasan kapan penyaluran BLT 

subsidi gaji dari pemerintah melalui Kemnaker ini.Hal itu menimbulkan berbagai persepsi dari pekerja 

yang merasa BSU 2022 mereka gagal cair tahun ini.Diketahui, Kemnaker tengah proses penyelesaian 

tahap regulasi teknis penyaluran dana bantuan BLT subsidi gaji. 
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Title Golongan yang Tidak Dapat BLT Subsidi Gaji, Ini Syarat Pekerja 

yang Terima BSU 2022 

Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Negative 

Link http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774272727/golongan-yang-tidak-dapat-blt-

subsidi-gaji-ini-syarat-pekerja-yang-terima-bsu-2022 

Summary - Berikut golongan yang tidak mendapatkan BSU 2022. Kemnaker awalnya berencana untuk 

menyalurkan dana bantuan BSU 2022 ini sejak April lalu tetapi gagal. Tahapan regulasi teknis 

tersebut wajib dilakukan oleh Kemnaker agar penyaluran dana BSU 2022 atau BLT subsidi 

gaji berjalan dengan cepat, tepat, akurat serta akuntabel. Inilah syarat dan ketentuan pekerja 

yang terima BLT subsidi gaji dari Kemnaker. 

 

 

 

- Berikut golongan yang tidak mendapatkan BSU 2022. Inilah syarat dan ketentuan pekerja yang terima 

BLT subsidi gaji dari Kemnaker.Hingga akhir Agustus 2022, pekerja yang aktif sebagai anggota BPJS 

Ketenagakerjaan belum mendapat kepastian kapan BLT subsidi gaji disalurkan.Kemnaker awalnya 

berencana untuk menyalurkan dana bantuan BSU 2022 ini sejak April lalu tetapi gagal.Gagalnya 

penyaluran BLT subsidi gaji ini karena belum adanya regulasi teknis yang mengawal dana bantuan dari 

pemerintah ini. Oleh karena itu, kini Kemnaker dengan sejumlah pemangku kepentingan lain tengah 

berupaya merampungkan regulasi teknis tersebut.Tahapan regulasi teknis tersebut wajib dilakukan oleh 

Kemnaker agar penyaluran dana BSU 2022 atau BLT subsidi gaji berjalan dengan cepat, tepat, akurat serta 

akuntabel.Sementara itu, pekerja, buruh dan karyawan yang mau mendapatkan BSU ini harus memenuhi 

sejumlah syarat dan ketentuan dari Kemnaker.Beberapa syarat ketentuan yang harus dipenuhi oleh 

pekerja atau buruh di antaranya: 
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Title Tahap Pencairan BSU 2022 Sudah Sampai Mana? Simak 

Infonya di Sini! 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayojakarta.com/news/pr-764272724/tahap-pencairan-bsu-2022-sudah-

sampai-mana-simak-infonya-di-sini 

Summary Berikut ini penjelasan mengenai tahap pencairan BSU 2022 sudah sampai mana dari 

Kemnaker. Hingga saat ini BSU 2022 tak kunjung cair sejak diumumkan pada April 2022 lalu. 

Pertanyaan kapan BSU 2022 cair tentu menjadi banyak pertanyaan dari pekerja dan buruh. 

Terbaru, pihak Kemnaker disebut telah mulai mengalokasikan dana BSU 2022. 

 

 

 

Berikut ini penjelasan mengenai tahap pencairan BSU 2022 sudah sampai mana dari Kemnaker.Hingga 

saat ini BSU 2022 tak kunjung cair sejak diumumkan pada April 2022 lalu.Pertanyaan kapan BSU 2022 cair 

tentu menjadi banyak pertanyaan dari pekerja dan buruh.Terbaru, pihak Kemnaker disebut telah mulai 

mengalokasikan dana BSU 2022.Lantas sudah sampai mana proses pencairan BSU 2022 

selanjutnya?Simak penjelasan Menaker Ida Fauziyah seperti dilansir AyoJakarta. com dari AyoBandung. 

com dengan judulPekerja masih harap-harap cemas terkait BLT subsidi gaji yang belum juga cair hingga 

akhir Agustus ini. 
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Title Atasi Masalah Ketenagakerjaan, Wamenaker Butuh Bantuan 

Semua Pihak 

Author Leo Farhan 

Media Akurat.co Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Negative 

Link http://akurat.co/atasi-masalah-ketenagakerjaan-wamenaker-butuh-bantuan-semua-pihak 

Summary Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengungkapkan bahwa 

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta menciptakan peluang kerja, 

maka pihaknya membutuhkan peran untuk mendukung usaha tersebut, terutama untuk 

mengatasi masalah ketenagakerjaan. "Semua kebijakan dan program Kemnaker ini 

merupakan program pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM serta menciptakan 

lapangan kerja berkualitas," ujarnya. Sehingga pada akhirnya, pemerintah tidak bisa bekerja 

sendiri karena perlu adanya tindak lanjut dari semua pihak agar bisa mengatasi hal tersebut. 

"Pada akhirnya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, butuh dukungan semua stakeholder 

dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan," kata Afriansyah, mengutip dalam rilisnya, 

Kamis (25/8/2022). 

 

 

 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengungkapkan bahwa untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta menciptakan peluang kerja, maka pihaknya 

membutuhkan peran untuk mendukung usaha tersebut, terutama untuk mengatasi masalah 

ketenagakerjaan.Sehingga pada akhirnya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri karena perlu adanya 

tindak lanjut dari semua pihak agar bisa mengatasi hal tersebut."Pada akhirnya, pemerintah tidak bisa 

bekerja sendiri, butuh dukungan semua stakeholder dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan," kata 

Afriansyah, mengutip dalam rilisnya, Kamis (25/8/2022).Ia menyampaikan, sebagai upaya menghadapi 

tantangan ketenagakerjaan yang ada, termasuk menghadapi bonus demografi, Kemenaker 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, dan 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," ujarnya.Lebih lanjut, 
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Afriansyah 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.Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), 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," imbuhnya.Sebagai penutup, ia menyampaikan bahwa pihaknya akan terus berupaya 

untuk meningkatkan penciptaan lapangan dan kesempatan kerja berkualitas, agar masyarakat menjadi 

lebih sejahtera. 
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Title Ikut Magang di Perusahaan, 500 Siswa SMKN 1 Binangun 

Didaftarkan Program BPJS Ketenagakerjaan 

Author Redaksi 

Sigijateng 

Media Sigijateng.id Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Neutral 

Link http://sigijateng.id/2022/ikut-magang-di-perusahaan-500-siswa-smkn-1-binangun-

didaftarkan-program-bpjs-ketenagakerjaan 

Summary Sebanyak 500 siswa SMK Negeri 1 Binangun Kabupaten Cilacap akan mendapatkan program 

perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Program perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan 

berlaku bagi siswa yang melakukan program magang atau praktik kerja lapangan (PKL) di 

perusahaan, yang jumlahnya mencapai 500 siswa. Hal tersebut disampaikan Kepala BPJS 

Ketenagakerjaan Kantor Cabang Cilacap Dewi Manik Imannury pada acara sosialisasi 

Permenaker No 5 tahun 2021 tentang Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan 

Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua di SMK Negeri 1 Binangun, Rabu 24 Agustus 

2022. Dewi Manik Imannury mengatakan, SMK Negeri 1 Binangun sadar akan resiko 

kecelakaan saat bekerja, termasuk bagi siswanya yang sedang magang, dengan memfasilitasi 

BPJS Ketenagakerjaan Cilacap untuk sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan Dewi juga 

menghimbau untuk sekolah dan perguruan tinggi lainnya agar juga peduli akan keselamatan 

anak magang dan mahasiswa KKN dengan cara memberikan perlimdungan dalam progtam 

BPJS Ketemagakerjaan. 

 

Sebanyak 500 siswa SMK Negeri 1 Binangun Kabupaten Cilacap akan mendapatkan program 

perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Program perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan berlaku bagi 

siswa yang melakukan program magang atau praktik kerja lapangan (PKL) di perusahaan, yang jumlahnya 

mencapai 500 siswa. Hal tersebut disampaikan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Cilacap Dewi 

Manik Imannury pada acara sosialisasi Permenaker No 5 tahun 2021 tentang Cara Penyelenggaraan 

Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua di SMK Negeri 1 Binangun, 

Rabu 24 Agustus 2022. Dewi Manik Imannury mengatakan, SMK Negeri 1 Binangun sadar akan resiko 

kecelakaan saat bekerja, termasuk bagi siswanya yang sedang magang, dengan memfasilitasi BPJS 

Ketenagakerjaan Cilacap untuk sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan Dewi juga menghimbau untuk sekolah 

dan perguruan tinggi lainnya agar juga peduli akan keselamatan anak magang dan mahasiswa KKN 

dengan cara memberikan perlimdungan dalam progtam BPJS Ketemagakerjaan"Melalui program ini, 

orang tua murid jadi mengetahui kalau terjadi resiko kecelakaan kerja atau hingga kematian pada 

anaknya, sudah terlindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan," kata Dewi. Diterangkan dia, dengan 

iuran sebesar Rp 16.800 perbulan, siswa magang akan mendapatkan sejumlah fasilitas jika terjadi resiko 

Jaminan kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian saat melaksanakan magang kerja. Di antaranya akan 

dirawat di rumah sakit hingga sembuh. "Dan ketika peserta masuk rumah sakit pemerintah, itu haknya 

fasilitas kelas 1 serta untuk rumah sakit swasta hak rawat inap adalah kelas 2," terang Dewi. Termasuk 

jika mengalami kecelakaan kerja dan kemudian meninggal dunia, peserta BPJS Ketenagakerjaan akan 

mendapatkan santunan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. "Jika meninggal dunia di luar 

kecelakaan kerja, peserta akan mendapatkan santunan melalui jaminan kematian sebesar Rp 42 juta," 

kata dia. Kepala SMK Negeri 1 Binangun Sri Utami mengatakan, pihaknya sangat mendukung program 

BPJS Ketenagakerjaan yang aturannya sudah dikeluarkan oleh Kementrian Ketenagakerjaan dalam 
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Permenaker No 5 tahun 2021 dengan memfasilitasi pertemuan antara wali murid dengan BPJS 

Ketenagakerjaan. Melalui program tersebut, menurut dia, para siswa akan mendapat perlindungan 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan saat praktik kerja lapangan (PKL). "Karena selama magang kerja pasti ada 

resiko, baik saat berangkat, atau saat di tempat kerjanya. Artinya melalui program ini, perusahaan tempat 

magang, siswa dan sekolah juga orang tua akan lebih tenang dan nyaman," kata Sri. Senada dengan 

Kepala Sekolah, Ketua Komite SMK Negeri 1 Binangun Saryono mengatakan, melalui program ini akan 

membuat orang tua tenang ketika anaknya sedang melakukan magang kerja. Karena sudah terlindungi 

BPJS Ketenagakerjaan jika terjadi kecelakaan kerja maupun kematian. "Orang tua jadi tenang karena 

terlindungi. Apalagi iurannya cukup terjangkau," kata dia. (aris) Baca Berita Lainnya Begini Penjelasan Taj 

Yasin Soal Khilafah dan Cara Antisipasinya Dukun Palsu Ini Suruh Korban Ritual Setubuhi Anak Kandung 

hingga Potong Bagian Payudara Sendiri Ditanya Mahasiswa Soal Motivasi Jadi Pemimpin yang Lebih 

Tinggi, Ganjar; Pertanyaannya yang Lain Saja Biadab! Ngaku Orang Pintar, Pria ini Paksa Ibu Setubuhi 2 

Anak Kandung di Pekalongan Goes to School, Walikota Bersama Bersama Wartawan Kunjungi SMAN 3 

Semarang 
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Title Bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan IPB University, Pemkot 

Pangkalpinang Gencarkan Program Perluasan Kesempatan Kerja 

Berbasis Kawasan 

Author P Wibowo 

Media Okeyboz.com Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://okeyboz.com/index.php/2022/08/26/bersama-kementerian-ketenagakerjaan-dan-

ipb-university-pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-perluasan-kesempatan-kerja-

berbasis-kawasan 

Summary OKEYBOZ.COM, PANGKALPINANG,- Dalam rangka pelaksanaan program perluasan 

kesempatan kerja berbasis kawasan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia 

bekerjasama dengan IPB University terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat atau 

kelompok usaha yang akan dilakukan pembinaan dan pengembangan usaha, Dinas 

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang 

mengundang segenap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemkot 

Pangkalpinang serta stakeholder terkait, Jumat (26/8/2022) di Ruang Pertemuan Bappeda 

Kota Pangkalpinang. 

 

 

 

OKEYBOZ.COM, PANGKALPINANG, - Dalam rangka pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja 

berbasis kawasan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia bekerjasama dengan IPB 

University terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat atau kelompok usaha yang akan dilakukan 

pembinaan dan pengembangan usaha, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang mengundang segenap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di 

Lingkungan Pemkot Pangkalpinang serta stakeholder terkait, Jumat (26/8/2022) di Ruang Pertemuan 

Bappeda Kota Pangkalpinang.Tenaga Ahli dari IPB University, Dr. Alla Asmara, S.Pt, M.Si menyampaikan 

program tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan sumber daya dan pelaku usaha Tenaga Kerja 

Mandiri (TKM) dalam suatu kawasan potensial secara komprehensif sehingga mampu memainkan peran 

penting dalam seluruh tindakan kewirausahaan. Selain itu, bertujuan untuk menciptakan kewirausahaan 

untuk tumbuh dan berkembang di Kota Beribu Senyuman."Program ini bertujuan untuk menciptakan 

perluasan kesempatan kerja yang handal dalam mengurangi pengangguran, serta mendukung pemulihan 

ekonomi nasional di Indonesia", ujar Dr. Alla Asmara pada pertemuan tersebut.OKEYBOZ.COM, 
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PANGKALPINANG, - Dalam rangka pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan 

oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia bekerjasama dengan IPB University terkait 

dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat atau kelompok usaha yang akan dilakukan pembinaan dan 

pengembangan usaha, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota 

Pangkalpinang mengundang segenap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemkot 

Pangkalpinang serta stakeholder terkait, Jumat (26/8/2022) di Ruang Pertemuan Bappeda Kota 

Pangkalpinang.Tenaga Ahli dari IPB University, Dr. Alla Asmara, S.Pt, M.Si menyampaikan program 

tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan sumber daya dan pelaku usaha Tenaga Kerja Mandiri (TKM) 

dalam suatu kawasan potensial secara komprehensif sehingga mampu memainkan peran penting dalam 

seluruh tindakan kewirausahaan. Selain itu, bertujuan untuk menciptakan kewirausahaan untuk tumbuh 

dan berkembang di Kota Beribu Senyuman."Program ini bertujuan untuk menciptakan perluasan 

kesempatan kerja yang handal dalam mengurangi pengangguran, serta mendukung pemulihan ekonomi 

nasional di Indonesia", ujar Dr. Alla Asmara pada pertemuan tersebut.oleh Bagikan Halaman: 4 Posting 

Terkait Jangan LewatkanOKEYBOZ.COM, PANGKALPINANG, - Dalam rangka pelaksanaan program 

perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia 

bekerjasama dengan IPB University terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat atau kelompok 

usaha yang akan dilakukan pembinaan dan pengembangan usaha, Dinas Penanaman Modal Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang mengundang segenap Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) di Lingkungan Pemkot Pangkalpinang serta stakeholder terkait, Jumat (26/8/2022) di 

Ruang Pertemuan Bappeda Kota Pangkalpinang.Tenaga Ahli dari IPB University, Dr. Alla Asmara, S.Pt, 

M.Si menyampaikan program tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan sumber daya dan pelaku usaha 

Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dalam suatu kawasan potensial secara komprehensif sehingga mampu 

memainkan peran penting dalam seluruh tindakan kewirausahaan. Selain itu, bertujuan untuk 

menciptakan kewirausahaan untuk tumbuh dan berkembang di Kota Beribu Senyuman."Program ini 

bertujuan untuk menciptakan perluasan kesempatan kerja yang handal dalam mengurangi 

pengangguran, serta mendukung pemulihan ekonomi nasional di Indonesia", ujar Dr. Alla Asmara pada 

pertemuan tersebut.Akademisi IPB University ini menambahkan, program kali ini diharapkan 

termanfaatkannya sumber daya secara berkelanjutan. Adanya sumber daya pendukung berbasis 

kawasan yang dimaksud adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur pendukung, 

sumber daya sosial kemasyarakatan dan sumber daya ekonomi."Dengan terciptanya ekosistem 

kewirausahaan, diharapkan adanya daya dukung ekosistem kewirausahaan hulu-on form-hilir-off farm-

off taker yang mendukung TKM untuk terus tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan", 

ungkapnya.Diketahui, pelatihan dan pendampingan tersebut diperuntukkan bagi pemula yang terfokus 

pada empat bidang kewirausahaan, yakni peternakan, kuliner, souvenir dan jasa (digital). Terdapat lima 

orang anggota tim yang akan mendampingi program perluasan kerja berbasis kawasan tersebut. Mereka 

adalah Dr. Alla Asmara, S.Pt, M.Si, Dr. Deni Lubis, S.E, M.Si, Fifin Fitriana, M.Si, Hafizh Aji, S.E dan Juli 

Wicaksono, S.E.Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Pangkalpinang, Febri Yanto 

yang turut hadir pada pertemuan tersebut mengatakan pada prinsipnya Diskominfo Kota Pangkalpinang 

memiliki SDM pada bidang jasa digital seperti konten kreator, design grafis, programmer, jaringan dan 

lain-lain. Sebagai corong informasi dari Pemerintah Kota Pangkalpinang, pihaknya berharap pelatihan 

dan pendampingan ini tepat sasaran dan diperuntukkan bagi masyarakat Kota Pangkalpinang yang benar-

benar membutuhkan.Salah satu anggota tim, Juli Wicaksono, S.E menyebut peserta program tersebut 

telah didata oleh pihaknya. Terdapat seratus orang yang akan menjadi peserta program perluasan kerja 

berbasis kawasan tahun 2022 sebagai Tenaga Kerja Mandiri.Akademisi IPB University ini menambahkan, 

program kali ini diharapkan termanfaatkannya sumber daya secara berkelanjutan. Adanya sumber daya 

pendukung berbasis kawasan yang dimaksud adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, 



 

173 

 

infrastruktur pendukung, sumber daya sosial kemasyarakatan dan sumber daya ekonomi."Dengan 

terciptanya ekosistem kewirausahaan, diharapkan adanya daya dukung ekosistem kewirausahaan hulu-

on form-hilir-off farm-off taker yang mendukung TKM untuk terus tumbuh dan berkembang secara 

berkelanjutan", ungkapnya.Akademisi IPB University ini menambahkan, program kali ini diharapkan 

termanfaatkannya sumber daya secara berkelanjutan. Adanya sumber daya pendukung berbasis 

kawasan yang dimaksud adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur pendukung, 

sumber daya sosial kemasyarakatan dan sumber daya ekonomi."Dengan terciptanya ekosistem 

kewirausahaan, diharapkan adanya daya dukung ekosistem kewirausahaan hulu-on form-hilir-off farm-

off taker yang mendukung TKM untuk terus tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan", 

ungkapnya.oleh Bagikan Halaman: 4 Posting Terkait Jangan LewatkanPenulis : Afsana Dika 

OKEYBOZ.COM, BANGKA, -Permasalahan kawasan hutan terus menjadi polemik ditengah masyarakat. 
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Title Kemnaker Buka Pendaftaran Magang dari Rumah dengan Uang 

Saku Rp1 Juta, Berikut Linknya - Seputar Tangsel 

Author Dwi Novianto 

Media Seputartangsel Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Neutral 

Link http://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-145371998/kemnaker-buka-

pendaftaran-magang-dari-rumah-dengan-uang-saku-rp1-juta-berikut-linknya 

Summary SEPUTARTANGSEL.COM- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ( Kemnaker ) 

bekerja sama dengan beberapa startup serta UKM membuka lowongan magang besar-

besaran. Namun berbeda dengan magang pada umumnya, magang ini akan dilaksanakan 

secara virtual selama 4 bulan. Berikut beberapa startup dan umkm bertranformasi digital 

yang membuka pendaftaran untuk magang virtual: 1. Atourin. 

 

SEPUTARTANGSEL.COM - Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ( Kemnaker ) bekerja sama 

dengan beberapa startup serta UKM membuka lowongan magang besar-besaran. Namun berbeda 

dengan magang pada umumnya, magang ini akan dilaksanakan secara virtual selama 4 bulan. Berikut 

beberapa startup dan umkm bertranformasi digital yang membuka pendaftaran untuk magang virtual: 1. 

Atourin2. Atourin Care 3. Boleh Belajar 4. Boleh Dicoba Digital 5. 
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Title Transformasi BLK Riau, Gubernur Syamsuar Tandatangani Naskah 

Perjanjian Hibah Daerah - Kilasdaerah.kompas.com 

Author Dwi Nur 

Hayati 

Media Kompas Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Neutral 

Link http://kilasdaerah.kompas.com/riau/read/2022/08/27/14091071/transformasi-blk-riau-

gubernur-syamsuar-tandatangani-naskah-perjanjian-hibah 

Summary Gubernur Riau Syamsuar melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah dan 

serah terima lahan bangunan dalam rangka transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) di Ruang 

Tridharma Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Jakarta, Jumat (26/8/2022). 

Perjanjian kerja sama tersebut dilakukan Syamsuar dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) 

Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) 

Kemenaker Republik Indonesia (RI). Dalam kegiatan penting itu, orang nomor satu di Riau ini 

hadir didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi (Kadisnakertrans) Riau Imron 

Rosyadi dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Indra. "Kerja sama 

ini merupakan wujud kolaborasi dalam peningkatan kompetensi daya saing dan penciptaan 

kesempatan kerja," ujar dalam keterangan tertulis yang Kompas. 

 

 

 

 Gubernur Riau Syamsuar melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah dan serah terima 

lahan bangunan dalam rangka transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) di Ruang Tridharma Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker), Jakarta, Jumat (26/8/2022).Selain naskah perjanjian hibah daerah, 

Gubernur juga menandatangani nota kesepakatan atau memorandum of understanding (MoU) 

penguatan kompetensi dengan pemerintah daerah (pemda) dan mitra industri.Perjanjian kerja sama 

tersebut dilakukan Syamsuar dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja 

dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemenaker Republik Indonesia (RI).Dalam kegiatan 

penting itu, orang nomor satu di Riau ini hadir didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi 

(Kadisnakertrans) Riau Imron Rosyadi dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 

Indra.Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenaker Anwar Sanusi menyebutkan bahwa penandatangan 

perjanjian dilakukan dalam rangka melakukan revitalisasi bidang vokasi dan produktivitas.Adapun 

perjanjian kerja sama tersebut, kata dia, juga merupakan wujud kolaborasi strategis yang dilakukan 

Kemenaker bersama daerah."Kerja sama ini merupakan wujud kolaborasi dalam peningkatan 
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kompetensi daya saing dan penciptaan kesempatan kerja," ujar dalam keterangan tertulis yang Kompas. 

com terima, Sabtu (27/8/2022).Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziah mengajak semua pihak bersama untuk berkolaborasi dalam menciptakan angkatan kerja yang 

kompeten."Mari kita berkolaborasi menciptakan angkatan kerja yang kompeten," ucapnya.Sebagai 

informasi, dalam penandatangan serah terima lahan dan bangunan, Riau menyerahkan lahan seluas 10 

hektar (ha).Selain Riau, ada beberapa daerah yang menandatangani serah terima lahan dengan rincian, 

Bali menyerahkan lahan seluas 9 ha, Lampung 3,3 ha, Sulawesi Tengah (Sulteng) 3 ha, dan Kabupaten 

Minahasa Utara 2,8 ha. 
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Title Transformasi BLK Riau, Gubernur Syamsuar Tanda Tangani Naskah 

Perjanjian Hibah Daerah - Kilasdaerah.kompas.com 

Author Dwi Nur 

Hayati 

Media Kompas Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Neutral 

Link http://kilasdaerah.kompas.com/riau/read/2022/08/27/14091071/transformasi-blk-riau-

gubernur-syamsuar-tanda-tangani-naskah-perjanjian 

Summary Gubernur Riau Syamsuar melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah dan 

serah terima lahan bangunan dalam rangka transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) di Ruang 

Tridharma Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Jakarta, Jumat (26/8/2022). 

