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Table Of Contents : 02 August 2022 - 03 August 2022 
 

No Date News Title Page Sentiment Media Summary 

1. 03 

August 

2022 

Mencetak Norma 

Dunia dari Vienna 

4 Neutral Kompas 17399012700Mencetak Norma Dunia dari 

Vienna. Mencetak Norma Dunia dari Vienna. 

179895510954385Duta Besar Republik 

Indonesia di Vienna Damos Agusman (kanan) 

dan Menteri Ketcnagakerjaan Ida Fauziyah di 

Kedu- taan Besar RI di Vienna, Austria, 12 Juni 

2022. Duta Besar Republik Indonesia di Vienna 

Damos Agusman (kanan) dan Menteri 

Ketcnagakerjaan Ida Fauziyah di Kedu- taan 

Besar RI di Vienna, Austria, 12 Juni 2022. 

2. 03 

August 

2022 

Bentuk Tim 

Koordinasi 

Nasional Vokasi 

6 Neutral Pikiran 

Rakyat 

. Bentuk Tim Koordinasi Nasional Vokasi. 

Pemerintah akan mem- bentuk Tim Koordinasi 

Nasional Vokasi (TKNV) dan Strategi Nasional 

Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pe- latihan 

Vokasi. Ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan 

Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang 

Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pe- latihan 

Vokasi. 

3. 03 

August 

2022 

Kemendikbudristek 

Perpres Revitalisasi 

Vokasi Jawab 

kebutuban 

3 Positive Palembang 

Pos 

Kemendikbudristek: Perpres Revitalisasi Vokasi 

iawab kebutuban. Pelaksana Tugas (Pit) Direktur 

Kemitraan dan Pe- nyelarasan Dunia Usaha dan 

Dunia Industri Kemendikbudristek Saryadi 

mengata- kan implementasi Peraturan Presiden 

Nomor 68 Tahun 2022 merupakan upaya untuk 

mengatasi masalah, tantangan, dan menjawab 

kebutuhan saat ini. Aris menambahkan, dalam 

Perpres Nomor 68 Tahun 2022 terdapat pem- 

bagian tugas pendidikan vokasi yang 

dikoordinasikan oleh Kemendikbudristek dan 

pelatihan vokasi yang dikoordinasikan oleh 

Kementerian Ketenagakerjaan. Jakarta, Palpos.-. 
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http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-03/PALEMBANG_POS1/Kemendikbudristek%20Perpres%20Revitalisasi%20Vokasi%20Jawab%20kebutuban=1=3=1.jpg
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Title Mencetak Norma Dunia dari Vienna 

Media Kompas Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Neutral 

Page 4 PR Value  

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

03/KOMPAS1/Mencetak%20Norma%20Dunia%20dari%20Vienna=1=4=1.jpg 

Summary 17399012700Mencetak Norma Dunia dari Vienna. Mencetak Norma Dunia dari Vienna. 

179895510954385Duta Besar Republik Indonesia di Vienna Damos Agusman (kanan) dan 

Menteri Ketcnagakerjaan Ida Fauziyah di Kedu- taan Besar RI di Vienna, Austria, 12 Juni 2022. 

Duta Besar Republik Indonesia di Vienna Damos Agusman (kanan) dan Menteri 

Ketcnagakerjaan Ida Fauziyah di Kedu- taan Besar RI di Vienna, Austria, 12 Juni 2022. 
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Title Bentuk Tim Koordinasi Nasional Vokasi 

Media Pikiran Rakyat Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Neutral 

Page 6 PR Value  

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

03/PIKIRAN_RAKYAT1/Bentuk%20Tim%20Koordinasi%20Nasional%20Vokasi%20%20=1=6=1.jpg 

Summary . Bentuk Tim Koordinasi Nasional Vokasi. Pemerintah akan mem- bentuk Tim Koordinasi Nasional 

Vokasi (TKNV) dan Strategi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pe- latihan Vokasi. Ini 

sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi 

Pendidikan Vokasi dan Pe- latihan Vokasi. Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Pening- 

katan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Ke- menterian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manu- sia dan Kebudayaan, Aris Darmansyah mengatakan, TKNV dibentuk untuk 

me- ngoordinasikan pemangku kepentingan terkait serta meningkatkan SDM di sepu- tar 

pendidikan vokasi. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-03/PIKIRAN_RAKYAT1/Bentuk%20Tim%20Koordinasi%20Nasional%20Vokasi%20%20=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-03/PIKIRAN_RAKYAT1/Bentuk%20Tim%20Koordinasi%20Nasional%20Vokasi%20%20=1=6=1.jpg
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Title Kemendikbudristek Perpres Revitalisasi Vokasi Jawab kebutuban 

Media Palembang Pos Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Positive 

Page 3 PR Value  

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

03/PALEMBANG_POS1/Kemendikbudristek%20Perpres%20Revitalisasi%20Vokasi%20Jawab%2

0kebutuban=1=3=1.jpg 

Summa

ry 

Kemendikbudristek: Perpres Revitalisasi Vokasi iawab kebutuban. Pelaksana Tugas (Pit) Direktur 

Kemitraan dan Pe- nyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri Kemendikbudristek Saryadi 

mengata- kan implementasi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 merupakan upaya untuk 

mengatasi masalah, tantangan, dan menjawab kebutuhan saat ini. Aris menambahkan, dalam 

Perpres Nomor 68 Tahun 2022 terdapat pem- bagian tugas pendidikan vokasi yang 

dikoordinasikan oleh Kemendikbudristek dan pelatihan vokasi yang dikoordinasikan oleh 

Kementerian Ketenagakerjaan. Jakarta, Palpos.-. 
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Table Of Contents : 02 August 2022 - 03 August 2022 
 

No Date News Title Tone Media Summary 

1. 02 

August 

2022 

Lowongan Kerja KAI 

Formasi Operasional 

dan Pemeliharaan, 

Ditutup 3 Agustus 

2022 

Positive Pikiran Rakyat 

Tasikmalaya 

Bagian yang sedang dibutuhkan oleh PT KAI 

(Persero) dalam lowongan kerja (loker) kali ini 

yaitu Operasional dan Pemeliharaan. Dikutip 

PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Instagram 

@kemnaker, berikut kualifikasi dan ketentuan 

khusus lowongan kerja (loker) di PT KAI 

(Persero):. Pada saat ini, PT Kereta Api Indonesia 

(KAI) (Persero) tengah membuka lowongan kerja 

(loker). Terdapat beberapa persyaratan yang 

harus dipenuhi oleh calon pelamar lowongan 

kerja (loker) PT KAI (Persero). 

2. 02 

August 

2022 

Jangan Sampai Petani 

Tergusur dengan 

Adanya KITB 

Positive Radar 

Pekalongan 

Kabupaten Batang bakal menjadi kota industri 

baru dengan hadirnya Kawasan Industri Terpadu 

Batang (KITB). Oleh karenanya, perlu adanya 

penguatan pada sektor lainnya, khususnya bagi 

petani. Jangan sampai para petani justru 

tergerus oleh adanya industrialisasi. 

3. 02 

August 

2022 

Prakerja Gelombang 

39, Berikut Tujuh 

Kategori Penerima 

Program Kartu 

Prakerja 

Neutral Tribun News 

Pontianak 

Kategori penerima Kartu Prakerja. Pendaftaran 

Prakerja gelombang 39 telah dibuka, Pemerintah 

memberikan stimulus kepada masyarakat 

dengan membuka program Kartu Prakerja. 7. 

Difabel (dianjurkan untuk mendaftar program 

Kartu Prakerja). Dengan mengikuti program 

pelatihan prakerja diharapkan dapat menambah 

kompetensi dan keahlian sehingga seorang yang 

telah selesai mengikuti pelatihan siap untuk 

bekerja. * Kemudian, cek nomor Kartu Prakerja 

dan status saldo pada dashboard akun. 

4. 02 

August 

2022 

Komisi VIII DPR RI 

Kunjungan Kerja ke 

Mitra Prodin Gianyar 

Neutral Tribun Bali Salah satu lokasi kunjungan mereka adalah PT 

Mitra Prodin, di By Pass Prof Ida Bagus Mantra 

wilayah Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, 

Gianyar. Mitra Prodin merupakan salah satu 

perusahaan besar di Kabupaten Gianyar, yang 

bergerak di bidang linting rokok. Anggota Komisi 

VIII DPR RI, I Gusti Ngurah Kesuma Negara atau 

karib disapa Alit Kelakan menjelaskan, pihaknya 

datang ke Mitra Prodin untuk melihat tenaga 

kerja yang bekerja di sini. Pihaknya pun 

mengapresiasi direksi Mitra Prodin, karena telah 

http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065166198/lowongan-kerja-kai-formasi-operasional-dan-pemeliharaan-ditutup-3-agustus-2022
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065166198/lowongan-kerja-kai-formasi-operasional-dan-pemeliharaan-ditutup-3-agustus-2022
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065166198/lowongan-kerja-kai-formasi-operasional-dan-pemeliharaan-ditutup-3-agustus-2022
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065166198/lowongan-kerja-kai-formasi-operasional-dan-pemeliharaan-ditutup-3-agustus-2022
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065166198/lowongan-kerja-kai-formasi-operasional-dan-pemeliharaan-ditutup-3-agustus-2022
http://radarpekalongan.co.id/162819/jangan-sampai-petani-tergusur-dengan-adanya-kitb
http://radarpekalongan.co.id/162819/jangan-sampai-petani-tergusur-dengan-adanya-kitb
http://radarpekalongan.co.id/162819/jangan-sampai-petani-tergusur-dengan-adanya-kitb
http://pontianak.tribunnews.com/2022/08/02/prakerja-gelombang-39-berikut-tujuh-kategori-penerima-program-kartu-prakerja
http://pontianak.tribunnews.com/2022/08/02/prakerja-gelombang-39-berikut-tujuh-kategori-penerima-program-kartu-prakerja
http://pontianak.tribunnews.com/2022/08/02/prakerja-gelombang-39-berikut-tujuh-kategori-penerima-program-kartu-prakerja
http://pontianak.tribunnews.com/2022/08/02/prakerja-gelombang-39-berikut-tujuh-kategori-penerima-program-kartu-prakerja
http://pontianak.tribunnews.com/2022/08/02/prakerja-gelombang-39-berikut-tujuh-kategori-penerima-program-kartu-prakerja
http://bali.tribunnews.com/2022/08/02/komisi-viii-dpr-ri-kunjungan-kerja-ke-mitra-prodin-gianyar
http://bali.tribunnews.com/2022/08/02/komisi-viii-dpr-ri-kunjungan-kerja-ke-mitra-prodin-gianyar
http://bali.tribunnews.com/2022/08/02/komisi-viii-dpr-ri-kunjungan-kerja-ke-mitra-prodin-gianyar
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menyediakan tempat untuk penyandang 

disabilitas dan menyerap tenaga kerja 

perempuan dengan jumlah yang besar. 

5. 02 

August 

2022 

Jokowi Arahkan BSU 

2022 Cair Agustus? Ini 

kabar Terbaru dari 

Kemnaker Soal BLT 

Rp1 Juta 

Neutral Ayo Bandung Dikabarkan pula, bahwa Presiden Joko Widodo 

(Jokowi) memberikan arahan bahwa BSU cair 

pada Agustus ini. Ia mengungkapkan, program 

Subsidi Gaji masih menunggu kepastian serta 

arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), 

hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

Pemerintah memberikan angin segar terkait 

kapan jadwal BSU 2022 akan cair ke seluruh 

karyawan dan para buruh yang terdaftar sebagai 

peserta BSU BPJS Ketenagakerjaan. 

6. 02 

August 

2022 

Pengiriman PMI ke 

Malaysia dibuka, Nusa 

Tenggara Barat 

potensi kirim 10.000 

orang 

Neutral Antara Kalteng Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Nusa Tenggara Barat mencatat potensi 

penempatan kerja PMI tahun ini mencapai 

10.000 orang. Perjanjian kerja sama tentang 

penempatan dan perlindungan pekerja migran 

Indonesia di Malaysia kembali berlanjut. 

Kementerian Tenaga Kerja RI secara resmi 

membuka kembali pengiriman tenaga kerja 

untuk Malaysia per tanggal 1 Agustus 2022. 

7. 02 

August 

2022 

Menaker Beberkan 

Masalah Pekerja Seni 

Musik dari Upah 

hingga Pelecehan 

Negative Okezone Hal ini ditekankan Menaker kepada para 

pimpinan dan anggota DPP Persatuan Artis 

Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik (PAPPRI). 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

membeberkan masalah pekerja seni musik mulai 

dari upah kontrak kerja, hak cipta hingga 

permasalahan kesetaraan, diskriminasi dan 

pelecehan yang terjadi terutama pada pekerja 

perempuan. Dirinya ingin PAPPRI mampu 

menjalankan tugas dan membawa kemajuan 

nyata bagi organisasi, bagi kesejahteraan para 

pekerja musik sebagai anggota dan juga bagi 

pembangunan bangsa Indonesia pada 

umumnya. 

8. 02 

August 

2022 

Tingkatkan Kualitas 

SDM melalui Perpres 

Revitalisasi Pendidikan 

Vokasi dan Pelatihan 

Vokasi 

Positive Mnc Trijaya Perpres ini merupakan perluasan dari Instruksi 

Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang 

Revitalisasi SMK dalam rangka Peningkatan 

Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia 

Indonesia, yang tidak hanya berlaku untuk SMK, 

namun berlaku juga untuk satuan pendidikan 

vokasi dari unsur Perguruan Tinggi 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-794037241/jokowi-arahkan-bsu-2022-cair-agustus-ini-kabar-terbaru-dari-kemnaker-soal-blt-rp1-juta
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794037241/jokowi-arahkan-bsu-2022-cair-agustus-ini-kabar-terbaru-dari-kemnaker-soal-blt-rp1-juta
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794037241/jokowi-arahkan-bsu-2022-cair-agustus-ini-kabar-terbaru-dari-kemnaker-soal-blt-rp1-juta
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794037241/jokowi-arahkan-bsu-2022-cair-agustus-ini-kabar-terbaru-dari-kemnaker-soal-blt-rp1-juta
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794037241/jokowi-arahkan-bsu-2022-cair-agustus-ini-kabar-terbaru-dari-kemnaker-soal-blt-rp1-juta
http://www.antaranews.com/video/3032997/pengiriman-pmi-ke-malaysia-dibuka-ntb-potensi-kirim-10000-orang
http://www.antaranews.com/video/3032997/pengiriman-pmi-ke-malaysia-dibuka-ntb-potensi-kirim-10000-orang
http://www.antaranews.com/video/3032997/pengiriman-pmi-ke-malaysia-dibuka-ntb-potensi-kirim-10000-orang
http://www.antaranews.com/video/3032997/pengiriman-pmi-ke-malaysia-dibuka-ntb-potensi-kirim-10000-orang
http://www.antaranews.com/video/3032997/pengiriman-pmi-ke-malaysia-dibuka-ntb-potensi-kirim-10000-orang
http://economy.okezone.com/read/2022/08/02/320/2640479/menaker-beberkan-masalah-pekerja-seni-musik-dari-upah-hingga-pelecehan
http://economy.okezone.com/read/2022/08/02/320/2640479/menaker-beberkan-masalah-pekerja-seni-musik-dari-upah-hingga-pelecehan
http://economy.okezone.com/read/2022/08/02/320/2640479/menaker-beberkan-masalah-pekerja-seni-musik-dari-upah-hingga-pelecehan
http://economy.okezone.com/read/2022/08/02/320/2640479/menaker-beberkan-masalah-pekerja-seni-musik-dari-upah-hingga-pelecehan
http://www.mnctrijaya.com/news/detail/53253/tingkatkan-kualitas-sdm-melalui-perpres-revitalisasi-pendidikan-vokasi-dan-pelatihan
http://www.mnctrijaya.com/news/detail/53253/tingkatkan-kualitas-sdm-melalui-perpres-revitalisasi-pendidikan-vokasi-dan-pelatihan
http://www.mnctrijaya.com/news/detail/53253/tingkatkan-kualitas-sdm-melalui-perpres-revitalisasi-pendidikan-vokasi-dan-pelatihan
http://www.mnctrijaya.com/news/detail/53253/tingkatkan-kualitas-sdm-melalui-perpres-revitalisasi-pendidikan-vokasi-dan-pelatihan
http://www.mnctrijaya.com/news/detail/53253/tingkatkan-kualitas-sdm-melalui-perpres-revitalisasi-pendidikan-vokasi-dan-pelatihan


 

9 

 

Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan Lembaga 

Pelatihan Vokasi. Langkah tersebut dilakukan 

dengan menerbitkan Peraturan Presiden 

(Perpres) Nomor 68 tahun 2022 tentang 

Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan 

Vokasi. 

9. 02 

August 

2022 

WNI Disekap di 

Kamboja, Penanganan 

Perdagangan Manusia 

Dinilai Belum 

Maksimal 

Negative Tempo.co Puluhan WNI disekap di Kamboja yang diduga 

menjadi korban perdagangan manusia, menurut 

pendiri Migrant CARE Anis Hidayah 

menunjukkan upaya pemerintah dalam 

penanganan tindak pidana perdagangan orang 

(TPPO) belum maksimal. Pemerintah melalui 

KBRI Phnom Penh pada Minggu, 31 Juli 2022, 

telah mengevakuasi 62 WNI terduga korban 

TPPO yang dipekerjakan di perusahaan investasi 

bodong serta judi online di Kamboja. Dari agen 

yang berada di Kamboja, mereka dijanjikan 

bekerja sebagai operator, marketing dan 

customer service dengan dijanjikan gaji 

US$1000- 1500, atau sekitar 15-22 juta. 

Berdasarkan catatan KBRI Pnom Penh, kasus 

perdagangan manusia di Kamboja bukan kali ini 

saja terjadi. 

10. 02 

August 

2022 

Beri Respons Cepat, 

Korban Kecelakaan 

Kerja Siswa SMKN 3 

Tarakan Dibiayai 

BPJAMSOSTEK Sampai 

Sembuh 

Positive Tribun Kaltara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tarakan 

begerak cepat guna memastikan perawatan 

yang didapat oleh peserta akibat kecelakaan 

kerja yaitu salah satu siswa kerja praktek SMK N 

3 Kota Tarakan Arman Nur Wahid Jurusan 

Nautika Kapal Penangkap Ikan (NKPI) di Rumah 

Sakit Umum Daerah atau RSUD Kota Tarakan, 

(2/8/2022). Arman adalah seorang Siswa 

Magang di Kantor Navigasi / Pelabuhan Besar 

Kota Tarakan, diketahui korban mengalami 

kecelakaan kerja saat melakukan aktivitas di 

Kapal yaitu saat mengangkat jangkar kapal. 

Kepala Bidang Pelayanan BPJAMSOSTEK Tarakan 

Abdus Salam turun langsung menjenguk korban 

kecelakaan kerja di RSUD Kota Tarakan. Para 

siswa magang SMK se-kota Tarakan sudah 

dilindungi Program BPJS Ketenagakerjaan 

sebelum para siswa melakukan praktek kerja," 

ujarnya. 

http://dunia.tempo.co/read/1618287/wni-disekap-di-kamboja-penanganan-perdagangan-manusia-dinilai-belum-maksimal
http://dunia.tempo.co/read/1618287/wni-disekap-di-kamboja-penanganan-perdagangan-manusia-dinilai-belum-maksimal
http://dunia.tempo.co/read/1618287/wni-disekap-di-kamboja-penanganan-perdagangan-manusia-dinilai-belum-maksimal
http://dunia.tempo.co/read/1618287/wni-disekap-di-kamboja-penanganan-perdagangan-manusia-dinilai-belum-maksimal
http://dunia.tempo.co/read/1618287/wni-disekap-di-kamboja-penanganan-perdagangan-manusia-dinilai-belum-maksimal
http://kaltara.tribunnews.com/2022/08/02/beri-respons-cepat-korban-kecelakaan-kerja-siswa-smkn-3-tarakan-dibiayai-bpjamsostek-sampai-sembuh
http://kaltara.tribunnews.com/2022/08/02/beri-respons-cepat-korban-kecelakaan-kerja-siswa-smkn-3-tarakan-dibiayai-bpjamsostek-sampai-sembuh
http://kaltara.tribunnews.com/2022/08/02/beri-respons-cepat-korban-kecelakaan-kerja-siswa-smkn-3-tarakan-dibiayai-bpjamsostek-sampai-sembuh
http://kaltara.tribunnews.com/2022/08/02/beri-respons-cepat-korban-kecelakaan-kerja-siswa-smkn-3-tarakan-dibiayai-bpjamsostek-sampai-sembuh
http://kaltara.tribunnews.com/2022/08/02/beri-respons-cepat-korban-kecelakaan-kerja-siswa-smkn-3-tarakan-dibiayai-bpjamsostek-sampai-sembuh
http://kaltara.tribunnews.com/2022/08/02/beri-respons-cepat-korban-kecelakaan-kerja-siswa-smkn-3-tarakan-dibiayai-bpjamsostek-sampai-sembuh
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11. 02 

August 

2022 

Jokowi Kasih Kode 

BSU 2022 Segera 

Dicairkan, Simak 

Jadwalnya 

Positive Ayoindonesia.c

om 

Demikian artikel mengenai Jokowi Arahkan BSU 

2022 Cair Agustus? serta kabar Terbaru dari 

Kemnaker Soal BLT Rp1 Juta. Pemerintah 

memberikan angin segar terkait kapan jadwal 

BSU 2022 akan cair ke seluruh karyawan dan 

parah buruh yang terdaftar sebagai peserta BSU 

BPJS Ketenagakerjaan. Dikabarkan pula, bahwa 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan 

arahan bahwa BSU cair pada Agustus ini. Ia 

mengungkapkan, program Subsidi Gaji masih 

menunggu kepastian serta arahan dari Presiden 

Joko Widodo (Jokowi), hingga Menteri Keuangan 

Sri Mulyani. 

12. 02 

August 

2022 

Akhirnya BSU 2022 

Cair ke Rekening? Cek 

Penerima BLT Subsidi 

Gaji di Link 

kemnaker.go.id 

Positive Ayo Semarang Kabar pencairan dana BSU 2022 atau BLT subsidi 

gaji BPJS Ketenagakerjaan sampai saat ini masih 

sangat ditunggu para pekerja atau buruh. 

Penyaluran BSU 2022 pada awalnya dijanjikan 

akan disalurkan pada bulan April oleh Kemnaker. 

Sayangnya sampai saat ini belum ada jadwal 

pasti dari Kemnaker kapan BSU 2022 akan 

disalurkan kepada para penerima. Banyak 

pekerja yang resah karena BLT subsidi gaji 

hingga saat ini belum juga disalurkan oleh 

Kemnaker. 

13. 02 

August 

2022 

PT KAI Buka Lowongan 

Kerja Bermacam 

Jenjang Pendidikan 

dan Formasi, Ini 

Kualifikasinya 

Neutral Warta Batavia Adapun untuk rincian persyaratan dan tahapan 

rekrutmen, warga dapat mengakses 

recruitment.kai.id. PT. KAI meminta ke warga 

agar mewaspadai kepada segala kategori bentuk 

penipuan yang mengatasnamakan rekrutmen 

KAI, serta melalaikan pihak-pihak yang 

menjanjikan dapat membantu meluluskan 

peserta rekrut. Pendidikan D3 yaitu jurusan 

Teknik Elektro/Elektronika/Mekatronika, Teknik 

Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Sipil, Teknik 

Listrik, dan Perkeretaapian. "KAI memberikan 

Peluang ke talenta-talenta the best bangsa 

untuk berkoalisi dan berkarir di KAI melalui 

rekrutmen ini," ucap VP Public Relations KAI Joni 

Martinus dalam siaran persnya. 

14. 02 

August 

2022 

Penerapan K3, 

Disnaker Sumatra 

Utara apresiasi 

Positive Antara Sumut "Kita cukup apresiasi PLTA Batang Toru komit 

menerapkan K3 sebagai upaya melindungi 

karyawannya," ujar Kepala UPT Wilayah V 

Padang Sidempuan Disnaker Provinsi Sumatra 

Utara, Ali Sakban Pane, dalam keterangan 

http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-014038195/jokowi-kasih-kode-bsu-2022-segera-dicairkan-simak-jadwalnya
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-014038195/jokowi-kasih-kode-bsu-2022-segera-dicairkan-simak-jadwalnya
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-014038195/jokowi-kasih-kode-bsu-2022-segera-dicairkan-simak-jadwalnya
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-014038195/jokowi-kasih-kode-bsu-2022-segera-dicairkan-simak-jadwalnya
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774038231/akhirnya-bsu-2022-cair-ke-rekening-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-di-link-kemnakergoid
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774038231/akhirnya-bsu-2022-cair-ke-rekening-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-di-link-kemnakergoid
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774038231/akhirnya-bsu-2022-cair-ke-rekening-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-di-link-kemnakergoid
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774038231/akhirnya-bsu-2022-cair-ke-rekening-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-di-link-kemnakergoid
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774038231/akhirnya-bsu-2022-cair-ke-rekening-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-di-link-kemnakergoid
http://wartabatavia.com/pt-kai-buka-lowongan-kerja-bermacam-jenjang-pendidikan-dan-formasi-ini-kualifikasinya
http://wartabatavia.com/pt-kai-buka-lowongan-kerja-bermacam-jenjang-pendidikan-dan-formasi-ini-kualifikasinya
http://wartabatavia.com/pt-kai-buka-lowongan-kerja-bermacam-jenjang-pendidikan-dan-formasi-ini-kualifikasinya
http://wartabatavia.com/pt-kai-buka-lowongan-kerja-bermacam-jenjang-pendidikan-dan-formasi-ini-kualifikasinya
http://wartabatavia.com/pt-kai-buka-lowongan-kerja-bermacam-jenjang-pendidikan-dan-formasi-ini-kualifikasinya
http://sumut.antaranews.com/berita/493133/penerapan-k3-disnaker-sumut-apresiasi-perusahaan-di-tabagsel
http://sumut.antaranews.com/berita/493133/penerapan-k3-disnaker-sumut-apresiasi-perusahaan-di-tabagsel
http://sumut.antaranews.com/berita/493133/penerapan-k3-disnaker-sumut-apresiasi-perusahaan-di-tabagsel
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perusahaan di 

Tabagsel 

diterima, Selasa (2/7). Tapanuli Unit Pengelola 

Teknis Wilayah V Padang Sidempuan Dinas 

Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara 

mengawasi seluruh perusahaan di wilayah 

Tapsel, Madina, Paluta, Palas, dan Padang 

Sidempuan (Tabagsel). Implementasi penerapan 

K3 di perusahaan yang berada di wilayah 

Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) juga sudah 

cukup baik. Beberapa indikatornya seperti 

terbentuknya P2K3 di sejumlah perusahaan, 

adanya Ahli K3 di perusahaan, klinik, dokter 

perusahaan. 

15. 02 

August 

2022 

Genjot Kualitas SDM 

Vokasi Lewat Perpres 

68 Tahun 2022 

Neutral Medcom.id Untuk menyosialisasikan Perpres 68/2022 

tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) 

menggelar kegiatan Sosialisasi dan Penyusunan 

Tindak Lanjut Peraturan Presiden Nomor 68 

Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan 

Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Langkah tersebut 

dilakukan dengan menerbitkan Peraturan 

Presiden (Perpres) Nomor 68 tahun 2022 

tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan 

Pelatihan Vokasi. Sebagai tindak lanjut dari 

terbitnya Perpres 68/2022 tersebut, pemerintah 

akan membentuk Tim Koordinasi Nasional 

Vokasi (TKNV) dengan Kementerian Koordinator 

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

(Kemenko PMK) sebagai Ketua. 

16. 02 

August 

2022 

Sistem Satu Kanal PMI 

ke Malaysia, Koalisi 

SPSK Minta 

Kemenaker Terbuka 

Neutral Berita Satu "Kami mendesak Menaker membuka informasi 

tentang sistem satu kanal atau one channel 

systemyang diklaim menjadi jalan terbaik untuk 

mencegah eksploitasi PMI di Malaysia. "Kami 

mendesak Menaker membuka informasi tentang 

sistem satu kanal atau one channel systemyang 

diklaim menjadi jalan terbaik untuk mencegah 

eksploitasi PMI di Malaysia. Koalisi Publik untuk 

Perbaikan SPSK (Koalisi SPSK) mendesak 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

membuka informasi soal one channel system 

(OCS) atau sistem satu kanal. Diketahui sistem 

satu kanal digunakan dalam penempatan 

pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia. 

http://sumut.antaranews.com/berita/493133/penerapan-k3-disnaker-sumut-apresiasi-perusahaan-di-tabagsel
http://sumut.antaranews.com/berita/493133/penerapan-k3-disnaker-sumut-apresiasi-perusahaan-di-tabagsel
http://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/Rb1pgGzN-genjot-kualitas-sdm-vokasi-lewat-perpres-68-tahun-2022
http://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/Rb1pgGzN-genjot-kualitas-sdm-vokasi-lewat-perpres-68-tahun-2022
http://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/Rb1pgGzN-genjot-kualitas-sdm-vokasi-lewat-perpres-68-tahun-2022
http://www.beritasatu.com/news/959121/sistem-satu-kanal-pmi-ke-malaysia-koalisi-spsk-minta-kemenaker-terbuka
http://www.beritasatu.com/news/959121/sistem-satu-kanal-pmi-ke-malaysia-koalisi-spsk-minta-kemenaker-terbuka
http://www.beritasatu.com/news/959121/sistem-satu-kanal-pmi-ke-malaysia-koalisi-spsk-minta-kemenaker-terbuka
http://www.beritasatu.com/news/959121/sistem-satu-kanal-pmi-ke-malaysia-koalisi-spsk-minta-kemenaker-terbuka
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17. 02 

August 

2022 

Info Loker BUMN: PT 

KAI Kereta Api 

Indonesia Buka 

Lowongan Agustus 

2022, Berikut Syarat 

dan Kualifikasinya 

Neutral Pikiran Rakyat 

Bekasi 

Informasi lowongan kerja (loker) BUMN terbaru 

bulan Agustus 2022 tersedia bagi Anda yang 

sedang mencari kesempatan untuk mulai 

bekerja dan berkarir. Perusahaan yang 

merupakan bagian dari Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN), PT Kereta Api (Persero) sedang 

membuka lowongan kerja bulan Agustus 2022. 

Sedangkan loker di PT Kereta Api (Persero) KAI 

di bulan Agustus 2022 ini memiliki ketentuan 

khusus bagi pelamar untuk bersedia 

ditempatkan di seluruh wilayah kerja di 

Indonesia. - Bersedia ditempatkan pada formasi 

sesuai kebutuhan dan aturan yang berlaku di PT 

Kereta Api Indonesia (Persero). 

18. 02 

August 

2022 

Menaker Minta 

PAPPRI Perbaiki 

Kesejahteraan Pekerja 

Seni Musik 

Positive Batam Today Menaker Ida Fauziyah berpendapat para pekerja 

seni musik sering mengalami masalah mulai dari 

upah kontrak kerja, hak cipta hingga 

permasalahan kesetaraan, diskriminasi dan 

pelecehan yang terjadi terutama pada pekerja 

perempuan. Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida 

Fauziyah meminta para pimpinan dan anggota 

DPP Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan 

Pemusik RI (PAPPRI) mampu menjalankan 

tugasnya dan membawa kemajuan nyata bagi 

organisasi, bagi kesejahteraan para pekerja 

musik sebagai anggota PAPPRI dan juga bagi 

pembangunan Bangsa Indonesia pada 

umumnya. "Saya yakin dengan pelantikan ini 

PAPPRI akan tetap terus membuktikan 

komitmennya untuk melawan segala bentuk 

diskriminasi, kekerasan dan pelecehan yang ada 

di dunia permusikan Indonesia," katanya saat 

mengikuti pelantikan dan pengukuhan DPP 

PAPPRI secara virtual di Jakarta, Senin 

(1/8/2022), demikian dikutip laman Kemnaker. 

Ida Fauziyah menambahkan, kesenian di 

Indonesia tak pernah kekurangan jumlah 

perempuan. 

19. 02 

August 

2022 

Jangan Asal 

Mengajukan Resign 

jika Ada pada 6 Situasi 

Ini, Emosi Sesaat Salah 

Satunya 

Positive Portal Jember Berikut informasi mengenai pengajuan resign 

yang tidak boleh dilakukan secara asal terlebih 

saat berada dalam 6 situasi ini. Secara umum 

orang akan bekerja supaya dapat mempunyai 

penghasilan yang digunakan untuk mencukupi 

kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pekerjaan 

http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-125166804/info-loker-bumn-pt-kai-kereta-api-indonesia-buka-lowongan-agustus-2022-berikut-syarat-dan-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-125166804/info-loker-bumn-pt-kai-kereta-api-indonesia-buka-lowongan-agustus-2022-berikut-syarat-dan-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-125166804/info-loker-bumn-pt-kai-kereta-api-indonesia-buka-lowongan-agustus-2022-berikut-syarat-dan-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-125166804/info-loker-bumn-pt-kai-kereta-api-indonesia-buka-lowongan-agustus-2022-berikut-syarat-dan-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-125166804/info-loker-bumn-pt-kai-kereta-api-indonesia-buka-lowongan-agustus-2022-berikut-syarat-dan-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-125166804/info-loker-bumn-pt-kai-kereta-api-indonesia-buka-lowongan-agustus-2022-berikut-syarat-dan-kualifikasinya
http://batamtoday.com/home/read/179154/Menaker-Minta-PAPPRI-Perbaiki-Kesejahteraan-Pekerja-Seni-Musik
http://batamtoday.com/home/read/179154/Menaker-Minta-PAPPRI-Perbaiki-Kesejahteraan-Pekerja-Seni-Musik
http://batamtoday.com/home/read/179154/Menaker-Minta-PAPPRI-Perbaiki-Kesejahteraan-Pekerja-Seni-Musik
http://batamtoday.com/home/read/179154/Menaker-Minta-PAPPRI-Perbaiki-Kesejahteraan-Pekerja-Seni-Musik
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-165164483/jangan-asal-mengajukan-resign-jika-ada-pada-6-situasi-ini-emosi-sesaat-salah-satunya
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-165164483/jangan-asal-mengajukan-resign-jika-ada-pada-6-situasi-ini-emosi-sesaat-salah-satunya
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-165164483/jangan-asal-mengajukan-resign-jika-ada-pada-6-situasi-ini-emosi-sesaat-salah-satunya
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-165164483/jangan-asal-mengajukan-resign-jika-ada-pada-6-situasi-ini-emosi-sesaat-salah-satunya
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-165164483/jangan-asal-mengajukan-resign-jika-ada-pada-6-situasi-ini-emosi-sesaat-salah-satunya
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tersebut dapat terdiri dari beraneka ragam jenis 

seperti halnya menjadi wirausaha maupun 

karyawan dari suatu perusahaan. Secara umum 

para pekerja mempunyai harapan agar 

lingkungan kerja yang mereka miliki dapat 

mendukung tumbuh kembang karir mereka. 

20. 02 

August 

2022 

Berada dalam Masa 

Adaptasi di Kantor 

Baru? Hindari 4 Hal Ini 

Neutral Portal Jember Berikut informasi mengenai 4 hal yang perlu 

dihindari saat berada dalam masa adaptasi di 

kantor baru yang penting untuk diketahui. Pada 

postingan tersebut dipaparkan untuk 

mengusahakan menghindari 4 hal ini ketika 

sedang beradaptasi di kantor yang baru, dimana 

keempat hal tersebut adalah sebagai berikut. 

Masa dimana akan memasuki kantor baru 

tentunya dapat menjadi kenangan tersendiri 

bagi para pekerja. Yang dimaksud dengan kantor 

baru dapat berarti memang baru diterima untuk 

bekerja di tempat tersebut maupun pindahan 

dari cabang lainnya. 

21. 02 

August 

2022 

BSU 2022 Cair Hari 

ini? Resmi! Kemnaker 

dan BPJS 

Ketenagakerjaan 

Sampaikan Ini 

Positive Ayo Bandung Benarkah BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 

juta akan cair hari ini? simak informasi 

lengkapnya di sini. Lantas, setelah Juni BLT 

tersebut belum juga cair, apakah BSU 2022 akan 

cair hari ini, tepatnya di 1 Juli?. Memasuki awal 

bulan Juli, wacana tentang BSU 2022 akan cair 

kian santer diberitakan. Calon penerima BSU 

2022 atau BSU Ketenagakerjaan kini harap-

harap cemas, menantikan BLT subsidi gaji Rp1 

juta itu segera cair. 

22. 02 

August 

2022 

BSU 2022 Sudah Cair 

ke Rekening? Buruan 

Cek Namamu di Link 

Kemnaker dan BPJS 

Ketenagakerjaan, Klik 

di Sini 

Neutral Ayo Bandung Pertanyaan kapan BSU 2022 cair hingga kini 

masih digaungkan oleh para pekerja dan buruh. 

BSU 2022 cair Rp 1 Juta kepada pekerja yang 

memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta. Bantuan BSU 

BPJS Ketenagakerjaan jumlahnya senilai Rp1 

juta, yang akan dibagikan kepada 8,8 juta 

pekerja atau buruh dari 8,8 triliun anggaran yang 

disiapkan oleh pemerintah. Lantas apakah benar 

BSU 2022 sudah cair di bulan Agustus ini?. 

23. 02 

August 

2022 

Hanya Bisa Gigit Jari 

Karyawan Rest Area, 

Ditengah Gencarnya 

Pembangunan Tol 

Negative Putrabhayangk

ara.com 

LAMPUNG- Tol Trans Sumatra sudah tidak asing 

lagi ditelinga kita bagi masyarakat pulau 

Sumatra yang sering melewati tol Terbanggi 

besar pematang panggang kayu agung 

Palembang. Selasa (02/08/2022). Di tengah 

http://portaljember.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-165164536/berada-dalam-masa-adaptasi-di-kantor-baru-hindari-4-hal-ini
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-165164536/berada-dalam-masa-adaptasi-di-kantor-baru-hindari-4-hal-ini
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-165164536/berada-dalam-masa-adaptasi-di-kantor-baru-hindari-4-hal-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794039043/bsu-2022-cair-hari-ini-resmi-kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerjaan-sampaikan-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794039043/bsu-2022-cair-hari-ini-resmi-kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerjaan-sampaikan-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794039043/bsu-2022-cair-hari-ini-resmi-kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerjaan-sampaikan-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794039043/bsu-2022-cair-hari-ini-resmi-kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerjaan-sampaikan-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794039043/bsu-2022-cair-hari-ini-resmi-kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerjaan-sampaikan-ini
http://www.ayojakarta.com/news/pr-764034752/bsu-2022-sudah-cair-ke-rekening-buruan-cek-namamu-di-link-kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerjaan-klik-di-sini
http://www.ayojakarta.com/news/pr-764034752/bsu-2022-sudah-cair-ke-rekening-buruan-cek-namamu-di-link-kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerjaan-klik-di-sini
http://www.ayojakarta.com/news/pr-764034752/bsu-2022-sudah-cair-ke-rekening-buruan-cek-namamu-di-link-kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerjaan-klik-di-sini
http://www.ayojakarta.com/news/pr-764034752/bsu-2022-sudah-cair-ke-rekening-buruan-cek-namamu-di-link-kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerjaan-klik-di-sini
http://www.ayojakarta.com/news/pr-764034752/bsu-2022-sudah-cair-ke-rekening-buruan-cek-namamu-di-link-kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerjaan-klik-di-sini
http://www.ayojakarta.com/news/pr-764034752/bsu-2022-sudah-cair-ke-rekening-buruan-cek-namamu-di-link-kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerjaan-klik-di-sini
http://putrabhayangkara.com/hanya-bisa-gigit-jari-karyawan-rest-area-ditengah-gencarnya-pembangunan-tol
http://putrabhayangkara.com/hanya-bisa-gigit-jari-karyawan-rest-area-ditengah-gencarnya-pembangunan-tol
http://putrabhayangkara.com/hanya-bisa-gigit-jari-karyawan-rest-area-ditengah-gencarnya-pembangunan-tol
http://putrabhayangkara.com/hanya-bisa-gigit-jari-karyawan-rest-area-ditengah-gencarnya-pembangunan-tol
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gencarnya pembangunan jalan tol menyisakan 

duka buat pekerja rest area yang di kelola 

Hutama Karya, pasalnya masih banyak pekerja 

rest area 269,277,306 dan 311 yang masih 

mendapatkan gaji di bawah upah minimun 

propinsi. Alex Noven Ketua Federasi Serikat 

Pekerja Transportasi Seluruh Indonesia Cabang 

Sumatra Selatan kecewa dengan Hutama karya 

cabang lampung diduga membiarkan terjadinya 

upah murah dan tidak memiliki kontrak kerja 

yang pasti. Saya mendapat laporan bahwa masih 

banyak rest area yang di kelola Hutama Karya 

khususnya tol terpeka yang melanggar undang 

undang ketenagakerjaan Republik Indonesia. 