Perjanjian kerja sama tersebut dilakukan Syamsuar dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) 

Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) 

Kemenaker Republik Indonesia (RI). Dalam kegiatan penting itu, orang nomor satu di Riau ini 

hadir didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi (Kadisnakertrans) Riau Imron 

Rosyadi dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Indra. "Kerja sama 

ini merupakan wujud kolaborasi dalam peningkatan kompetensi daya saing dan penciptaan 

kesempatan kerja," ujar Anwar dalam keterangan tertulis yang Kompas. 

 

 

 

 Gubernur Riau Syamsuar melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah dan serah terima 

lahan bangunan dalam rangka transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) di Ruang Tridharma Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker), Jakarta, Jumat (26/8/2022).Selain naskah perjanjian hibah daerah, 

Gubernur juga menandatangani nota kesepakatan atau memorandum of understanding (MoU) 

penguatan kompetensi dengan pemerintah daerah (pemda) dan mitra industri.Perjanjian kerja sama 

tersebut dilakukan Syamsuar dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja 

dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemenaker Republik Indonesia (RI).Dalam kegiatan 

penting itu, orang nomor satu di Riau ini hadir didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi 

(Kadisnakertrans) Riau Imron Rosyadi dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 

Indra.Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenaker Anwar Sanusi menyebutkan bahwa penandatanganan 

perjanjian dilakukan dalam rangka melakukan revitalisasi bidang vokasi dan produktivitas.Adapun 

perjanjian kerja sama tersebut, kata dia, juga merupakan wujud kolaborasi strategis yang dilakukan 

Kemenaker bersama daerah."Kerja sama ini merupakan wujud kolaborasi dalam peningkatan 
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kompetensi daya saing dan penciptaan kesempatan kerja," ujar Anwar dalam keterangan tertulis yang 

Kompas. com terima, Sabtu (27/8/2022).Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziah mengajak semua pihak bersama untuk berkolaborasi dalam menciptakan 

angkatan kerja yang kompeten."Mari kita berkolaborasi menciptakan angkatan kerja yang kompeten," 

ucapnya.Sebagai informasi, dalam penandatanganan serah terima lahan dan bangunan, Riau 

menyerahkan lahan seluas 10 hektar (ha).Selain Riau, ada beberapa daerah yang menandatangani serah 

terima lahan dengan rincian, Bali menyerahkan lahan seluas 9 ha, Lampung 3,3 ha, Sulawesi Tengah 

(Sulteng) 3 ha, dan Kabupaten Minahasa Utara 2,8 ha. 
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Title 10 Hektar Lahan Pemprov di Kubang Diserahkan ke 

Kemnaker 

Author Inline Tdc_Css Att 

Media Jejakriau.co Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Neutral 

Link http://jejakriau.co/berita/baca/10-hektar-lahan-pemprov-di-kubang-diserahkan-ke-

kemnaker 

Summary Sebanyak 10 hektar aset lahan milik Pemerintah Provinsi Riau di Kubang Kabupaten Kampar, 

diserahkan kepada Kementerian tenaga Kerja (Kemnaker) RI. Selain lahan 10 hektar di 

Kubang, bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Dumai juga diserahkan ke Kemnaker. 

Penyerahan lahan seluas 10 hektar itu merupakan bagian dari pengembangan BLK 

Pekanbaru. Penyerahan aset itu tertuang dalam penandatanganan naskah perjanjian hibah 

daerah dan serah terima lahan bangunan dalam rangka transformasi BLK oleh Gubernur Riau 

Syamsuar. 

 

 

 

 Sebanyak 10 hektar aset lahan milik Pemerintah Provinsi Riau di Kubang Kabupaten Kampar, diserahkan 

kepada Kementerian tenaga Kerja (Kemnaker) RI.Penyerahan aset itu tertuang dalam penandatanganan 

naskah perjanjian hibah daerah dan serah terima lahan bangunan dalam rangka transformasi BLK oleh 

Gubernur Riau Syamsuar.Dalam kesempatan tersebut dilakukan juga penandatanganan nota 

kesepakatan penguatan kompetensi dengan pemerintah daerah dan mitra industri.Perjanjian itu 

dilakukan dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 

Kerja (Dirjen Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI bertempat di ruang 

Tridharma Kemenaker Jakarta, Jumat kemarin.Penyerahan lahan seluas 10 hektar itu merupakan bagian 

dari pengembangan BLK Pekanbaru. Di mana lahan tersebut nantinya akan dibangun pusat pelatihan atau 

workshop pertanian dan alat berat."Untuk workshop atau pelatihan pertanian dan alat berat. Nanti di 

lahan itu akan dibangun oleh Kemnaker sebagai pengembang BLK Pekanbaru, karena di sana lokasinya 

kecil sehingga tidak bisa untuk pengembangan. Makanya kita cari lahan Pemprov Riau yang terdekat dan 

luas," tukas Imron Rosyadi, Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Riau.Selain lahan 10 hektar di 

Kubang, bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Dumai juga diserahkan ke Kemnaker. 
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Title TERBARU! Syarat Penerima BSU 2022 Menyusul BLT Subsidi Gaji 

Rp1 Juta Telah Dialokasikan 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784271606/terbaru-syarat-penerima-bsu-

2022-menyusul-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-telah-dialokasikan 

Summary Kabar terkait dana BSU 2022 yang telah dialokasikan seolah menjadi titik terang sekaligus 

berita gembira bagi para pekerja calon penerima dana BLT subsidi gaji Rp1 juta. Sesuai 

dengan Permenaker Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan 

Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak 

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), berikut syarat penerima BSU 2022 yang harus 

dipenuhi. Penantian BSU 2022 sejak April lalu bukan waktu yang sebentar bagi pekerja. 

Harap-harap cemas dengan segudang tanya mengenai kepastian penyaluran BLT subsidi gaji 

akhirnya sedikit terjawab. 

 

 

 

Kabar terkait dana BSU 2022 yang telah dialokasikan seolah menjadi titik terang sekaligus berita gembira 

bagi para pekerja calon penerima dana BLT subsidi gaji Rp1 juta.Penantian BSU 2022 sejak April lalu bukan 

waktu yang sebentar bagi pekerja. Harap-harap cemas dengan segudang tanya mengenai kepastian 

penyaluran BLT subsidi gaji akhirnya sedikit terjawab.Tak lama lagi BSU 2022 bakal disalurkan kepada 

pekerja yang telah memenuhi persyaratan. Nah, syarat terbaru penerima BLT subsidi gaji Rp1 juta harus 

dipenuhi terlebih dahulu. Apa saja itu?Sesuai dengan Permenaker Nomor 21 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan 

Dampak Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), berikut syarat penerima BSU 2022 yang harus dipenuhi.- 

WNI- Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan- Gaji maksimal Rp3,5 juta- Diutamakan pekerja dari sektor 

usaha industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estat, perdagangan dan 

jasa, kecuali bidang kesehatan dan pendidikan atau sesuai klasifikasi data di BPJS Ketenagakerjaan.- 

Bukan penerima bantuan sosial dari pemerintah lainnya selama pandemi Covid-19, seperti Kartu 

Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH), atau program Bantuan Produktif Usaha Mikro 
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Title BSU 2022 Sudah Cair Rp1 Juta ke Rekening? Pekerja yang Dapat 

BLT Subsidi Harus Rutin Cek Link Kemnaker 

Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774273270/bsu-2022-sudah-cair-rp1-juta-ke-

rekening-pekerja-yang-dapat-blt-subsidi-harus-rutin-cek-link-kemnaker 

Summary - Apakah BSU 2022 atau BLT subsidi gaji tahun ini sudah cair Rp1 juta ke rekening pekerja?. 

Bagi pekerja yang sesuai syarat dan ketentuan sebagai penerima BSU 2022 mesti rutin cek 

link Kemnaker yang kami sediakan dalam artikel ini. Dengan rutin cek link Kemnaker, pekerja 

dapat mengetahui kisi-kisi dan informasi penting lainnya seputar BSU 2022. Dana BSU 2022 

merupakan salah satu program bantuan dari Pemerintah melalui Kemnaker. 

 

Apakah BSU 2022 atau BLT subsidi gaji tahun ini sudah cair Rp1 juta ke rekening pekerja?Bagi pekerja 

yang sesuai syarat dan ketentuan sebagai penerima BSU 2022 mesti rutin cek link Kemnaker yang kami 

sediakan dalam artikel ini. Hal itu guna memantau apakai dana bantuan BLT subsidi gaji sudah cair atau 

belum.Dengan rutin cek link Kemnaker, pekerja dapat mengetahui kisi-kisi dan informasi penting lainnya 

seputar BSU 2022.Anda pun dapat mengetahui sebagai penerima dana bantuan BLT subsidi gaji tersebut 

atau tidak melalui link Kemnaker tersebut.Dana BSU 2022 merupakan salah satu program bantuan dari 

Pemerintah melalui Kemnaker.Program bantuan BSU 2022 dikhususkan kepada pekerja atau buruh 

dalam rangka meningkatkan perekonomian dalam penanganan Covid-19.Pekerja atau buruh yang 

menjadi penerima dana BSU 2022 akan mendapatkan bantuan sebesar Rp500 ribu selama dua bulan dan 

akan diberikan secara langsung Rp1 juta.Awalnya, Pemerintah melalui Kemnaker berencana akan 

menyalurkan dan bantuan BLT subsidi gaji pada April lalu. 
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Title Ngatiyana Akui Peran Penting HRD, Pemkot Cimahi Fasilitasi 

Sertifikasi Puluhan HRD 

Author Dimas Choirul 

Media Inilah Koran Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.inilahkoran.com/ngatiyana-akui-peran-penting-hrd-pemkot-cimahi-fasilitasi-

sertifikasi-puluhan-hrd 

Summary Wali Kota Cimahi Ngatiyana menilai divisi HRD memiliki peran penting dalam pengelolaan 

sumber daya manusia atau karyawan di perusahaan. Untuk itu, Ngatiyana menganjurkan 

para pelaku HRD khususnya yang ada di perusahaan di Kota Cimahi harus segera memiliki 

sertifikasi kompetensi. "Sertifikasi tersebut menjadi penjamin kompetensi profesional dalam 

bidang HRD," kata Ngatiyana di Cimahi, Jumat 26 Agustus 2022. Ia menyebut, Pemkot Cimahi 

telah memberi fasilitasi Bimbingan Teknis Sertifikasi Profesi untuk 45 pelaku HRD 

perusahaan di Kota Cimahi. 

 

 

 

 Wali Kota Cimahi Ngatiyana menilai divisi HRD memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya 

manusia atau karyawan di perusahaan.Untuk itu, Ngatiyana menganjurkan para pelaku HRD khususnya 

yang ada di perusahaan di Kota Cimahi harus segera memiliki sertifikasi kompetensi."Sertifikasi tersebut 

menjadi penjamin kompetensi profesional dalam bidang HRD," kata Ngatiyana di Cimahi, Jumat 26 

Agustus 2022.Ia menyebut, Pemkot Cimahi telah memberi fasilitasi Bimbingan Teknis Sertifikasi Profesi 

untuk 45 pelaku HRD perusahaan di Kota Cimahi."Sertifikat kompetensi tersebut diterbitkan Badan 

Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)," sebutnya.Ia mengungkapkan, sebagai pelaku HRD tentunya tidak 

hanya dapat menciptakan hubungan industrial harmonis, dinamis, berkeadilan dan 

bermartabat."Dengan begitu, HRD dapat memberikan ketenangan bekerja bagi pekerja, ketentraman 

berusaha bagi pengusaha dan menjamin kelangsungan usaha," ucapnya."Termasuk memperluas dan 

mengembangkan usaha serta dapat menarik investasi dari dalam dan luar negeri," sambungnya.Selain 

itu, lanjut dia, hal ini pun menindaklanjuti surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan No. 

M/5/HK.04.00/VII/02019 tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi Jabatan Bidang 

Manajemen Sumber Daya Manusia tanggal 22 Juli 2019, para pelaku HRD harus memiliki sertifikasi dalam 

2 tahun sejak edaran diterbitkan."Karena itu, kami menghimbau kepada seluruh perusahaan di Cimahi 

wajib mengikutsertakan sertifikasi kompetensi bagi pekerja yang menduduki jabatan bidang manajemen 
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SDM/HRD," bebernya.Ia menilai, keberhasilan pelaksanaan hubungan industrial terletak pada 

berjalannya sistem, berfungsinya kelembagaan dan optimalisasi peran serta partisipasi dan tanggung 

jawab pekerja, pengusaha, pemerintah dan pihak terkait (stakeholders)."Berhasilnya upaya 

pemberdayaan hubungan industrial sangat tergantung kepada peran serta dan disiplin para pelaku 

proses produksi barang dan jasa," ujarnya.Termasuk, tambah dia, dukungan stakeholder di bidang 

ketenagakerjaan dan juga efektivitas sistem hubungan industrial."Semoga pelaku HRD yang telah 

bersertifikasi mampu mengimplementasikan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja, 

pengusaha dan pemerintah," tandasnya.*** (agus satia negara) 
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Title Terbang Ke Jakarta, Bupati Jeneponto MOU Dengan Kemenaker 

RI, Ini Tujuanya 

Author _noname 

Media Sulselsatu.com Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.sulselsatu.com/2022/08/26/berita-utama/terbang-ke-jakarta-bupati-

jeneponto-mou-dengan-kemenaker-ri-ini-tujuanya.html 

Summary Bupati Jeneponto Iksan Iskandar terbang ke Jakarta untuk memenuhi undangan Kementrian 

Tenaga Kerja Republik Indonesia (Kemenaker RI), Jumat (26/08/2022). Hal tersebut 

disampaikan oleh Mustaufiq (Kepala Bagian Protokol dan komunikasi pimpinan) yang 

mendampingi Bupati Jeneponto Iksan Iskandar. Kata Mustaufiq, Bupati Jeneponto Iksan 

Iskandar ke Jakarta untuk memenuhi undangan dalam rangka penandatanganan 

Memorandum of Understanding (MoU) terkait Peningkatan Kompetensi Dan Pemberian 

Bantuan Permodalan Bagi Kelompok Masyarakat di Kabupaten Jeneponto bersama Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. "Hari ini cuman ada 2 Kabupaten di Sulawesi Selatan yakni 

Jeneponto dan Selayar (MOU) dan ada 5 Provinsi yakni Bali, Lampung, Riau, Sulawesi utara 

dan Sulawesi Tengah," ujar Mustaufiq. 

 

 

 

Bupati Jeneponto Iksan Iskandar terbang ke Jakarta untuk memenuhi undangan Kementrian Tenaga Kerja 

Republik Indonesia (Kemenaker RI), Jumat (26/08/2022)Hal tersebut disampaikan oleh Mustaufiq (Kepala 

Bagian Protokol dan komunikasi pimpinan) yang mendampingi Bupati Jeneponto Iksan Iskandar.Kata 

Mustaufiq, Bupati Jeneponto Iksan Iskandar ke Jakarta untuk memenuhi undangan dalam rangka 

penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) terkait Peningkatan Kompetensi Dan 

Pemberian Bantuan Permodalan Bagi Kelompok Masyarakat di Kabupaten Jeneponto bersama Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah."Hari ini cuman ada 2 Kabupaten di Sulawesi Selatan yakni Jeneponto dan 

Selayar (MOU) dan ada 5 Provinsi yakni Bali, Lampung, Riau, Sulawesi utara dan Sulawesi Tengah," ujar 

Mustaufiq.Kerja sama ini nantinya akan dapat menciptakan ekosistem di bidang ketenagakerjaan yang 

efektif, sinergis, dan fleksibel.Sementara menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengatakan bahwa 

pemerintah harus meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dengan semua mitra."Harus ada perubahan 

yang revolusioner sehingga harus berdaya saing olehnya terus bangun sinergitas, kita tidak dapat jalan 

sendiri sendiri karena kolaborasi akan meringankan kerja masing masing," ungkapnya.Penulis Dedi 
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Title Bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan IPB University, Pemkot 

Pangkalpinang Gencarkan Program Perluasan Kesempatan Kerja 

Berbasis Kawasan 

Author _noname 

Media Forum Keadilan Babel Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://forumkeadilanbabel.com/2022/08/26/bersama-kementerian-ketenagakerjaan-dan-

ipb-university-pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-perluasan-kesempatan-kerja-

berbasis-kawasan 

Summary Dalam rangka pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan oleh 

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia bekerjasama dengan IPB University 

terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat atau kelompok usaha yang akan 

dilakukan pembinaan dan pengembangan usaha, Dinas Penanaman Modal Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang mengundang segenap Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemkot Pangkalpinang serta stakeholder terkait, 

Jumat (26/8/2022) di Ruang Pertemuan Bappeda Kota Pangkalpinang. "Program ini 

bertujuan untuk menciptakan perluasan kesempatan kerja yang handal dalam mengurangi 

pengangguran, serta mendukung pemulihan ekonomi nasional di Indonesia", ujar Dr. Alla 

Asmara pada pertemuan tersebut. "Dengan terciptanya ekosistem kewirausahaan, 

diharapkan adanya daya dukung ekosistem kewirausahaan hulu-on form-hilir-off farm-off 

taker yang mendukung TKM untuk terus tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan", 

ungkapnya. Diketahui, pelatihan dan pendampingan tersebut diperuntukkan bagi pemula 

yang terfokus pada empat bidang kewirausahaan, yakni peternakan, kuliner, souvenir dan 

jasa (digital). 

 

 

 

Dalam rangka pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia bekerjasama dengan IPB University terkait dengan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat atau kelompok usaha yang akan dilakukan pembinaan dan pengembangan 

usaha, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang 

mengundang segenap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemkot Pangkalpinang serta 

stakeholder terkait, Jumat (26/8/2022) di Ruang Pertemuan Bappeda Kota Pangkalpinang."Program ini 
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bertujuan untuk menciptakan perluasan kesempatan kerja yang handal dalam mengurangi 

pengangguran, serta mendukung pemulihan ekonomi nasional di Indonesia", ujar Dr. Alla Asmara pada 

pertemuan tersebut."Dengan terciptanya ekosistem kewirausahaan, diharapkan adanya daya dukung 

ekosistem kewirausahaan hulu-on form-hilir-off farm-off taker yang mendukung TKM untuk terus 

tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan", ungkapnya.Diketahui, pelatihan dan pendampingan 

tersebut diperuntukkan bagi pemula yang terfokus pada empat bidang kewirausahaan, yakni peternakan, 

kuliner, souvenir dan jasa (digital). Terdapat lima orang anggota tim yang akan mendampingi program 

perluasan kerja berbasis kawasan tersebut. Mereka adalah Dr. Alla Asmara, S.Pt, M.Si, Dr. Deni Lubis, S.E, 

M.Si, Fifin Fitriana, M.Si, Hafizh Aji, S.E dan Juli Wicaksono, S.E.Plt Kepala Dinas Komunikasi dan 

Informatika (Kominfo) Kota Pangkalpinang, Febri Yanto yang turut hadir pada pertemuan tersebut 

mengatakan pada prinsipnya Diskominfo Kota Pangkalpinang memiliki SDM pada bidang jasa digital 

seperti konten kreator, design grafis, programmer, jaringan dan lain-lain. Sebagai corong informasi dari 

Pemerintah Kota Pangkalpinang, pihaknya berharap pelatihan dan pendampingan ini tepat sasaran dan 

diperuntukkan bagi masyarakat Kota Pangkalpinang yang benar-benar membutuhkan.Salah satu anggota 

tim, Juli Wicaksono, S.E menyebut peserta program tersebut telah didata oleh pihaknya. Terdapat seratus 

orang yang akan menjadi peserta program perluasan kerja berbasis kawasan tahun 2022 sebagai Tenaga 

Kerja Mandiri. 
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Title Bersama Kemenaker dan IPB University, Pemkot Pangkalpinang 

Gencarkan Program PKKBK | Warta Reformasi 

Author Oleh Owner 

- 

Media Wartareformasi Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.wartareformasi.com/2022/08/26/bersama-kemenaker-dan-ipb-university-

pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-pkkbk 

Summary Com- Bersama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemenaker RI) 

bekerjasama dengan IPB University, Pemerintah Kota Pangkalpinang gencarkan Program 

perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan (PKKBK). Kota Pangkalpinang, 

Wartareformasi. "Dalam rangka pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja berbasis 

kawasan (PKKBK), terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat atau kelompok usaha 

yang akan dilakukan pembinaan dan pengembangan usaha, Dinas Penanaman Modal 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang mengundang segenap 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemkot Pangkalpinang serta stakeholder 

terkait, Jumat (26/8/2022) di Ruang Pertemuan Bappeda Kota Pangkalpinang. Tenaga Ahli 

dari IPB University, Dr. Alla Asmara, S.Pt, M.Si menyampaikan program tersebut bertujuan 

untuk mengintegrasikan sumber daya dan pelaku usaha Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dalam 

suatu kawasan potensial secara komprehensif sehingga mampu memainkan peran penting 

dalam seluruh tindakan kewirausahaan. 

 

 

 

Kota Pangkalpinang, Wartareformasi. com - Bersama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia 

(Kemenaker RI) bekerjasama dengan IPB University, Pemerintah Kota Pangkalpinang gencarkan Program 

perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan (PKKBK). "Dalam rangka pelaksanaan program perluasan 

kesempatan kerja berbasis kawasan (PKKBK), terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat atau 

kelompok usaha yang akan dilakukan pembinaan dan pengembangan usaha, Dinas Penanaman Modal 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang mengundang segenap Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemkot Pangkalpinang serta stakeholder terkait, Jumat 

(26/8/2022) di Ruang Pertemuan Bappeda Kota Pangkalpinang. Tenaga Ahli dari IPB University, Dr. Alla 

Asmara, S.Pt, M.Si menyampaikan program tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan sumber daya dan 

pelaku usaha Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dalam suatu kawasan potensial secara komprehensif sehingga 
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mampu memainkan peran penting dalam seluruh tindakan kewirausahaan. Selain itu, bertujuan untuk 

menciptakan kewirausahaan untuk tumbuh dan berkembang di Kota Beribu Senyuman. "Program ini 

bertujuan untuk menciptakan perluasan kesempatan kerja yang handal dalam mengurangi 

pengangguran, serta mendukung pemulihan ekonomi nasional di Indonesia," ujar Dr. Alla Asmara pada 

pertemuan tersebut. Akademisi IPB University ini menambahkan, program kali ini diharapkan 

termanfaatkannya sumber daya secara berkelanjutan. Adanya sumber daya pendukung berbasis 

kawasan yang dimaksud adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur pendukung, 

sumber daya sosial kemasyarakatan dan sumber daya ekonomi. "Dengan terciptanya ekosistem 

kewirausahaan, diharapkan adanya daya dukung ekosistem kewirausahaan hulu-on form-hilir-off farm-

off taker yang mendukung TKM untuk terus tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan," ungkapnya. 

Diketahui, pelatihan dan pendampingan tersebut diperuntukkan bagi pemula yang terfokus pada empat 

bidang kewirausahaan, yakni peternakan, kuliner, souvenir dan jasa (digital). Terdapat lima orang 

anggota tim yang akan mendampingi program perluasan kerja berbasis kawasan tersebut. Mereka adalah 

Dr. Alla Asmara, S.Pt, M.Si, Dr. Deni Lubis, S.E, M.Si, Fifin Fitriana, M.Si, Hafizh Aji, S.E dan Juli Wicaksono, 

S.E. Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Pangkalpinang, Febri Yanto yang turut 

hadir pada pertemuan tersebut mengatakan pada prinsipnya Diskominfo Kota Pangkalpinang memiliki 

SDM pada bidang jasa digital seperti konten kreator, design grafis, programmer, jaringan dan lain-lain. 

Sebagai corong informasi dari Pemerintah Kota Pangkalpinang, pihaknya berharap pelatihan dan 

pendampingan ini tepat sasaran dan diperuntukkan bagi masyarakat Kota Pangkalpinang yang benar-

benar membutuhkan. Salah satu anggota tim, Juli Wicaksono, S.E menyebut peserta program tersebut 

telah didata oleh pihaknya. Terdapat seratus orang yang akan menjadi peserta program perluasan kerja 

berbasis kawasan tahun 2022 sebagai Tenaga Kerja Mandiri," ungkapnya.**@(ZnL/R"77) 
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Title Dukung Penyerapan Angkatan Kerja dan Kurangi Pengangguran, 

Kemnaker Berkolaborasi Strategis dengan Berbagai Stakeholder 

Author Warta 

Pembaruan 

Media Wartapembaruan.co.id Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/dukung-penyerapan-angkatan-kerja-dan.html 

Summary Dalam meningkatkan kompetensi daya saing dan penciptaan kesempatan kerja untuk 

mendukung penyerapan angkatan kerja di pasar kerja serta mengurangi angka 

pengangguran, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan kolaborasi strategis 

dengan pemerintah daerah, asosiasi profesi serta mitra industri. Kolaborasi yang dilakukan 

Kemnaker itu berupa Penandatanganan Serah Terima Lahan dan Bangunan dalam rangka 

Transformasi BLK serta Penandatanganan Nota Kesepakatan Peningkatan Kompetensi 

dengan Pemerintah Daerah dan Mitra Industri. 

 

 

 

 Dalam meningkatkan kompetensi daya saing dan penciptaan kesempatan kerja untuk mendukung 

penyerapan angkatan kerja di pasar kerja serta mengurangi angka pengangguran, Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan kolaborasi strategis dengan pemerintah daerah, asosiasi profesi 

serta mitra industri.Kolaborasi yang dilakukan Kemnaker itu berupa Penandatanganan Serah Terima 

Lahan dan Bangunan dalam rangka Transformasi BLK serta Penandatanganan Nota Kesepakatan 

Peningkatan Kompetensi dengan Pemerintah Daerah dan Mitra Industri.Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah ketika memberikan sambutan usai menyaksikan penandatanganan di Ruang Tridharma 

Kemnaker, pada Jumat (26/8/2022) mengatakan, peningkatan kompetensi dan daya saing SDM bukan 

hanya tugas yang harus diemban oleh pemerintah pusat semata. "Kami tidak bisa mengemban tugas yang 

berat ini tanpa adanya dukungan dan kerja sama dari pemerintah daerah, asosiasi profesi, dan mitra 

industri," kata Menaker.Menurut Menaker, kolaborasi dan kerja sama itu dapat berbentuk 

pengembangan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), maupun sinergi program pelatihan 

vokasi dan produktivitas, serta perluasan kesempatan kerja."Kami berharap dari kolaborasi ini, BPVP 

dapat menjadi instrumen penting sebagai 'pabrik' SDM yang kompeten dan berdaya saing dan menjadi 

inkubator bisnis penciptaan perluasan kesempatan kerja," ujar Menaker.Menaker juga mengajak ada 

keterlibatan aktif dari pelaku UKM di daerah agar ikut berperan dalam program pelatihan jejaring 

perluasan kesempatan kerja untuk mendukung penyerapan angkatan kerja di pasar kerja.Pada 
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kesempatan ini Menaker juga mengapresiasi Bupati Jeneponto dan Wakil Bupati Selayar atas 

komitmennya dalam menjalin kerja sama meningkatkan kompetensi dan daya saing untuk mengurangi 

angka pengangguran di Jeneponto dan Selayar.Adapun Pemda yang melakukan serah terima lahan, 

peralatan, mesin, gedung, bangunan, jalan, irigasi dan jaringan kepada Kemnaker untuk dikembangkan 

menjadi UPTP BPVP dan Balai Perluasan Kesempatan Kerja sebagai adalah Pemerintah Provinsi Bali, 

Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan 

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.Selain itu juga dilakukan penandatanganan Nota 

Kesepemahaman Bersama antara Kemnaker dengan Dewan Pertukangan Nasional Perkasa, dan Nota 

Kesepemahaman Bersama antara Kemnaker dengan PT Wanatiara Persada, dalam meningkatkan 

kompetensi di bidang pertukangan dan juga bidang pertambangan serta pemurnian bijih nikel. 
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Title Tekan Pengangguran di Indonesia, Ini Strategi Kemnaker Author _noname 

Media Idx Channel Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Negative 

Link http://www.idxchannel.com/economics/tekan-pengangguran-di-indonesia-ini-strategi-

kemnaker 

Summary Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengambil langkah inisiatif 

untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Hal itu untuk meningkatkan 

kompetensi daya saing pekerja Indonesia. Untuk merealisasikannya, Kemnaker 

menggandeng pemerintah daerah, asosiasi profesi, hingga mitra industri. Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan kolaborasi tersebut bertujuan menciptakan 

kesempatan kerja atau mendukung penyerapan angkatan kerja di pasar. 

 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengambil langkah inisiatif untuk 

mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Untuk merealisasikannya, Kemnaker menggandeng 

pemerintah daerah, asosiasi profesi, hingga mitra industri.Hal itu untuk meningkatkan kompetensi daya 

saing pekerja Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan kolaborasi tersebut 

bertujuan menciptakan kesempatan kerja atau mendukung penyerapan angkatan kerja di pasar. Dengan 

begitu, angka pengangguran bisa ditekan."Kami tidak bisa mengemban tugas yang berat ini tanpa adanya 

dukungan dan kerja sama dari pemerintah daerah, asosiasi profesi, dan mitra industri," ucap Ida, Jumat 

(26/8/2022).Menurutnya, kolaborasi dan kerja sama itu dapat berbentuk pengembangan Balai Pelatihan 

Vokasi dan Produktivitas (BPVP), maupun sinergi program pelatihan vokasi dan produktivitas, serta 

perluasan kesempatan kerja."Kami berharap dari kolaborasi ini, BPVP dapat menjadi instrumen penting 

sebagai 'pabrik' SDM yang kompeten dan berdaya saing dan menjadi inkubator bisnis penciptaan 

perluasan kesempatan kerja," katanya. 
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Title Info Loker 2022: Virtual Job Fair Gratis Disnakertrans 

Yogyakarta, Cek Link Daftarnya! 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Bekasi Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-125365297/info-loker-2022-virtual-job-fair-

gratis-disnakertrans-yogyakarta-cek-link-daftarnya 

Summary Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan 

mengadakan Virtual Job Fair 2022. Virtual Job Fair 2022 yang diadakan Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Yogyakarta adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sedang 

mencari lowongan kerja (loker). Lebih singkatnya, nama pameran bursa kerja di kota 

Yogyakarta ini disebut dengan Jogja Virtual Job Fair 2022. Pameran Bursa Kerja Online atau 

Virtual Job Fair tersebut diadakan secara gratis bagi para pencari loker. 

 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan mengadakan Virtual Job 

Fair 2022.Virtual Job Fair 2022 yang diadakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Yogyakarta adalah 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sedang mencari lowongan kerja (loker).Pameran Bursa 

Kerja Online atau Virtual Job Fair tersebut diadakan secara gratis bagi para pencari loker.Lebih 

singkatnya, nama pameran bursa kerja di kota Yogyakarta ini disebut dengan Jogja Virtual Job Fair 

2022.Diketahui, Jogja Virtual Job Fair 2022 ini akan dilaksanakan secara online atau daring pada bulan 

September tahun ini.Sejauh ini, Jogja Virtual Job Fair 2022 diikuti oleh sekitar 18 perusahaan terkemuka 

dengan berbagai macam puluhan lowongan pekerjaan yang tersedia.Belasan perusahaan yang membuka 

puluhan lowongan kerja virtual ini akan diselenggarakan tanggal 13 - 15 September 2022.Bagi Anda 

semua yang sedang mencari pekerjaan, bisa terus simak artikel ini dan dapat mengirimkan info lowongan 

ini ke teman maupun keluarga.Sebelum mengikuti pameran bursa kerja ini, para pencari kerja harus 

daftar terlebih dahulu dan hanya dapat melakukan pendaftaran online secara gratis.Berikut cara 

pendaftaran dan persyaratan umum Jogja Virtual Job Fair 2022 yang dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com 

dari Instagram @kemnaker.Hal pertama kali yang Anda harus lakukan adalah membuat akun untuk bisa 

melihat berbagai loker yang tersedia saat Jogja Virtual Job Fair 2022 dibuka.Untuk mengetahui puluhan 

lowongan kerja yang tersedia, Anda harus mendaftarkan diri dengan mengakses laman Kemnaker 

jobfair.kemnaker.go.id.Lalu Anda bisa melihat dan memilih lowongan kerja yang tersedia sesuai 

pengalaman dan keterampilan yang dimiliki dengan persyaratan yang tertera di website.Setelah berhasil 

mendaftar, Anda bisa langsung login lalu melamar pada posisi yang tersedia di Jogja Virtual Job Fair 

2022.Segera siapkan diri dan daftarkan diri anda untuk mengikuti Job Fair yang diselenggarakan pada 

tanggal 13-15 September 2022 ini.Itulah informasi lowongan kerja terbaru yang tersedia dalam waktu 

terbatas dan statusnya bisa berubah sewaktu-waktu.Informasi resmi terkait pendaftaran bisa kunjungi 

IG @disnakertrans.diy dan untuk info lebih lanjut bisa kunjungi: jobfair.kemnaker.go.id. 
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Title Bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan IPB University, Pemkot 

Pangkalpinang Gencarkan Program Perluasan Kesempatan Kerja 

Berbasis Kawasan 

Author Antara 

Media Bangkaindependent.com Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.bangkaindependent.com/bersama-kementerian-ketenagakerjaan-dan-ipb-

university-pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-perluasan-kesempatan-kerja-

berbasis-kawasan 

Summary Dalam rangka pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan oleh 

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia bekerjasama dengan IPB University 

terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat atau kelompok usaha yang akan 

dilakukan pembinaan dan pengembangan usaha, Dinas Penanaman Modal Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang mengundang segenap Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemkot Pangkalpinang serta stakeholder terkait, 

Jumat (26/8/2022) di Ruang Pertemuan Bappeda Kota Pangkalpinang. 

 

 

 

 Dalam rangka pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia bekerjasama dengan IPB University terkait dengan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat atau kelompok usaha yang akan dilakukan pembinaan dan pengembangan 

usaha, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang 

mengundang segenap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemkot Pangkalpinang serta 

stakeholder terkait, Jumat (26/8/2022) di Ruang Pertemuan Bappeda Kota Pangkalpinang.Tenaga Ahli 

dari IPB University, Dr. Alla Asmara, S.Pt, M.Si menyampaikan program tersebut bertujuan untuk 

mengintegrasikan sumber daya dan pelaku usaha Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dalam suatu kawasan 

potensial secara komprehensif sehingga mampu memainkan peran penting dalam seluruh tindakan 

kewirausahaan. Selain itu, bertujuan untuk menciptakan kewirausahaan untuk tumbuh dan berkembang 

di Kota Beribu Senyuman."Program ini bertujuan untuk menciptakan perluasan kesempatan kerja yang 

handal dalam mengurangi pengangguran, serta mendukung pemulihan ekonomi nasional di Indonesia," 

ujar Dr. Alla Asmara pada pertemuan tersebut.Akademisi IPB University ini menambahkan, program kali 

ini diharapkan termanfaatkannya sumber daya secara berkelanjutan. Adanya sumber daya pendukung 
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berbasis kawasan yang dimaksud adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur 

pendukung, sumber daya sosial kemasyarakatan dan sumber daya ekonomi."Dengan terciptanya 

ekosistem kewirausahaan, diharapkan adanya daya dukung ekosistem kewirausahaan hulu-on form-hilir-

off farm-off taker yang mendukung TKM untuk terus tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan," 

ungkapnya.Diketahui, pelatihan dan pendampingan tersebut diperuntukkan bagi pemula yang terfokus 

pada empat bidang kewirausahaan, yakni peternakan, kuliner, souvenir dan jasa (digital). Terdapat lima 

orang anggota tim yang akan mendampingi program perluasan kerja berbasis kawasan tersebut. Mereka 

adalah Dr. Alla Asmara, S.Pt, M.Si, Dr. Deni Lubis, S.E, M.Si, Fifin Fitriana, M.Si, Hafizh Aji, S.E dan Juli 

Wicaksono, S.E.Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Pangkalpinang, Febri Yanto 

yang turut hadir pada pertemuan tersebut mengatakan pada prinsipnya Diskominfo Kota Pangkalpinang 

memiliki SDM pada bidang jasa digital seperti konten kreator, design grafis, programmer, jaringan dan 

lain-lain."Sebagai corong informasi dari Pemerintah Kota Pangkalpinang, pihaknya berharap pelatihan 

dan pendampingan ini tepat sasaran dan diperuntukkan bagi masyarakat Kota Pangkalpinang yang benar-

benar membutuhkan," imbuhnya.Salah satu anggota tim, Juli Wicaksono, S.E menyebut peserta program 

tersebut telah didata oleh pihaknya. Terdapat seratus orang yang akan menjadi peserta program 

perluasan kerja berbasis kawasan tahun 2022 sebagai Tenaga Kerja Mandiri. (Ari) 
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Title Ada Kemudahan Bagi Pekerja Yang Butuh Biaya Renovasi, 

Uang Muka, Hingga KPR 

Author Tim Gorajuara 

Media Rumah.com Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.rumah.com/berita-properti/2022/8/206061/ada-kemudahan-bagi-pekerja-

yang-butuh-biaya-renovasi-uang-muka-hingga-kpr 

Summary Kalangan pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa mendapatkan pembiayaan untuk 

renovasi rumah, uang muka, maupun KPR yang lebih mudah dari Bank BTN. Kemudahannya 

antara lain tanpa ada iuran tambahan, suku bunga ringan, hingga tenor panjang mencapai 

30 tahun. Anggota BP Jamsostek yang merupakan kalangan pekerja bisa mendapatkan 

pembiayaan perumahan (KPR) dengan bunga ekstra rendah. Menurut Direktur Utama Bank 

BTN Haru Koesmahargyo, program KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan ini bisa menjadi solusi 

untuk kalangan pekerja mendapatkan pembiayaan perumahan yang menarik dan terbukti 

minat yang cukup tinggi untuk KPR yang dikolaborasikan antara Bank BTN-BP Jamsostek ini. 

 

 

 

 Kalangan pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa mendapatkan pembiayaan untuk renovasi rumah, 

uang muka, maupun KPR yang lebih mudah dari Bank BTN. Kemudahannya antara lain tanpa ada iuran 

tambahan, suku bunga ringan, hingga tenor panjang mencapai 30 tahun.Kolaborasi antar perusahaan 

BUMN kembali dilakukan dan kali ini antara Bank BTN dengan BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) 

untuk menghadirkan manfaat layanan tambahan (MLT) bagi para pekerja. Anggota BP Jamsostek yang 

merupakan kalangan pekerja bisa mendapatkan pembiayaan perumahan (KPR) dengan bunga ekstra 

rendah.Menurut Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo, program KPR MLT BPJS Ketenagakerjaan 

ini bisa menjadi solusi untuk kalangan pekerja mendapatkan pembiayaan perumahan yang menarik dan 

terbukti minat yang cukup tinggi untuk KPR yang dikolaborasikan antara Bank BTN-BP Jamsostek 

ini."Hingga Juli 2022 sudah ada 763 debitur dengan nilai pinjaman mencapai Rp188,7 miliar. Bank BTN 

sebagai bank yang fokus pada pembiayaan perumahan akan selalu memberikan kemudahan bagi 

masyarakat dan terus berinovasi dengan skema pembiayaan termasuk menjalin kolaborasi seperti 

dengan BP Jamsostek ini," ujarnya.Peserta dari kalangan pekerja anggota BPJS Ketenagakerjaan bisa 

menikmati fasilitas pembiayaan untuk pinjaman renovas rumah (PRP), pinjaman uang muka perumahan 

(PUMP), maupun KPR. Untuk fasilitas PRP peserta bisa mengakses pinjaman hingga Rp200 juta untuk 
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dimanfaatkan renovasi rumah dengan tenor pinjaman mencapai 15 tahun.Kemudian untuk PUMP 

peserta bisa mengajukan kredit hingga Rp150 juta untuk dipergunakan uang muka membeli rumah. 

Sementara KPR BPJS Ketenagakerjaan pinjaman yang didapat bisa mencapai Rp500 juta dengan tenor 

maksimal mencapai 30 tahun. Skema ini cocok untuk kalangan pekerja milenial.Kolaborasi ini juga 

memungkinkan dihadirkan bunga ekstra ringan single digit sehingga cicilan yang dibayarkan menjadi 

lebih ringan. Dengan program kolaborasi ini diharapkan kalangan pekerja bisa mengoptimalkan fasilitas 

ini untuk sesuatu yang produktif yaitu renovasi maupun membeli rumah.Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah mengatakan, adanya MLT yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan manfaat lain 

yang dibiayai dari dana investasi jaminan hari tua (JHT). Jenis manfaat yang diberikan berupa PUMP, PRP, 

KPR, hingga kredit konstruksi untuk perusahaan pengembang."Dengan adanya manfaat tambahan yang 

bisa diakses oleh peserta BP Jamsostek ini tentunya sangat bermanfaat terlebih para peserta juga tidak 

dikenakan iuran tambahan. Fasilitas ini harus bisa dioptimalkan khususnya untuk segera mewujudkan 

memiliki hunian pertamanya," tandasnya.Kota mandiri memang dibangun untuk jangka panjang, tetapi 

berpotensi baik untuk diinvestasikan kemudian. Simak jurus investasinya di video berikut ini, ya!Temukan 

lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari 

Rumah.comHanya Rumah. com yang percaya Anda semua bisa punya rumah 
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Title Kemnaker Berkolaborasi dengan Berbagai Stakeholder Guna 

Mengurangi Angka Pengangguran 

Author _noname 

Media Progresnews.info Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://progresnews.info/2022/08/26/kemnaker-berkolaborasi-berbagai-stakeholder-guna-

mengurangi-angka-pengangguran 

Summary Kolaborasi yang dilakukan Kemnaker itu berupa Penandatanganan Serah Terima Lahan dan 

Bangunan dalam rangka Transformasi BLK serta Penandatanganan Nota Kesepakatan 

Peningkatan Kompetensi dengan Pemerintah Daerah dan Mitra Industri. Selain itu juga 

dilakukan penandatanganan Nota Kesepemahaman Bersama antara Kemnaker dengan 

Dewan Pertukangan Nasional Perkasa, dan Nota Kesepemahaman Bersama antara 

Kemnaker dengan PT Wanatiara Persada, dalam meningkatkan kompetensi di bidang 

pertukangan dan juga bidang pertambangan serta pemurnian bijih nikel. Dalam 

meningkatkan kompetensi daya saing dan penciptaan kesempatan kerja untuk mendukung 

penyerapan angkatan kerja di pasar kerja serta mengurangi angka pengangguran, 

Kementerian Ketenagakerjaan melakukan kolaborasi strategis dengan pemerintah daerah, 

asosiasi profesi serta mitra industri. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah ketika 

memberikan sambutan usai menyaksikan penandatanganan di Ruang Tridharma Kemnaker, 

pada Jumat (26/8/2022) mengatakan, peningkatan kompetensi dan daya saing SDM bukan 

hanya tugas yang harus diemban oleh pemerintah pusat semata. 

 

 

 

Dalam meningkatkan kompetensi daya saing dan penciptaan kesempatan kerja untuk mendukung 

penyerapan angkatan kerja di pasar kerja serta mengurangi angka pengangguran, Kementerian 

Ketenagakerjaan melakukan kolaborasi strategis dengan pemerintah daerah, asosiasi profesi serta mitra 

industri.Kolaborasi yang dilakukan Kemnaker itu berupa Penandatanganan Serah Terima Lahan dan 

Bangunan dalam rangka Transformasi BLK serta Penandatanganan Nota Kesepakatan Peningkatan 

Kompetensi dengan Pemerintah Daerah dan Mitra Industri.Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah ketika 

memberikan sambutan usai menyaksikan penandatanganan di Ruang Tridharma Kemnaker, pada Jumat 

(26/8/2022) mengatakan, peningkatan kompetensi dan daya saing SDM bukan hanya tugas yang harus 

diemban oleh pemerintah pusat semata. "Kami tidak bisa mengemban tugas yang berat ini tanpa adanya 
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dukungan dan kerja sama dari pemerintah daerah, asosiasi profesi, dan mitra industri," ucapnya.Menurut 

Menaker, kolaborasi dan kerja sama itu dapat berbentuk pengembangan Balai Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas (BPVP), maupun sinergi program pelatihan vokasi dan produktivitas, serta perluasan 

kesempatan kerja."Kami berharap dari kolaborasi ini, BPVP dapat menjadi instrumen penting sebagai 

'pabrik' SDM yang kompeten dan berdaya saing dan menjadi inkubator bisnis penciptaan perluasan 

kesempatan kerja," katanya.Menaker juga mengajak ada keterlibatan aktif dari pelaku UKM di daerah 

agar ikut berperan dalam program pelatihan jejaring perluasan kesempatan kerja untuk mendukung 

penyerapan angkatan kerja di pasar kerja.Pada kesempatan ini Menaker juga mengapresiasi Bupati 

Jeneponto dan Wakil Bupati Selayar atas komitmennya dalam menjalin kerja sama meningkatkan 

kompetensi dan daya saing untuk mengurangi angka pengangguran di Jeneponto dan Selayar.Adapun 

Pemda yang melakukan serah terima lahan, peralatan, mesin, gedung, bangunan, jalan, irigasi dan 

jaringan kepada Kemnaker untuk dikembangkan menjadi UPTP BPVP dan Balai Perluasan Kesempatan 

Kerja sebagai adalah Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Lampung, 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.Selain itu juga 

dilakukan penandatanganan Nota Kesepemahaman Bersama antara Kemnaker dengan Dewan 

Pertukangan Nasional Perkasa, dan Nota Kesepemahaman Bersama antara Kemnaker dengan PT 

Wanatiara Persada, dalam meningkatkan kompetensi di bidang pertukangan dan juga bidang 

pertambangan serta pemurnian bijih nikel. 
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Title Dukung Penyerapan Angkatan Kerja dan Kurangi Pengangguran, 

Kemnaker Kolaborasi Berbagai Pemangku Kepentingan 

Author _noname 

Media Pripos Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://pripos.id/dukung-penyerapan-angkatan-kerja-dan-kurangi-pengangguran-

kemnaker-kolaborasi-berbagai-pemangku-kepentingan 

Summary Kolaborasi yang dilakukan Kemnaker itu berupa Penandatanganan Serah Terima Lahan dan 

Bangunan dalam rangka Transformasi BLK serta Penandatanganan Nota Kesepakatan 

Peningkatan Kompetensi dengan Pemerintah Daerah dan Mitra Industri. Adapun Pemda 

yang melakukan serah terima lahan, peralatan, mesin, gedung, bangunan, jalan, irigasi dan 

jaringan kepada Kemnaker untuk dikembangkan menjadi UPTP BPVP dan Balai Perluasan 

Kesempatan Kerja sebagai adalah Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Provinsi Riau, 

Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pemerintah 

Kabupaten Minahasa Utara. Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah saat sambutan dari Menteri 

setelah menyaksikan di Ruang Tridharma Kemnaker, pada Jumat (26/8/2022) mengatakan, 

peningkatan hanya kompetensi dan daya saing SDM bukan tugas yang harus dilakukan oleh 

pemerintah pusat semata. Selain itu juga dilakukan kompetensi Nota Kesepemahaman 

Bersama antara Kemnaker dengan Dewan Pertukangan Nasional Perkasa, dan Nota 

Kesepemahaman Bersama antara Kemnaker dengan PT Wanatiara Persada, dalam 

meningkatkan di bidang pertukangan dan juga penambangan bijih. 