24. 02 

August 

2022 

Terima Alat Dari 

Kemenaker, Lab K3 

Akan Berikan 

Pelayanan Terbaik - 

Media Center Provinsi 

Kalimantan Selatan 

Positive Diskominfomc.

kalselprov 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 

(Kalimantan Selatan) melalui Badan Layanan 

Umum Daerah (BLUD) Laboratorium Kesehatan 

dan Keselamatan Kerja (Lab K3) Prov. 

Kalimantan Selatan yang merupakan binaan 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Kalimantan Selatan menerima hibah berupa alat 

ukur Antropometri portable dari Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik 

Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan 

Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja. "Kami sangat berterima 

kasih kepada pusat bahwa kami menjadi salah 

satu dari 18 Balai K3 UPTP dan UPTD yang 

mendapat Hibah alat ergonomi ini," ucap kepala 

Disnakertrans Kalimantan Selatan, Irfan Sayuti, 

Banjarmasin, Selasa (2/8/2022). Sementara itu, 

Kepala Lab K3 Kalimantan Selatan, Syarifah 

Norhani menambahkan pemberian alat dari 

pusat ini merupakan kali pertama yang didapat. 

25. 02 

August 

2022 

Penerapan K3 di 

Perusahaan Tabagsel 

Cukup Baik, Disnaker 

Sumatra Utara Beri 

Apresiasi 

Positive Riauin.com "Kita cukup apresiasi PLTA Batang Toru komit 

menerapkan K3 sebagai upaya melindungi 

karyawannya," ujar Kepala UPT Wilayah V 

Padang Sidempuan Disnaker Provinsi Sumatra 

Utara, Ali Sakban Pane, dalam keterangan 

diterima, Selasa (2/7) dikutip dari antara. 

RIAUIN.COM- Unit Pengelola Teknis Wilayah V 

Padang Sidempuan Dinas Tenaga Kerja Provinsi 

Sumatera Utara mengawasi seluruh perusahaan 

di wilayah Tapsel, Madina, Paluta, Palas, dan 

http://diskominfomc.kalselprov.go.id/2022/08/02/terima-alat-dari-kemenaker-lab-k3-akan-berikan-pelayanan-terbaik
http://diskominfomc.kalselprov.go.id/2022/08/02/terima-alat-dari-kemenaker-lab-k3-akan-berikan-pelayanan-terbaik
http://diskominfomc.kalselprov.go.id/2022/08/02/terima-alat-dari-kemenaker-lab-k3-akan-berikan-pelayanan-terbaik
http://diskominfomc.kalselprov.go.id/2022/08/02/terima-alat-dari-kemenaker-lab-k3-akan-berikan-pelayanan-terbaik
http://diskominfomc.kalselprov.go.id/2022/08/02/terima-alat-dari-kemenaker-lab-k3-akan-berikan-pelayanan-terbaik
http://diskominfomc.kalselprov.go.id/2022/08/02/terima-alat-dari-kemenaker-lab-k3-akan-berikan-pelayanan-terbaik
http://www.riauin.com/read-31194-2022-08-02-penerapan-k3-di-perusahaan-tabagsel-cukup-baik-disnaker-sumut-beri-apresiasi.html
http://www.riauin.com/read-31194-2022-08-02-penerapan-k3-di-perusahaan-tabagsel-cukup-baik-disnaker-sumut-beri-apresiasi.html
http://www.riauin.com/read-31194-2022-08-02-penerapan-k3-di-perusahaan-tabagsel-cukup-baik-disnaker-sumut-beri-apresiasi.html
http://www.riauin.com/read-31194-2022-08-02-penerapan-k3-di-perusahaan-tabagsel-cukup-baik-disnaker-sumut-beri-apresiasi.html
http://www.riauin.com/read-31194-2022-08-02-penerapan-k3-di-perusahaan-tabagsel-cukup-baik-disnaker-sumut-beri-apresiasi.html
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Padang Sidempuan (Tabagsel). Implementasi 

penerapan K3 di perusahaan yang berada di 

wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) juga 

sudah cukup baik. Dalam implementasi 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Dinas 

Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Sumatera Utara 

mencontohkan PLTA Batang Toru. 

26. 02 

August 

2022 

Ciri-ciri BSU 2022 Cair 

ke Rekening, Segera 

Cek Link 

kemnaker.go.id 

Neutral Ayo Semarang Pemerintah melalui kemnaker mengumumkan 

akan melanjutkan penyaluran dana BSU 2022 

atau BLT subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan. 

Awalnya kemnaker menjanjikan akan 

mencairkan dana BSU 2022 pada bulan April 

lalu. Pasalnya, sampai saat ini pihak kemnaker 

masih melakukan tahap regulasi dan 

administrasi terkait penyaluran dana BSU 2022. 

Pekerja juga bisa mengecek apakah sudah 

terdaftar sebagai calon penerima dana BSU atau 

belum dengan mengunjungi situs website resmi 

Kemnaker di kemnaker.go.id. Selain itu ada 

beberapa ciri-ciri yang akan pekerja dapatkan 

jika BSU 2022 akan cair ke rekening. 

27. 02 

August 

2022 

7 Golongan Pekerja 

Pasti Dapat BSU 2022, 

Cek Data Penerima 

BLT BPJS 

Ketenagakerjaan di 

Sini 

Neutral Ayo Semarang Sampai saat ini banyak pekerja yang 

menanyakan kapan dana BSU 2022 atau BLT 

subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan akan cair. Para 

pekerja masih menunggu informasi terkait 

pencairan dana BSU 2022 dari kemnaker dan 

BPJS Ketenagakerjaan. Pasalnya, sampai saat ini 

belum ada jadwal pasti kapan dana BSU 2022 

akan dicairkan oleh kemnaker. Banyak pekerja 

yang menanyakan terkait pencairan dana BLT 

BPJS Ketenagakerjaan melalui akun media sosial 

resmi kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan. 

28. 02 

August 

2022 

Jangan Kaget, Korsel 

Butuh Banyak Tukang 

Las Asal RI Lho 

Positive Cnbc Indonesia Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh 

(LBBP) RI untuk Korea Selatan Gandi Sulistiyanto 

mengatakan, kerja sama antara Indonesia dan 

Korea Selatan (Korsel) akan menyerap puluhan 

ribu tenaga kerja. Gandi menyampaikan, berkat 

kerja sama investasi antara Indonesia dan Korsel 

yang bernilai lebih dari 100 triliun rupiah, 

perusahaan-perusahaan besar Korsel 

membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Hal itu 

disebabkan Indonesia meminta Korsel untuk 

menciptakan down-stream dan midstream di 

Indonesia agar terbukanya lapangan pekerjaan. 

http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774039397/ciri-ciri-bsu-2022-cair-ke-rekening-segera-cek-link-kemnakergoid
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774039397/ciri-ciri-bsu-2022-cair-ke-rekening-segera-cek-link-kemnakergoid
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774039397/ciri-ciri-bsu-2022-cair-ke-rekening-segera-cek-link-kemnakergoid
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774039397/ciri-ciri-bsu-2022-cair-ke-rekening-segera-cek-link-kemnakergoid
http://www.ayosemarang.com/semarang-raya/pr-774039500/7-golongan-pekerja-pasti-dapat-bsu-2022-cek-data-penerima-blt-bpjs-ketenagakerjaan-di-sini
http://www.ayosemarang.com/semarang-raya/pr-774039500/7-golongan-pekerja-pasti-dapat-bsu-2022-cek-data-penerima-blt-bpjs-ketenagakerjaan-di-sini
http://www.ayosemarang.com/semarang-raya/pr-774039500/7-golongan-pekerja-pasti-dapat-bsu-2022-cek-data-penerima-blt-bpjs-ketenagakerjaan-di-sini
http://www.ayosemarang.com/semarang-raya/pr-774039500/7-golongan-pekerja-pasti-dapat-bsu-2022-cek-data-penerima-blt-bpjs-ketenagakerjaan-di-sini
http://www.ayosemarang.com/semarang-raya/pr-774039500/7-golongan-pekerja-pasti-dapat-bsu-2022-cek-data-penerima-blt-bpjs-ketenagakerjaan-di-sini
http://www.ayosemarang.com/semarang-raya/pr-774039500/7-golongan-pekerja-pasti-dapat-bsu-2022-cek-data-penerima-blt-bpjs-ketenagakerjaan-di-sini
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220802140617-4-360489/jangan-kaget-korsel-butuh-banyak-tukang-las-asal-ri-lho
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220802140617-4-360489/jangan-kaget-korsel-butuh-banyak-tukang-las-asal-ri-lho
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220802140617-4-360489/jangan-kaget-korsel-butuh-banyak-tukang-las-asal-ri-lho
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Gandi berharap 58 ribu tenaga kerja Indonesia 

dapat memenuhi standar perusahaan Korsel. 

29. 02 

August 

2022 

Kemendikbudristek: 

Perpres Revitalisasi 

Vokasi jawab 

kebutuhan 

Positive Antara Sulteng Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Kemitraan dan 

Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri 

Kemendikbudristek Saryadi mengatakan 

implementasi Peraturan Presiden Nomor 68 

Tahun 2022 merupakan upaya untuk mengatasi 

masalah, tantangan, dan menjawab kebutuhan 

saat ini. Aris menambahkan, dalam Perpres 

Nomor 68 Tahun 2022 terdapat pembagian 

tugas pendidikan vokasi yang dikoordinasikan 

oleh Kemendikbudristek dan pelatihan vokasi 

yang dikoordinasikan oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan. "Peraturan Presiden (Perpres) 

Nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi 

Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi 

merupakan solusi dalam mengatasi persoalan 

yang ada saat ini," ujar Saryadi dalam 

keterangannya di Jakarta, Selasa. Saryadi 

menambahkan pihaknya melakukan sosialisasi 

terkait peraturan tersebut. 

30. 02 

August 

2022 

INFO LOKER : Bank DKI 

Buka Lowongan 8 

Posisi Untuk Luar 

Jakarta. Segera Daftar 

Sebelum 5 Agustus 

2022 - Titik Temu 

Neutral Titik Temu Bank DKI buka lowongan kerja besar-besaran 

untuk lulusan S1, tenggat terakhir pendaftaran 5 

Agustus 2022. Ada 8 posisi lowongan kerja yang 

ditawarkan. Dikutip dari Instagram Kementerian 

Ketenagakerjaan @kemnaker, tersedia 8 posisi 

lowongan kerja yang ditawarkan bank umum 

dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang 

sahamnya dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta dan 

PD Pasar Jaya. Pendaftaran hanya dapat 

dilakukan secara online melalui laman hingga 5 

Agustus 2022. 

31. 02 

August 

2022 

Kemendikbudristek: 

Perpres Revitalisasi 

Vokasi jawab 

kebutuhan 

Positive Antara Jateng Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Kemitraan dan 

Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri 

Kemendikbudristek Saryadi mengatakan 

implementasi Peraturan Presiden Nomor 68 

Tahun 2022 merupakan upaya untuk mengatasi 

masalah, tantangan, dan menjawab kebutuhan 

saat ini. Aris menambahkan, dalam Perpres 

Nomor 68 Tahun 2022 terdapat pembagian 

tugas pendidikan vokasi yang dikoordinasikan 

oleh Kemendikbudristek dan pelatihan vokasi 

yang dikoordinasikan oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur 

http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3033473/kemendikbudristek-perpres-revitalisasi-vokasi-jawab-kebutuhan
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3033473/kemendikbudristek-perpres-revitalisasi-vokasi-jawab-kebutuhan
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3033473/kemendikbudristek-perpres-revitalisasi-vokasi-jawab-kebutuhan
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3033473/kemendikbudristek-perpres-revitalisasi-vokasi-jawab-kebutuhan
http://www.titiktemu.co/ekonomi/pr-864039686/info-loker-bank-dki-buka-lowongan-8-posisi-untuk-luar-jakarta-segera-daftar-sebelum-5-agustus-2022
http://www.titiktemu.co/ekonomi/pr-864039686/info-loker-bank-dki-buka-lowongan-8-posisi-untuk-luar-jakarta-segera-daftar-sebelum-5-agustus-2022
http://www.titiktemu.co/ekonomi/pr-864039686/info-loker-bank-dki-buka-lowongan-8-posisi-untuk-luar-jakarta-segera-daftar-sebelum-5-agustus-2022
http://www.titiktemu.co/ekonomi/pr-864039686/info-loker-bank-dki-buka-lowongan-8-posisi-untuk-luar-jakarta-segera-daftar-sebelum-5-agustus-2022
http://www.titiktemu.co/ekonomi/pr-864039686/info-loker-bank-dki-buka-lowongan-8-posisi-untuk-luar-jakarta-segera-daftar-sebelum-5-agustus-2022
http://www.titiktemu.co/ekonomi/pr-864039686/info-loker-bank-dki-buka-lowongan-8-posisi-untuk-luar-jakarta-segera-daftar-sebelum-5-agustus-2022
http://jateng.antaranews.com/nasional/berita/3033473/kemendikbudristek-perpres-revitalisasi-vokasi-jawab-kebutuhan
http://jateng.antaranews.com/nasional/berita/3033473/kemendikbudristek-perpres-revitalisasi-vokasi-jawab-kebutuhan
http://jateng.antaranews.com/nasional/berita/3033473/kemendikbudristek-perpres-revitalisasi-vokasi-jawab-kebutuhan
http://jateng.antaranews.com/nasional/berita/3033473/kemendikbudristek-perpres-revitalisasi-vokasi-jawab-kebutuhan
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Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan 

Dunia Industri Kemendikbudristek Saryadi 

mengatakan implementasi Peraturan Presiden 

Nomor 68 Tahun 2022 merupakan upaya untuk 

mengatasi masalah, tantangan, dan menjawab 

kebutuhan saat ini. Aris menambahkan, dalam 

Perpres Nomor 68 Tahun 2022 terdapat 

pembagian tugas pendidikan vokasi yang 

dikoordinasikan oleh Kemendikbudristek dan 

pelatihan vokasi yang dikoordinasikan oleh 

Kementerian Ketenagakerjaan. 

32. 02 

August 

2022 

Kemendikbudristek: 

Perpres Revitalisasi 

Vokasi jawab 

kebutuhan 

Positive Antara Kalteng Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Kemitraan dan 

Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri 

Kemendikbudristek Saryadi mengatakan 

implementasi Peraturan Presiden Nomor 68 

Tahun 2022 merupakan upaya untuk mengatasi 

masalah, tantangan, dan menjawab kebutuhan 

saat ini. Aris menambahkan, dalam Perpres 

Nomor 68 Tahun 2022 terdapat pembagian 

tugas pendidikan vokasi yang dikoordinasikan 

oleh Kemendikbudristek dan pelatihan vokasi 

yang dikoordinasikan oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan. "Peraturan Presiden (Perpres) 

Nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi 

Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi 

merupakan solusi dalam mengatasi persoalan 

yang ada saat ini," ujar Saryadi dalam 

keterangannya di Jakarta, Selasa. Saryadi 

menambahkan pihaknya melakukan sosialisasi 

terkait peraturan tersebut. 

33. 02 

August 

2022 

Kemendikbudristek: 

Perpres Revitalisasi 

Vokasi jawab 

kebutuhan 

Positive Antara Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Kemitraan dan 

Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri 

Kemendikbudristek Saryadi mengatakan 

implementasi Peraturan Presiden Nomor 68 

Tahun 2022 merupakan upaya untuk mengatasi 

masalah, tantangan, dan menjawab kebutuhan 

saat ini. Aris menambahkan, dalam Perpres 

Nomor 68 Tahun 2022 terdapat pembagian 

tugas pendidikan vokasi yang dikoordinasikan 

oleh Kemendikbudristek dan pelatihan vokasi 

yang dikoordinasikan oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan. "Peraturan Presiden (Perpres) 

Nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi 

Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi 

http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3033473/kemendikbudristek-perpres-revitalisasi-vokasi-jawab-kebutuhan
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3033473/kemendikbudristek-perpres-revitalisasi-vokasi-jawab-kebutuhan
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3033473/kemendikbudristek-perpres-revitalisasi-vokasi-jawab-kebutuhan
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3033473/kemendikbudristek-perpres-revitalisasi-vokasi-jawab-kebutuhan
http://www.antaranews.com/berita/3033473/kemendikbudristek-perpres-revitalisasi-vokasi-jawab-kebutuhan
http://www.antaranews.com/berita/3033473/kemendikbudristek-perpres-revitalisasi-vokasi-jawab-kebutuhan
http://www.antaranews.com/berita/3033473/kemendikbudristek-perpres-revitalisasi-vokasi-jawab-kebutuhan
http://www.antaranews.com/berita/3033473/kemendikbudristek-perpres-revitalisasi-vokasi-jawab-kebutuhan
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merupakan solusi dalam mengatasi persoalan 

yang ada saat ini," ujar Saryadi dalam 

keterangannya di Jakarta, Selasa. Saryadi 

menambahkan pihaknya melakukan sosialisasi 

terkait peraturan tersebut. 

34. 02 

August 

2022 

Kemendikbudristek: 

Perpres Revitalisasi 

Vokasi jawab 

kebutuhan 

Positive Antara Riau Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Kemitraan dan 

Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri 

Kemendikbudristek Saryadi mengatakan 

implementasi Peraturan Presiden Nomor 68 

Tahun 2022 merupakan upaya untuk mengatasi 

masalah, tantangan, dan menjawab kebutuhan 

saat ini. Aris menambahkan, dalam Perpres 

Nomor 68 Tahun 2022 terdapat pembagian 

tugas pendidikan vokasi yang dikoordinasikan 

oleh Kemendikbudristek dan pelatihan vokasi 

yang dikoordinasikan oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan. "Peraturan Presiden (Perpres) 

Nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi 

Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi 

merupakan solusi dalam mengatasi persoalan 

yang ada saat ini," ujar Saryadi dalam 

keterangannya di Jakarta, Selasa. Saryadi 

menambahkan pihaknya melakukan sosialisasi 

terkait peraturan tersebut. 

35. 02 

August 

2022 

Kemendikbudristek: 

Perpres Revitalisasi 

Vokasi jawab 

kebutuhan 

Positive Antara Sumut Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Kemitraan dan 

Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri 

Kemendikbudristek Saryadi mengatakan 

implementasi Peraturan Presiden Nomor 68 

Tahun 2022 merupakan upaya untuk mengatasi 

masalah, tantangan, dan menjawab kebutuhan 

saat ini. Aris menambahkan, dalam Perpres 

Nomor 68 Tahun 2022 terdapat pembagian 

tugas pendidikan vokasi yang dikoordinasikan 

oleh Kemendikbudristek dan pelatihan vokasi 

yang dikoordinasikan oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan. "Peraturan Presiden (Perpres) 

Nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi 

Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi 

merupakan solusi dalam mengatasi persoalan 

yang ada saat ini," ujar Saryadi dalam 

keterangannya di Jakarta, Selasa. Saryadi 

menambahkan pihaknya melakukan sosialisasi 

terkait peraturan tersebut. 

http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3033473/kemendikbudristek-perpres-revitalisasi-vokasi-jawab-kebutuhan
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3033473/kemendikbudristek-perpres-revitalisasi-vokasi-jawab-kebutuhan
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3033473/kemendikbudristek-perpres-revitalisasi-vokasi-jawab-kebutuhan
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3033473/kemendikbudristek-perpres-revitalisasi-vokasi-jawab-kebutuhan
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3033473/kemendikbudristek-perpres-revitalisasi-vokasi-jawab-kebutuhan
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3033473/kemendikbudristek-perpres-revitalisasi-vokasi-jawab-kebutuhan
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3033473/kemendikbudristek-perpres-revitalisasi-vokasi-jawab-kebutuhan
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3033473/kemendikbudristek-perpres-revitalisasi-vokasi-jawab-kebutuhan
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36. 02 

August 

2022 

DPRD Kalimantan 

Timur Gagas Raperda 

Pemenuhan Hak 

Buruh SBSI Minta 

Bukan Lip Service 

Neutral Kliksamarinda.

com 

Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, 

Marthinus mengatakan, pihaknya telah 

berencana menyusun peraturan daerah ( Perda ) 

tentang pemenuhan hak buruh di Kalimantan 

Timur. Karena itu, sebagai tindak lanjut, DPRD 

Kalimantan Timur akan membuat Perda yang 

merupakan inisiatif dewan tentang pemenuhan 

hak pekerja buruh lokal Kalimantan Timur. 