 

 

 

Dalam meningkatkan kompetensi daya untuk menciptakan kesempatan kerja untuk mendukung 

penyerapan kerja di pasar kerja serta mengurangi angka-angka, Kementerian Ketenagakerjaan 

melakukan kolaborasi strategi dengan pemerintah daerah, asosiasi profesi, serta mitra 

industri.Kolaborasi yang dilakukan Kemnaker itu berupa Penandatanganan Serah Terima Lahan dan 

Bangunan dalam rangka Transformasi BLK serta Penandatanganan Nota Kesepakatan Peningkatan 

Kompetensi dengan Pemerintah Daerah dan Mitra Industri.Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah saat sambutan 

dari Menteri setelah menyaksikan di Ruang Tridharma Kemnaker, pada Jumat (26/8/2022) mengatakan, 

peningkatan hanya kompetensi dan daya saing SDM bukan tugas yang harus dilakukan oleh pemerintah 

pusat semata. "Kami tidak bisa mengemban yang berat ini tanpa adanya dukungan dan kerja sama dari 
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pemerintah daerah, asosiasi profesi, dan mitra industri," ucapnya.Menurut Menaker, kolaborasi dan 

kerja sama itu dapat berbentuk pengembangan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), maupun 

program sinergi pelatihan vokasi dan produktivitas, serta perluasan kesempatan kerja."Kami berharap 

dari kolaborasi ini, BPVP dapat menjadi instrumen penting sebagai 'pabrik' SDM yang kompeten dan 

berdaya saing dan menjadikan inkubator bisnis memperluas kesempatan kerja," katanya.Menaker juga 

melibatkan keterlibatan aktif dari pelaku UKM di daerah agar ikut berperan dalam program pelatihan 

perluasan kesempatan kerja untuk mendukung penyerapan kerja di pasar kerja.Pada kesempatan ini 

Menaker juga mengapresiasi Bupati Jeneponto dan Wakil Bupati Selayar atas komitmennya dalam 

menjalin kerja sama meningkatkan kompetensi dan daya saing untuk mengurangi angka-angka di 

Jeneponto dan Selayar.Adapun Pemda yang melakukan serah terima lahan, peralatan, mesin, gedung, 

bangunan, jalan, irigasi dan jaringan kepada Kemnaker untuk dikembangkan menjadi UPTP BPVP dan 

Balai Perluasan Kesempatan Kerja sebagai adalah Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Provinsi Riau, 

Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pemerintah Kabupaten 

Minahasa Utara.Selain itu juga dilakukan kompetensi Nota Kesepemahaman Bersama antara Kemnaker 

dengan Dewan Pertukangan Nasional Perkasa, dan Nota Kesepemahaman Bersama antara Kemnaker 

dengan PT Wanatiara Persada, dalam meningkatkan di bidang pertukangan dan juga penambangan bijih. 
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Title Intip Cara Kemenaker Tekan Angka Pengangguran di 

Indonesia 

Author Suparjo Ramalan 

Media Inews Portal Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.inews.id/finance/bisnis/intip-cara-kemenaker-tekan-angka-pengangguran-di-

indonesia 

Summary Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengambil inisiatif 

mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Kemenaker pun menggandeng pemerintah 

daerah (Pemda), asosiasi profesi, hingga mitra industri untuk meningkatkan kompetensi 

daya saing. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan kolaborasi 

tersebut bertujuan menciptakan kesempatan kerja atau mendukung penyerapan angkatan 

kerja di pasar. Lantik 60 Pejabat Baru, Menaker: Wujud Reformasi Birokrasi Kemenaker. 

 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengambil inisiatif mengurangi tingkat 

pengangguran di Indonesia. Kemenaker pun menggandeng pemerintah daerah (Pemda), asosiasi profesi, 

hingga mitra industri untuk meningkatkan kompetensi daya saing.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), 

Ida Fauziyah mengatakan kolaborasi tersebut bertujuan menciptakan kesempatan kerja atau mendukung 

penyerapan angkatan kerja di pasar. Dengan begitu, angka pengangguran bisa ditekan.Lantik 60 Pejabat 

Baru, Menaker: Wujud Reformasi Birokrasi Kemenaker"Kami tidak bisa mengemban tugas yang berat ini 

tanpa adanya dukungan dan kerja sama dari pemerintah daerah, asosiasi profesi, dan mitra industri," 

kata Ida Fauziyah, Jumat (26/8/2022).Menurut dia, kolaborasi dan kerja sama itu dapat berbentuk 

pengembangan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), maupun sinergi program pelatihan 

vokasi dan produktivitas, serta perluasan kesempatan kerja.Kemenaker Perkenalkan Aplikasi SIAPKerja 

untuk Dukung Pengembangan Karier Generasi Muda"Kami berharap dari kolaborasi ini, BPVP dapat 

menjadi instrumen penting sebagai 'pabrik' SDM yang kompeten dan berdaya saing dan menjadi 

inkubator bisnis penciptaan perluasan kesempatan kerja," ujar Idaa Fauziyah.Menaker juga 

mengharapkan keterlibatan aktif dari pelaku UKM di daerah agar ikut berperan dalam program pelatihan 

jejaring perluasan kesempatan kerja. Pasalnya, program itu mendukung penyerapan angkatan kerja di 

pasar kerja.Adapun kolaborasi yang dilakukan Kemenaker berupa Penandatanganan Serah Terima Lahan 

dan Bangunan terkait Transformasi BLK, serta Penandatanganan Nota Kesepakatan Peningkatan 

Kompetensi dengan Pemerintah Daerah dan Mitra Industri.Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2022 sebesar 5,83 persen, turun 0,43 persen poin 

dibandingkan dengan Februari 2021.Tercatat 135,61 juta orang yang bekerja, jumlah ini naik 4,55 juta 

orang pada Februari 2021. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah 

sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (0,37 persen poin). Sementara lapangan pekerjaan yang 

mengalami penurunan terbesar yaitu sektor jasa lainnya (0,51 persen poin). 
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Title Info Pencairan BSU 2022: Jelang September, BLT Subsidi Gaji Rp1 

Juta Akan Cair? Cek Penerimanya di Sini 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095367703/info-pencairan-bsu-2022-jelang-

september-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-akan-cair-cek-penerimanya-di-sini 

Summary Simak info pencairan BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta, jelang bulan September 

akankah segera cair?. Lantas apakah BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta ini akan cair di 

bulan September mendatang?. BSU 2022 atau juga dikenal BLT subsidi gaji Rp1 juta hingga 

kini masih terus dinantikan oleh para buruh atau pekerja. Hal ini karena rencana penyaluran 

dan pencairan BSU 2022 masih belum rampung juga. 

 

 

 

Simak info pencairan BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta, jelang bulan September akankah segera 

cair?BSU 2022 atau juga dikenal BLT subsidi gaji Rp1 juta hingga kini masih terus dinantikan oleh para 

buruh atau pekerja.Hal ini karena rencana penyaluran dan pencairan BSU 2022 masih belum rampung 

juga.Lantas apakah BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta ini akan cair di bulan September 

mendatang?Sejauh ini, menurut info dari Kemnaker rencana pencairan BSU 2022 masih dalam tahap 

persiapan dan pematangan.Penyebab tertundanya pencairan BSU 2022 adalah karena pihak terkait 

masih mereviu data penerima bantuan ini.Dengan begitu, untuk tanggal resmi pencairan BSU 2022 atau 

BLT subsidi gaji Rp1 juta ini masih belum bisa dipastikan. 
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Title Bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan IPB University, Pemkot 

Pangkalpinang Gencarkan Program Perluasan Kesempatan Kerja 

Berbasis Kawasan - SWAKARYA 

Author Https 

Media Swakarya Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://swakarya.com/bersama-kementerian-ketenagakerjaan-dan-ipb-university-pemkot-

pangkalpinang-gencarkan-program-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan 

Summary Pangkalpinang, Dalam rangka pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja berbasis 

kawasan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia bekerjasama dengan IPB 

University terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat atau kelompok usaha yang 

akan dilakukan pembinaan dan pengembangan usaha, Dinas Penanaman Modal Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang mengundang segenap Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemkot Pangkalpinang serta stakeholder terkait, 

Jumat (26/8/2022) di Ruang Pertemuan Bappeda Kota Pangkalpinang. Tenaga Ahli dari IPB 

University, Dr. Alla Asmara, S.Pt, M.Si menyampaikan program tersebut bertujuan untuk 

mengintegrasikan sumber daya dan pelaku usaha Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dalam suatu 

kawasan potensial secara komprehensif sehingga mampu memainkan peran penting dalam 

seluruh tindakan kewirausahaan. Akademisi IPB University ini menambahkan, program kali 

ini diharapkan termanfaatkannya sumber daya secara berkelanjutan. Selain itu, bertujuan 

untuk menciptakan kewirausahaan untuk tumbuh dan berkembang di Kota Beribu 

Senyuman. 

 

 

 

Pangkalpinang, Dalam rangka pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan oleh 

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia bekerjasama dengan IPB University terkait dengan 

kegiatan pemberdayaan masyarakat atau kelompok usaha yang akan dilakukan pembinaan dan 

pengembangan usaha, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota 

Pangkalpinang mengundang segenap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemkot 

Pangkalpinang serta stakeholder terkait, Jumat (26/8/2022) di Ruang Pertemuan Bappeda Kota 

Pangkalpinang.Tenaga Ahli dari IPB University, Dr. Alla Asmara, S.Pt, M.Si menyampaikan program 

tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan sumber daya dan pelaku usaha Tenaga Kerja Mandiri (TKM) 
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dalam suatu kawasan potensial secara komprehensif sehingga mampu memainkan peran penting dalam 

seluruh tindakan kewirausahaan. Selain itu, bertujuan untuk menciptakan kewirausahaan untuk tumbuh 

dan berkembang di Kota Beribu Senyuman."Program ini bertujuan untuk menciptakan perluasan 

kesempatan kerja yang handal dalam mengurangi pengangguran, serta mendukung pemulihan ekonomi 

nasional di Indonesia", ujar Dr. Alla Asmara pada pertemuan tersebut.Akademisi IPB University ini 

menambahkan, program kali ini diharapkan termanfaatkannya sumber daya secara berkelanjutan. 

Adanya sumber daya pendukung berbasis kawasan yang dimaksud adalah sumber daya alam, sumber 

daya manusia, infrastruktur pendukung, sumber daya sosial kemasyarakatan dan sumber daya 

ekonomi."Dengan terciptanya ekosistem kewirausahaan, diharapkan adanya daya dukung ekosistem 

kewirausahaan hulu-on form-hilir-off farm-off taker yang mendukung TKM untuk terus tumbuh dan 

berkembang secara berkelanjutan", ungkapnya.Diketahui, pelatihan dan pendampingan tersebut 

diperuntukkan bagi pemula yang terfokus pada empat bidang kewirausahaan, yakni peternakan, kuliner, 

souvenir dan jasa (digital). Terdapat lima orang anggota tim yang akan mendampingi program perluasan 

kerja berbasis kawasan tersebut. Mereka adalah Dr. Alla Asmara, S.Pt, M.Si, Dr. Deni Lubis, S.E, M.Si, Fifin 

Fitriana, M.Si, Hafizh Aji, S.E dan Juli Wicaksono, S.E.Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 

(Kominfo) Kota Pangkalpinang, Febri Yanto yang turut hadir pada pertemuan tersebut mengatakan pada 

prinsipnya Diskominfo Kota Pangkalpinang memiliki SDM pada bidang jasa digital seperti konten kreator, 

design grafis, programmer, jaringan dan lain-lain. Sebagai corong informasi dari Pemerintah Kota 

Pangkalpinang, pihaknya berharap pelatihan dan pendampingan ini tepat sasaran dan diperuntukkan 

bagi masyarakat Kota Pangkalpinang yang benar-benar membutuhkan.Salah satu anggota tim, Juli 

Wicaksono, S.E menyebut peserta program tersebut telah didata oleh pihaknya. Terdapat seratus orang 

yang akan menjadi peserta program perluasan kerja berbasis kawasan tahun 2022 sebagai Tenaga Kerja 

Mandiri.*** 
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Title Contoh Slip Gaji Karyawan Lengkap dengan Format 

Penulisannya 

Author Ami Heppy S 

Media Inews Portal Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.inews.id/finance/keuangan/contoh-slip-gaji-karyawan-lengkap-dengan-

format-penulisannya 

Summary Inilah contoh slip gaji karyawan yang penting untuk kamu ketahui. Slip gaji adalah dokumen 

yang berisi rincian pendapatan yang diperoleh karyawan/pekerja dari perusahaan atau 

badan usaha tertentu. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015, 

slip gaji adalah bukti pembayaran atau penerimaan upah dari perusahaan kepada 

pegawainya yang sah. Istri Pamer Slip Gaji Suami di Medsos, Ujungnya Nyesel Seumur Hidup. 

 

 

 

 Inilah contoh slip gaji karyawan yang penting untuk kamu ketahui. Slip gaji adalah dokumen yang berisi 

rincian pendapatan yang diperoleh karyawan/pekerja dari perusahaan atau badan usaha 

tertentu.Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015, slip gaji adalah bukti 

pembayaran atau penerimaan upah dari perusahaan kepada pegawainya yang sah.Istri Pamer Slip Gaji 

Suami di Medsos, Ujungnya Nyesel Seumur HidupSlip gaji ini menjadi bukti penghasilan yang didapatkan 

seseorang selama sebulan dari tempatnya bekerja. Di dalam slip gaji ini memuat rincian tentang nominal 

gaji serta tunjangan yang diperoleh karyawan. Selain itu, slip gaji juga biasanya mencantumkan potongan 

tertentu.Bagi perusahaan, slip gaji berfungsi sebagai dokumentasi pencatatan pengeluaran gaji yang 

dibayarkan perusahaan.Dirangkum iNews.id dari berbagai sumber, inilah contoh slip gaji yang perlu kamu 

ketahui.Termasuk Gaji dan Tunjangan Guru, Anggaran Pendidikan Palembang 2023 Capai Rp1,2 

TriliunSetiap perusahaan memiliki format tersendiri dalam pembuatan slip gaji. Meski begitu, tetap ada 

sejumlah format yang wajib ada dalam slip gaji, antara lain: 1. Identitas PerusahaanIdentitas perusahaan 

seperti logo ataupun nama perusahaan sangat penting dicantumkan dalam slip gaji. Pasalnya, nama dan 

logo perusahaan ini menjadi identitas dari pemberi kerja.Gajian Tiba Saatnya Wisata! Ada Diskon Hotel 

dan Tiket Pesawat s.d Rp150. 000 di Mister AladinBagian ini meliputi nama lengkap karyawan, nomor 

induk karyawan, jabatan serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 3. Tanggal PembayaranTuliskan tanggal 

dan tahun pembayaran gaji. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir adanya kebingungan yang mungkin 

terjadi apabila periode gaji tidak ditulis secara lengkap dan jelas.Daftar Lengkap Gaji PNS Golongan I-IV 
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dan TunjangannyaGaji pokok merupakan gaji yang ditetapkan perusahaan berdasarkan pada jabatan 

karyawan. Gaji pokok ini biasanya ditetapkan berdasarkan jenjang karier karyawan, pendidikan atau 

pengalaman kerjanya. 5. TunjanganTunjangan merupakan tambahan gaji di luar gaji pokok yang 

diberikan kepada karyawan oleh perusahaan. Tunjangan dibagi menjadi dua jenis, yakni tunjangan tetap 

dan tunjangan tidak tetap.Gaji UMR Bisakah Beli Kijang Innova atau Mercy? Begini CaranyaPotongan 

merupakan pengurangan tertentu dari gaji yang diterima karyawan, baik berdasarkan peraturan 

perusahaan maupun pemerintah.Sejumlah potongan wajib yang biasanya diberlakukan adalah potongan 

pajak penghasilan (PPh 21), premi asuransi BPJS Kesehatan, dan potongan iuran BPJS 

Ketenagakerjaan.Selain ada tunjangan, sejumlah perusahaan juga ada yang memberikan bonus atau 

komisi atas prestasi kerja karyawan. Biasanya, bonus ini diberikan satu atau dua kali dalam setahun. 

Bonus tahunan biasanya akan tercantum pada akhir tahun kalender perusahaan tersebut.Sedangkan 

untuk jumlahnya bergantung pada performa masing-masing karyawan.8. LemburUpah lembur ini 

biasanya dibayarkan saat karyawan bekerja melebihi jam kerja biasanya. Menurut Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi No. 102 tahun 2004 (Menakertrans No. 102/MEN/VI/2004) bahwa 

jam kerja kerja yang melebihi 7 jam sehari dan 40 jam seminggu terhitung dalam waktu lembur kerja. 9. 

Menyatakan kerahasiaan dokumenDi dalam slip gaji juga harus ada pernyataan tentang kerahasiaan 

dokumen. Hal ini berarti bahwa slip gaji merupakan dokumen rahasia dimana hanya karyawan yang 

namanya tertera di dalam slip gaji tersebut yang boleh mengetahui. 
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Title BLK Riau Transformation, Governor Syamsuar Signs Regional Grant 

Agreement 

Author Https 

Media Indonesia Postsen Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://indonesia.postsen.com/news/172403/BLK-Riau-Transformation-Governor-

Syamsuar-Signs-Regional-Grant-Agreement.html 

Summary Riau Governor Syamsuar signed the regional grant agreement and handed over the building 

land in the context of the transformation of the Job Training Center (BLK) in the Tridharma 

Room of the Ministry of Manpower (Kemenaker), Jakarta, Friday (26/8/2022). The 

cooperation agreement was carried out by Syamsuar with the Directorate General 

(Directorate General) of Manpower Placement Development and Employment Opportunity 

Expansion (Binapenta and PKK) of the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia 

(RI). In addition to the regional grant agreement, the Governor also signs a memorandum of 

agreement or memorandum of understanding (MoU) strengthening competence with local 

governments (Pemda) and industrial partners. In this important activity, the number one 

person in Riau was present accompanied by the Head of the Riau Manpower and 

Transmigration Office (Kadisnakertrans) Imron Rosyadi and the Head of the Regional 

Financial and Asset Management Agency (BPKAD) Indra. 

 

 

 

 Riau Governor Syamsuar signed the regional grant agreement and handed over the building land in the 

context of the transformation of the Job Training Center (BLK) in the Tridharma Room of the Ministry of 

Manpower (Kemenaker), Jakarta, Friday (26/8/2022).In addition to the regional grant agreement, the 

Governor also signs a memorandum of agreement or memorandum of understanding (MoU) 

strengthening competence with local governments (Pemda) and industrial partners.The cooperation 

agreement was carried out by Syamsuar with the Directorate General (Directorate General) of Manpower 

Placement Development and Employment Opportunity Expansion (Binapenta and PKK) of the Ministry of 

Manpower of the Republic of Indonesia (RI).In this important activity, the number one person in Riau was 

present accompanied by the Head of the Riau Manpower and Transmigration Office (Kadisnakertrans) 

Imron Rosyadi and the Head of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) Indra.The 

Secretary General (Secretary General) of the Ministry of Manpower Anwar Sanusi said that the signing of 
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the agreement was carried out in order to revitalize the vocational and productivity fields.The 

cooperation agreement, he said, was also a form of strategic collaboration carried out by the Ministry of 

Manpower with the regions."This collaboration is a form of collaboration in increasing competitiveness, 

competence and creating job opportunities," he said in a written statement that Kompas. com thank you, 

Saturday (27/8/2022).On the same occasion, the Minister of Manpower (Menaker) Ida Fauziah invited all 

parties together to collaborate in creating a competent workforce."Let's collaborate to create a 

competent workforce," he said.For information, in signing the handover of land and buildings, Riau 

handed over an area of 10 hectares (ha).Apart from Riau, there were several regions that signed the land 

handover with details, Bali handed over an area of 9 ha, Lampung 3.3 ha, Central Sulawesi (Sulteng) 3 ha, 

and North Minahasa Regency 2.8 ha.Indonesia 
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Title Cek BSU 2022 Sudah Cair atau Belum? Ini Info Resmi Kemenaker 

serta Daftar Pekerja yang Terima BLT Subsidi Gaji 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095368042/cek-bsu-2022-sudah-cair-atau-

belum-ini-info-resmi-kemenaker-serta-daftar-pekerja-yang-terima-blt-subsidi-gaji 

Summary Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 kembali disalurkan oleh pemerintah kepada para 

pekerja. BSU 2022 ini merupakan bantuan subsidi gaji yang disalurkan Kemenaker kepada 

pekerja yang memenuhi kriteria atau syarat. Lantas, apakah BSU 2022 sudah cair atau belum 

kepada para pekerja? Sejak pertama kali diumumkan akan kembali cair, yakni pada April lalu 

hingga Agustus 2022 ini, BSU 2022 belum juga mulai disalurkan. 

 

 

 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 kembali disalurkan oleh pemerintah kepada para pekerja.BSU 2022 

ini merupakan bantuan subsidi gaji yang disalurkan Kemenaker kepada pekerja yang memenuhi kriteria 

atau syarat.Lantas, apakah BSU 2022 sudah cair atau belum kepada para pekerja? Berikut 

penjelasannya.Sejak pertama kali diumumkan akan kembali cair, yakni pada April lalu hingga Agustus 

2022 ini, BSU 2022 belum juga mulai disalurkan.Tertundanya pencairan BSU tahun ini disebabkan oleh 

pihak Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker yang masih belum selesai dengan tahap 

persiapannya.Dalam keterangan resmi yang disampaikan oleh Kemenaker lewat media sosialnya, BLT 

subsidi gaji ini belum bisa cair lantaran belum siapnya teknis pelaksanaan.Selain itu, pihaknya juga masih 

harus merevisi anggaran bantuan bersama Kementerian Keuangan."Kementerian Ketenagakerjaan 

tengah menyiapkan antara lain merampungkan regulasi teknis pelaksanaan BSU 2022, mengajukan dan 

merevisi anggaran bersama Kementerian Keuangan," ujarnya, dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun 

Twitter @KemnakerRI. 
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Title The Governor of the Republic of Indonesia Signs the Handover of BLK 

Building Land with the Indonesian Ministry of Manpower 

Author Https 

Media Indonesia Postsen Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Neutral 

Link http://indonesia.postsen.com/news/172449/The-Governor-of-the-Republic-of-Indonesia-

Signs-the-Handover-of-BLK-Building-Land-with-the-Indonesian-Ministry-of-Manpower.html 

Summary The agreement was carried out by Gubri Syamsuar with the Directorate General of 

Manpower Placement and Employment Expansion (Directorate General of BINAPENTA and 

PKK) of the Indonesian Ministry of Manpower (Kemenaker), located in the Tridharma room 

of the Ministry of Manpower, Jakarta, Friday (26/8/22). 

 

 

 

 Riau Governor (Gubri) Syamsuar signed the regional grant agreement and handed over the building land 

in the context of the transformation of the Job Training Center (BLK).On this occasion, a memorandum 

of understanding was also signed to strengthen competence with local governments and industrial 

partners.The agreement was carried out by Gubri Syamsuar with the Directorate General of Manpower 

Placement and Employment Expansion (Directorate General of BINAPENTA and PKK) of the Indonesian 

Ministry of Manpower (Kemenaker), located in the Tridharma room of the Ministry of Manpower, 

Jakarta, Friday (26/8/22).Secretary General of the Ministry of Manpower Anwar Sanusi said that the 

signing was in order to revitalize the field of vocational and productivity, which is a form of strategic 

collaboration carried out by the Ministry of Manpower with the regions."This is a form of collaboration 

in increasing competitiveness and creating job opportunities," he said.On that occasion, the Indonesian 

Minister of Manpower, Ida Fauziah, invited all parties together to collaborate on how to create a 

competent workforce."Let's collaborate to create a competent workforce," he concluded.As for several 

regions that signed the handover of land and buildings with details, the Province of Bali handed over 9 

hectares of land, Riau 10 hectares, Lampung 3.3 hectares, Central Sulawesi 3 hectares and North 

Minahasa Regency 2.8 hectares.Also attending to accompany the Governor of Riau in the event were the 

Head of the Riau Transmigration Manpower Office, Imron Rosyadi and the Head of the Regional Financial 

and Asset Management Agency, Indra.(Mediacenter Riau/ip)Indonesia 
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Title BLK Riau Transformation, Governor Syamsuar Signs Regional Grant 

Agreement 

Author Https 

Media Indonesia Postsen Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://indonesia.postsen.com/news/172441/BLK-Riau-Transformation-Governor-

Syamsuar-Signs-Regional-Grant-Agreement.html 

Summary Riau Governor Syamsuar signed the regional grant agreement and handed over the building 

land in the context of the transformation of the Job Training Center (BLK) in the Tridharma 

Room of the Ministry of Manpower (Kemenaker), Jakarta, Friday (26/8/2022). The 

cooperation agreement was carried out by Syamsuar with the Directorate General 

(Directorate General) of Manpower Placement Development and Employment Opportunity 

Expansion (Binapenta and PKK) of the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia 

(RI). In addition to the regional grant agreement, the Governor also signs a memorandum of 

agreement or memorandum of understanding (MoU) strengthening competence with local 

governments (Pemda) and industrial partners. In this important activity, the number one 

person in Riau was present accompanied by the Head of the Riau Manpower and 

Transmigration Office (Kadisnakertrans) Imron Rosyadi and the Head of the Regional 

Financial and Asset Management Agency (BPKAD) Indra. 

 

 

 

 Riau Governor Syamsuar signed the regional grant agreement and handed over the building land in the 

context of the transformation of the Job Training Center (BLK) in the Tridharma Room of the Ministry of 

Manpower (Kemenaker), Jakarta, Friday (26/8/2022).In addition to the regional grant agreement, the 

Governor also signs a memorandum of agreement or memorandum of understanding (MoU) 

strengthening competence with local governments (Pemda) and industrial partners.The cooperation 

agreement was carried out by Syamsuar with the Directorate General (Directorate General) of Manpower 

Placement Development and Employment Opportunity Expansion (Binapenta and PKK) of the Ministry of 

Manpower of the Republic of Indonesia (RI).In this important activity, the number one person in Riau was 

present accompanied by the Head of the Riau Manpower and Transmigration Office (Kadisnakertrans) 

Imron Rosyadi and the Head of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) Indra.The 

Secretary General (Secretary General) of the Ministry of Manpower Anwar Sanusi said that the signing of 
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the agreement was carried out in order to revitalize the vocational and productivity fields.The 

cooperation agreement, he said, was also a form of strategic collaboration carried out by the Ministry of 

Manpower with the regions."This collaboration is a form of collaboration in increasing competitiveness 

and creating job opportunities," said Anwar in a written statement that Kompas. com thank you, Saturday 

(27/8/2022).On the same occasion, the Minister of Manpower (Menaker) Ida Fauziah invited all parties 

together to collaborate in creating a competent workforce."Let's collaborate to create a competent 

workforce," he said.For information, in signing the handover of land and buildings, Riau handed over an 

area of 10 hectares (ha).Apart from Riau, there were several regions that signed the land handover with 

details, Bali handed over an area of 9 ha, Lampung 3.3 ha, Central Sulawesi (Sulteng) 3 ha, and North 

Minahasa Regency 2.8 ha.Indonesia 
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Title Cegah Penempatan PMI Nonprosedural,Menaker Ajak 

Partisipasi Aktif Masyarakat 

Author Pt. Viva Media 

Baru - Viva 

Media Paperlane Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://paperplane-tm.site/cegah-penempatan-pmi-nonprosedural-menaker-ajak-

partisipasi-aktif-masyarakat-56506.html 

Summary Menurutnya langkah proaktif ini dapat dilakukan masyarakat dengan memahami proses dan 

tahapan penempatan yang benar, modus-modus penipuan lowongan kerja, hingga langkah 

melaporkan tindak penipuan penempatan PMI nonprosedural. Langkah proaktif ini dapat 

dilakukan masyarakat dengan memahami proses dan tahapan penempatan yang benar, 

modus-modus penipuan lowongan kerja, hingga langkah melaporkan tindak penipuan 

penempatan PMI nonprosedural. Metro, Suara.com- Sebagai respons atas kasus sejumlah 

WNI yang menjadi korban penempatan bekerja di Kamboja, Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk secara proaktif membantu mencegah 

penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural/ilegal. Sebelumnya 446 

WNI yang menjadi korban penipuan perusahaan online imitasi di Kamboja. 

 

 

 

Metro, Suara.com- Sebagai respons atas kasus sejumlah WNI yang menjadi korban penempatan bekerja 

di Kamboja, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk secara 

proaktif membantu mencegah penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural/ilegal. 

Sebelumnya 446 WNI yang menjadi korban penipuan perusahaan online imitasi di Kamboja. Kementerian 

dan lembaga terkait merupakan Kemlu, Perwakilan RI, Kemnaker, Kemkumham, KSP, BP2MI, POLRI, dan 

Kemenkominfo, lanjut berikhtiar mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan 

tersebut, utamanya memulangkan WNI yang berada di Kamboja. Menurutnya langkah proaktif ini dapat 

dilakukan masyarakat dengan memahami proses dan tahapan penempatan yang benar, modus-modus 

penipuan lowongan kerja, hingga langkah melaporkan tindak penipuan penempatan PMI nonprosedural. 

Langkah proaktif ini dapat dilakukan masyarakat dengan memahami proses dan tahapan penempatan 

yang benar, modus-modus penipuan lowongan kerja, hingga langkah melaporkan tindak penipuan 

penempatan PMI nonprosedural. 
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Title Menaker Ajak Partisipasi Aktif Masyarakat Cegah Penempatan 

PMI Nonprosedural 

Author _noname 

Media Merdekanews Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.merdekanews.co/read/17570/Menaker-Ajak-Partisipasi-Aktif-Masyarakat-

Cegah-Penempatan-PMI-Nonprosedural 

Summary Menurut Menaker Ida, pencegahan penempatan PMI secara nonprosedural akan berjalan 

efektif melalui keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Sehingga, kasus-kasus 

penempatan PMI nonprosedural ini tidak lagi terulang. Langkah proaktif ini dapat dilakukan 

masyarakat dengan memahami proses dan tahapan penempatan yang benar, modus-modus 

penipuan lowongan kerja, hingga cara melaporkan tindak penipuan penempatan PMI 

nonprosedural. Oleh karenanya, masyarakat harus paham bagaimana prosedur penempatan 

yang benar, modus-modus penipuan, termasuk melaporkan manakala menemukan adanya 

penempatan secara nonprosedural," kata Menaker Ida Fauziyah melalui Siaran Pers Biro 

Humas Kemnaker, Jumat (26/8/2022). 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk secara proaktif 

membantu mencegah penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural/ilegal.Hal ini 

disampaikannya sebagai respons atas kasus sejumlah WNI yang menjadi korban penempatan bekerja di 

Kamboja.Menurut Menaker Ida, pencegahan penempatan PMI secara nonprosedural akan berjalan 

efektif melalui keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Sehingga, kasus-kasus penempatan PMI 

nonprosedural ini tidak lagi terulang.Langkah proaktif ini dapat dilakukan masyarakat dengan memahami 

proses dan tahapan penempatan yang benar, modus-modus penipuan lowongan kerja, hingga cara 

melaporkan tindak penipuan penempatan PMI nonprosedural."Dengan adanya peran aktif masyarakat, 

kasus-kasus penempatan PMI secara nonprosedural atau ilegal ini benar-benar dapat kita cegah. Oleh 

karenanya, masyarakat harus paham bagaimana prosedur penempatan yang benar, modus-modus 

penipuan, termasuk melaporkan manakala menemukan adanya penempatan secara nonprosedural," 

kata Menaker Ida Fauziyah melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Jumat (26/8/2022).Terkait adanya 

446 WNI yang menjadi korban penipuan perusahaan online palsu di Kamboja, Menaker mengatakan 

bahwa Kementerian dan lembaga terkait yakni Kemlu, Perwakilan RI, Kemnaker, Kemkumham, KSP, 
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BP2MI, POLRI, dan Kemenkominfo, terus berupaya mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut, utamanya memulangkan WNI yang berada di Kamboja.Menaker menambahkan, 

sesuai hasil rapat intern pemerintah telah disepakati untuk terus melakukan upaya pencegahan. Upaya-

upaya ini di antaranya melakukan sosialisasi secara masif, serta men-take down iklan-iklan yang tidak 

benar mengenai adanya lowongan pekerjaan ke luar negeri."Selain itu, Pemerintah akan terus mengejar 

pelaku penempatan nonprosedural atau ilegal tersebut, sehingga kasus ini tidak berulang ke depannya," 

katanya.Menaker juga menyampaikan apresiasi kepada Kemlu dan KBRI Phnom Penh yang telah 

melakukan penanganan kasus WNI korban penipuan perusahaan online scam di Kamboja. Selain itu, 

berbagai upaya diplomasi dilakukan pada tingkat tinggi berupa pertemuan Menlu RI dengan Mendagri 

dan Kepala Kepolisian Kamboja. 
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Title Menaker Ajak Partisipasi Aktif Masyarakat Cegah Penempatan PMI 

Nonprosedural 

Author _noname 

Media Gpsindonesia.co Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://gpsindonesia.co/nasional/read/4980/Menaker-Ajak-Partisipasi-Aktif-Masyarakat-

Cegah-Penempatan-PMI-Nonprosedural.html 

Summary Menurut Menaker Ida, pencegahan penempatan PMI secara nonprosedural akan berjalan 

efektif melalui keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Sehingga, kasus-kasus 

penempatan PMI nonprosedural ini tidak lagi terulang. Langkah proaktif ini dapat dilakukan 

masyarakat dengan memahami proses dan tahapan penempatan yang benar, modus-modus 

penipuan lowongan kerja, hingga cara melaporkan tindak penipuan penempatan PMI 

nonprosedural. Oleh karenanya, masyarakat harus paham bagaimana prosedur penempatan 

yang benar, modus-modus penipuan, termasuk melaporkan manakala menemukan adanya 

penempatan secara nonprosedural," kata Menaker Ida Fauziyah melalui Siaran Pers Biro 

Humas Kemnaker, Jumat (26/8/2022). 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk secara proaktif 

membantu mencegah penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural/ilegal.Hal ini 

disampaikannya sebagai respons atas kasus sejumlah WNI yang menjadi korban penempatan bekerja di 

Kamboja.Menurut Menaker Ida, pencegahan penempatan PMI secara nonprosedural akan berjalan 

efektif melalui keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Sehingga, kasus-kasus penempatan PMI 

nonprosedural ini tidak lagi terulang.Langkah proaktif ini dapat dilakukan masyarakat dengan memahami 

proses dan tahapan penempatan yang benar, modus-modus penipuan lowongan kerja, hingga cara 

melaporkan tindak penipuan penempatan PMI nonprosedural."Dengan adanya peran aktif masyarakat, 

kasus-kasus penempatan PMI secara nonprosedural atau ilegal ini benar-benar dapat kita cegah. Oleh 

karenanya, masyarakat harus paham bagaimana prosedur penempatan yang benar, modus-modus 

penipuan, termasuk melaporkan manakala menemukan adanya penempatan secara nonprosedural," 

kata Menaker Ida Fauziyah melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Jumat (26/8/2022).Terkait adanya 

446 WNI yang menjadi korban penipuan perusahaan online palsu di Kamboja, Menaker mengatakan 

bahwa Kementerian dan lembaga terkait yakni Kemlu, Perwakilan RI, Kemnaker, Kemkumham, KSP, 
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BP2MI, POLRI, dan Kemenkominfo, terus berupaya mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut, utamanya memulangkan WNI yang berada di Kamboja.Menaker menambahkan, 

sesuai hasil rapat intern pemerintah telah disepakati untuk terus melakukan upaya pencegahan. Upaya-

upaya ini di antaranya melakukan sosialisasi secara masif, serta men-take down iklan-iklan yang tidak 

benar mengenai adanya lowongan pekerjaan ke luar negeri."Selain itu, Pemerintah akan terus mengejar 

pelaku penempatan nonprosedural atau ilegal tersebut, sehingga kasus ini tidak berulang ke depannya," 

katanya.Menaker juga menyampaikan apresiasi kepada Kemlu dan KBRI Phnom Penh yang telah 

melakukan penanganan kasus WNI korban penipuan perusahaan online scam di Kamboja. Selain itu, 

berbagai upaya diplomasi dilakukan pada tingkat tinggi berupa pertemuan Menlu RI dengan Mendagri 

dan Kepala Kepolisian Kamboja. 
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Title BLK Riau Transformation, Governor Syamsuar Signs Regional Grant 

Agreement 

Author Https 

Media Indonesia Postsen Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://indonesia.postsen.com/news/172581/BLK-Riau-Transformation-Governor-

Syamsuar-Signs-Regional-Grant-Agreement.html 

Summary Riau Governor Syamsuar signed the regional grant agreement and handed over the building 

land in the context of the transformation of the Job Training Center (BLK) in the Tridharma 

Room of the Ministry of Manpower (Kemenaker), Jakarta, Friday (26/8/2022). The 

cooperation agreement was carried out by Syamsuar with the Directorate General 

(Directorate General) of Manpower Placement Development and Employment Opportunity 

Expansion (Binapenta and PKK) of the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia 

(RI). In addition to the regional grant agreement, the Governor also signs a memorandum of 

agreement or memorandum of understanding (MoU) strengthening competence with local 

governments (Pemda) and industrial partners. In this important activity, the number one 

person in Riau was present accompanied by the Head of the Riau Manpower and 

Transmigration Office (Kadisnakertrans) Imron Rosyadi and the Head of the Regional 

Financial and Asset Management Agency (BPKAD) Indra. 

 

Riau Governor Syamsuar signed the regional grant agreement and handed over the building land in the 

context of the transformation of the Job Training Center (BLK) in the Tridharma Room of the Ministry of 

Manpower (Kemenaker), Jakarta, Friday (26/8/2022).In addition to the regional grant agreement, the 

Governor also signs a memorandum of agreement or memorandum of understanding (MoU) 

strengthening competence with local governments (Pemda) and industrial partners.The cooperation 

agreement was carried out by Syamsuar with the Directorate General (Directorate General) of Manpower 

Placement Development and Employment Opportunity Expansion (Binapenta and PKK) of the Ministry of 

Manpower of the Republic of Indonesia (RI).In this important activity, the number one person in Riau was 

present accompanied by the Head of the Riau Manpower and Transmigration Office (Kadisnakertrans) 

Imron Rosyadi and the Head of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) Indra.The 

Secretary General (Secretary General) of the Ministry of Manpower Anwar Sanusi said that the signing of 

the agreement was carried out in order to revitalize the vocational and productivity fields.The 

cooperation agreement, he said, was also a form of strategic collaboration carried out by the Ministry of 

Manpower with the regions."This collaboration is a form of collaboration in increasing competitiveness 

and creating job opportunities," said Anwar in a written statement that Kompas. com thank you, Saturday 

(27/8/2022).On the same occasion, the Minister of Manpower (Menaker) Ida Fauziah invited all parties 

together to collaborate in creating a competent workforce."Let's collaborate to create a competent 

workforce," he said.For information, in signing the handover of land and buildings, Riau handed over an 

area of 10 hectares (ha).Apart from Riau, there were several regions that signed the land handover with 

details, Bali handed over an area of 9 ha, Lampung 3.3 ha, Central Sulawesi (Sulteng) 3 ha, and North 

Minahasa Regency 2.8 ha.Indonesia 
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Title Menaker Ajak Partisipasi Aktif Masyarakat Cegah 

Penempatan PMI Nonprosedural 

Author Warta Pembaruan 

Media Wartapembaruan.co.id Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/menaker-ajak-partisipasi-aktif.html 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, mengajak seluruh elemen masyarakat 

untuk secara proaktif membantu mencegah penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

secara nonprosedural/ilegal. Menurut Menaker Ida, pencegahan penempatan PMI secara 

nonprosedural akan berjalan efektif melalui keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. 

Sehingga, kasus-kasus penempatan PMI nonprosedural ini tidak lagi terulang. Langkah 

proaktif ini dapat dilakukan masyarakat dengan memahami proses dan tahapan 

penempatan yang benar, modus-modus penipuan lowongan kerja, hingga cara melaporkan 

tindak penipuan penempatan PMI nonprosedural. 

 

 

 

 Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk secara 

proaktif membantu mencegah penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural/ilegal. 

Hal ini disampaikannya sebagai respons atas kasus sejumlah WNI yang menjadi korban penempatan 

bekerja di Kamboja.Menurut Menaker Ida, pencegahan penempatan PMI secara nonprosedural akan 

berjalan efektif melalui keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Sehingga, kasus-kasus 

penempatan PMI nonprosedural ini tidak lagi terulang.Langkah proaktif ini dapat dilakukan masyarakat 

dengan memahami proses dan tahapan penempatan yang benar, modus-modus penipuan lowongan 

kerja, hingga cara melaporkan tindak penipuan penempatan PMI nonprosedural."Dengan adanya peran 

aktif masyarakat, kasus-kasus penempatan PMI secara nonprosedural atau ilegal ini benar-benar dapat 

kita cegah. Oleh karenanya, masyarakat harus paham bagaimana prosedur penempatan yang benar, 

modus-modus penipuan, termasuk melaporkan manakala menemukan adanya penempatan secara 

nonprosedural," kata Menaker Ida Fauziyah melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Jumat 

(26/8/2022).Terkait adanya 446 WNI yang menjadi korban penipuan perusahaan online palsu di 

Kamboja, Menaker mengatakan bahwa Kementerian dan lembaga terkait yakni Kemlu, Perwakilan RI, 

Kemnaker, Kemkumham, KSP, BP2MI, POLRI, dan Kemenkominfo, terus berupaya mengambil langkah 

konkret untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, utamanya memulangkan WNI yang berada di 
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Kamboja.Menaker menambahkan, sesuai hasil rapat intern pemerintah telah disepakati untuk terus 

melakukan upaya pencegahan. Upaya-upaya ini di antaranya melakukan sosialisasi secara masif, serta 

men-take down iklan-iklan yang tidak benar mengenai adanya lowongan pekerjaan ke luar negeri. "Selain 

itu, Pemerintah akan terus mengejar pelaku penempatan nonprosedural atau ilegal tersebut, sehingga 

kasus ini tidak berulang ke depannya," katanya.Menaker juga menyampaikan apresiasi kepada Kemlu 

dan KBRI Phnom Penh yang telah melakukan penanganan kasus WNI korban penipuan perusahaan online 

scam di Kamboja. Selain itu, berbagai upaya diplomasi dilakukan pada tingkat tinggi berupa pertemuan 

Menlu RI dengan Mendagri dan Kepala Kepolisian Kamboja. 
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Title Lantik 60 Pejabat Baru, Menaker: Wujud Reformasi 

Birokrasi Kemenaker 

Author M Dindien 

Ridhotulloh 

Media Portalindonesia.my.id Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://portalindonesia.my.id/pendidikan/lantik-60-pejabat-baru-menaker-wujud-

reformasi-birokrasi-kemenaker-75699 

Summary Semoga Baik-baik saja, Kali ini PortalIndonesia akan membahas mengenai Lantik 60 Pejabat 

Baru, Menaker: Wujud Reformasi Birokrasi Kemenaker. Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker), Ida Fauziyah, melantik 60 pejabat baru di lingkungan Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker), pada Jumat (26/8/2022). Sekian dulu Informasi mengenai 

Lantik 60 Pejabat Baru, Menaker: Wujud Reformasi Birokrasi Kemenaker, Semoga 

Bermanfaat buat kalian semua. Pejabat baru yang dilantik terdiri dari pejabat tinggi pratama, 

administrator, dan pengawas di Kemenaker. 

 

 

 

Apa Kabar Semua? Semoga Baik-baik saja, Kali ini PortalIndonesia akan membahas mengenai Lantik 60 

Pejabat Baru, Menaker: Wujud Reformasi Birokrasi Kemenaker . Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), 

Ida Fauziyah, melantik 60 pejabat baru di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), pada 

Jumat (26/8/2022). Pejabat baru yang dilantik terdiri dari pejabat tinggi pratama, administrator, dan 

pengawas di Kemenaker. Dalam sambutannya, Menaker mengatakan pelantikan dan pengisian jabatan 

yang dilakukan pada hari ini merupakan salah satu implementasi dari 9 Lompatan Besar Kemnaker, yaitu 

bidang reformasi birokrasi. Menurut dia, reformasi birokrasi sangat penting untuk mencapai good 

governance serta melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan 

pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan SDM 

aparatur serta program dan anggaran di kementerian.Menaker menekankan, pemenuhan reformasi 

birokrasi ini tentu harus memprioritaskan pengembangan SDM yang memiliki nilai-nilai nasionalisme, 

wawawasan global, integritas, profesional dan menguasai teknologi informasi. "Selain itu penguasaan 

bahasa asing, networking dan memiliki daya saing yang unggul untuk menjadi world class civil servant 

menjadi cita-cita yang harus kita wujudkan demi kemajuan Kementerian Ketenagakerjaan dan juga 

negara tercinta ini," ungkap Ida Fauziyah. Dia menjelaskan, pelantikan dilakukan sesuai dengan 

Permenaker Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Ketenagakerjaan, 
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Permenaker Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di 

Kementerian Ketenagakerjaan, serta Permenaker Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat BNSP.Dengan adanya perubahan organisasi dan pengisian serta pengukuhan jabatan ini, dia 

berharap agar semuanya segera menyesuaikan diri dan melakukan konsolidasi internal dan antar unit 

kerja. "Penataan organisasi dan pengisian jabatan yang sudah dilaksanakan ini, juga harus diikuti dengan 

penataan personil pelaksana yang tepat, sehingga target-target program kerja kementerian yang telah 

disusun dapat kita capai," tutur Ida Fauziyah. Editor : Jeanny AipassaSekian dulu Informasi mengenai 

Lantik 60 Pejabat Baru, Menaker: Wujud Reformasi Birokrasi Kemenaker, Semoga Bermanfaat buat kalian 

semua. Terima Kasih. 
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Title Kurangi Pengangguran, Kemnaker Kolaborasi dengan 

Berbagai Stakeholder 

Author Maulina Lestari 

Media Pewartasatu.com Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://pewartasatu.com/kurangi-pengangguran-kemnaker-kolaborasi-dengan-berbagai-

stakeholder 

Summary Kolaborasi yang dilakukan Kemnaker itu berupa Penandatanganan Serah Terima Lahan dan 

Bangunan dalam rangka Transformasi BLK serta Penandatanganan Nota Kesepakatan 

Peningkatan Kompetensi dengan Pemerintah Daerah dan Mitra Industri. Selain itu juga 

dilakukan penandatanganan Nota Kesepemahaman Bersama antara Kemnaker dengan 

Dewan Pertukangan Nasional Perkasa, dan Nota Kesepemahaman Bersama antara 

Kemnaker dengan PT Wanatiara Persada, dalam meningkatkan kompetensi di bidang 

pertukangan dan juga bidang pertambangan serta pemurnian bijih nikel. Dalam 

meningkatkan kompetensi daya saing dan penciptaan kesempatan kerja untuk mendukung 

penyerapan angkatan kerja di pasar kerja serta mengurangi angka pengangguran, 

Kementerian Ketenagakerjaan melakukan kolaborasi strategis dengan pemerintah daerah, 

asosiasi profesi serta mitra industri. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah ketika 

memberikan sambutan usai menyaksikan penandatanganan di Ruang Tridharma Kemnaker, 

pada Jumat (26/8/2022) mengatakan, peningkatan kompetensi dan daya saing SDM bukan 

hanya tugas yang harus diemban oleh pemerintah pusat semata. 