"Langkah selanjutnya, kami bersama dengan 

rekan SBBI akan berkunjung ke Kementerian di 

Jakarta pada awal bulan depan di minggu 

kedua," ujar Marthinus usai rapat dengar 

pendapat atau RDP terkait penegakan hukum 

ketenagakerjaan bersama jajaran Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi 

Kalimantan Timur serta Serikat Buruh Borneo 

Indonesia di gedung E DPRD Kalimantan Timur, 

Senin 1 Agustus 2022 kemarin. Menanggapi 

adanya rencana penyusunan perda pemenuhan 

hak buruh, Ketua Umum SBBI, Nason Nadeak 

mengatakan pertemuan dengan DPRD 

Kalimantan Timur didasari dari banyaknya 

kendala yang dihadapi para buruh. 

37. 02 

August 

2022 

Kemendikbudristek: 

Perpres Revitalisasi 

Vokasi jawab 

kebutuhan 

Positive Antara Papua Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Kemitraan dan 

Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri 

Kemendikbudristek Saryadi mengatakan 

implementasi Peraturan Presiden Nomor 68 

Tahun 2022 merupakan upaya untuk mengatasi 

masalah, tantangan, dan menjawab kebutuhan 

saat ini. Aris menambahkan, dalam Perpres 

Nomor 68 Tahun 2022 terdapat pembagian 

tugas pendidikan vokasi yang dikoordinasikan 

oleh Kemendikbudristek dan pelatihan vokasi 

yang dikoordinasikan oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan. "Peraturan Presiden (Perpres) 

Nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi 

Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi 

merupakan solusi dalam mengatasi persoalan 

yang ada saat ini," ujar Saryadi dalam 

keterangannya di Jakarta, Selasa. Saryadi 

menambahkan pihaknya melakukan sosialisasi 

terkait peraturan tersebut. 

http://kliksamarinda.com/dprd-kaltim-gagas-raperda-pemenuhan-hak-buruh-sbsi-minta-bukan-lip-service
http://kliksamarinda.com/dprd-kaltim-gagas-raperda-pemenuhan-hak-buruh-sbsi-minta-bukan-lip-service
http://kliksamarinda.com/dprd-kaltim-gagas-raperda-pemenuhan-hak-buruh-sbsi-minta-bukan-lip-service
http://kliksamarinda.com/dprd-kaltim-gagas-raperda-pemenuhan-hak-buruh-sbsi-minta-bukan-lip-service
http://kliksamarinda.com/dprd-kaltim-gagas-raperda-pemenuhan-hak-buruh-sbsi-minta-bukan-lip-service
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3033473/kemendikbudristek-perpres-revitalisasi-vokasi-jawab-kebutuhan
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3033473/kemendikbudristek-perpres-revitalisasi-vokasi-jawab-kebutuhan
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3033473/kemendikbudristek-perpres-revitalisasi-vokasi-jawab-kebutuhan
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3033473/kemendikbudristek-perpres-revitalisasi-vokasi-jawab-kebutuhan
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38. 02 

August 

2022 

Cegah ASN Lakukan 

Korupsi, Kolusi Dan 

Nepotisme, Birokrasi 

Wajib Direformasi 

Negative Seputar 

Cibubur 

Reformasi birokrasi itu menurut Anwar Sanusi, 

meliputi manajemen perubahan; penataan 

hukum dan perundangan; penguatan organisasi; 

penguatan tata laksana, penataan sistem 

manajemen SDM ASN; penguatan akuntabilitas; 

penguatan pengawasan; dan peningkatan 

kualitas pelayanan publik. Anwar Sanusi 

menegaskan, ASN yang diamanahkan untuk 

melaksanakan tugas pelayanan publik, haruslah 

memiliki integritas, profesional, netral dan 

bebas dari intervensi politik, bersih dari korupsi, 

kolusi, dan nepotisme, serta mampu 

menyelenggarakan pelayanan publik bagi 

masyarakat. "Ada nilai-nilai integritas yang harus 

dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh 

ASN yaitu, jujur, peduli, mandiri, disiplin, 

tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, 

dan adil," ujarnya. Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi 

menegaskan, reformasi birokrasi diperlukan 

untuk mewujudkan birokrasi yang baik dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat, 

serta menghindarkan diri dari praktik korupsi, 

kolusi dan nepotisme. 

39. 02 

August 

2022 

WNI Disekap di 

Kamboja, Migrant 

CARE Minta 

Pemerintah Lebih 

Proaktif 

Positive Kompas Direktur Eksekutif Migrant CARE Wahyu Susilo 

berharap pemerintah lebih sigap dan aktif guna 

mencegah terulangnya kasus penyekapan 

pekerja migran Indonesia (PMI) seperti yang 

terjadi di Kamboja. Direktur Eksekutif Migrant 

CARE Wahyu Susilo berharap pemerintah lebih 

sigap dan aktif guna mencegah terulangnya 

kasus penyekapan pekerja migran Indonesia 

(PMI) seperti yang terjadi di Kamboja. Dalam 

jumpa pers Migrant CARE pada Senin (1/8/2022) 

kemarin, mereka menghadirkan sejumlah PMI 

yang menjadi saksi penyekapan di Kamboja. 

Sebab, Kamboja menjabat sebagai Ketua ASEAN 

pada tahun ini. 

40. 02 

August 

2022 

Menlu Retno Temui 

Kepala Kepolisian 

Kamboja, Ajak Kerja 

Sama Cegah 

Perdagangan Manusia 

Positive Tempo.co Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menemui 

Kepala Kepolisian Kamboja, Jenderal Neth 

Savouen, untuk mengajak kerja sama 

pencegahan perdagangan manusia setelah kasus 

sejenis jadi sorotan baru-baru ini. Menanggapi 

permintaan Menlu RI, Kepala Kepolisian 

http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785169262/cegah-asn-lakukan-korupsi-kolusi-dan-nepotisme-birokrasi-wajib-direformasi
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785169262/cegah-asn-lakukan-korupsi-kolusi-dan-nepotisme-birokrasi-wajib-direformasi
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785169262/cegah-asn-lakukan-korupsi-kolusi-dan-nepotisme-birokrasi-wajib-direformasi
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785169262/cegah-asn-lakukan-korupsi-kolusi-dan-nepotisme-birokrasi-wajib-direformasi
http://nasional.kompas.com/read/2022/08/02/16000091/wni-disekap-di-kamboja-migrant-care-minta-pemerintah-lebih-proaktif
http://nasional.kompas.com/read/2022/08/02/16000091/wni-disekap-di-kamboja-migrant-care-minta-pemerintah-lebih-proaktif
http://nasional.kompas.com/read/2022/08/02/16000091/wni-disekap-di-kamboja-migrant-care-minta-pemerintah-lebih-proaktif
http://nasional.kompas.com/read/2022/08/02/16000091/wni-disekap-di-kamboja-migrant-care-minta-pemerintah-lebih-proaktif
http://nasional.kompas.com/read/2022/08/02/16000091/wni-disekap-di-kamboja-migrant-care-minta-pemerintah-lebih-proaktif
http://dunia.tempo.co/read/1618433/menlu-retno-temui-kepala-kepolisian-kamboja-ajak-kerja-sama-cegah-perdagangan-manusia
http://dunia.tempo.co/read/1618433/menlu-retno-temui-kepala-kepolisian-kamboja-ajak-kerja-sama-cegah-perdagangan-manusia
http://dunia.tempo.co/read/1618433/menlu-retno-temui-kepala-kepolisian-kamboja-ajak-kerja-sama-cegah-perdagangan-manusia
http://dunia.tempo.co/read/1618433/menlu-retno-temui-kepala-kepolisian-kamboja-ajak-kerja-sama-cegah-perdagangan-manusia
http://dunia.tempo.co/read/1618433/menlu-retno-temui-kepala-kepolisian-kamboja-ajak-kerja-sama-cegah-perdagangan-manusia
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Kamboja, menyampaikan komitmen penuh 

untuk memberikan kerja samanya. KBRI Phnom 

Penh pada Minggu, 31 Juli 2022, telah 

mengevakuasi 62 WNI terduga korban tindak 

pidana perdagangan orang (TPPO) yang 

dipekerjakan di perusahaan investasi bodong 

serta judi online di Kamboja. Berdasarkan 

catatan KBRI Phnom Penh, kasus perdagangan 

manusia di Kamboja bukan kali ini saja terjadi. 

41. 02 

August 

2022 

Perusahaan Tak Bayar 

THR Akan 

Memperoleh Sanksi 

Negative Banten88 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans), telah melayangkan surat 

imbauan sekaligus peringatan kepada 191 

perusahaan yang ada di Kabupaten Lebak agar 

membayar THR kepada karyawan maksimal satu 

minggu atau H-7 sebelum lebaran. Peringatan 

berdasarkan atas Peraturan Menteri Tenaga 

Kerja (Permenaker) RI Nomor 06 tahun 2016 

tentang pemberian tunjangan hari raya (THR). 

Kepala Disnakertrans Lebak, Maman Suparman 

menyebutkan, mekanisme pemberian besaran 

THR menurut permenaker, pekerja yang telah 

mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus 

menerus atau lebih, akan mendapatkan satu 

bulan upah. Sedangkan untuk pekerja yang telah 

mempunyai masa kerja satu bulan secara terus 

menerus, tetap berhak mendapatkan THR 

dengan pemberian THR secara proporsional. 

42. 02 

August 

2022 

Bocoran BLT Subsidi 

Gaji Rp1 Juta Masuk 

Rekening 

Positive Okezone Bocoran BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) sebesar Rp1 juta akan dicairkan. 

Dengan target 8,8 juta pekerja yang akan 

mendapatkan BLT subsidi gaji Rp1 juta. Hal ini 

mengundang pertanyaan bagi pekerja yang 

menanti pencairan BLT subsidi gaji Rp1 juta. 

Pencairan BLT subsidi gaji akan dilakukan saat 

semua prosedur dan syarat sudah rampung. 

43. 02 

August 

2022 

WNI Disekap di 

Kamboja, dari Modus 

hingga Upaya Evakuasi 

Korban 

Negative Tempo.co Puluhan warga negara Indonesia atau WNI yang 

disekap di Kamboja akan dipulangkan pekan ini. 

Pemerintah Indonesia akan mengevakuasi 

semua WNI disekap di Kamboja. Sebanyak 62 

WNI berhasil diselamatkan oleh Kepolisian 

Kamboja bersama KBRI Phnom Penh. Kasus 

penyekapan terhadap WNI di Kamboja diungkap 

dari aduan seorang warganet dengan akun 

http://banten88.com/detail/perusahaan-tak-bayar-thr-akan-memperoleh-sanksi
http://banten88.com/detail/perusahaan-tak-bayar-thr-akan-memperoleh-sanksi
http://banten88.com/detail/perusahaan-tak-bayar-thr-akan-memperoleh-sanksi
http://economy.okezone.com/read/2022/08/02/622/2640673/bocoran-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-masuk-rekening
http://economy.okezone.com/read/2022/08/02/622/2640673/bocoran-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-masuk-rekening
http://economy.okezone.com/read/2022/08/02/622/2640673/bocoran-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-masuk-rekening
http://fokus.tempo.co/read/1618415/wni-disekap-di-kamboja-dari-modus-hingga-upaya-evakuasi-korban
http://fokus.tempo.co/read/1618415/wni-disekap-di-kamboja-dari-modus-hingga-upaya-evakuasi-korban
http://fokus.tempo.co/read/1618415/wni-disekap-di-kamboja-dari-modus-hingga-upaya-evakuasi-korban
http://fokus.tempo.co/read/1618415/wni-disekap-di-kamboja-dari-modus-hingga-upaya-evakuasi-korban
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@angelinahui97 kepada Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. 

44. 02 

August 

2022 

Bendungan Keureuto 

Karya Abipraya, Raih 

Zero Accident Award 

Positive Suara 

Pemerintah 

Bendungan Keureuto yang sedang dikerjakan PT 

Brantas Abipraya (Persero) meraih penghargaan 

zero accident dari Kementerian Ketenagakerjaan 

Republik Indonesia. "Prestasi ini diraih berkat 

kolaborasi yang masif dari top manajemen 

hingga para Insan Abipraya di proyek dalam 

komitmen menjalankan K3 di lingkungan kerja 

khususnya di proyek, sehingga nihil kecelakaan 

kerja. Khususnya saat pandemik ini, bagaimana 

Perusahaan melakukan penanggulangan COVID-

19," ujar Miftakhul Anas, Sekretaris Perusahaan 

Brantas Abipraya. Raihan ini sangat 

membanggakan, mengingat Brantas Abipraya 

baru saja meraih penghargaan serupa untuk 

Proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah Jambi. 

45. 02 

August 

2022 

Malaysia Berencana 

Datangkan Pekerja 

Migran dari India dan 

Pakistan 

Neutral Idn Times Dalam sesi tanya jawab Dewan Rakyat Malaysia 

pada Selasa (02/08/2022), Datuk Zuraida 

memberikan jawaban terkait kekurangan 

pekerja migran yang bekerja di sektor 

perkebunan sawit. Datuk Zuraida menyebutkan 

pekerja migran asal Pakistan dan India menjadi 

opsi untuk menjawab permasalahan tersebut. 

Kekurangan pekerja migran di sektor sawit 

dikabarkan telah merugikan Malaysia dalam 

skala besar. Dalam pernyataan Datuk Seri Mohd 

Salim Sharif, Malaysia telah mengalami kerugian 

sebesar miliaran ringgit akibat permasalahan 

tersebut. 

46. 02 

August 

2022 

Menaker: Bonus 

Demografi Berikan 

Manfaat Kembangkan 

SDM Milenial yang 

Unggul dan Kompeten 

Positive Pewartasatu.co

m 

Menaker Ida Fauziyah menyampaikannya, ketika 

memberikan sambutan pada Sidang Promosi 

Doktoral Muhammad Aditya Warman anggota 

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, yang 

berjudul Model Pengembangan Talenta Unggul 

dalam Mempersiapkan Pemimpin Masa Depan 

di Era Perubahan secara virtual, Selasa 

(2/8/2022). Hasil sensus penduduk yang 

dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) September 

2020, dari 270,20 juta jiwa penduduk Indonesia, 

70,72 persen merupakan penduduk usia 

produktif yang didominasi oleh generasi Gen Z 

dan generasi milenial. "Untuk memastikan 

bahwa bonus demografi memberikan manfaat, 

http://suarapemerintah.id/2022/08/bendungan-keureuto-karya-abipraya-raih-zero-accident-award
http://suarapemerintah.id/2022/08/bendungan-keureuto-karya-abipraya-raih-zero-accident-award
http://suarapemerintah.id/2022/08/bendungan-keureuto-karya-abipraya-raih-zero-accident-award
http://www.idntimes.com/news/world/anoraga-ilafi/malaysia-berencana-datangkan-pekerja-migran-india-pakistan-c1c2
http://www.idntimes.com/news/world/anoraga-ilafi/malaysia-berencana-datangkan-pekerja-migran-india-pakistan-c1c2
http://www.idntimes.com/news/world/anoraga-ilafi/malaysia-berencana-datangkan-pekerja-migran-india-pakistan-c1c2
http://www.idntimes.com/news/world/anoraga-ilafi/malaysia-berencana-datangkan-pekerja-migran-india-pakistan-c1c2
http://pewartasatu.com/menaker-bonus-demografi-berikan-manfaat-kembangkan-sdm-milenial-yang-unggul-dan-kompeten
http://pewartasatu.com/menaker-bonus-demografi-berikan-manfaat-kembangkan-sdm-milenial-yang-unggul-dan-kompeten
http://pewartasatu.com/menaker-bonus-demografi-berikan-manfaat-kembangkan-sdm-milenial-yang-unggul-dan-kompeten
http://pewartasatu.com/menaker-bonus-demografi-berikan-manfaat-kembangkan-sdm-milenial-yang-unggul-dan-kompeten
http://pewartasatu.com/menaker-bonus-demografi-berikan-manfaat-kembangkan-sdm-milenial-yang-unggul-dan-kompeten
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maka kita harus bisa mengembangkan sumber 

daya generasi milenial untuk menjadi talenta 

muda yang unggul dan kompetitif," ungkap 

Menaker Ida Fauziyah. ( Foto: Humas ) JAKARTA, 

Pewartasatu.com, Indonesia tengah mengalami 

bonus demografi yang puncaknya diperkirakan 

tahun 2030. 

47. 02 

August 

2022 

Lowongan Kerja PT 

Kereta Api Indonesia 

(Persero), Buka Posisi 

Operasional dan 

Pemeliharaan - Agtv 

News 

Positive Agtvnews.com Dikutip dari unggahan Instagram resmi 

@kemnaker, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

membuka lowongan kerja pada posisi 

Operasional dan Pemeliharaan. Saat ini PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero) membuka 

kesempatan bagi kalian yang sedang mencari 

pekerjaan. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

atau yang biasa disingkat PT. KAI ini adalah salah 

satu perusahaan BUMN yang bergerak dalam 

jasa transportasi kereta api, yang meliputi 

angkutan penumpang dan barang. Menurut 

unggahan tersebut, penempatan tenaga kerja 

dalam lowongan ini akan diprioritaskan pada 

wilayah Sumatera Selatan. 

48. 02 

August 

2022 

BSU 2022 Cair 

Agustus? Begini 

Tanggapan Kemnaker 

dan Cek Apakah Anda 

Terdaftar atau Tidak di 

Link Ini 

Neutral Ayo Bandung Benarkah Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 

akan cair bulan Agustus?. Sudah memasuki 

bulan Agustus namun BSU 2022 masih 

dipertanyakan kapan akan dicairkan. Simak info 

terbaru dari Kemnaker terkait BSU 2022 pada 

artikel ini. Para pekerja tentunya sangat 

menantikan kabar lanjutan dari pemerintah. 

49. 02 

August 

2022 

Hore! Subsidi Gaji 

2022 Kini Siap 

Disalurkan, Tapi . . . 