 

 

Dalam meningkatkan kompetensi daya saing dan penciptaan kesempatan kerja untuk mendukung 

penyerapan angkatan kerja di pasar kerja serta mengurangi angka pengangguran, Kementerian 

Ketenagakerjaan melakukan kolaborasi strategis dengan pemerintah daerah, asosiasi profesi serta mitra 

industri. Kolaborasi yang dilakukan Kemnaker itu berupa Penandatanganan Serah Terima Lahan dan 

Bangunan dalam rangka Transformasi BLK serta Penandatanganan Nota Kesepakatan Peningkatan 

Kompetensi dengan Pemerintah Daerah dan Mitra Industri. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah ketika 

memberikan sambutan usai menyaksikan penandatanganan di Ruang Tridharma Kemnaker, pada Jumat 

(26/8/2022) mengatakan, peningkatan kompetensi dan daya saing SDM bukan hanya tugas yang harus 

diemban oleh pemerintah pusat semata. "Kami tidak bisa mengemban tugas yang berat ini tanpa adanya 

dukungan dan kerja sama dari pemerintah daerah, asosiasi profesi, dan mitra industri," ucapnya. 

Menurut Menaker, kolaborasi dan kerja sama itu dapat berbentuk pengembangan Balai Pelatihan Vokasi 

dan Produktivitas (BPVP), maupun sinergi program pelatihan vokasi dan produktivitas, serta perluasan 

kesempatan kerja. "Kami berharap dari kolaborasi ini, BPVP dapat menjadi instrumen penting sebagai 

'pabrik' SDM yang kompeten dan berdaya saing dan menjadi inkubator bisnis penciptaan perluasan 

kesempatan kerja," katanya. Menaker juga mengajak ada keterlibatan aktif dari pelaku UKM di daerah 

agar ikut berperan dalam program pelatihan jejaring perluasan kesempatan kerja untuk mendukung 

penyerapan angkatan kerja di pasar kerja. Pada kesempatan ini Menaker juga mengapresiasi Bupati 

Jeneponto dan Wakil Bupati Selayar atas komitmennya dalam menjalin kerja sama meningkatkan 

kompetensi dan daya saing untuk mengurangi angka pengangguran di Jeneponto dan Selayar. Adapun 

Pemda yang melakukan serah terima lahan, peralatan, mesin, gedung, bangunan, jalan, irigasi dan 
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jaringan kepada Kemnaker untuk dikembangkan menjadi UPTP BPVP dan Balai Perluasan Kesempatan 

Kerja sebagai adalah Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Lampung, 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Selain itu juga 

dilakukan penandatanganan Nota Kesepemahaman Bersama antara Kemnaker dengan Dewan 

Pertukangan Nasional Perkasa, dan Nota Kesepemahaman Bersama antara Kemnaker dengan PT 

Wanatiara Persada, dalam meningkatkan kompetensi di bidang pertukangan dan juga bidang 

pertambangan serta pemurnian bijih nikel. 
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Title Pemkot Pangkalpinang bersama Kemenaker dan IPB University 

Bahas Perluasan Kesempatan Kerja 

Author _noname 

Media Babel Review Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://babelreview.co.id/pemkot-pangkalpinang-bersama-kemenaker-dan-ipb-university-

bahas-perluasan-kesempatan-kerja 

Summary Dalam rangka pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan oleh 

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia bekerjasama dengan IPB University 

terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat atau kelompok usaha yang akan 

dilakukan pembinaan dan pengembangan usaha, Dinas Penanaman Modal Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang mengundang segenap Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemkot Pangkalpinang serta stakeholder terkait, 

Jumat (26/8/2022) di Ruang Pertemuan Bappeda Kota Pangkalpinang. Tenaga Ahli dari IPB 

University, Dr. Alla Asmara, S.Pt, M.Si menyampaikan program tersebut bertujuan untuk 

mengintegrasikan sumber daya dan pelaku usaha Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dalam suatu 

kawasan potensial secara komprehensif sehingga mampu memainkan peran penting dalam 

seluruh tindakan kewirausahaan. Akademisi IPB University ini menambahkan, program kali 

ini diharapkan termanfaatkannya sumber daya secara berkelanjutan. Selain itu, bertujuan 

untuk menciptakan kewirausahaan untuk tumbuh dan berkembang di Kota Beribu 

Senyuman. 

 

 

 

Dalam rangka pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia bekerjasama dengan IPB University terkait dengan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat atau kelompok usaha yang akan dilakukan pembinaan dan pengembangan 

usaha, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang 

mengundang segenap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemkot Pangkalpinang serta 

stakeholder terkait, Jumat (26/8/2022) di Ruang Pertemuan Bappeda Kota Pangkalpinang.Tenaga Ahli 

dari IPB University, Dr. Alla Asmara, S.Pt, M.Si menyampaikan program tersebut bertujuan untuk 

mengintegrasikan sumber daya dan pelaku usaha Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dalam suatu kawasan 

potensial secara komprehensif sehingga mampu memainkan peran penting dalam seluruh tindakan 
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kewirausahaan.Selain itu, bertujuan untuk menciptakan kewirausahaan untuk tumbuh dan berkembang 

di Kota Beribu Senyuman."Program ini bertujuan untuk menciptakan perluasan kesempatan kerja yang 

handal dalam mengurangi pengangguran, serta mendukung pemulihan ekonomi nasional di Indonesia", 

ujar Dr. Alla Asmara pada pertemuan tersebut.Akademisi IPB University ini menambahkan, program kali 

ini diharapkan termanfaatkannya sumber daya secara berkelanjutan. Adanya sumber daya pendukung 

berbasis kawasan yang dimaksud adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur 

pendukung, sumber daya sosial kemasyarakatan dan sumber daya ekonomi."Dengan terciptanya 

ekosistem kewirausahaan, diharapkan adanya daya dukung ekosistem kewirausahaan hulu-on form-hilir-

off farm-off taker yang mendukung TKM untuk terus tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan", 

ungkapnya.Diketahui, pelatihan dan pendampingan tersebut diperuntukkan bagi pemula yang terfokus 

pada empat bidang kewirausahaan, yakni peternakan, kuliner, souvenir dan jasa (digital).Terdapat lima 

orang anggota tim yang akan mendampingi program perluasan kerja berbasis kawasan tersebut. Mereka 

adalah Dr. Alla Asmara, S.Pt, M.Si, Dr. Deni Lubis, S.E, M.Si, Fifin Fitriana, M.Si, Hafizh Aji, S.E dan Juli 

Wicaksono, S.E.Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Pangkalpinang, Febri Yanto 

yang turut hadir pada pertemuan tersebut mengatakan pada prinsipnya Diskominfo Kota Pangkalpinang 

memiliki SDM pada bidang jasa digital seperti konten kreator, design grafis, programmer, jaringan dan 

lain-lain.Sebagai corong informasi dari Pemerintah Kota Pangkalpinang, pihaknya berharap pelatihan dan 

pendampingan ini tepat sasaran dan diperuntukkan bagi masyarakat Kota Pangkalpinang yang benar-

benar membutuhkan.Salah satu anggota tim, Juli Wicaksono menyebut peserta program tersebut telah 

didata oleh pihaknya. Terdapat seratus orang yang akan menjadi peserta program perluasan kerja 

berbasis kawasan tahun 2022 sebagai Tenaga Kerja Mandiri. 
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Title Kontraktor Pertambangan Grup Astra 

Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1, Ada 

untuk Ilmu Komunikasi - 

Tribunbanten.com 

Author Indonesia.Postsen.Com Sports Code-

Almeida-Rarely-Plays-At-Arema-Fc-Evan-

Dimas-Follows-Luis-Milla-To-Persib-Sty-

Children-Add-One.Html 

Media Banten.tribunnews.com Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://banten.tribunnews.com/2022/08/27/kontraktor-pertambangan-grup-astra-buka-

lowongan-kerja-untuk-d3-s1-ada-untuk-ilmu-komunikasi 

Summary Perusahaan kontraktor pertambangan ini membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Data 

Visualization Officer, External Relation Officer, dan System Development Officer. IPK minimal 

2,75 untuk D3 dan 3,00 untuk S1. S1 Ilmu Komunikasi & Public Relation. Bagi kamu yang 

memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dan tertarik untuk bergabung bisa melamar secara 

online melalui situs resmi Rekrutmen Pamapersada di 

https://recruitment.pamapersada.com/. 

 

 

 

ilustrasi lowongan kerja. PT Pamapersada Nusantara membuka lowongan 

pekerjaan.TRIBUNBANTEN.COM - PT Pamapersada Nusantara membuka lowongan 

pekerjaan.Perusahaan kontraktor pertambangan ini membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Data 

Visualization Officer, External Relation Officer, dan System Development Officer.Lowongan pekerjaan ini 

bagi lulusan minimal D3 hingga S1 berbagai jurusan.Hati-hati dengan penipuan yang mengatasnamakan 

Pamapersada karena rekrutmen ini tidak dipungut biaya apapun atau gratis.Berikut ini posisi, 

persyaratan, dan cara mendaftar perusahaan kontraktor pertambangan yang merupakan bagian Astra 

Heavy Equipment, Mining, Construction & Energy ini.Pendaftaran lowongan kerja ini dibuka hingga 3 

September 2022.Mengutip akun Instagram resmi @kemnaker, Sabtu (27/8/2022), ini posisi, persyaratan, 

dan cara mendaftar:Persyaratan umum- Berusia maksimal 27 tahun- Sudah menyelesaikan studi IPK 

minimal 2,75 untuk D3 dan 3,00 untuk S1- Bersedia bekerja di area job sitePersyaratan khusus1. Data 

Visualization Officer:D3 Teknik Manajement Informatika2. External Relation Officer:S1 Ilmu Komunikasi 

& Public Relation3. System Development Officer:D3 StatistikaBagi kamu yang memenuhi kriteria yang 

dipersyaratkan dan tertarik untuk bergabung bisa melamar secara online melalui situs resmi Rekrutmen 

Pamapersada di https://recruitment.pamapersada.com/. 
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Title UPDATE : Sikapi Kasus Penipuan di Kamboja, Pemerintah 

Takedown Iklan Palsu Lowongan Kerja ke Luar Negeri 

Author Samy Adghirni 

Media Ninopedia Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Negative 

Link http://www.ninopedia.com/69112/Sikapi-Kasus-Penipuan-di-Kamboja-Pemerintah-

Takedown-Iklan-Palsu-Lowongan-Kerja-ke-Luar-Negeri 

Summary Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah merespon adanya 446 

WNI yang menjadi korban penipuan perusahaan online palsu di Kamboja. Ida mengatakan 

pemerintah terus berupaya mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan 

tersebut, utamanya memulangkan WNI yang berada di Kamboja. 

 

 

 

- Hasil rapat intern pemerintah telah disepakati untuk men-take down iklan-iklan penipuan mengenai 

adanya lowongan pekerjaan ke luar negeri. Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida 

Fauziyah merespon adanya 446 WNI yang menjadi korban penipuan perusahaan online palsu di 

Kamboja.Menaker mengatakan pemerintah akan terus mengejar para pelaku penempatan PMI ilegal 

dalam kasus ini."Pemerintah akan terus mengejar pelaku penempatan nonprosedural atau ilegal 

tersebut, sehingga kasus ini tidak berulang ke depannya," kata Ida dalam keterangannya, Jumat 

(26/8/2022). Ida mengatakan pemerintah terus berupaya mengambil langkah konkret untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut, utamanya memulangkan WNI yang berada di Kamboja. Pihaknya 

di Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait yakni Kementerian 

Luar Negeri, Perwakilan RI, Kementerian Hukum dan HAM, KSP, BP2MI, Polri, dan Kemenkominfo. Ida 

Fauziyah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk secara proaktif membantu mencegah penempatan 

ilegal.Menurut Menaker Ida, pencegahan penempatan PMI secara nonprosedural akan berjalan efektif 

melalui keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Langkah proaktif ini dapat dilakukan masyarakat 

dengan memahami proses dan tahapan penempatan yang benar, modus-modus penipuan lowongan 

kerja, hingga cara melaporkan tindak penipuan penempatan PMI nonprosedural. Diharapkan kasus-kasus 

penempatan PMI nonprosedural ini tidak lagi terulang. "Masyarakat harus paham bagaimana prosedur 

penempatan yang benar, modus-modus penipuan, termasuk melaporkan manakala menemukan adanya 

penempatan secara nonprosedural," kata Menaker. 
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Title VIRAL : Sikapi Kasus Penipuan di Kamboja, Pemerintah Takedown 

Iklan Palsu Lowongan Kerja ke Luar Negeri 

Author Steven 

Church 

Media Tugunews.com Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Negative 

Link http://www.tugunews.com/69112/Sikapi-Kasus-Penipuan-di-Kamboja-Pemerintah-

Takedown-Iklan-Palsu-Lowongan-Kerja-ke-Luar-Negeri 

Summary Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah merespon adanya 446 

WNI yang menjadi korban penipuan perusahaan online palsu di Kamboja. Ida mengatakan 

pemerintah terus berupaya mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan 

tersebut, utamanya memulangkan WNI yang berada di Kamboja. 

 

 

 

- Hasil rapat intern pemerintah telah disepakati untuk men-take down iklan-iklan penipuan mengenai 

adanya lowongan pekerjaan ke luar negeri. Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida 

Fauziyah merespon adanya 446 WNI yang menjadi korban penipuan perusahaan online palsu di 

Kamboja.Menaker mengatakan pemerintah akan terus mengejar para pelaku penempatan PMI ilegal 

dalam kasus ini."Pemerintah akan terus mengejar pelaku penempatan nonprosedural atau ilegal 

tersebut, sehingga kasus ini tidak berulang ke depannya," kata Ida dalam keterangannya, Jumat 

(26/8/2022). Ida mengatakan pemerintah terus berupaya mengambil langkah konkret untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut, utamanya memulangkan WNI yang berada di Kamboja. Pihaknya 

di Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait yakni Kementerian 

Luar Negeri, Perwakilan RI, Kementerian Hukum dan HAM, KSP, BP2MI, Polri, dan Kemenkominfo. Ida 

Fauziyah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk secara proaktif membantu mencegah penempatan 

ilegal.Menurut Menaker Ida, pencegahan penempatan PMI secara nonprosedural akan berjalan efektif 

melalui keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Langkah proaktif ini dapat dilakukan masyarakat 

dengan memahami proses dan tahapan penempatan yang benar, modus-modus penipuan lowongan 

kerja, hingga cara melaporkan tindak penipuan penempatan PMI nonprosedural. Diharapkan kasus-kasus 

penempatan PMI nonprosedural ini tidak lagi terulang. "Masyarakat harus paham bagaimana prosedur 

penempatan yang benar, modus-modus penipuan, termasuk melaporkan manakala menemukan adanya 

penempatan secara nonprosedural," kata Menaker. 

  



 

230 

 

Title Sikapi Kasus Penipuan di Kamboja, Pemerintah Takedown Iklan 

Palsu Lowongan Kerja ke Luar Negeri 

Author _noname 

Media Tribun News Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Negative 

Link http://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/26/sikapi-kasus-penipuan-di-kamboja-

pemerintah-takedown-iklan-palsu-lowongan-kerja-ke-luar-negeri 

Summary Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah merespon adanya 446 

WNI yang menjadi korban penipuan perusahaan online palsu di Kamboja. Ida mengatakan 

pemerintah terus berupaya mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan 

tersebut, utamanya memulangkan WNI yang berada di Kamboja. 

 

 

 

Hasil rapat intern pemerintah telah disepakati untuk men-take down iklan-iklan penipuan mengenai 

adanya lowongan pekerjaan ke luar negeri.Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida 

Fauziyah merespon adanya 446 WNI yang menjadi korban penipuan perusahaan online palsu di 

Kamboja.Menaker mengatakan pemerintah akan terus mengejar para pelaku penempatan PMI ilegal 

dalam kasus ini."Pemerintah akan terus mengejar pelaku penempatan nonprosedural atau ilegal 

tersebut, sehingga kasus ini tidak berulang ke depannya," kata Ida dalam keterangannya, Jumat 

(26/8/2022).Ida mengatakan pemerintah terus berupaya mengambil langkah konkret untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut, utamanya memulangkan WNI yang berada di Kamboja.Pihaknya 

di Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait yakni Kementerian 

Luar Negeri, Perwakilan RI, Kementerian Hukum dan HAM, KSP, BP2MI, Polri, dan Kemenkominfo.Ida 

Fauziyah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk secara proaktif membantu mencegah penempatan 

ilegal.Menurut Menaker Ida, pencegahan penempatan PMI secara nonprosedural akan berjalan efektif 

melalui keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.Langkah proaktif ini dapat dilakukan masyarakat 

dengan memahami proses dan tahapan penempatan yang benar, modus-modus penipuan lowongan 

kerja, hingga cara melaporkan tindak penipuan penempatan PMI nonprosedural.Diharapkan kasus-kasus 

penempatan PMI nonprosedural ini tidak lagi terulang."Masyarakat harus paham bagaimana prosedur 

penempatan yang benar, modus-modus penipuan, termasuk melaporkan manakala menemukan adanya 

penempatan secara nonprosedural," kata Menaker. 
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Title Ini 2 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan JHT via 

Online 

Author Muhammad Idris 

Media Kompas Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Neutral 

Link http://money.kompas.com/read/2022/02/13/084944326/ini-2-cara-mencairkan-bpjs-

ketenagakerjaan-jht-via-online 

Summary Cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan JHT via online. Untuk cara mencairkan BPJS 

ketenagakerjaan JHT atau klaim JHT bagi pekerja yang resign atau mengalami PHK, harus 

menyiapkan beberapa dokumen persyaratan berikut ini:. Sementara bagi peserta yang 

memasuki usia pensiun, perbedaan cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan JHT adalah harus 

melampirkan surat keterangan pensiun. Cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan JHT via 

online. 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah mengeluarkan aturan baru bahwa Jaminan Hari Tua 

atau JHT yang disimpan di BPJS Ketenagakerjaan baru bisa cair saat peserta memasuki usia 56 

tahun.Padahal sebelumnya, JHT BPJS Ketenagakerjaan bisa langsung cair pada saat peserta resign, kena 

PHK, atau tak lagi menjadi WNI. Iuran bulanan JHT sendiri terbilang cukup besar, yakni 5,7 persen dari 

gaji pekerja.Sebagaimana diketahui, aturan ini berlaku pada 4 Mei 2022 mendatang, atau tiga bulan 

setelah peraturan ini diundangkan per 4 Februari 2022.Setelah tenggat tanggal berlaku peraturan ini, 

maka peserta JHT nantinya hanya bisa mencairkan haknya ketika memasuki usia pensiun atau 56 

tahun.JHT sendiri merupakan salah satu program jaminan sosial dari pemerintah untuk memberikan 

perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat.Adapun selain JHT, program jaminan dari BPJS 

Ketenagakerjaan di antaranya adalah Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun, 

dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.Cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan JHT via onlineUntuk cara 

mencairkan BPJS ketenagakerjaan JHT atau klaim JHT bagi pekerja yang resign atau mengalami PHK, 

harus menyiapkan beberapa dokumen persyaratan berikut ini:Kartu Peserta BPJS KetenagakerjaanE-

KTPBuku Tabungan (nomor rekening dan masih aktif)Kartu KeluargaSurat Keterangan Berhenti Bekerja, 

Surat Pengalaman Kerja, Surat Perjanjian Kerja, atau Surat Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial 

(PHI)NPWP (jika ada)Foto Diri terbaru (tampak depan)Sementara bagi peserta yang memasuki usia 

pensiun, perbedaan cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan JHT adalah harus melampirkan surat 

keterangan pensiun. Selebihnya, persyaratan klaim JHT sama dengan pekerja yang resign atau mengalami 

PHK.Untuk pengajuan online, semua dokumen persyaratan harus dalam bentuk file yang sudah di-scan 

menggunakan scanner (usahakan bukan scan dari HP). Pastikan semua dokumen sudah lengkap.Kartu 

Peserta BPJS Ketenagakerjaan atau Surat Keterangan Berhenti Bekerja yang lebih dari satu lembar, maka 

unggah dokumen tersebut menjadi satu file PDF.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah 

mengeluarkan aturan baru bahwa Jaminan Hari Tua atau JHT yang disimpan di BPJS Ketenagakerjaan 

baru bisa cair saat peserta memasuki usia 56 tahun.Padahal sebelumnya, JHT BPJS Ketenagakerjaan bisa 

langsung cair pada saat peserta resign, kena PHK, atau tak lagi menjadi WNI. Iuran bulanan JHT sendiri 

terbilang cukup besar, yakni 5,7 persen dari gaji pekerja.Sebagaimana diketahui, aturan ini berlaku pada 

4 Mei 2022 mendatang, atau tiga bulan setelah peraturan ini diundangkan per 4 Februari 2022.Setelah 

tenggat tanggal berlaku peraturan ini, maka peserta JHT nantinya hanya bisa mencairkan haknya ketika 

memasuki usia pensiun atau 56 tahun.JHT sendiri merupakan salah satu program jaminan sosial dari 
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pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat.Adapun selain JHT, 

program jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan di antaranya adalah Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan 

Kerja, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.Cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan JHT 

via onlineUntuk cara mencairkan BPJS ketenagakerjaan JHT atau klaim JHT bagi pekerja yang resign atau 

mengalami PHK, harus menyiapkan beberapa dokumen persyaratan berikut ini:Kartu Peserta BPJS 

KetenagakerjaanE-KTPBuku Tabungan (nomor rekening dan masih aktif)Kartu KeluargaSurat Keterangan 

Berhenti Bekerja, Surat Pengalaman Kerja, Surat Perjanjian Kerja, atau Surat Penetapan Pengadilan 

Hubungan Industrial (PHI)NPWP (jika ada)Foto Diri terbaru (tampak depan)Sementara bagi peserta yang 

memasuki usia pensiun, perbedaan cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan JHT adalah harus 

melampirkan surat keterangan pensiun. Selebihnya, persyaratan klaim JHT sama dengan pekerja yang 

resign atau mengalami PHK.Untuk pengajuan online, semua dokumen persyaratan harus dalam bentuk 

file yang sudah di-scan menggunakan scanner (usahakan bukan scan dari HP). Pastikan semua dokumen 

sudah lengkap.Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atau Surat Keterangan Berhenti Bekerja yang lebih 

dari satu lembar, maka unggah dokumen tersebut menjadi satu file PDF.Jika semua sudah siap, Anda bisa 

langsung melakukan pendaftaran antrean online BPJS Ketenagakerjaan. Kendati demikian, seringkali 

antrean online sudah penuh lantaran banyaknya peserta yang mendaftar.BP Jamsostek Cara mencairkan 

BPJS Ketenagakerjaan online JHT Cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan online JHTCara mencairkan BPJS 

Ketenagakerjaan JHT via Lapak AsikPengajuan klaim melalui metode ini atau cara mencairkan BPJS 

Ketenagakerjaan online dapat dilakukan dengan mengakses portal lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id. 