Positive Tribun News 

Pontianak 

Kabar gembira bagi para pekerja yang menanti 

kabar pencairan Subsidi Gaji atau BSU tahun 

2022. Terbaru Kementerian Ketenagakerjaan 

menyatakan kesiapan untuk menyalurkan 

Subsidi Gaji kepada pekerja dengan Gaji bawah 

Rp 3,5 juta. Kendala teknis yang sebelumnya 

disebut menjadi penyebab Subsidi Gaji batal cair 

sebelum lebaran Idul Fitri 2022 kini sudah 

teratasi. Namun, lanjutnya, program Subsidi Gaji 

baru bisa disalurkan jika sudah mendapat 

arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan 

Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

http://www.agtvnews.com/ekonomi-bisnis/pr-584041280/lowongan-kerja-pt-kereta-api-indonesia-persero-buka-posisi-operasional-dan-pemeliharaan
http://www.agtvnews.com/ekonomi-bisnis/pr-584041280/lowongan-kerja-pt-kereta-api-indonesia-persero-buka-posisi-operasional-dan-pemeliharaan
http://www.agtvnews.com/ekonomi-bisnis/pr-584041280/lowongan-kerja-pt-kereta-api-indonesia-persero-buka-posisi-operasional-dan-pemeliharaan
http://www.agtvnews.com/ekonomi-bisnis/pr-584041280/lowongan-kerja-pt-kereta-api-indonesia-persero-buka-posisi-operasional-dan-pemeliharaan
http://www.agtvnews.com/ekonomi-bisnis/pr-584041280/lowongan-kerja-pt-kereta-api-indonesia-persero-buka-posisi-operasional-dan-pemeliharaan
http://www.agtvnews.com/ekonomi-bisnis/pr-584041280/lowongan-kerja-pt-kereta-api-indonesia-persero-buka-posisi-operasional-dan-pemeliharaan
http://www.ayojakarta.com/news/pr-764041320/bsu-2022-cair-agustus-begini-tanggapan-kemnaker-dan-cek-apakah-anda-terdaftar-atau-tidak-di-link-ini
http://www.ayojakarta.com/news/pr-764041320/bsu-2022-cair-agustus-begini-tanggapan-kemnaker-dan-cek-apakah-anda-terdaftar-atau-tidak-di-link-ini
http://www.ayojakarta.com/news/pr-764041320/bsu-2022-cair-agustus-begini-tanggapan-kemnaker-dan-cek-apakah-anda-terdaftar-atau-tidak-di-link-ini
http://www.ayojakarta.com/news/pr-764041320/bsu-2022-cair-agustus-begini-tanggapan-kemnaker-dan-cek-apakah-anda-terdaftar-atau-tidak-di-link-ini
http://www.ayojakarta.com/news/pr-764041320/bsu-2022-cair-agustus-begini-tanggapan-kemnaker-dan-cek-apakah-anda-terdaftar-atau-tidak-di-link-ini
http://www.ayojakarta.com/news/pr-764041320/bsu-2022-cair-agustus-begini-tanggapan-kemnaker-dan-cek-apakah-anda-terdaftar-atau-tidak-di-link-ini
http://pontianak.tribunnews.com/2022/08/02/hore-subsidi-gaji-2022-kini-siap-disalurkan-tapi
http://pontianak.tribunnews.com/2022/08/02/hore-subsidi-gaji-2022-kini-siap-disalurkan-tapi
http://pontianak.tribunnews.com/2022/08/02/hore-subsidi-gaji-2022-kini-siap-disalurkan-tapi
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50. 02 

August 

2022 

Selama 3 Hari, PT KAI 

Buka Lowongan Kerja, 

Ini Kualifikasinya 

Neutral Jurnal Patroli 

News 

Adapun untuk rincian persyaratan dan tahapan 

rekrutmen, masyarakat dapat mengakses 

recruitment.kai.id. PT. KAI mengimbau kepada 

masyarakat agar mewaspadai terhadap segala 

jenis bentuk penipuan yang mengatasnamakan 

rekrutmen KAI, serta mengabaikan pihak-pihak 

yang menjanjikan dapat membantu meluluskan 

peserta rekrut. Ketentuan Khusus Prioritas 

Penempatan di wilayah Sumatera Bagian Selatan 

Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja 

PT KAI (Persero) Bersedia ditempatkan pada 

formasi sesuai kebutuhan dan aturan yang 

berlaku di PT Kereta Api Indonesia (Persero) 

Penetapan formasi pekerjaan didasarkan pada 

hasil rekrutmen masing-masing pelamar dan 

kebutuhan perusahaan. PT Kereta Api Indonesia 

(Persero) membuka lowongan kerja untuk 

berbagai formasi pekerjaan yang bisa diikuti 

oleh berbagai jenjang pendidikan. Program 

recruitment ini hanya dibuka selama tiga hari 

hingga besok Rabu (3/8/2022). 

51. 02 

August 

2022 

Elnusa Sabet Empat 

Penghargaan Human 

Capital on Resilience 

Award 2022 - Berita 

energi & Minerba Hari 

Ini - RuangEnergi.com 

Positive Ruangenergi.co

m 

Empat penghargaan yang diterima Elnusa di 

antaranya The Best Organization Structure, The 

Best Excellence in Workforce Flexibility & 

Mobility, The Most Resilience Company 2022 

dan The Best Leadership Development Focus on 

HC yang diterima oleh Direktur SDM & Umum 

Elnusa Tenny Elfrida. Com- PT Elnusa Tbk 

(Elnusa) perusahaan penyedia jasa energi 

terkemuka raih empat kategori penghargaan 

bintang lima dalam acara Human Capital on 

Resilience Award 2022 yang diselenggarakan di 

Hotel El Royale Bandung pada Jumat (29/07). 

Penghargaan yang diterima merupakan buah 

komitmen Human Capital Elnusa dalam 

melakukan transformasi dengan pengelolaan 

dinamis dan menghadapi lingkungan bisnis yang 

terus berubah. Direktur SDM & Umum Elnusa, 

Tenny Elfrida mengucapkan terima kasih atas 

apresiasi yang diberikan, dengan perolehan ini 

kami akan terus memegang teguh konsistensi 

dan mempertahankan prestasi serta 

meningkatkan inovasi secara adaptif 

http://jurnalpatrolinews.co.id/nasional/selama-3-hari-pt-kai-buka-lowongan-kerja-ini-kualifikasinya
http://jurnalpatrolinews.co.id/nasional/selama-3-hari-pt-kai-buka-lowongan-kerja-ini-kualifikasinya
http://jurnalpatrolinews.co.id/nasional/selama-3-hari-pt-kai-buka-lowongan-kerja-ini-kualifikasinya
http://www.ruangenergi.com/elnusa-sabet-empat-penghargaan-human-capital-on-resilience-award-2022
http://www.ruangenergi.com/elnusa-sabet-empat-penghargaan-human-capital-on-resilience-award-2022
http://www.ruangenergi.com/elnusa-sabet-empat-penghargaan-human-capital-on-resilience-award-2022
http://www.ruangenergi.com/elnusa-sabet-empat-penghargaan-human-capital-on-resilience-award-2022
http://www.ruangenergi.com/elnusa-sabet-empat-penghargaan-human-capital-on-resilience-award-2022
http://www.ruangenergi.com/elnusa-sabet-empat-penghargaan-human-capital-on-resilience-award-2022
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menyesuaikan perkembangan saat ini dan ke 

depan. 

52. 02 

August 

2022 

ASEAN-Jepang 

Perkuat Keamanan 

Siber Kawasan 

Positive Liputan 6 Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan 

National Center of Incident Readiness and 

Strategy for Cybersecurity (NISC) Jepang 

menyelenggarakan kegiatan 3rd ASEAN-JAPAN 

Cybersecurity Working Group Meeting dan 5th 

ASEAN-JAPAN Critical Information Infrastructure 

Protection (CIIP) Workshop tahun 2022. 

Pertemuan 3rd ASEAN-Japan Cybersecurity 

Working Group Meeting itu sendiri bertujuan 

untuk memperkuat kolaborasi dalam keamanan 

siber serta meningkatkan kapasitas keamanan 

siber antar negara ASEAN dan Jepang. Hadir 

dalam kegiatan tersebut, Kepala BSSN Hinsa 

Siburian, Konselor untuk Strategi Internasional 

NISC Jepang Mr. Nobuhiro Watanabe, delegasi 

dari negara anggota ASEAN, negara Jepang serta 

Sekretariat ASEAN. Forum ASEAN-Japan 

Cybersecurity Meeting merupakan forum yang 

paling aktif di regional ASEAN dalam hal 

pembahasan keamanan informasi dan 

keamanan siber dan telah berjalan sejak tahun 

2009. 

53. 02 

August 

2022 

DWP Kemnaker Gelar 

Donor Darah dan 

Bazar Dalam Rangka 

Peringati HUT ke-75 

Kemnaker dan ke-77 

RI 

Positive Wartapembaru

an.co.id 

DWP Kemnaker Gelar Donor Darah dan Bazar 

Dalam Rangka Peringati HUT ke-75 Kemnaker 

dan ke-77 RI. Jakarta, Wartapembaruan.co.id- 

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun 

(HUT) ke-75 Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) dan ke-77 Republik Indonesia, 

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemnaker 

menyelenggarakan donor darah dan bazar, 

bertempat di Gedung Kemnaker Jakarta pada 

Selasa (2/8/2022), yang dibuka secara resmi 

oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida 

Fauziyah. Menaker dalam sambutannya 

mengapresiasi DWP Kemnaker karena telah aktif 

menggelar berbagai kegiatan sosial dan 

kemanusiaan, termasuk kegiatan baksos yang 

diselenggarakan pada hari ini. Kesuksesan dan 

keberhasilan Kemnaker hingga usia ke-75 ini 

disebutnya tidak bisa dilepaskan dari peran serta 

para istri pegawai negeri sipil Kemnaker. 

http://www.liputan6.com/bisnis/read/5031719/asean-jepang-perkuat-keamanan-siber-kawasan
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5031719/asean-jepang-perkuat-keamanan-siber-kawasan
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5031719/asean-jepang-perkuat-keamanan-siber-kawasan
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/dwp-kemnaker-gelar-donor-darah-dan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/dwp-kemnaker-gelar-donor-darah-dan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/dwp-kemnaker-gelar-donor-darah-dan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/dwp-kemnaker-gelar-donor-darah-dan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/dwp-kemnaker-gelar-donor-darah-dan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/dwp-kemnaker-gelar-donor-darah-dan.html
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54. 02 

August 

2022 

Peringati HUT ke-75 

Kemnaker dan ke-77 

RI, DWP Kemnaker 

Gelar Donor Darah 

dan Bazar 

Positive Merdeka Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun 

(HUT) ke-75 Kementerian Ketenagakerjaan dan 

ke-77 Republik Indonesia, Dharma Wanita 

Persatuan (DWP) Kemnaker menyelenggarakan 

donor darah dan bazar. Menaker dalam 

sambutannya mengapresiasi DWP Kemnaker 

karena telah aktif menggelar berbagai kegiatan 

sosial dan kemanusiaan, termasuk kegiatan 

baksos yang diselenggarakan pada hari ini. 

Kesuksesan dan keberhasilan Kemnaker hingga 

usia ke-75 ini disebutnya tidak bisa dilepaskan 

dari peran serta para istri pegawai negeri sipil 

Kemnaker. "Saya kira Peran DWP tidak kecil atas 

kebesaran Kemnaker. 

55. 02 

August 

2022 

Diduga Gaji Karyawan 

Rest Area Tol 

Lampung Dibawah 

Standar Minimum 

Negative Media Abpedsi Lampung (MA)- Tol Trans Sumatra sudah tidak 

asing lagi ditelinga kita bagi masyarakat pulau 

Sumatra yang sering melewati tol Terbanggi 

besar pematang panggang kayu agung 

Palembang (02/08/2022). Alex Noven Ketua 

Federasi Serikat Pekerja Transportasi Seluruh 

Indonesia Cabang Sumatra Selatan kecewa 

dengan Hutama karya cabang lampung diduga 

membiarkan terjadinya upah murah dan tidak 

memiliki kontrak kerja yang pasti. Di tengah 

gencarnya pembangunan jalan tol menyisakan 

duka buat pekerja rest area yang di kelola 

Hutama Karya, pasalnya masih banyak pekerja 

rest area 208,269,277,306 dan 311 yang masih 

mendapatkan gaji di bawah upah minimun 

propinsi. Saya mendapat laporan bahwa masih 

banyak rest area yang di kelola Hutama Karya 

khususnya tol terpeka yang melanggar undang 

undang ketenagakerjaan Republik Indonesia. 

56. 02 

August 

2022 

Kondisi Membaik, BSU 

BLT Subsidi Gaji via 

BPJS Ketenagakerjaan 

2022 Rp1 Juta Batal 

Cair? 

Neutral Ayo Surabaya Bantuan subsidi upah alias BSU BLT subsidi gaji 

via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta tak 

kunjung cair, sementara para pekerja 

menantikan waktu pasti penyalurannya. Kabar 

terkini, BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta batal cair 

lantaran kondisi perekonomian para pekerja 

telah membaik. Jika benar BSU BLT subsidi gaji 

via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta batal 

cair, mengapa pemerintah memberikan 

informasi mengenai penyaluran dana pada April 

http://www.merdeka.com/peristiwa/peringati-hut-ke-75-kemnaker-dan-ke-77-ri-dwp-kemnaker-gelar-donor-darah-dan-bazar.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/peringati-hut-ke-75-kemnaker-dan-ke-77-ri-dwp-kemnaker-gelar-donor-darah-dan-bazar.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/peringati-hut-ke-75-kemnaker-dan-ke-77-ri-dwp-kemnaker-gelar-donor-darah-dan-bazar.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/peringati-hut-ke-75-kemnaker-dan-ke-77-ri-dwp-kemnaker-gelar-donor-darah-dan-bazar.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/peringati-hut-ke-75-kemnaker-dan-ke-77-ri-dwp-kemnaker-gelar-donor-darah-dan-bazar.html
http://media-abpedsi.com/2022/08/02/diduga-gaji-karyawan-rest-area-tol-lampung-dibawah-standar-minimum
http://media-abpedsi.com/2022/08/02/diduga-gaji-karyawan-rest-area-tol-lampung-dibawah-standar-minimum
http://media-abpedsi.com/2022/08/02/diduga-gaji-karyawan-rest-area-tol-lampung-dibawah-standar-minimum
http://media-abpedsi.com/2022/08/02/diduga-gaji-karyawan-rest-area-tol-lampung-dibawah-standar-minimum
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784042491/kondisi-membaik-bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta-batal-cair
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784042491/kondisi-membaik-bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta-batal-cair
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784042491/kondisi-membaik-bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta-batal-cair
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784042491/kondisi-membaik-bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta-batal-cair
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784042491/kondisi-membaik-bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta-batal-cair
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lalu?. Beragam spekulasi merebak setelah 

penyaluran dana BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta tak juga diterima 

para pekerja. 

57. 02 

August 

2022 

Kemenaker fokus 

pada program untuk 

memaksimalkan 

potensi talenta muda 

Indonesia 

Positive Berita Viral 

Indonesia 

Terbaru 

Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) fokus 

mengembangkan program yang bertujuan untuk 

memaksimalkan potensi talenta muda 

Indonesia. "Hal ini bertujuan untuk 

memaksimalkan potensi talenta muda Indonesia 

untuk mendorong sektor ketenagakerjaan," kata 

Dr Muhammad Aditya Warman, anggota 

Panwaslu BPJS Ketenagakerjaan, dalam 

presentasi bertajuk "Style" pada konferensi 

promosi dan pembangunan ekonomi. Menurut 

Ida, Indonesia sedang mengalami bonus 

demografi yang diperkirakan akan mencapai 

puncaknya pada tahun 2030. Menurut hasil 

sensus yang dilakukan Badan Pusat Statistik 

(BPS) pada September 2020, dari 270,2 juta 

penduduk Indonesia, 70,72% merupakan usia 

produktif dan didominasi oleh Generasi Z dan 

Milenial. 

58. 02 

August 

2022 

Kemnaker Fokus Buat 

Program Maksimalkan 

Potensi Talenta Muda 

di Indonesia 

Positive Suara.com Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

tengah fokus membuat program yang bertujuan 

memaksimalkan potensi talenta muda di 

Indonesia. "Ini bertujuan agar talenta muda 

Indonesia dapat dimaksimalkan potensinya bagi 

kemajuan sektor ketenagakerjaan dan 

perekonomian," tutur Ida ketika memberikan 

sambutan pada Sidang Promosi Doktoral 

Muhammad Aditya Warman anggota Dewan 

Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, yang berjudul 

Model Pengembangan Talenta Unggul dalam 

Mempersiapkan Pemimpin Masa Depan di Era 

Perubahan secara virtual, Selasa (2/8/2022). 

Kata Ida, Indonesia tengah mengalami bonus 

demografi yang puncaknya diperkirakan tahun 

2030. Hasil sensus penduduk yang dilakukan 

Badan Pusat Statistik (BPS) September 2020, dari 

270,20 juta jiwa penduduk Indonesia, 70,72 

persen merupakan penduduk usia produktif 

yang didominasi oleh generasi Gen Z dan 

generasi milenial. 

http://jlksjfdiweslfkj.com/kemenaker-fokus-pada-program-untuk-memaksimalkan-potensi-talenta-muda-indonesia
http://jlksjfdiweslfkj.com/kemenaker-fokus-pada-program-untuk-memaksimalkan-potensi-talenta-muda-indonesia
http://jlksjfdiweslfkj.com/kemenaker-fokus-pada-program-untuk-memaksimalkan-potensi-talenta-muda-indonesia
http://jlksjfdiweslfkj.com/kemenaker-fokus-pada-program-untuk-memaksimalkan-potensi-talenta-muda-indonesia
http://jlksjfdiweslfkj.com/kemenaker-fokus-pada-program-untuk-memaksimalkan-potensi-talenta-muda-indonesia
http://www.suara.com/bisnis/2022/08/02/201029/kemnaker-fokus-buat-program-maksimalkan-potensi-talenta-muda-di-indonesia
http://www.suara.com/bisnis/2022/08/02/201029/kemnaker-fokus-buat-program-maksimalkan-potensi-talenta-muda-di-indonesia
http://www.suara.com/bisnis/2022/08/02/201029/kemnaker-fokus-buat-program-maksimalkan-potensi-talenta-muda-di-indonesia
http://www.suara.com/bisnis/2022/08/02/201029/kemnaker-fokus-buat-program-maksimalkan-potensi-talenta-muda-di-indonesia
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59. 02 

August 

2022 

Kemenkominfo Gelar 

Program Cakap Digital 

2022, Sasar Pelajar SD 

Kelas 5 di Makassar 

Positive Jawa Post 

National 

Network 

Kementerian Komunikasi dan Informatika 

(Kemenkominfo) bersama Siber Kreasi kembali 

menggelar Makin Cakap Digital tahun 2022 

melalui video virtual, Selasa (2/8). Program 

tersebut diperuntukan untuk para peserta didik 

SD kela 5 Se-Kota Makassar makin mengenal 

dunia digital. Mengandeng, Pendidikan Sulawesi 

Cakap Digital, kali ini mengangkat tema "Aku 

Anak Cerdas, Aku Cakap Digital," bertujuan 

untuk mengembangkan kemampuan komunikasi 

digital Siswa di sekolah. Selain itu, kegiatan 

tersebut juga bertujuan untuk mendukung 

percepatan transformasi digital, agar 

masyarakat makin cakap digital dalam 

memanfaatkan internet demi menunjang 

kemajuan bangsa. 

60. 02 

August 

2022 

Kapan BSU 2022 Cair? 

Kemnaker Pastikan 

Soal Penyaluran BSU 

BPJS Ketenagakerjaan 

Neutral Ayo Bandung BSU 2022 merupakan bantuan yang ditujukan 

untuk pekerja atau buruh yang memiliki upah di 

bawah Rp3,5 juta per bulan. Penerima bantuan 

BSU 2022 yang telah masuk dalam kriteria 

menurut Kemnaker, akan mendapatkan dana 

sejumlah Rp1 juta yang akan disalurkan ke 

rekening penerima. Pemerintah akan 

menyalurkan bantuan BSU 2022 kepada 8,8 juta 

penerima, dari 8,8 triliun jumlah anggaran yang 

disiapkan. BSU 2022 atau BSU BPJS 

Ketenagakerjaan merupakan bantuan yang 

diadakan oleh pemerintah melalui Kemnaker 

sejak tahun 2020. 

61. 02 

August 

2022 

Bonus Demografi 

Berikan Manfaat 

Kembangkan SDM 

Milenial yang Unggul 

dan Kompeten 

Positive Wartapembaru

an.co.id 

Bonus Demografi Berikan Manfaat Kembangkan 

SDM Milenial yang Unggul dan Kompeten. 

Jakarta, Wartapembaruan.co.id- Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

mengatakan, Indonesia tengah mengalami 

bonus demografi yang puncaknya diperkirakan 

tahun 2030. Hasil sensus penduduk yang 

dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) September 

2020, dari 270,20 juta jiwa penduduk Indonesia, 

70,72 persen merupakan penduduk usia 

produktif yang didominasi oleh generasi Gen Z 

dan generasi milenial. "Untuk memastikan 

bahwa bonus demografi memberikan manfaat, 

maka kita harus bisa mengembangkan sumber 

daya generasi milenial untuk menjadi talenta 

http://www.jpnn.com/news/kemenkominfo-gelar-program-cakap-digital-2022-sasar-pelajar-sd-kelas-5-di-makassar
http://www.jpnn.com/news/kemenkominfo-gelar-program-cakap-digital-2022-sasar-pelajar-sd-kelas-5-di-makassar
http://www.jpnn.com/news/kemenkominfo-gelar-program-cakap-digital-2022-sasar-pelajar-sd-kelas-5-di-makassar
http://www.jpnn.com/news/kemenkominfo-gelar-program-cakap-digital-2022-sasar-pelajar-sd-kelas-5-di-makassar
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794040969/kapan-bsu-2022-cair-kemnaker-pastikan-soal-penyaluran-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794040969/kapan-bsu-2022-cair-kemnaker-pastikan-soal-penyaluran-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794040969/kapan-bsu-2022-cair-kemnaker-pastikan-soal-penyaluran-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794040969/kapan-bsu-2022-cair-kemnaker-pastikan-soal-penyaluran-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/bonus-demografi-berikan-manfaat.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/bonus-demografi-berikan-manfaat.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/bonus-demografi-berikan-manfaat.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/bonus-demografi-berikan-manfaat.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/bonus-demografi-berikan-manfaat.html
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muda yang unggul dan kompetitif," kata 

Menaker Ida Fauziyah ketika memberikan 

sambutan pada Sidang Promosi Doktoral 

Muhammad Aditya Warman anggota Dewan 

Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, yang berjudul 

Model Pengembangan Talenta Unggul dalam 

Mempersiapkan Pemimpin Masa Depan di Era 

Perubahan secara virtual, Selasa (2/8/2022). 

62. 02 

August 

2022 

144 Peserta Ikuti 

Pelatihan BLK Tahap II 

Neutral Borneonews "Ada 144 peserta dengan sembilan kejuruan 

mengikuti pelatihan berbasis kompetensi 

program pelatihan vokasi dan produktivitas 

tahap II tahun 2022 di Disnaker Kota Palangka 

Raya," ucapnya saat di konfirmasi, Selasa, 2 

Agustus 2022. BORNEONEWS Palangka Raya- 

Dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber 

Daya Manusia (SDM) siap kerja dan bersaing, 

Balai Latihan Keterampilan (BLK) Dinas Tenaga 

Kerja (Disnaker) Kota Palangka Raya membuka 

pelatihan tahap II. Pelatihan gencar dilakukan 

agar para usia potensial mampu bersaing saat 

mencari kerja. Kepala Disnaker Kota Palangka 

Raya, Mesliani Tara mengatakan, peserta ini 

nantinya akan mengikuti pelatihan hingga 

tanggal 30 Agustus 2022 sesuai dengan jumlah 

jam pelajaran yang diberikan. Pelatihan sudah 

dimulai sejak tanggal 1 kemarin. 

63. 02 

August 

2022 

Pendidikan Madrasah 

penuhi Kebutuhan 

magang di Jepang 

Neutral Bisnistoday.co.i

d 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

menyambut baik keinginan dari Himpunan 

Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara 

(HISMINU), untuk membantu dalam pemenuhan 

kebutuhan akan tenaga kerja Indonesia di 

Jepang melalui program pemagangan. "Tenaga 

kerja Indonesia di Jepang sangat diminati karena 

memiliki karakter yang unggul, tentu saja untuk 

mencari pekerja yang kompeten dalam jumlah 

yang besar kita masih kesulitan," kata Menaker 

Ida Fauziyah ketika menerima audiensi Ketua 

HISMINU, Zainal Arifin Junaidi, di Jakarta, Selasa 

(2/8). Menaker menyatakan, Kemnaker terus 

berupaya meningkatkan jumlah peserta program 

pemagangan ke Jepang, namun pemenuhan 

peserta pemagangan tersebut harus diimbangi 

dengan kompetensi kerja agar sesuai dengan 

kebutuhan industri. Dalam audiensi ini Menaker 

http://www.borneonews.co.id/berita/272190-144-peserta-ikuti-pelatihan-blk-tahap-ii
http://www.borneonews.co.id/berita/272190-144-peserta-ikuti-pelatihan-blk-tahap-ii
http://bisnistoday.co.id/pendidikan-madrasah-penuhi-kebutuhan-magang-di-jepang
http://bisnistoday.co.id/pendidikan-madrasah-penuhi-kebutuhan-magang-di-jepang
http://bisnistoday.co.id/pendidikan-madrasah-penuhi-kebutuhan-magang-di-jepang
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mengharapkan HISMINU tidak hanya membantu 

kebutuhan tenaga kerja dengan program 

pemagangan di Jepang tetapi juga dapat 

dilakukan melalui program Specified Skilled 

Worker (SSW)./. 

64. 02 

August 

2022 

DWP Kemnaker Gelar 

Donor Darah dan 

Bazar, Peringati HUT 

77 RI dan HUT 

Kemnaker Yang Ke 75 

Positive Progresnews.in

fo 

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun 

(HUT) ke-75 Kementerian Ketenagakerjaan dan 

ke-77 Republik Indonesia, Dharma Wanita 

Persatuan (DWP) Kemnaker menyelenggarakan 

donor darah dan bazar. Menaker dalam 

sambutannya mengapresiasi DWP Kemnaker 

karena telah aktif menggelar berbagai kegiatan 

sosial dan kemanusiaan, termasuk kegiatan 

baksos yang diselenggarakan pada hari ini. 

Kesuksesan dan keberhasilan Kemnaker hingga 

usia ke-75 ini disebutnya tidak bisa dilepaskan 

dari peran serta para istri pegawai negeri sipil 

Kemnaker. "Saya kira Peran DWP tidak kecil atas 

kebesaran Kemnaker. 

65. 02 

August 

2022 

BSU 2022 Dipastikan 

Cair? Simak Informasi 

Terbaru dari 

Kemnaker Terkait 

Jadwal Pencairannya 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

BSU 2022 dipastikan cair? Jadwal pencairan BSU 

2022 hingga saat ini masih terus dinantikan oleh 

masyarakat, terutama para pekerja dan buruh 

yang sudah termasuk kategori penerima. Untuk 

secara jelasnya, Menaker mengungkapkan jika 

pencairan BSU 2022 akan tetap dicairkan, 

namun masih belum diketahui kapan pastinya 

akan disalurkan. Hal tersebut karena Menaker 

bersama dengan jajarannya masih 

merampungkan regulasi teknis pelaksanaan 

pencairan BSU 2022, serta mengajukan 

anggaran bersama Kementerian Keuangan. 

66. 02 

August 

2022 

Menaker sambut baik 

Lembaga Pendidikan 

Madrasah penuhi 

Kebutuhan magang di 

Jepang 

Positive Pripos "Tenaga kerja Indonesia di Jepang sangat 

diminati karena memiliki karakter yang unggul, 

tentu saja untuk mencari pekerja yang 

kompeten dalam jumlah yang besar kita masih 

kesulitan," kata Menaker Ida Fauziyah ketika 

menerima audiensi Ketua HISMINU, Zainal Arifin 

Junaidi, di Jakarta, Selasa (2/8/2022). Menaker 

menyatakan, Kemnaker terus berupaya 

meningkatkan jumlah peserta program 

pemagangan ke Jepang, namun pemenuhan 

peserta pemagangan tersebut harus diimbangi 

dengan kompetensi kerja agar sesuai dengan 

kebutuhan industri. Dalam audiensi ini Menaker 

http://progresnews.info/2022/08/02/8185
http://progresnews.info/2022/08/02/8185
http://progresnews.info/2022/08/02/8185
http://progresnews.info/2022/08/02/8185
http://progresnews.info/2022/08/02/8185
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095172036/bsu-2022-dipastikan-cair-simak-informasi-terbaru-dari-kemnaker-terkait-jadwal-pencairannya
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095172036/bsu-2022-dipastikan-cair-simak-informasi-terbaru-dari-kemnaker-terkait-jadwal-pencairannya
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095172036/bsu-2022-dipastikan-cair-simak-informasi-terbaru-dari-kemnaker-terkait-jadwal-pencairannya
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095172036/bsu-2022-dipastikan-cair-simak-informasi-terbaru-dari-kemnaker-terkait-jadwal-pencairannya
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095172036/bsu-2022-dipastikan-cair-simak-informasi-terbaru-dari-kemnaker-terkait-jadwal-pencairannya
http://pripos.id/menaker-sambut-baik-lembaga-pendidikan-madrasah-penuhi-kebutuhan-magang-di-jepang
http://pripos.id/menaker-sambut-baik-lembaga-pendidikan-madrasah-penuhi-kebutuhan-magang-di-jepang
http://pripos.id/menaker-sambut-baik-lembaga-pendidikan-madrasah-penuhi-kebutuhan-magang-di-jepang
http://pripos.id/menaker-sambut-baik-lembaga-pendidikan-madrasah-penuhi-kebutuhan-magang-di-jepang
http://pripos.id/menaker-sambut-baik-lembaga-pendidikan-madrasah-penuhi-kebutuhan-magang-di-jepang
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mengharapkan HISMINU tidak hanya membantu 

kebutuhan tenaga kerja dengan program 

pemagangan di Jepang tetapi juga dapat 

dilakukan melalui program Specified Skilled 

Worker (SSW). Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah, menyambut baik keinginan dari 

Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam 

Nusantara (HISMINU), untuk membantu dalam 

pemenuhan kebutuhan akan tenaga kerja 

Indonesia di Jepang melalui program 

pemagangan. 

67. 02 

August 

2022 

Peringati HUT ke-75 

Kemnaker dan ke-77 

RI, DWP Kemnaker 

Gelar Donor Darah 

dan Bazar 

Positive Pripos Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun 

(HUT) ke-75 Kementerian Ketenagakerjaan dan 

ke-77 Republik Indonesia, Dharma Wanita 

Persatuan (DWP) Kemnaker menyelenggarakan 

donor darah dan bazar. Menaker dalam 

sambutannya mengapresiasi DWP Kemnaker 

karena telah menggelar berbagai kegiatan sosial 

dan kemanusiaan, termasuk kegiatan baksos 

yang diselenggarakan pada hari ini. "Saya kira 

Peran DWP tidak kecil di atas kebesaran 

Kemnaker. Ia mengatakan, hingga usia ke-75 ini, 

Kemnaker dengan segala dinamikannya telah 

melewati perjalanan panjang, mulai dari 

pemerintahan orde lama, orde baru, hingga 

reformasi. 

68. 02 

August 

2022 

Menaker: Bonus 

Demografi Berikan 

Manfaat Kembangkan 

SDM Milenial yang 

Unggul dan Kompeten 

Positive Pripos "Untuk memastikan bahwa bonus demografi 

memberikan manfaat, maka kita harus bisa 

mengembangkan sumber daya generasi milenial 

untuk menjadi talenta muda yang unggul dan 

kompetitif," kata Menaker Ida Fauziyah ketika 

memberikan sambutan pada Sidang Promosi 

Doktoral Muhammad Aditya Warman anggota 

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, yang 

berjudul Model Pengembangan Talenta Unggul 

dalam Mempersiapkan Pemimpin Masa Depan 

di Era Perubahan secara virtual, Selasa 

(2/8/2022). Menaker mengemukakan, Kemnaker 

tengah fokus untuk membuat program yang 

bertujuan memaksimalkan potensi talenta muda 

di Indonesia. Menaker meyakini Sidang Promosi 

Doktoral ini dapat menjadi masukan berharga 

bagi program pengembangan talenta di bidang 

ketenagakerjaan, sekaligus memberikan 

http://pripos.id/peringati-hut-ke-75-kemnaker-dan-ke-77-ri-dwp-kemnaker-gelar-donor-darah-dan-bazar
http://pripos.id/peringati-hut-ke-75-kemnaker-dan-ke-77-ri-dwp-kemnaker-gelar-donor-darah-dan-bazar
http://pripos.id/peringati-hut-ke-75-kemnaker-dan-ke-77-ri-dwp-kemnaker-gelar-donor-darah-dan-bazar
http://pripos.id/peringati-hut-ke-75-kemnaker-dan-ke-77-ri-dwp-kemnaker-gelar-donor-darah-dan-bazar
http://pripos.id/peringati-hut-ke-75-kemnaker-dan-ke-77-ri-dwp-kemnaker-gelar-donor-darah-dan-bazar
http://pripos.id/menaker-bonus-demografi-berikan-manfaat-kembangkan-sdm-milenial-yang-unggul-dan-kompeten
http://pripos.id/menaker-bonus-demografi-berikan-manfaat-kembangkan-sdm-milenial-yang-unggul-dan-kompeten
http://pripos.id/menaker-bonus-demografi-berikan-manfaat-kembangkan-sdm-milenial-yang-unggul-dan-kompeten
http://pripos.id/menaker-bonus-demografi-berikan-manfaat-kembangkan-sdm-milenial-yang-unggul-dan-kompeten
http://pripos.id/menaker-bonus-demografi-berikan-manfaat-kembangkan-sdm-milenial-yang-unggul-dan-kompeten
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sumbangsih penting terhadap dinamika dan 

perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

mengatakan, Indonesia tengah mengalami 

bonus demografi yang puncaknya diperkirakan 

tahun 2030. 

69. 02 

August 

2022 

Benahi Birokrasi, 

Pemkab OKI 

Luncurkan Layanan 

Digital Kepegawaian 

Positive Klik Sumatera Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) 

terus melakukan pembenahan dan perbaikan 

birokrasi, salah satu cara yang dilakukan adalah 

dengan meluncurkan aplikasi digital 

kepegawaian SEGMENT (Sistem Digital Dokumen 

Aparatur Sipil Negara). Maka dari itu, Pemkab 

OKI akan memberikan kesempatan pegawai 

NON ASN dan NON P3K yang memenuhi syarat 

untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja (P3K) Kabupaten Ogan 

Komering Ilir. Kepala Badan Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Maulidini, SKM 

menyampaikan aplikasi SEGMENT diluncurkan 

guna meningkatkan pelayanan dan 

memudahkan para ASN di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir 

dalam pengurusan administrasi kepegawaian 

serta wujud reformasi birokrasi. Deni 

menambahkan, BKPP OKI terus bertransformasi 

memberikan pelayanan kepegawaian yang 

terintegrasi dan berkualitas. 

70. 02 

August 

2022 

Apresiasi Peran DWP 

Kemnaker, Menaker 

Ida Fauziyah: 

Semangat Terus Ibu-

ibu! 

Positive Jawa Post 

National 

Network 

Kami atas nama pribadi maupun menteri tidak 

berhenti mengucapkan terima kasih atas kerja-

kerja sosial, kerja-kerja kemanusiaan yang 

melengkapi kegiatan Kemnaker," kata Menaker 

Ida Fauziyah saat membuka kegiatan tersebut. 

Dalam kesempatan itu, Menaker Ida Fauziyah 

juga menyampaikan apresiasinya terhadap para 

pendonor. Jangan berhenti untuk terus 

berkontribusi menyemangati para bapak dan 

menyemangati kelembagaan Kementerian 

Ketenagakerjaan," ujar Menaker Ida Fauziyah. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

menyampaikan apresiasinya terhadap DWP 

Kemnaker karena telah aktif menggelar berbagai 

kegiatan sosial dan kemanusiaan, termasuk bakti 

sosial yang diselenggarakan pada hari ini. 

http://kliksumatera.com/benahi-birokrasi-pemkab-oki-luncurkan-layanan-digital-kepegawaian
http://kliksumatera.com/benahi-birokrasi-pemkab-oki-luncurkan-layanan-digital-kepegawaian
http://kliksumatera.com/benahi-birokrasi-pemkab-oki-luncurkan-layanan-digital-kepegawaian
http://kliksumatera.com/benahi-birokrasi-pemkab-oki-luncurkan-layanan-digital-kepegawaian
http://www.jpnn.com/news/apresiasi-peran-dwp-kemnaker-menaker-ida-fauziyah-semangat-terus-ibu-ibu
http://www.jpnn.com/news/apresiasi-peran-dwp-kemnaker-menaker-ida-fauziyah-semangat-terus-ibu-ibu
http://www.jpnn.com/news/apresiasi-peran-dwp-kemnaker-menaker-ida-fauziyah-semangat-terus-ibu-ibu
http://www.jpnn.com/news/apresiasi-peran-dwp-kemnaker-menaker-ida-fauziyah-semangat-terus-ibu-ibu
http://www.jpnn.com/news/apresiasi-peran-dwp-kemnaker-menaker-ida-fauziyah-semangat-terus-ibu-ibu
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71. 02 

August 

2022 

Penting bagi Fresh 

Graduate, Kuasai 4 

Keterampilan Dasar Ini 

Termasuk Komunikasi 

Positive Portal Jember Berikut informasi mengenai 4 keterampilan 

dasar yang perlu dikuasai oleh seorang fresh 

graduate yang ingin melamar kerja. Secara 

umum fresh graduate merupakan istilah yang 

ditujukan kepada orang yang baru saja 

menyelesaikan sekolah atau kuliahnya. Biasanya 

para fresh graduate akan berharap untuk dapat 

segera memperoleh pekerjaan setelah 

kelulusannya dari tempat menimba ilmu. Namun 

seiring dengan berjalannya waktu persaingan 

untuk memperoleh pekerjaan semakin ketat 

dengan meningkatnya jumlah pelamar kerja. 

72. 02 

August 

2022 

Menaker sambut baik 

Lembaga Pendidikan 

Madrasah Penuhi 

Kebutuhan Magang di 

Jepang 

Positive Liputan.co.id Dalam audiensi ini Menaker mengharapkan 

HISMINU tidak hanya membantu kebutuhan 

tenaga kerja dengan program pemagangan di 

Jepang tetapi juga dapat dilakukan melalui 

program Specified Skilled Worker (SSW). 

"Tenaga kerja Indonesia di Jepang sangat 

diminati karena memiliki karakter yang unggul, 

tentu saja untuk mencari pekerja yang 

kompeten dalam jumlah yang besar kita masih 

kesulitan," kata Ida Fauziyah, ketika menerima 

audiensi Ketua HISMINU, Zainal Arifin Junaidi, di 

Jakarta, Selasa (2/8/2022). Ida Fauziyah 

menyatakan, Kemnaker terus berupaya 

meningkatkan jumlah peserta program 

pemagangan ke Jepang, namun pemenuhan 

peserta pemagangan tersebut harus diimbangi 

dengan kompetensi kerja agar sesuai dengan 

kebutuhan industri. "Pemagangan luar negeri 

dimaksudkan sebagai upaya peningkatan 

kemampuan SDM kita mendekati standar 

kompetensi industri multinasional yang nantinya 

mampu bersaing di pasar kerja global," lanjut 

Menaker. 

73. 02 

August 

2022 

Menaker: Bonus 

Demografi Berikan 

Manfaat Kembangkan 

SDM Milenial 

Positive Liputan.co.id "Untuk memastikan bahwa bonus demografi 

memberikan manfaat, maka kita harus bisa 

mengembangkan sumber daya generasi milenial 

untuk menjadi talenta muda yang unggul dan 

kompetitif," kata Ida Fauziyah, saat memberikan 

sambutan pada Sidang Promosi Doktoral 

Muhammad Aditya Warman anggota Dewas 

BPJS Ketenagakerjaan, secara virtual, Selasa 

(2/8/2022). Ida Fauziyah mengemukakan, 

http://portaljember.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-165172048/penting-bagi-fresh-graduate-kuasai-4-keterampilan-dasar-ini-termasuk-komunikasi
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-165172048/penting-bagi-fresh-graduate-kuasai-4-keterampilan-dasar-ini-termasuk-komunikasi
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-165172048/penting-bagi-fresh-graduate-kuasai-4-keterampilan-dasar-ini-termasuk-komunikasi
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-165172048/penting-bagi-fresh-graduate-kuasai-4-keterampilan-dasar-ini-termasuk-komunikasi
http://liputan.co.id/2022/08/menaker-sambut-baik-lembaga-pendidikan-madrasah-penuhi-kebutuhan-magang-di-jepang
http://liputan.co.id/2022/08/menaker-sambut-baik-lembaga-pendidikan-madrasah-penuhi-kebutuhan-magang-di-jepang
http://liputan.co.id/2022/08/menaker-sambut-baik-lembaga-pendidikan-madrasah-penuhi-kebutuhan-magang-di-jepang
http://liputan.co.id/2022/08/menaker-sambut-baik-lembaga-pendidikan-madrasah-penuhi-kebutuhan-magang-di-jepang
http://liputan.co.id/2022/08/menaker-sambut-baik-lembaga-pendidikan-madrasah-penuhi-kebutuhan-magang-di-jepang
http://liputan.co.id/2022/08/menaker-bonus-demografi-berikan-manfaat-kembangkan-sdm-milenial
http://liputan.co.id/2022/08/menaker-bonus-demografi-berikan-manfaat-kembangkan-sdm-milenial
http://liputan.co.id/2022/08/menaker-bonus-demografi-berikan-manfaat-kembangkan-sdm-milenial
http://liputan.co.id/2022/08/menaker-bonus-demografi-berikan-manfaat-kembangkan-sdm-milenial
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Kemnaker tengah fokus membuat program yang 

bertujuan memaksimalkan potensi talenta muda 

di Indonesia. Pengembangan talenta muda 

merupakan kebijakan strategis untuk 

menghadapi tantangan terkini bidang 

ketenagakerjaan. "Ini bertujuan agar talenta 

muda Indonesia dapat dimaksimalkan 

potensinya bagi kemajuan sektor 

ketenagakerjaan dan perekonomian," ucapnya. 