Dengan cara ini, peserta tidak perlu datang ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan.Berikut langkah-

langkah atau cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan online lewat website lapakasik:Kunjungi portal 

layanan lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.idMengisi data diri yaitu NIK, nama lengkap, dan nomor 

kepesertaan BPJS KetenagakerjaanSistem akan verifikasi data otomatis terkait kelayakan klaim.Setelah 

verifikasi, peserta akan diarahkan untuk melengkapi data sesuai instruksi yang tampil pada portal.Unggah 

semua dokumen persyaratan dan foto diri terbaru tampak depan dengan jenis file JPG/JPEG/PNG/PDF 

maksimal ukuran file adalah 6MB.Saat mendapat konfirmasi data pengajuan, klik simpanPeserta yang 

berhasil menyelesaikan proses akan menerima notifikasi yang berisi informasi jadwal & kantor cabang 

melalui email.Peserta akan dihubungi melalui video call untuk proses wawancara online sesuai jadwal 

pada notifikasi (siapkan berkas asli) untuk verifikasi data.Setelah proses selesai, saldo JHT akan dikirimkan 

ke rekening yang telah Anda lampirkan di formulirCara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan online lewat 

aplikasi JMOSelain melalui lapakasik, cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan juga dapat dilakukan melalui 

aplikasi Jamsostek Mobile atau JMO. Pengajuan pencairan JHT dengan maksimal saldo Rp 10 juta. Namun 

demikian, peserta harus melakukan pembaruan data di aplikasi JMO.Nantinya, para peserta akan dengan 

mudah melakukan pencairan pada saat itu juga atau one day service. Kemudian dibayarkan tanpa harus 

datang ke kantor BPJS ketenagakerjaan. Berikut cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan online lewat 

aplikasi JMO:Buka aplikasi JMO dan login dengan e-mail dan kata sandi yang sudah terdaftar di BPJS 

Ketenagakerjaan.Setelah muncul ke halaman utama, klik menu "Pengkinian Data";Kemudian akan 

muncul data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, jika semua datanya sudah benar klik 

"Sudah".Selanjutnya, peserta akan diminta melakukan verifikasi data peserta.Verifikasi tersebut meliputi 

verifikasi biometrik wajah.Isi data kontak yang meliputi nomor handphone dan alamat e-mail.Masukkan 

data NPWP dan rekening bank.Isi data kependudukan dan data tambahan dan kontak 

darurat.Selanjutnya, akan ditampilkan data-data yang telah dimasukan saat proses pengkinian data 

tadi.Jika sudah benar, klik "Konfirmasi" dan proses pengkinian data telah selesai.Klik menu "Jaminan Hari 

Tua".Lalu klik "Klaim JHT"Bila sudah memenuhi persyaratan klaim JHT, peserta tinggal memilih alasan 

pengajuan klaim.Setelah itu akan muncul data kepesertaan. Jika sudah sesuai, klik "Selanjutnya".Peserta 

akan diminta melakukan verifikasi wajah.Lalu akan muncul rincian saldo JHT dan klik 
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"Selanjutnya".Terakhir, akan muncul tampilan mengenai konfirmasi klaim JHT.Jika sudah sesuai klik 

"Konfirmasi" dan pengajuan klaim BPJS Ketenagakerjaan sudah selesai.Itulah informasi seputar cara 

mencairkan BPJS Ketenagakerjaan JHT secara online. Peserta harus bersabar karena seringkali mendapati 

antrean yang sudah penuh.Muhammad Idris/Kompas.com Parni, seorang mantan pekerja tekstil yang 

mencairkan JHT untuk biaya kuliah anaknya. Cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan. Parni, seorang 

mantan pekerja tekstil yang mencairkan JHT untuk biaya kuliah anaknya. Cara mencairkan BPJS 

Ketenagakerjaan.Jika semua sudah siap, Anda bisa langsung melakukan pendaftaran antrean online BPJS 

Ketenagakerjaan. Kendati demikian, seringkali antrean online sudah penuh lantaran banyaknya peserta 

yang mendaftar.Pengajuan klaim melalui metode ini atau cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan online 

dapat dilakukan dengan mengakses portal lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id. Dengan cara ini, peserta 

tidak perlu datang ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan.Berikut langkah-langkah atau cara mencairkan 

BPJS Ketenagakerjaan online lewat website lapakasik:Kunjungi portal layanan 

lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.idMengisi data diri yaitu NIK, nama lengkap, dan nomor kepesertaan 

BPJS KetenagakerjaanSistem akan verifikasi data otomatis terkait kelayakan klaim.Setelah verifikasi, 

peserta akan diarahkan untuk melengkapi data sesuai instruksi yang tampil pada portal.Unggah semua 

dokumen persyaratan dan foto diri terbaru tampak depan dengan jenis file JPG/JPEG/PNG/PDF maksimal 

ukuran file adalah 6MB.Saat mendapat konfirmasi data pengajuan, klik simpanPeserta yang berhasil 

menyelesaikan proses akan menerima notifikasi yang berisi informasi jadwal & kantor cabang melalui 

email.Peserta akan dihubungi melalui video call untuk proses wawancara online sesuai jadwal pada 

notifikasi (siapkan berkas asli) untuk verifikasi data.Setelah proses selesai, saldo JHT akan dikirimkan ke 

rekening yang telah Anda lampirkan di formulirCara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan online lewat 

aplikasi JMOSelain melalui lapakasik, cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan juga dapat dilakukan melalui 

aplikasi Jamsostek Mobile atau JMO. Pengajuan pencairan JHT dengan maksimal saldo Rp 10 juta. Namun 

demikian, peserta harus melakukan pembaruan data di aplikasi JMO.Nantinya, para peserta akan dengan 

mudah melakukan pencairan pada saat itu juga atau one day service. Kemudian dibayarkan tanpa harus 

datang ke kantor BPJS ketenagakerjaan. Berikut cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan online lewat 

aplikasi JMO:Buka aplikasi JMO dan login dengan e-mail dan kata sandi yang sudah terdaftar di BPJS 

Ketenagakerjaan.Setelah muncul ke halaman utama, klik menu "Pengkinian Data";Kemudian akan 

muncul data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, jika semua datanya sudah benar klik 

"Sudah".Selanjutnya, peserta akan diminta melakukan verifikasi data peserta.Verifikasi tersebut meliputi 

verifikasi biometrik wajah.Isi data kontak yang meliputi nomor handphone dan alamat e-mail.Masukkan 

data NPWP dan rekening bank.Isi data kependudukan dan data tambahan dan kontak 

darurat.Selanjutnya, akan ditampilkan data-data yang telah dimasukan saat proses pengkinian data 

tadi.Jika sudah benar, klik "Konfirmasi" dan proses pengkinian data telah selesai.Klik menu "Jaminan Hari 

Tua".Lalu klik "Klaim JHT"Bila sudah memenuhi persyaratan klaim JHT, peserta tinggal memilih alasan 

pengajuan klaim.Setelah itu akan muncul data kepesertaan. Jika sudah sesuai, klik "Selanjutnya".Peserta 

akan diminta melakukan verifikasi wajah.Lalu akan muncul rincian saldo JHT dan klik 

"Selanjutnya".Terakhir, akan muncul tampilan mengenai konfirmasi klaim JHT.Jika sudah sesuai klik 

"Konfirmasi" dan pengajuan klaim BPJS Ketenagakerjaan sudah selesai.Itulah informasi seputar cara 

mencairkan BPJS Ketenagakerjaan JHT secara online. Peserta harus bersabar karena seringkali mendapati 

antrean yang sudah penuh.Muhammad Idris/Kompas.com Parni, seorang mantan pekerja tekstil yang 

mencairkan JHT untuk biaya kuliah anaknya. Cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan. Parni, seorang 

mantan pekerja tekstil yang mencairkan JHT untuk biaya kuliah anaknya. Cara mencairkan BPJS 

Ketenagakerjaan. 
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Title Jangan Bingung! Ini Bedanya UMR, UMP, dan UMK Author Penulis 

Media Populis Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Positive 

Link http://populis.id/read32704/jangan-bingung-ini-bedanya-umr-ump-dan-umk 

Summary Oleh karena itu, dalam artikel ini akan dijelaskan perbedaan UMR, UMP, dan UMK. Demikian 

informasi mengenai perbedaan UMR, UMP, dan UMK yang menarik untuk Anda ketahui. 

Selain UMR terdapat istilah lainnya, seperti UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah 

Minimum Kabupaten/Kota). Berbeda cakupannya dengan UMP, Upah Minimum 

Kabupaten/Kota atau disingkat UMK merupakan standar yang mengatur upah minimum 

Kabupaten/Kota. 

 

Bagi para pencari pekerja, mengetahui jumlah gaji yang akan didapat merupakan salah satu indikator 

pekerja menerima tawaran tersebut. Dalam dunia kerja, terkenal istilah UMR yang berkaitan dengan 

upah minimum. Selain UMR terdapat istilah lainnya, seperti UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK 

(Upah Minimum Kabupaten/Kota). Banyaknya istilah tersebut membuat masyarakat bingung, perbedaan 

dari ketiganya. Oleh karena itu, dalam artikel ini akan dijelaskan perbedaan UMR, UMP, dan UMK.Kata " 

UMR (Upah Minimum Regional) " sudah tidak asing di telinga masyarakat, khususnya para pekerja atau 

buruh yang bekerja di pabrik. UMR mengacu pada upah minimum yang ditetapkan di suatu wilayah. 

Setiap wilayah memiliki besaran upah minimum yang berbeda. Hal tersebutlah yang menjadi 

pertimbangan para pekerja atau buruh dalam mencari pekerjaan. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999. Akan tetapi, tahukah Anda bahwa kata "UMR" sudah tidak 

berlaku lagi? Hal tersebut sejalan dengan perevisiannya menjadi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000. Dalam peraturan baru ini, pengertian UMR dipecah menjadi dua 

tingkatan, yaitu tingkat provinsi atau dikenal sebagai UMP dan tingkat Kabupaten/Kota yang disebut 

UMP. Upah Minimum Provinsi atau yang dikenal sebagai UMP merupakan standar yang mengatur upah 

minimum setiap wilayah yang dicakup oleh satu provinsi. Menurut Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000, 

UMP ditetapkan oleh gubernur. Saat ini provinsi yang memiliki UMP tertinggi adalah DKI Jakarta dengan 

besaran Rp4.641.854, sedangkan provinsi dengan UMP terendah dimiliki oleh Jawa Tengah, yaitu 

Rp1.812.935. Berbeda cakupannya dengan UMP, Upah Minimum Kabupaten/Kota atau disingkat UMK 

merupakan standar yang mengatur upah minimum Kabupaten/Kota. Setiap Kabupaten/Kota memiliki 

besaran UMK yang berbeda-beda. Hal tersebut diatur oleh bupati atau walikota. Di Indonesia sendiri, 

kabupaten/kota yang memiliki UMK tertinggi adalah Kota Bekasi dengan angka Rp4.816.921, sedangkan 

kabupaten/kota dengan UMK terendah adalah Kabupaten Banjarnegara dengan besaran Rp1.819.835. 

Demikian informasi mengenai perbedaan UMR, UMP, dan UMK yang menarik untuk Anda ketahui. 
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Title Riau Gives 10 Hectares of Building Land for BLK Transformation Author Https 

Media Indonesia Postsen Reporter  

Date 26 August 2022 Tone Neutral 

Link http://indonesia.postsen.com/news/172119/Riau-Gives-10-Hectares-of-Building-Land-for-

BLK-Transformation.html 

Summary For information, several regions also signed the handover of land and buildings, with details 

of Bali Province handing over 9 hectares of land, Riau 10 hectares of land, Lampung 3.3 

hectares of land, Central Sulawesi 3 hectares of land, and North Minahasa Regency 2.8 

hectares of land. 

 

 

 

Riau Governor Syamsuar signed the regional grant agreement and handed over the building land in the 

context of the transformation of the Job Training Center (BLK). He also signed a memorandum of 

understanding to strengthen competence with local governments and industry partners.The agreement 

was made by Syamsuar with the Directorate General of Manpower Placement and Employment 

Expansion (Directorate General of BINAPENTA and PKK) of the Indonesian Ministry of Manpower 

(Kemenaker) in the Tridharma room of the Ministry of Manpower, Jakarta, Friday (26/08) 

yesterday.Secretary General of the Ministry of Manpower Anwar Sanusi said the signing was carried out 

in order to revitalize the vocational and productivity fields. The revitalization is known to be a form of 

strategic collaboration carried out by the Ministry of Manpower with the regions."This is a form of 

collaboration in increasing competitiveness and creating job opportunities," said Anwar in a written 

statement, Saturday (27/8/2022).On the same occasion, the Indonesian Minister of Manpower Ida 

Fauziah invited all parties to collaborate to create a competent workforce."Let's collaborate to create a 

competent workforce," he concluded.For information, several regions also signed the handover of land 

and buildings, with details of Bali Province handing over 9 hectares of land, Riau 10 hectares of land, 

Lampung 3.3 hectares of land, Central Sulawesi 3 hectares of land, and North Minahasa Regency 2.8 

hectares of land. .Also attending the event were the Head of the Riau Transmigration Manpower Office, 

Imron Rosyadi and the Head of the Regional Financial and Asset Management Agency, Indra.Watch 

Videos"Careful! Companies can be frozen if they don't defrost THR"[Gambas:Video 

20detik](fhs/ega)Indonesia 
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Title Isradi Zainal Terima Buku 100 Tokoh K3 Nasional di 

Titik Nol IKN 

Author Budi Arista Romadhoni 

Media Kaltim Kita Reporter  

Date 27 August 2022 Tone Neutral 

Link http://kaltimkita.com/detailpost/isradi-zainal-terima-buku-100-tokoh-k3-nasional-di-titik-

nol-ikn 

Summary Rektor Uniba Dr.Isradi Zainal menerima buku 100 tokoh K3 Nasional dari editor buku 

tersebut yang diserahkan di Ruang Rektor Uniba dan titik nol Ibu Kota Nusantara (IKN). Isradi 

Zainal yang juga Ketua Komisi II Dewan K3 Nasional masuk dalam jajaran 100 Tokoh K3 

Nasional. Buku 100 tokoh K3 Indonesia diserahkan langsung oleh tim dari World Safety 

Organization (WSO). Selain itu penyerahan kepada Isradi Zainal di titik 0 karena ketua 

Penjamin mutu PII tersebut saat ini aktif sebagai anggota taim ahli tim transisi IKN Isradi yang 

juga Sekjen Forum Rektor PII dan Anggota Tim Ahli Tim Transisi Otorita IKN merupakan sosok 

yang lengkap untuk aktivitas di bidang K3 baik sebagai Praktisi, Konsultan,Pengusaha 

maupun Akademisi. 

 

 

 

 Rektor Uniba Dr.Isradi Zainal menerima buku 100 tokoh K3 Nasional dari editor buku tersebut yang 

diserahkan di Ruang Rektor Uniba dan titik nol Ibu Kota Nusantara (IKN). Isradi Zainal yang juga Ketua 

Komisi II Dewan K3 Nasional masuk dalam jajaran 100 Tokoh K3 Nasional. Buku 100 tokoh K3 Indonesia 

diserahkan langsung oleh tim dari World Safety Organization (WSO). Terpilihnya Isradi tak lepas dari 

peran dan kiprahnya di bidang K3 secara nasional, baik dalam kapasitas sebagai Praktisi K3, Ketua umum 

APJK3 Nasional, Ketua Komisi II Dewan K3 Nasional, Wakil Dekan K3, Dekan K3, Pengusaha K3, dan lain-

lain. Selain itu pemberian penghargaan tersebut ditunjang oleh penghargaan yang pernah diterimanya 

sebagai bentuk apresiasi dari kiprahnya di bidang K3 diantaranya penghargaan K3 dari Walikota 

Balikpapan, Gubernur Kalimantan Timur, Menaker Hanif Dakhiri maupun penghargaan Internasional dari 

WSO atau World Safety Organization. Penyerahan buku di titik nol Ibu Kota Nusantara (IKN) 

menyimbolkan harapan agar IKN dibangun berbasis safety atau keselamatan baik keselamatan dan 

kesehatan pekerja, keselamatan konstruksi, keselamatan transportasi, keselamatan hutan, keselamatan 

satwa, keselamatan listrik, keselamatan kimia dan berupaya agar IKN aman dari banjir,macet,polusi dan 

gempa. Selain itu penyerahan kepada Isradi Zainal di titik 0 karena ketua Penjamin mutu PII tersebut saat 
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ini aktif sebagai anggota taim ahli tim transisi IKN Isradi yang juga Sekjen Forum Rektor PII dan Anggota 

Tim Ahli Tim Transisi Otorita IKN merupakan sosok yang lengkap untuk aktivitas di bidang K3 baik sebagai 

Praktisi, Konsultan,Pengusaha maupun Akademisi. Isradi mengawali kiprahnya di bidang Safety dan 

Keinsinyuran di tahun 1998 yang bertugas untuk memastikan aspek safety untuk kapal dan Offshore baik 

untuk safety design, safety construction, safety machinery, electrical safety, safety equipment, safetuly 

navigation, safety management,dll. Didunia Perkapalan dan Offshore, Isradi malang melintang sebagai 

surveyor,Inspektor, Auditor, Konsultan, Trainer,dll. Ribuan kapal termasuk Mobile Offshore Drilling Unit 

(MODU) pernah menggunakan jasanya, baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri seperti 

Singapura, Thailand, Malaysia, Papua Nuginie, Vietnam, dll. Keahlian di bidang Maritime Safety dan 

International safety dipakai oleh Perusahaan Nasional dan Internasional baik diantaranya 

PT.Badak,Pertamina, Chevron,Total dan lain-lain. Selain kapal, Dosen K3 Uniba ini berpengalaman untuk 

safety inspection terhadap Pesawat angkat angkut, bejana tekan,tangki timbun, Boiler, Instalasi Listrik, 

Pesawat tenaga dan produksi, lingkungan,dll karena memiliki kompetensi yang diperoleh dari 

Kementerian Naker dan ESDM. Sebagai Praktisi, Konsultan dan akademisi K3, Isradi memperoleh 

Pelatihan yang lengkap baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri diantaranya Pelatihan 

Quality Safety Management di Yokohama Jepang, Pelatihan Marine safety and Quality di India, Pelatihan 

Safety Management di Swedia, Advance Safety Management di Shanghai China, Offshore vessel safety 

and operation di Perth Australia, Coating Insector Malaysia dan Bangkok. Dari dalam negeri Isradi telah 

mengikuti hampir semua pelatihan K3 dan kompetensi di sejumlah kementerian diantaranya 

kementerian Naker, ESDM, Perhubungan, Perindustrian, perdagangan dan memiliki pengalaman dalam 

mempraktekkannya. 
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Title PKKMB Polteknaker Bentuk Cara Pandang Mahasiswa Baru 

terhadap Masa Depan 

Author Editor 

Media Infopublik.id Reporter  

Date 27 August 2022 Tone Neutral 

Link http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/661316/pkkmb-polteknaker-bentuk-

cara-pandang-mahasiswa-baru-terhadap-masa-depan 

Summary Dalam membantu mahasiswa baru beradaptasi dengan lingkungan baru sehingga 

membentuk cara pandang mahasiswa terhadap masa depan, Politeknik Ketenagakerjaan 

(Polteknaker) mengadakan kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru 

(PKKMB). "Dari PKKMB itu, teman-teman akan menemukan banyak hal berbeda dengan apa 

yang didapatkan ketika di SMA," ucap Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi ketika memberikan 

sambutan secara virtual kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) 

Politeknik Ketenagakerjaan, Tahun Akademik 2022-2023, di Jakarta, Rabu (24/8/2022). 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, menuturkan kegiatan 

PKKMB itu merupakan wahana untuk mengenalkan dan memberikan bekal kepada para 

mahasiswa baru akan dinamika. Anwar Sanusi menjelaskan, melalui PKKMB diharapkan 

mahasiswa baru Poltenaker dapat melewati proses transisi menjadi mahasiswa yang dewasa 

dan mandiri, serta katalis dalam proses adaptasi dengan lingkungan baru di perguruan tinggi. 

 

Dalam membantu mahasiswa baru beradaptasi dengan lingkungan baru sehingga membentuk cara 

pandang mahasiswa terhadap masa depan, Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) mengadakan 

kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB). Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, menuturkan kegiatan PKKMB itu merupakan wahana untuk 

mengenalkan dan memberikan bekal kepada para mahasiswa baru akan dinamikaperkuliahan. "Dari 

PKKMB itu, teman-teman akan menemukan banyak hal berbeda dengan apa yang didapatkan ketika di 

SMA," ucap Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi ketika memberikan sambutan secara virtual kegiatan 

Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Politeknik Ketenagakerjaan, Tahun Akademik 

2022-2023, di Jakarta, Rabu (24/8/2022). Anwar Sanusi menjelaskan, melalui PKKMB diharapkan 

mahasiswa baru Poltenaker dapat melewati proses transisi menjadi mahasiswa yang dewasa dan 

mandiri, serta katalis dalam proses adaptasi dengan lingkungan baru di perguruan tinggi. "Saya ingin 

teman-teman semua dapat bekerja sama dengan baik dan saling mendukung kegiatan PKKMB ini," 

ucapnya. Sekjen Anwar mengharapkan, semua mahasiswa Poltekanaker terus mengasah kemampuan 

dan keterampilannya, baik melalui kegiatan akademik maupun non-akademik. "Manfaatkanlah 

perkuliahan di Polteknaker sebagai kawah candradimuka, guna meningkatkan kompetensi anda sesuai 

dengan bidang ilmu masing-masing," ujarnya. 
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Title Kemnaker Gelar Konser Kebangsaan 'Kerja untuk Kejayaan 

Bangsa'* 

Author Reynard Agusti 

Media Infopublik.id Reporter  

Date 27 August 2022 Tone Positive 

Link http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/661334/kemnaker-gelar-konser-

kebangsaan-kerja-untuk-kejayaan-bangsa 

Summary Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) dan ke-77 Republik Indonesia, Kemnaker menggelar Konser Kebangsaan 

bertajuk 'Kerja untuk Kejayaan Bangsa'. Dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu, 

(24/8/2022) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menyampaikan bahwa 

sejarah perjalanan Kemnaker hingga usianya yang mencapai umur 75 tahun ini sejatinya 

adalah sejarah kita bersama dalam merawat dan mengembangkan imajinasi kebangsaan 

Indonesia. Menaker mengatakan, melalui konser kebangsaan ini para pegawai di lingkungan 

Kemnaker akan selalu mengingat bahwa apa pun pekerjaan yang dilakukan adalah bagian 

dari proyek besar integrasi nasional, program besar integrasi bangsa. Bertempat di Ciputra 

Artpreneur Theater, Jakarta pada Selasa (23/8/2022), konser kebangsaan ini melibatkan 

sejumlah artis, seperti Twilite Orchestra-Addie MS, Fatin Sidqia, Joy Tobing, Shahnaz 

Soehartono, Twilite Chorus, Gita KDI, dan Woro Widowati. 