74. 02 

August 

2022 

BLK Sawahlunto 

Adakan Pelatihan 

Upskilling untuk 

Operator Alat Berat 

Neutral Mj News - Pemko Sawahlunto berkomitmen dan tetap 

berpihak kepada para calon tenaga kerja 

Sawahlunto dengan terus menyelenggarakan 

berbagai paket pelatihan di BLK dan Worshop 

Otomotif Kejuruan Alat Berat. Enam jenis 

tersebut adalah, otomotif teknik sepeda motor 

konvensional, garmen apparel, menjahit, 

bangunan berupa cabinet maker dan 

pemasangan baja ringan, refrigator untuk 

perawatan AC, pembuatan roti, kue serta 

welding, yaitu pengelasan SMAW posisi 2F," ujar 

Wako Sawahlunto Deri Asta memberi rincian. 

Misi Pemko Sawahlunto salah satunya adalah, 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis 

ekonomi kreatif serta mengadakan pelatihan 

melalui BLK. "Pelatihan kerja dimaksudkan untuk 

menyiapkan skill (kompetensi) bagi generasi 

muda, sebagai prioritas utama dalam mencetak 

tenaga kerja siap pakai dari Sawahlunto," 

pungkas Wako Sawahlunto. 

75. 02 

August 

2022 

Disnakertrans Konawe 

Gandeng BPVP 

Kendari Buka 

Pelatihan Boarding 

Neutral Detik Sultra Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) 

Kendari bekerja sama dengan Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) 

Kabupaten Konawe membuka satu paket 

pelatihan berbasis kompetensi institusional 

boarding dengan biaya pelatihan bersumber dari 

APBD Kabupaten Konawe, Senin (1/8/2022) di 

Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Utama BPVP 

Kendari. Kepala BPVP Kendari La Ode Haji 

Polondu menyebutkan, satu paket yang dibuka 

yaitu program pelatihan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) dengan jumlah siswa sebanyak 

12 orang yang berasal dari Kabupaten Konawe. 

Orang nomor satu di BPVP Kendari ini 

http://www.mjnews.id/2022/08/blk-sawahlunto-adakan-pelatihan.html
http://www.mjnews.id/2022/08/blk-sawahlunto-adakan-pelatihan.html
http://www.mjnews.id/2022/08/blk-sawahlunto-adakan-pelatihan.html
http://www.mjnews.id/2022/08/blk-sawahlunto-adakan-pelatihan.html
http://detiksultra.com/berita-daerah-sulawesi-tenggara/konawe/disnakertrans-konawe-gandeng-bpvp-kendari-buka-pelatihan-boarding
http://detiksultra.com/berita-daerah-sulawesi-tenggara/konawe/disnakertrans-konawe-gandeng-bpvp-kendari-buka-pelatihan-boarding
http://detiksultra.com/berita-daerah-sulawesi-tenggara/konawe/disnakertrans-konawe-gandeng-bpvp-kendari-buka-pelatihan-boarding
http://detiksultra.com/berita-daerah-sulawesi-tenggara/konawe/disnakertrans-konawe-gandeng-bpvp-kendari-buka-pelatihan-boarding
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menambahkan, siswa pelatihan dari kerja sama 

dengan Disnakertrans Kabupaten Konawe, kini 

telah menjadi keluarga besar Kementerian 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan atas 

hal itu maka pihaknya akan terus memantau 

perjalanan para siswa dalam menuju 

kesuksesan, membantu setiap ada kesulitan, dan 

mencari solusi dari masalah yang dihadapi. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Kadisnakertrans) Kabupaten Konawe, Lidya 

Wulandari Nathan Marak, dalam sambutannya 

sebelum membuka giat tersebut mengucapkan 

terima kasih kepada Kepala BPVP Kendari Dr La 

Ode Haji Polondu serta keluarga besar BPVP 

Kendari karena telah menerima pihaknya dan 

para siswa yang berasal dari Kabupaten Konawe 

untuk mengikuti pelatihan. 

76. 02 

August 

2022 

Menaker Sambut Baik 

Keinginan HISMINU 

Penuhi Kebutuhan TKI 

Magang di Jepang 

Positive Wartapembaru

an.co.id 

Menaker Sambut Baik Keinginan HISMINU 

Penuhi Kebutuhan TKI Magang di Jepang. 

Jakarta, Wartapembaruan.co.id- Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, 

menyambut baik keinginan dari Himpunan 

Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara 

(HISMINU), untuk membantu dalam pemenuhan 

kebutuhan akan tenaga kerja Indonesia (TKI) di 

Jepang melalui program pemagangan. "Tenaga 

kerja Indonesia di Jepang sangat diminati karena 

memiliki karakter yang unggul, tentu saja untuk 

mencari pekerja yang kompeten dalam jumlah 

yang besar kita masih kesulitan," ucap Menaker 

Ida Fauziyah ketika menerima audiensi Ketua 

HISMINU, Zainal Arifin Junaidi, di Jakarta, Selasa 

(2/8/2022). Dalam audiensi ini Menaker 

mengharapkan HISMINU tidak hanya membantu 

kebutuhan tenaga kerja dengan program 

pemagangan di Jepang tetapi juga dapat 

dilakukan melalui program Specified Skilled 

Worker (SSW). 

77. 02 

August 

2022 

Pemprov Nusa 

Tenggara Barat dan 

Kemnaker menggelar 

Virtual Job Fair akbar 

Neutral Antara Ntb Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nusa 

Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat) bekerja 

sama dengan Pusat Pasar Kerja Kementerian 

Ketenagakerjaan RI akan menggelar Virtual Job 

Fair akbar pada 10-11 Agustus 2022. Kepala 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/menaker-sambut-baik-keinginan-hisminu.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/menaker-sambut-baik-keinginan-hisminu.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/menaker-sambut-baik-keinginan-hisminu.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/menaker-sambut-baik-keinginan-hisminu.html
http://mataram.antaranews.com/berita/209253/pemprov-ntb-dan-kemnaker-menggelar-virtual-job-fair-akbar
http://mataram.antaranews.com/berita/209253/pemprov-ntb-dan-kemnaker-menggelar-virtual-job-fair-akbar
http://mataram.antaranews.com/berita/209253/pemprov-ntb-dan-kemnaker-menggelar-virtual-job-fair-akbar
http://mataram.antaranews.com/berita/209253/pemprov-ntb-dan-kemnaker-menggelar-virtual-job-fair-akbar


 

36 

 

(Disnakertrans) Nusa Tenggara Barat, I Gede 

Putu Aryadi di Mataram, Selasa, mengatakan 

kegiatan Virtual Job Fair 2022 yang 

diselenggarakan oleh Kemnaker ini, hanya 10 

provinsi yang terpilih. "Berdasarkan data BPS 

Tahun 2021, jumlah angkatan kerja Nusa 

Tenggara Barat sebesar 2,7 juta. Sementara 

jumlah angka pengangguran Nusa Tenggara 

Barat sebesar 3,01 persen atau 82 ribu orang," 

ujarnya. 

78. 02 

August 

2022 

Tingkatkan 

Kompetensi SDM, 

Kemnaker Berusaha 

Penuhi Kebutuhan 

Magang di Jepang 

Positive Jawa Post 

National 

Network 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah berusaha memenuhi keinginan 

Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam 

Nusantara (Hisminu) untuk membantu 

kebutuhan tenaga kerja Indonesia di Jepang 

melalui program pemagangan. "Tenaga kerja 

Indonesia di Jepang sangat diminati karena 

memiliki karakter yang unggul. Ida menyatakan 

pihaknya terus berupaya meningkatkan jumlah 

peserta program pemagangan ke Jepang. Dalam 

audiensi ini, Ida mengharapkan Hisminu tidak 

hanya membantu kebutuhan tenaga kerja 

dengan program pemagangan di Jepang, tetapi 

juga melalui program specified skilled worker 

(SSW). 

79. 02 

August 

2022 

Sulit dalam Mencari 

Pekerjaan? Kurangi 4 

Kebiasaan Ini 

Termasuk Terlalu 

Picky 

Negative Portal Jember Berikut informasi mengenai 4 kebiasaan yang 

perlu untuk dikurangi ketika merasa kesulitan 

dalam mencari suatu pekerjaan. Sehingga 

menurut postingan tersebut terdapat 4 

kebiasaan yang perlu dikurangi pada saat 

mencari pekerjaan yaitu sebagai berikut. Secara 

umum sebagian besar orang membutuhkan 

pekerjaan untuk bisa memperoleh penghasilan 

demi mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun 

pada masa kini jumlah orang yang mencari 

pekerjaan atau para pelamar kerja semakin 

meningkat seiring dengan berjalannya waktu. 

80. 02 

August 

2022 

Legislator Desak 

Pembentukan Pansus 

PMI Ilegal di Kamboja 

Negative Rrinews Komisi I DPR mendesak pembentukan panitia 

khusus menelusuri kasus pekerja migran 

Indonesia (PMI) ilegal, korban penipuan di 

Kamboja. Terungkap beberapa waktu lalu, 60 

pekerja migran Indonesia menjadi korban 

perdagangan manusia dan mengalami 

penyekapan di Sihanoukville, Kamboja. Dengan 

http://www.jpnn.com/news/tingkatkan-kompetensi-sdm-kemnaker-berusaha-penuhi-kebutuhan-magang-di-jepang
http://www.jpnn.com/news/tingkatkan-kompetensi-sdm-kemnaker-berusaha-penuhi-kebutuhan-magang-di-jepang
http://www.jpnn.com/news/tingkatkan-kompetensi-sdm-kemnaker-berusaha-penuhi-kebutuhan-magang-di-jepang
http://www.jpnn.com/news/tingkatkan-kompetensi-sdm-kemnaker-berusaha-penuhi-kebutuhan-magang-di-jepang
http://www.jpnn.com/news/tingkatkan-kompetensi-sdm-kemnaker-berusaha-penuhi-kebutuhan-magang-di-jepang
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-165172302/sulit-dalam-mencari-pekerjaan-kurangi-4-kebiasaan-ini-termasuk-terlalu-picky
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-165172302/sulit-dalam-mencari-pekerjaan-kurangi-4-kebiasaan-ini-termasuk-terlalu-picky
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-165172302/sulit-dalam-mencari-pekerjaan-kurangi-4-kebiasaan-ini-termasuk-terlalu-picky
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-165172302/sulit-dalam-mencari-pekerjaan-kurangi-4-kebiasaan-ini-termasuk-terlalu-picky
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-165172302/sulit-dalam-mencari-pekerjaan-kurangi-4-kebiasaan-ini-termasuk-terlalu-picky
http://rri.co.id/nasional/politik/1564482/legislator-desak-pembentukan-pansus-pmi-ilegal-di-kamboja
http://rri.co.id/nasional/politik/1564482/legislator-desak-pembentukan-pansus-pmi-ilegal-di-kamboja
http://rri.co.id/nasional/politik/1564482/legislator-desak-pembentukan-pansus-pmi-ilegal-di-kamboja
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pembentukan Pansus, maka dapat ditelusuri 

dugaan adanya mafia rekrutmen pekerja migran 

Indonesia (PMI) nonprosedural. "Kalau perlu 

DPR kita buat Pansus karena kejadian ini sudah 

luar biasa," kata anggota Komisi I DPR Rizki Aulia 

Rahman Natakusuma dalam perbincangan 

bersama Pro 3 RRI, Selasa (2/8/2022). 

81. 02 

August 

2022 

Legislator Desak 

Pembentukan Pansus 

PMI Ilegal di Kamboja 

Negative Images1.rri.co.i

d 

KBRN, Jakarta: Komisi I DPR mendesak 

pembentukan panitia khusus menelusuri kasus 

pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal, korban 

penipuan di Kamboja. Terungkap beberapa 

waktu lalu, 60 pekerja migran Indonesia menjadi 

korban perdagangan manusia dan mengalami 

penyekapan di Sihanoukville, Kamboja. Dengan 

pembentukan Pansus, maka dapat ditelusuri 

dugaan adanya mafia rekrutmen pekerja migran 

Indonesia (PMI) nonprosedural. "Kalau perlu 

DPR kita buat Pansus karena kejadian ini sudah 

luar biasa," kata anggota Komisi I DPR Rizki Aulia 

Rahman Natakusuma dalam perbincangan 

bersama Pro 3 RRI, Selasa (2/8/2022). 

82. 02 

August 

2022 

Tim Koordinasi 

Nasional Vokasi 

Dibentuk Sebagai 

Tindak Lanjut Perpres 

tentang Vokasi 

Neutral Pikiran Rakyat Untuk menyosialisasikan Perpres 68/2022 

tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) 

menggelar kegiatan Sosialisasi dan Penyusunan 

Tindak Lanjut Peraturan Presiden Nomor 68 

Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan 

Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Pemerintah akan 

membentuk Tim Koordinasi Nasional Vokasi 

(TKNV) dan Strategi Nasional Revitalisasi 

Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Ini 

sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden 

Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi 

Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

Muhadjir Effendy mengatakan, Perpres 

Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan 

Vokasi merupakan tindaklanjut arahan Presiden 

Joko Widodo untuk mengorkestrasi kementerian 

dan lembaga penyelenggara pendidikan dan 

pelatihan vokasi. 

http://images1.rri.co.id/nasional/politik/1564482/legislator-desak-pembentukan-pansus-pmi-ilegal-di-kamboja
http://images1.rri.co.id/nasional/politik/1564482/legislator-desak-pembentukan-pansus-pmi-ilegal-di-kamboja
http://images1.rri.co.id/nasional/politik/1564482/legislator-desak-pembentukan-pansus-pmi-ilegal-di-kamboja
http://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-015170648/tim-koordinasi-nasional-vokasi-dibentuk-sebagai-tindak-lanjut-perpres-tentang-vokasi
http://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-015170648/tim-koordinasi-nasional-vokasi-dibentuk-sebagai-tindak-lanjut-perpres-tentang-vokasi
http://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-015170648/tim-koordinasi-nasional-vokasi-dibentuk-sebagai-tindak-lanjut-perpres-tentang-vokasi
http://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-015170648/tim-koordinasi-nasional-vokasi-dibentuk-sebagai-tindak-lanjut-perpres-tentang-vokasi
http://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-015170648/tim-koordinasi-nasional-vokasi-dibentuk-sebagai-tindak-lanjut-perpres-tentang-vokasi
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83. 02 

August 

2022 

Apresiasi Pelaksanaan 

PBK Tahap II 

Positive Lensa Kalteng Sebelumnya Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota 

Palangka Raya, Mesliani Tara mengatakan, saat 

ini pihaknya tengah menggelar Pelatihan 

Berbasis Kompetensi (PBK) program pelatihan 

vokasi dan produktivitas tahap II tahun 2022, 

yang diikuti sebanyak 144 peserta dengan 

sembilan kejuruan. "PBK ini merupakan kerja 

sama Pemko Palangka Raya dengan 

Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia 

melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas (BBPVP) Kota Bekasi,"bebernya. 

"Peserta PBK ini akan mengikuti pelatihan 

hingga 30 Agustus 2022 sesuai dengan jumlah 

jam pelajaran yang diberikan," sebutnya. 

LENSAKALTENG. 

84. 02 

August 

2022 

Kemnaker bocorkan 

Kapan Transfer Rp1 

Juta BSU 2022 Cair? 

Neutral Ayo Bandung Soalnya kabar yang menggantung soal kapan 

BSU 2022 cair membuat banyaknya isu yang 

tersiar soal kapan jadwal dana bantuan tersebut 

akan cair. Namun yang pasti, dana subsidi gaji 

itu akan ditransfer kepada para karyawan, 

apabila regulasi terbaru BSU 2022 telah 

rampung. Kabar terbaru soal Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) 2022 cair masih dinantikan kalangan 

karyawan yang terdaftar sebagai peserta 

penerima BLT subsidi gaji Rp1 juta. Sebelumnya, 

Kemnaker sempat memperkirakan bahwa dana 

BSU bisa disalurkan pada April lalu, tapi ternyata 

rupanya ada beberapa kendala, sehingga dana 

yang menjadi hak karyawan itu belum bisa 

tersalurkan. 

85. 02 

August 

2022 

Fatayat NU Maluku 

Siap Deklarasi Dukung 

MI Capres 2024 

Positive Mimbar Rakyat 

News 

Bertepatan dengan momen itu, akan dibuka pula 

rapat kerja (Raker) Fatayat NU Maluku sekaligus 

Fatayat NU mendeklarasikan dukungan kepada 

Wakil Ketua DPR-RI yang juga Ketua Umum PKB, 

Muhaimin Iskandar (MI) sebagai Calon Presiden 

(Capres) 2024. Ketua Umum Pengurus Pusat 

Fatayat NU Margareth Aliyatul Maimunah akan 

melantik Pengurus Fatayat Nahdlatul Ulama 

(NU) Provinsi Maluku periode 2021-2026 

pimpinan Habiba Pellu dan Hilda Rolobessy di 

Swiss-Belhotel Ambon, Rabu (3/8) besok. 

Koordinator deklarasi Fatayat NU untuk Cak Imin 

2024, Susy Sanaky katakan, sebagai organisasi 

perempuannya NU mendukung Cak Imin, sapaan 

http://lensakalteng.com/2022/08/apresiasi-pelaksanaan-pbk-tahap-ii
http://lensakalteng.com/2022/08/apresiasi-pelaksanaan-pbk-tahap-ii
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794043062/kemnaker-bocorkan-kapan-transfer-rp1-juta-bsu-2022-cair
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794043062/kemnaker-bocorkan-kapan-transfer-rp1-juta-bsu-2022-cair
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794043062/kemnaker-bocorkan-kapan-transfer-rp1-juta-bsu-2022-cair
http://mimbarrakyatnews.com/besok-fatayat-nu-maluku-deklarasi-dukung-mi-capres-2024
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akrab Muhaimin Iskandar karena Cak Imin 

bagian dari NU yang memiliki rekam jejak 

panjang dan terukur di kancah politik nasional. 

"Siapapun nanti yang akan jadi wakilnya, kita 

tetap mendoakan beliau (Cak Imin) menjadi 

Presiden RI 2024. 

86. 02 

August 

2022 

Peringati HUT ke-75 

Kemnaker dan ke-77 

RI, DWP Kemnaker 

Gelar Donor Darah 

dan Bazar 

Positive Pewartasatu.co

m 

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun 

(HUT) ke-75 Kementerian Ketenagakerjaan dan 

ke-77 Republik Indonesia, Dharma Wanita 

Persatuan (DWP) Kemnaker menyelenggarakan 

donor darah dan bazar. Menaker dalam 

sambutannya mengapresiasi DWP Kemnaker 

karena telah aktif menggelar berbagai kegiatan 

sosial dan kemanusiaan, termasuk kegiatan 

baksos yang diselenggarakan pada hari ini. 

Kesuksesan dan keberhasilan Kemnaker hingga 

usia ke-75 ini disebutnya tidak bisa dilepaskan 

dari peran serta para istri pegawai negeri sipil 

Kemnaker. "Saya kira Peran DWP tidak kecil atas 

kebesaran Kemnaker. 

87. 02 

August 

2022 

Maksimalkan Potensi 

Talenta Muda, Cara 

Kemnaker Pastikan 

Bonus Demografi Beri 

Manfaat 

Positive Jawa Post 

National 

Network 

Hal itu disampaikan Menaker Ida Fauziyah saat 

memberikan sambutan pada sidang promosi 

doktoral Muhammad Aditya Warman, anggota 

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, yang 

berjudul 'Model Pengembangan Talenta Unggul 

dalam Mempersiapkan Pemimpin Masa Depan 

di Era Perubahan' secara virtual, Selasa (2/8). 