 

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

dan ke-77 Republik Indonesia, Kemnaker menggelar Konser Kebangsaan bertajuk 'Kerja untuk Kejayaan 

Bangsa'. Bertempat di Ciputra Artpreneur Theater, Jakarta pada Selasa (23/8/2022), konser kebangsaan 

ini melibatkan sejumlah artis, seperti Twilite Orchestra-Addie MS, Fatin Sidqia, Joy Tobing, Shahnaz 

Soehartono, Twilite Chorus, Gita KDI, dan Woro Widowati. Dalam keterangan tertulis yang diterima, 

Rabu, (24/8/2022) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menyampaikan bahwa sejarah 

perjalanan Kemnaker hingga usianya yang mencapai umur 75 tahun ini sejatinya adalah sejarah kita 

bersama dalam merawat dan mengembangkan imajinasi kebangsaan Indonesia. "Oleh karena itu, acara 

hari ini saya pandang sebagai wujud rasa syukur kita dan monumentalisasi upaya kita bersama dalam 

merawat imajinasi kebangsaan Indonesia," kata Menaker. Menaker mengatakan, melalui konser 

kebangsaan ini para pegawai di lingkungan Kemnaker akan selalu mengingat bahwa apa pun pekerjaan 

yang dilakukan adalah bagian dari proyek besar integrasi nasional, program besar integrasi bangsa. Selain 

itu, acara itu juga disebutnya mengingatkan bahwa Indonesia dan keberagaman adalah dua sisi mata 

uang yang tidak terpisahkan. Sebab menurutnya, bicara Indonesia otomatis berbicara mengenai 

keberagaman itu sendiri. Lebih lanjut ia mengatakan, konser kebangsaan itu mengingatkan siapa saja 

bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki kebudayaan dan kreatifitas seni yang sangat tinggi 

dan luar biasa, sehingga mampu bersifat terbuka serta mampu mengadopsi berbagai elemen kebudayaan 

dan seni dunia yang bersifat positif. "Elemen kebudayaan dan kreatifitas seni itu adalah salah satu bukti 

bahwa nasionalisme bangsa Indonesia bukanlah nasionalisme sempit yang bersifat chauvinistik," 

ucapnya. 
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Title Kemnaker: Penerapan SMK3 agar Mampu Tingkatkan Daya Saing Author Nama 

Media Infopublik.id Reporter  

Date 27 August 2022 Tone Positive 

Link http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/661462/kemnaker-penerapan-smk3-

agar-mampu-tingkatkan-daya-saing 

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

tenaga kerja dan efisiensi perusahaan yang pada akhirnya mampu meningkatkan daya 

saing," kata Direktur Jenderal (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) 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 Direktur Jenderal (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) malam. Dalam keterangan 

pers, Kamis (25/8/2022) 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. 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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Title Diserahkan ke Kemnaker, InI Fungsi BLK Dumai dan Lahan 10 

Hektare di Kubang 

Author _noname 

Media Riau Lantang Reporter  

Date 27 August 2022 Tone Neutral 

Link http://riaulantang.com/diserahkan-ke-kemnaker-ini-fungsi-blk-dumai-dan-lahan-10-

hektare-di-kubang 

Summary Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyerahkan aset lahan seluas 10 hektare di Jalan 

Kubang, Kabupaten Kampar, dan bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Dumai ke 

Kementeran Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI. Sedangkan lahan 10 hektare di Kubang sendiri, 

Imron menyatakan itu bagian dari pengembangan BLK di Pekanbaru. "Lahan 10 hektare di 

Kubang itu bagian dari BLK di Pekanbaru. Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Riau, Imron 

Rosyadi ikut mendampingi Gubri mengatakan, aset bangunan yang dihibahkan Pemprov Riau 

ke Kemnaker adalah BLK Dumai. 

 

 

 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyerahkan aset lahan seluas 10 hektare di Jalan Kubang, 

Kabupaten Kampar, dan bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Dumai ke Kementeran Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) RI.Penyerahan aset itu tertuang dalam penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah 

dan serah terima lahan bangunan dalam rangka transformasi BLK oleh Gubernur Riau (Gubri), 

Syamsuar.Dalam kesempatan tersebut, sekaligus dilakukan penandatanganan nota kesepakatan 

penguatan kompetensi dengan pemerintah daerah dan mitra industri.Perjanjian itu dilakukan Gubri 

dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 

(Dirjen Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, bertempat di ruang Tridharma 

Kemenaker Jakarta, Jumat (26/8/2022).Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Riau, Imron Rosyadi ikut 

mendampingi Gubri mengatakan, aset bangunan yang dihibahkan Pemprov Riau ke Kemnaker adalah BLK 

Dumai.Lebih lanjut Imron Rosyadi mengatakan, BLK Dumai ini nantinya menjadi BLH Perluasan 

Kesempatan Kerja Dumai, karena BLK ini dibawah Dirjen Binapenta dan PKK.Lebih lanjut Imron Rosyadi 

mengatakan, BLK Dumai ini nantinya menjadi BLH Perluasan Kesempatan Kerja Dumai, karena BLK ini 

dibawah Dirjen Binapenta dan PKK."Jadi di Sumatera, BLK Peluasan Kesempatan Kerja ini satu-satunya 

ada di Dumai, Riau. Jadi BLK itu menjadi BLH Regional Sumatera Kemnaker. Fungsi BLK itu nanti membuat 

ekosistem perluasan kesempatan tenaga kerja, misalnya apa saja tenaga kerja yang kebutuhan-
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kebutuhan perusahaan, tapi lebih mengarah tenaga kerja mandiri. Makanya nanti ada bantuan alat untuk 

peserta pasca pelatihan," terangnya, Sabtu (27/8/2022)."Tapi kita juga minta BLK di Dumai itu digunakan 

untuk pelatihan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Jadi sebelum PMI diperkejakan secara legal ke luar 

negeri, mereka terlebih dahulu diberi pelatihan," sambungnya.Sedangkan lahan 10 hektare di Kubang 

sendiri, Imron menyatakan itu bagian dari pengembangan BLK di Pekanbaru. Dimana lahan tersebut 

nantinya akan dibangun pusat pelatihan atau workshop pertanian dan alat berat."Lahan 10 hektare di 

Kubang itu bagian dari BLK di Pekanbaru. Itu untuk workshop atau pelatihan pertanian dan alat berat. 

Nanti di lahan itu akan dibangun oleh Kemnaker sebagai pengembang BLK Pekanbaru, karena di sana 

lokasinya kecil sehingga tidak bisa untuk pengembangan. Makanya kita cari lahan Pemprov Riau yang 

terdekat dan luas," tukasnya. 
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Title Gubri Lakukan Penandatanganan Serah Terima Lahan Bangunan 

BLK Bersama Kemenaker RI 

Author _noname 

Media Riau Lantang Reporter  

Date 27 August 2022 Tone Neutral 

Link http://riaulantang.com/gubri-lakukan-penandatanganan-serah-terima-lahan-bangunan-

blk-bersama-kemenaker-ri 

Summary Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah 

daerah dan serah terima lahan bangunan dalam rangka transformasi Balai Latihan Kerja 

(BLK). Perjanjian itu dilakukan Gubri Syamsuar dengan Direktorat Jenderal Pembinaan 

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja ( Dirjen BINAPENTA dan PKK) 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, bertempat di ruang Tridharma Kemenaker 

Jakarta, Jumat (26/8/22). Dalam kesempatan tersebut, sekaligus dilakukan 

penandatanganan nota kesepakatan penguatan kompetensi dengan pemerintah daerah dan 

mitra industri. Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi menyebutkan bahwa penandatangan 

tersebut dalam rangka melakukan revitalisasi bidang vokasi dan produktivitas, yang 

merupakan wujud kolaborasi strategis yang dilakukan Kemenaker bersama daerah. 

 

 

 

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah dan serah 

terima lahan bangunan dalam rangka transformasi Balai Latihan Kerja (BLK).Dalam kesempatan tersebut, 

sekaligus dilakukan penandatanganan nota kesepakatan penguatan kompetensi dengan pemerintah 

daerah dan mitra industri.Perjanjian itu dilakukan Gubri Syamsuar dengan Direktorat Jenderal 

Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja ( Dirjen BINAPENTA dan PKK) 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI , bertempat di ruang Tridharma Kemenaker Jakarta, Jumat 

(26/8/22).Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi menyebutkan bahwa penandatangan tersebut dalam rangka 

melakukan revitalisasi bidang vokasi dan produktivitas, yang merupakan wujud kolaborasi strategis yang 

dilakukan Kemenaker bersama daerah."Merupakan wujud kolaborasi dalam peningkatan kompetensi 

daya saing dan penciptaan kesempatan kerja," ujarnya.Pada kesempatan itu, Menteri Ketenagakerjaan 

RI, Ida Fauziah, mengajak semua pihak bersama untuk berkolaborasi bagaimana menciptakan angkatan 

kerja yang kompeten."Mari kita berkolaborasi menciptakan angkatan kerja yang kompeten," tutupnya. 
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Title Stop Anak Tidak Boleh Mencari Nafkah Author _noname 

Media Kalimantan Post Reporter  

Date 27 August 2022 Tone Neutral 

Link http://kalimantanpost.com/2022/08/stop-anak-tidak-boleh-mencari-nafkah 

Summary apapun yang menjadi alasan dan bentuk pekerjaan anak di bawah umur sama sekali tidak 

dibenarkan dan sangat bertentangan UU RI Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak dan UU RI Nomor : 13 tentang Tenaga Kerja. Menurutnya, apapun yang menjadi alasan 

dan bentuk pekerjaan anak di bawah umur sama sekali tidak dibenarkan dan sangat 

bertentangan sebagaimana diamanatkan dalam UU RI Nomor : 23 tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak dan UU RI Nomor : 13 tentang Tenaga Kerja. "Selain bertentangan dan 

melanggar Undang-Undang, Perda Kota Banjarmasin Nomor : 12 tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak," ujarnya, seraya menegaskan, bahwa mempekerjakan anak dapat 

dikategorikan perampasan hak. BANJARMASIN, KP- Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Deddy 

Sophian SE berharap, di Banjarmasin tidak ada lagi anak yang menjadi gelandangan dan 

pengemis (gepeng), apalagi sampai harus bekerja untuk mencari nafkah dengan alasan 

apapun. 

 

 

 

apapun yang menjadi alasan dan bentuk pekerjaan anak di bawah umur sama sekali tidak dibenarkan 

dan sangat bertentangan UU RI Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU RI Nomor : 

13 tentang Tenaga Kerja.BANJARMASIN, KP - Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Deddy Sophian SE 

berharap, di Banjarmasin tidak ada lagi anak yang menjadi gelandangan dan pengemis (gepeng), apalagi 

sampai harus bekerja untuk mencari nafkah dengan alasan apapun."Kota Banjarmasin harus bebas dari 

pekerja anak dan gepeng, sebab mempekerjakan anak melanggar Undang-Undang. Karena anak harus 

sekolah, bukan saatnya mereka bekerja untuk mencari nafkah ," katanya kepada {KP} Jumat (26/8/2022) 

kemarin.Menurutnya, apapun yang menjadi alasan dan bentuk pekerjaan anak di bawah umur sama 

sekali tidak dibenarkan dan sangat bertentangan sebagaimana diamanatkan dalam UU RI Nomor : 23 

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU RI Nomor : 13 tentang Tenaga Kerja."Selain bertentangan 

dan melanggar Undang-Undang, Perda Kota Banjarmasin Nomor : 12 tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak," ujarnya, seraya menegaskan, bahwa mempekerjakan anak dapat dikategorikan perampasan 

hak.Mengingat kata Deddy Sophian melanjutkan, masa anak-anak hanya untuk belajar dan menempuh 
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pendidikan demi menatap masa depan agar hidup mereka lebih baik dan memiliki sumber daya manusia 

(SDM) berkualitas sebagai penerus bangsa.Sebelumnya anggota dewan dari F-PKB ini mengemukakan, di 

Indonesia puluhan juta anak diperkirakan terpaksa hidup bekerja. Dari jumlah itu umumnya mereka 

mencari nafkah sebagai buruh dengan upah yang sangat murah.loading.Meski katanya melanjutkan, 

pemerintah melalui melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker ) tengah berupaya keras untuk 

menekan pengurangan pekerja anak dengan capaian Indonesia bebas dari pekerja yang ditargetkan 

tahun 2022 ini.Menurutnya, guna mencapai sasaran tersebut tentunya dibutuhkan dukungan semua 

pihak khususnya para orang tua agar tidak mempekerjakan anak.Sisi lain tandasnya, peranan dunia usaha 

atau para pengusaha seyogyanya menghentikan penerimaan anak untuk dipekerjakan sebagai 

karyawan.Ia berharap, bila ada dunia usaha atau pengusaha yang masih mempekerjakan anak, maka 

Pemko Banjarmasin tidak segan-segan mengambil tindakan tegas sesuai dengan aturan dan ketentuan 

berlaku.Tanggung Jawab BersamaLebih jauh Deddy Sophian mengemukakan, guna menciptakan generasi 

berkualitas dan memiliki mental serta spiritual yang berlandaskan norma kebaikan, maka seorang anak 

perlu mendapatkan perlindungan agar mereka dapat tumbuh dan berkeman dengan baik.Karena itu 

lanjutnya, eksistensi anak di tengah masyarakat dengan berbagai permasalahannya menuntut perhatian 

serta tanggung jawab bersama, baik pemerintah pusat, daerah, orang tua serta peningkatan dukungan 

seluruh masyarakat secara terpadu.Jelasnya kata Deddy Sophian pemerintah, masyarakat atau organisasi 

masyarakat, orang tua/wali tidak terkecuali keluarga terdekat wajib melindungi dan memberdayakan 

kemampuan anak dalam pencapaian hak-haknya untuk mencapai kesejahteraan dan menatap masa 

depan lebih baik. 
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Title Soal Ketenagakerjaan, SAH Minta Kemenaker Fokus Pada 

Kompetensi Pekerja - BERITAJAMBI.CO 

Author Clicks.Id 

Media Beritajambi.co Reporter  

Date 27 August 2022 Tone Neutral 

Link http://beritajambi.co/read/2022/08/27/15922/soal-ketenagakerjaan-sah-minta-

kemenaker-fokus-pada-kompetensi-pekerja 

Summary "Saya minta Kemenaker jangan terlalu fokus pada pengejaran target kuantitatif berupa 

angka atau jumlah dari BLK tapi melupakan kualitas dari output yang dihasilkan, baik melalui 

BLK ataupu program lainnya, " ungkap Bapak Beasiswa Jambi tersebut. Anggota Komisi IX 

DPR RI Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM meminta Kementerian Ketenagakerjaan jangan 

terlalu fokus pada pengejaran target kuantitatif berupa angka atau jumlah dari BLK tapi 

melupakan kualitas dari output yang dihasilkan BPK. Hal ini disampaikan Anggota Fraksi 

Partai Gerindra DPR RI ini pada Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Kemenaker, Kamis, 25 

Agustus 2022, dengan topik Pembahasan Realisasi Anggaran Keuangan Kemenaker tahun 

2021. 

 

 

 

 Anggota Komisi IX DPR RI Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM meminta Kementerian Ketenagakerjaan 

jangan terlalu fokus pada pengejaran target kuantitatif berupa angka atau jumlah dari BLK tapi 

melupakan kualitas dari output yang dihasilkan BPK.Hal ini disampaikan Anggota Fraksi Partai Gerindra 

DPR RI ini pada Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Kemenaker, Kamis, 25 Agustus 2022, dengan topik 

Pembahasan Realisasi Anggaran Keuangan Kemenaker tahun 2021."Saya minta Kemenaker jangan terlalu 

fokus pada pengejaran target kuantitatif berupa angka atau jumlah dari BLK tapi melupakan kualitas dari 

output yang dihasilkan, baik melalui BLK ataupu program lainnya, " ungkap Bapak Beasiswa Jambi 

tersebut.Sehingga dalam hal ini SAH meminta Kemenaker perlu mengoptimalkan pelatihan kerja di BLK 

sebagai salah satu cara menekan angka pengangguran. Serta meningkatkan program-program perluasan 

kerja dan padat karya."Program pelatihan melalui BLK tidak hanya untuk menyelesaikan masalah klasik 

ketenagakerjaan seperti daya saing dan produktivitas yang masih kalah dengan negara lain, link and 

match, ataupun bonus demografi, " jelasnyaSelain itu Pelatihan di BLK juga dibutuhkan untuk menangani 

dampak pandemi COVID-19 pada sektor ketenagakerjaan.Karena berdasarkan data BPS, pada Agustus 

2020 jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 138 juta orang. Terdiri dari 128 juta penduduk yang 



 

247 

 

bekerja dan 9,7 juta penganggur.Adapun tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 7,07 persen. 

Masih berdasarkan data BPS, selama pandemi COVID-19, terdapat 29,12 juta orang penduduk usia kerja 

yang terdampak pandemi."Selama ini, 70 persen anggaran Kemenaker dialokasikan untuk program 

peningkatan kompetensi. Meski begitu, Kemnaker memiliki program lain untuk membantu menekan 

angka pengangguran, yaitu perluasan kesempatan kerja," imbuhnya.Hal ini dilakukan melalui kegiatan-

kegiatan yang misalnya padat karya, melakukan peningkatan infrastruktur, melakukan kegiatan TKM 

(Tenaga Kerja Mandiri), TTG (Teknologi Tepat Guna), dan kegiatan lain yang sifatnya perluasan 

kesempatan kerja. (*) 
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Title DPRD Provinsi Bengkulu Bersama Yayasan PUPA Bahas 

Rencana Perlindungan PRT di Bengkulu 

Author Dwi Lindawati 

Media Siberzone Reporter  

Date 27 August 2022 Tone Positive 

Link http://siberzone.id/dprd-provinsi-bengkulu-bersama-yayasan-pupa-bahas-rencana-

perlindungan-prt-di-bengkulu 

Summary SiberZone.id- Pekerja rumah tangga yang ada di Provinsi Bengkulu tidak terdata. Hal ini 

dipastikan oleh Anggota Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu Usin Abdisyah. Usin mengatakan, 

pemerintah daerah Provinsi Bengkulu tidak memiliki data jumlah PRT, karena tidak ada orang 

yang melapor mempekerjakan orang lain dalam RT mereka. "Mirisnya, ketika kita tanya ke 

disnaker, pemerintah daerah baik provinsi ataupun kabupaten bahkan pengawas tenaga 

kerja berapa jumlah tenaga kerja PRT di Bengkulu, jawabannya nol karena tidak ada data," 

kata Anggota Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu Usin Abdisyah, Rabu (24/08/2022). 

 

SiberZone.id - Pekerja rumah tangga yang ada di Provinsi Bengkulu tidak terdata. Hal ini dipastikan oleh 

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu Usin Abdisyah. Usin mengatakan, pemerintah daerah Provinsi 

Bengkulu tidak memiliki data jumlah PRT, karena tidak ada orang yang melapor mempekerjakan orang 

lain dalam RT mereka. "Mirisnya, ketika kita tanya ke disnaker, pemerintah daerah baik provinsi ataupun 

kabupaten bahkan pengawas tenaga kerja berapa jumlah tenaga kerja PRT di Bengkulu, jawabannya nol 

karena tidak ada data," kata Anggota Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu Usin Abdisyah, Rabu 

(24/08/2022). Tidak hanya itu, para PRT rupanya belum diakui sebagai pekerja, belum mendapatkan 

perlindungan hukum dan standar kerja yang layak serta tidak adanya jaminan Kesehatan seperti BPJS 

ataupun Jamsostek. PRT ternyata juga mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan. Mulai dari jam kerja 

yang panjang, upah rendah, beban kerja berlapis serta minimnya keamanan dan keselamatan kerja. 

Karena dari itu pemerintah daerah bersama dengan Yayasan Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan untuk 

Perempuan dan Anak PUPA merencanakan suatu perlindungan hukum yang dapat melindungi para PRT. 

Usin menegaskan payung hukum ini akan mencakup perlindungan yang akan diberikan pada PRT serta 

hak mereka. Dari adanya waktu istirahat, perlindungan dari kekerasan, adanya jaminan sosial dan 

pendataan bagi seluruh PRT yang ada di Provinsi Bengkulu. Pemerintah juga akan memberikan 

perlindungan bagi pemberi kerja, dengan memastikan data bahwa pekerja memiliki identitas yang 

lengkap dan keahlian yang spesifik. "Apakah akan disusun sebagai pergub atau perda, kita masih belum 

tahu. Ada plus minus sendiri, kalau pergub tidak boleh ada sanksi, kalau perda harus ada sanksi. Nah 

sanksi itu juga yang tercantum dalam UU Tenaga Kerja dan Permenaker tentang pekerja rumah tangga," 

demikian Usin. 
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Title Info Lowongan Kerja S1 di BUMN PT Virama Karya (Persero), 

Ini Syarat Dan Cara Daftarnya 

Author Eko Adhi 

Wibowo 

Media Semarangku.com Reporter  

Date 27 August 2022 Tone Neutral 

Link http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315370611/info-lowongan-kerja-s1-di-

bumn-pt-virama-karya-persero-ini-syarat-dan-cara-daftarnya 

Summary Bagi lulusan S1 yang tertarik untuk mendaftar loker atau lowongan kerja BUMN PT Virama 

Karya (Persero), kunjungi website www.viramakarya.co.id/virama/karir. Demikian 

persyaratan dan cara mendaftar loker atau lowongan kerja lulusan S1 di BUMN PT Virama 

Karya (Persero).***. Cek info loker BUMN PT Virama Karya (Persero) dimana membuka 

lowongan kerja S1. Berikut persyaratan dan cara daftar loker atau lowongan kerja S1 yang 

dibuka BUMN PT Virama Karya (Persero). Berikut adalah persyaratan dan cara mendaftar 

loker atau lowongan kerja lulusan S1 sederajat di BUMN PT Virama Karya (Persero) :. 

Kualifikasi :. -Laki-laki,perempuan. 

 

Cek info loker BUMN PT Virama Karya (Persero) dimana membuka lowongan kerja S1.BUMN PT Virama 

Karya (Persero) membuka loker atau lowongan kerja untuk berbagai formasi yang tersedia.Berikut 

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

(Persero).Melalui Instagram resminya, Kemnaker menginformasikan loker atau lowongan kerja terbaru 

di BUMN PT Virama Karya (Persero)."PT Virama Karya (Persero) membuka kesempatan bagimu untuk 

mengisi berbagai formasi yang tersedia, " tulis Kemnaker pada Instagram resminya.Berikut adalah 

persyaratan dan cara mendaftar loker atau lowongan kerja lulusan S1 sederajat di BUMN PT Virama Karya 

(Persero) :Kualifikasi :-Laki-laki,perempuan.Bagi lulusan S1 yang tertarik untuk mendaftar loker atau 

lowongan kerja BUMN PT Virama Karya (Persero), kunjungi website 

www.viramakarya.co.id/virama/karir.Demikian persyaratan dan cara mendaftar loker atau lowongan 

kerja lulusan S1 di BUMN PT Virama Karya (Persero).***-Desain Interior (KAL-DI)-Ahli Iluminasi (KAL-

ILUM)-Ahli Mekanikel (KAL-MEK)-Ahli Sanitasi dan Limbah (KAL-SL)-Ahli Air Minum (KAL-AL)-Ahli Green 

Building (KAL-GB)-Ahli Manajemen Proyek (KAL-MP)-Ahli Manajemen Mutu (KAL-MM)- Ahli BIM (KAL-

BIM).Batas akhir pendaftaran loker atau lowongan kerja S1 semua jurusan di PT Virama Karya 31 Agustus 

2022.-Pendidikan diutamakan minimal S1 semua jurusan.-Memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun.-

Diutamakan memiliki SKK/SKA.-Berjiwa dan berbadan sehat serta sesuai dengan tata nilai AKHLAK.-

Memenuhi persyaratan/kriteria jabatan yang ditetapkan oleh Perusahaan.-Mampu berkomunikasi 

dengan baik.-Mampu bekerja dibawah tekanan.-Mampu bekerja sebagai tim.Formasi yang dibutuhkan : 
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