Menaker Ida menyampaikan Kemnaker tengah 

fokus untuk membuat program yang bertujuan 

memaksimalkan potensi talenta muda di 

Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah menyampaikan Indonesia tengah 

mengalami bonus demografi yang puncaknya 

diperkirakan pada 2030. "Untuk memastikan 

bonus demografi memberikan manfaat, kita 

harus bisa mengembangkan sumber daya 

generasi milenial untuk menjadi talenta muda 

yang unggul dan kompetitif," saran Menaker Ida 

Fauziyah. 

88. 02 

August 

2022 

Elnusa Sabet Empat 

Penghargaan Human 

Capital on Resilience 

Award 2022 

Positive Offshoreindon

esia.com 

Empat penghargaan yang diterima Elnusa di 

antaranya The Best Organization Structure, The 

Best Excellence in Workforce Flexibility & 

Mobility, The Most Resilience Company 2022 

dan The Best Leadership Development Focus on 

http://pewartasatu.com/peringati-hut-ke-75-kemnaker-dan-ke-77-ri-dwp-kemnaker-gelar-donor-darah-dan-bazar
http://pewartasatu.com/peringati-hut-ke-75-kemnaker-dan-ke-77-ri-dwp-kemnaker-gelar-donor-darah-dan-bazar
http://pewartasatu.com/peringati-hut-ke-75-kemnaker-dan-ke-77-ri-dwp-kemnaker-gelar-donor-darah-dan-bazar
http://pewartasatu.com/peringati-hut-ke-75-kemnaker-dan-ke-77-ri-dwp-kemnaker-gelar-donor-darah-dan-bazar
http://pewartasatu.com/peringati-hut-ke-75-kemnaker-dan-ke-77-ri-dwp-kemnaker-gelar-donor-darah-dan-bazar
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http://www.jpnn.com/news/maksimalkan-potensi-talenta-muda-cara-kemnaker-pastikan-bonus-demografi-beri-manfaat
http://offshoreindonesia.com/read/2068/Elnusa-Sabet-Empat-Penghargaan-Human-Capital-on-Resilience-Award-2022
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HC yang diterima oleh Direktur SDM & Umum 

Elnusa Tenny Elfrida. PT Elnusa Tbk (Elnusa) 

perusahaan penyedia jasa energi terkemuka raih 

empat kategori penghargaan bintang lima dalam 

acara Human Capital on Resilience Award 2022 

yang diselenggarakan di Hotel El Royale 

Bandung pada Jumat (29/07). Penghargaan yang 

diterima merupakan buah komitmen Human 

Capital Elnusa dalam melakukan transformasi 

dengan pengelolaan dinamis dan menghadapi 

lingkungan bisnis yang terus berubah. Direktur 

SDM & Umum Elnusa, Tenny Elfrida 

mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang 

diberikan, dengan perolehan ini kami akan terus 

memegang teguh konsistensi dan 

mempertahankan prestasi serta meningkatkan 

inovasi secara adaptif menyesuaikan 

perkembangan saat ini dan ke depan. 

89. 02 

August 

2022 

Rakortas BP2MI Se 

Prop Riau Yang Dibuka 

Oleh Gubernur, 

Melibatkan Anggota 

DPD / MPR RI 

Dr.Hj.Misharti Sebagai 

Narasumber. 

Neutral Bintangrokine

ws 

Gubernur Riau, Drs.H Syamsuar, MSi minta 

BP2MI di Jakarta atau BP3MI di daerah, untuk 

menyiapkan skil atau keahlian pekerja migran 

Indonesia, sebelum di kirim ke luar Negeri. Hal 

itu ditegaskan Syamsuar, saat membuka 

Rakortas Sosialisasi UU No 18/2017 BP2MI 

bersama Pemprov Riau dan Pemkab/ Pemko se 

Provinsi Riau, tentang PPMI perlindungan 

Pekerja Migram Indonesia, Selasa (02/08/2022) 

di Balai Serindit Pekabaru. Acara ini dibuka 

langsung oleh Gubernur Riau Drs.H Syamsuar, 

MSi, dan di hadiri Kementrian tenaga kerja, 

Kementrian Luar negeri, dari BP2MI, Juga dari 

Anggota DPD / MPR RI Dr.Hj. "Rakortas 

Sosialisasi UU No 18/2017, Badan Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI ) bersama 

Pemrov Riau dan Kabupaten/ Kota se Provinsi 

Riau, ini bertujuan memberikan perlindungan 

dan penempatan maksimal pada pekerja migran 

Indonesia," Ujar Kepala BP2MI, Benny Rhamdan 

melalui Deputi Bidang Luar Negeri. 

90. 02 

August 

2022 

Lembaga Pendidikan 

Madrasah Akan 

penuhi Kebutuhan 

Magang di Jepang 

Neutral Pewartasatu.co

m 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

menyambut baik keinginan dari Himpunan 

Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara 

(HISMINU), untuk membantu dalam pemenuhan 

kebutuhan akan tenaga kerja Indonesia di 

http://bintangrokinews.blogspot.com/2022/08/rakortas-bp2mi-se-prop-riau-yang-dibuka.html
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Jepang melalui program pemagangan. "Tenaga 

kerja Indonesia di Jepang sangat diminati karena 

memiliki karakter yang unggul, tentu saja untuk 

mencari pekerja yang kompeten dalam jumlah 

yang besar kita masih kesulitan," kata Menaker 

Ida Fauziyah ketika menerima audiensi Ketua 

HISMINU, Zainal Arifin Junaidi, di Jakarta, Selasa 

(2/8/2022). Menaker menyatakan, Kemnaker 

terus berupaya meningkatkan jumlah peserta 

program pemagangan ke Jepang, namun 

pemenuhan peserta pemagangan tersebut harus 

diimbangi dengan kompetensi kerja agar sesuai 

dengan kebutuhan industri. Dalam audiensi ini 

Menaker mengharapkan HISMINU tidak hanya 

membantu kebutuhan tenaga kerja dengan 

program pemagangan di Jepang tetapi juga 

dapat dilakukan melalui program Specified 

Skilled Worker (SSW). 

91. 02 

August 

2022 

Peringati HUT ke-75 

Kemnaker dan ke-77 

RI, DWP Kemnaker 

Gelar Donor Darah 

dan Bazar 

Positive Liputan 6 Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun 

(HUT) ke-75 Kementerian Ketenagakerjaan dan 

ke-77 Republik Indonesia, Dharma Wanita 

Persatuan (DWP) Kemnaker menyelenggarakan 

donor darah dan bazar. Menaker dalam 

sambutannya mengapresiasi DWP Kemnaker 

karena telah aktif menggelar berbagai kegiatan 

sosial dan kemanusiaan, termasuk kegiatan 

baksos yang diselenggarakan pada hari ini. 

Kesuksesan dan keberhasilan Kemnaker hingga 

usia ke-75 ini disebutnya tidak bisa dilepaskan 

dari peran serta para istri pegawai negeri sipil 

Kemnaker. "Saya kira Peran DWP tidak kecil atas 

kebesaran Kemnaker. 

92. 02 

August 

2022 

Elnusa Raih 

Penghargaan Human 

Capital on Resilience 

Award 2022 

Positive Porto News PT Elnusa Tbk (Elnusa) perusahaan penyedia jasa 

energi terkemuka raih empat kategori 

penghargaan bintang lima dalam acara Human 

Capital on Resilience Award 2022 yang 

diselenggarakan di Hotel El Royale Bandung 

pada Jumat (29/7/2022). Empat penghargaan 

yang diterima Elnusa di antaranya The Best 

Organization Structure, The Best Excellence in 

Workforce Flexibility & Mobility, The Most 

Resilience Company 2022 dan The Best 

Leadership Development Focus on HC yang 

diterima oleh Direktur SDM & Umum Elnusa 

http://www.liputan6.com/news/read/5031966/peringati-hut-ke-75-kemnaker-dan-ke-77-ri-dwp-kemnaker-gelar-donor-darah-dan-bazar
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http://www.liputan6.com/news/read/5031966/peringati-hut-ke-75-kemnaker-dan-ke-77-ri-dwp-kemnaker-gelar-donor-darah-dan-bazar
http://www.liputan6.com/news/read/5031966/peringati-hut-ke-75-kemnaker-dan-ke-77-ri-dwp-kemnaker-gelar-donor-darah-dan-bazar
http://www.liputan6.com/news/read/5031966/peringati-hut-ke-75-kemnaker-dan-ke-77-ri-dwp-kemnaker-gelar-donor-darah-dan-bazar
http://www.portonews.com/2022/laporan-utama/elnusa-raih-penghargaan-human-capital-on-resilience-award-2022
http://www.portonews.com/2022/laporan-utama/elnusa-raih-penghargaan-human-capital-on-resilience-award-2022
http://www.portonews.com/2022/laporan-utama/elnusa-raih-penghargaan-human-capital-on-resilience-award-2022
http://www.portonews.com/2022/laporan-utama/elnusa-raih-penghargaan-human-capital-on-resilience-award-2022
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Tenny Elfrida. Penghargaan yang diterima 

merupakan buah komitmen Human Capital 

Elnusa dalam melakukan transformasi dengan 

pengelolaan dinamis dan menghadapi 

lingkungan bisnis yang terus berubah. Direktur 

SDM & Umum Elnusa, Tenny Elfrida 

mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang 

diberikan, dengan perolehan ini kami akan terus 

memegang teguh konsistensi dan 

mempertahankan prestasi serta meningkatkan 

inovasi secara adaptif menyesuaikan 

perkembangan saat ini dan ke depan. 

93. 02 

August 

2022 

Lembaga Pendidikan 

Madrasah Penuhi 

Kebutuhan Magang di 

Jepang 

Neutral Progresnews.in

fo 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

menyambut baik keinginan dari Himpunan 

Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara 

(HISMINU), untuk membantu dalam pemenuhan 

kebutuhan akan tenaga kerja Indonesia di 

Jepang melalui program pemagangan. "Tenaga 

kerja Indonesia di Jepang sangat diminati karena 

memiliki karakter yang unggul, tentu saja untuk 

mencari pekerja yang kompeten dalam jumlah 

yang besar kita masih kesulitan," kata Menaker 

Ida Fauziyah ketika menerima audiensi Ketua 

HISMINU, Zainal Arifin Junaidi, di Jakarta, Selasa 

(2/8/2022). Menaker menyatakan, Kemnaker 

terus berupaya meningkatkan jumlah peserta 

program pemagangan ke Jepang, namun 

pemenuhan peserta pemagangan tersebut harus 

diimbangi dengan kompetensi kerja agar sesuai 

dengan kebutuhan industri. Dalam audiensi ini 

Menaker mengharapkan HISMINU tidak hanya 

membantu kebutuhan tenaga kerja dengan 

program pemagangan di Jepang tetapi juga 

dapat dilakukan melalui program Specified 

Skilled Worker (SSW). 

94. 02 

August 

2022 

Pengembangan 

Talenta Muda Guna 

Menghadapi 

Tantangan Terkini 

Bidang 

Ketenagekarjaan 

Positive Progresnews.in

fo 

"Untuk memastikan bahwa bonus demografi 

memberikan manfaat, maka kita harus bisa 

mengembangkan sumber daya generasi milenial 

untuk menjadi talenta muda yang unggul dan 

kompetitif," kata Menaker Ida Fauziyah ketika 

memberikan sambutan pada Sidang Promosi 

Doktoral Muhammad Aditya Warman anggota 

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, yang 

berjudul Model Pengembangan Talenta Unggul 

http://progresnews.info/2022/08/02/lembaga-pendidikan-madrasah-penuhi-kebutuhan-magang-jepang
http://progresnews.info/2022/08/02/lembaga-pendidikan-madrasah-penuhi-kebutuhan-magang-jepang
http://progresnews.info/2022/08/02/lembaga-pendidikan-madrasah-penuhi-kebutuhan-magang-jepang
http://progresnews.info/2022/08/02/lembaga-pendidikan-madrasah-penuhi-kebutuhan-magang-jepang
http://progresnews.info/2022/08/02/pengembangan-talenta-muda-guna-menghadapi-tantangan-terkini-bidang-ketenagekarjaan
http://progresnews.info/2022/08/02/pengembangan-talenta-muda-guna-menghadapi-tantangan-terkini-bidang-ketenagekarjaan
http://progresnews.info/2022/08/02/pengembangan-talenta-muda-guna-menghadapi-tantangan-terkini-bidang-ketenagekarjaan
http://progresnews.info/2022/08/02/pengembangan-talenta-muda-guna-menghadapi-tantangan-terkini-bidang-ketenagekarjaan
http://progresnews.info/2022/08/02/pengembangan-talenta-muda-guna-menghadapi-tantangan-terkini-bidang-ketenagekarjaan
http://progresnews.info/2022/08/02/pengembangan-talenta-muda-guna-menghadapi-tantangan-terkini-bidang-ketenagekarjaan
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dalam Mempersiapkan Pemimpin Masa Depan 

di Era Perubahan secara virtual, Selasa 

(2/8/2022). Pengembangan talenta muda 

merupakan kebijakan strategis untuk 

menghadapi tantangan terkini bidang 

ketenagekarjaan. Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah mengatakan, Indonesia tengah 

mengalami bonus demografi yang puncaknya 

diperkirakan tahun 2030. Hasil sensus penduduk 

yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) 

September 2020, dari 270,20 juta jiwa penduduk 

Indonesia, 70,72 persen merupakan penduduk 

usia produktif yang didominasi oleh generasi 

Gen Z dan generasi milenial. 

95. 02 

August 

2022 

Pemerintah Siapkan 

Tim Koordinasi 

Nasional Vokasi 

Positive Media 

Indonesia 

PEMERINTAH menyiapkan Tim Koordinasi 

Nasional Vokasi dalam mewujudkan perubahan 

mendasar dan menyeluruh terhadap sistem 

pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Sebagai 

tindak lanjut dari terbitnya Perpres 68/2022 

tersebut, pemerintah akan membentuk Tim 

Koordinasi Nasional Vokasi (TKNV) dengan 

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) 

sebagai Ketua. Sehingga perlu dibentuk Tim 

Koordinasi Nasional Vokasi (TKNV). Salah satu 

langkah strategis adalah menerbitkan Peraturan 

Presiden (Perpres) Nomor 68 tahun 2022 

tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan 

Pelatihan Vokasi. 

96. 03 

August 

2022 

Bonus Demografi Beri 

Manfaat Kembangkan 

SDM Milenial yang 

Unggul dan Kompeten 

Positive Infopublik.id "Untuk memastikan bahwa bonus demografi 

memberikan manfaat, maka kita harus bisa 

mengembangkan sumber daya generasi milenial 

untuk menjadi talenta muda yang unggul dan 

kompetitif," kata Menaker Ida Fauziyah dalam 

sambutannya pada Sidang Promosi Doktoral 

Muhammad Aditya Warman, anggota Dewan 

Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, yang berjudul 

Model Pengembangan Talenta Unggul dalam 

Mempersiapkan Pemimpin Masa Depan di Era 

Perubahan secara virtual, Selasa (2/8/2022). 

Hasil sensus penduduk yang dilakukan Badan 

Pusat Statistik (BPS) September 2020, dari 

270,20 juta jiwa penduduk Indonesia, 70,72 

persen merupakan penduduk usia produktif 

http://mediaindonesia.com/humaniora/511814/pemerintah-siapkan-tim-koordinasi-nasional-vokasi
http://mediaindonesia.com/humaniora/511814/pemerintah-siapkan-tim-koordinasi-nasional-vokasi
http://mediaindonesia.com/humaniora/511814/pemerintah-siapkan-tim-koordinasi-nasional-vokasi
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/655097/bonus-demografi-beri-manfaat-kembangkan-sdm-milenial-yang-unggul-dan-kompeten
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/655097/bonus-demografi-beri-manfaat-kembangkan-sdm-milenial-yang-unggul-dan-kompeten
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/655097/bonus-demografi-beri-manfaat-kembangkan-sdm-milenial-yang-unggul-dan-kompeten
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/655097/bonus-demografi-beri-manfaat-kembangkan-sdm-milenial-yang-unggul-dan-kompeten
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yang didominasi oleh generasi Gen Z dan 

generasi milenial. Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker), Ida Fauziyah, mengatakan Indonesia 

tengah mengalami bonus demografi yang 

puncaknya diperkirakan terjadi pada 2030. 

Menaker mengemukakan, Kemnaker tengah 

fokus untuk membuat program yang bertujuan 

memaksimalkan potensi talenta muda di 

Indonesia. 

97. 03 

August 

2022 

Menaker Apresiasi 

Madrasah Bisa Penuhi 

Kebutuhan Magang di 

Jepang 

Neutral Infopublik.id Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida 

Fauziyah, menyambut baik keinginan dari 

Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam 

Nusantara (HISMINU), untuk membantu dalam 

pemenuhan kebutuhan akan tenaga kerja 

Indonesia di Jepang melalui program 

pemagangan. "Tenaga kerja Indonesia di Jepang 

sangat diminati karena memiliki karakter yang 

unggul, tentu saja untuk mencari pekerja yang 

kompeten dalam jumlah yang besar kita masih 

kesulitan," kata Menaker Ida Fauziyah ketika 

menerima audiensi Ketua HISMINU, Zainal Arifin 

Junaidi, di Jakarta, Selasa (2/8/2022). 

98. 03 

August 

2022 

Peringati HUT 

Kemnaker dan RI, 

DWP Kemnaker Gelar 

Donor Darah dan 

Bazar 

Positive Infopublik.id Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun 

(HUT) ke-75 Kementerian Ketenagakerjaan dan 

HUT ke-77 Republik Indonesia, Dharma Wanita 

Persatuan (DWP) Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) menyelenggarakan donor darah dan 

bazar. Menaker dalam sambutannya 

mengapresiasi DWP Kemnaker karena telah aktif 

menggelar berbagai kegiatan sosial dan 

kemanusiaan, termasuk kegiatan bakti sosial 

(baksos). Kesuksesan dan keberhasilan 

Kemnaker hingga usia ke-75 ini disebutnya tidak 

bisa dilepaskan dari peran serta para istri 

pegawai negeri sipil Kemnaker. "Saya kira Peran 

DWP tidak kecil atas kebesaran Kemnaker. 

99. 03 

August 

2022 

PT Trans Jakarta Buka 

Lowongan Kerja 

Pramudi Bus, Ini 

Syarat dan Cara 

Daftarnya 

Neutral Semarangku.co

m 

Cek info loker PT Transportasi atau Trans Jakarta 

dimana membuka lowongan kerja Pramudi Bus. 

Berikut persyaratan dan cara daftar loker atau 

lowongan kerja Pramudi Bus yang dibuka PT 

Transportasi atau Trans Jakarta. Melalui 

Instagram resminya, Kemnaker 

menginformasikan loker atau lowongan kerja 

Pramudi Bus PT Transportasi atau Trans Jakarta. 

http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/655099/menaker-apresiasi-madrasah-bisa-penuhi-kebutuhan-magang-di-jepang
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/655099/menaker-apresiasi-madrasah-bisa-penuhi-kebutuhan-magang-di-jepang
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/655099/menaker-apresiasi-madrasah-bisa-penuhi-kebutuhan-magang-di-jepang
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/655099/menaker-apresiasi-madrasah-bisa-penuhi-kebutuhan-magang-di-jepang
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/655023/peringati-hut-kemnaker-dan-ri-dwp-kemnaker-gelar-donor-darah-dan-bazar
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/655023/peringati-hut-kemnaker-dan-ri-dwp-kemnaker-gelar-donor-darah-dan-bazar
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/655023/peringati-hut-kemnaker-dan-ri-dwp-kemnaker-gelar-donor-darah-dan-bazar
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/655023/peringati-hut-kemnaker-dan-ri-dwp-kemnaker-gelar-donor-darah-dan-bazar
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/655023/peringati-hut-kemnaker-dan-ri-dwp-kemnaker-gelar-donor-darah-dan-bazar
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315175343/pt-trans-jakarta-buka-lowongan-kerja-pramudi-bus-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315175343/pt-trans-jakarta-buka-lowongan-kerja-pramudi-bus-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315175343/pt-trans-jakarta-buka-lowongan-kerja-pramudi-bus-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315175343/pt-trans-jakarta-buka-lowongan-kerja-pramudi-bus-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315175343/pt-trans-jakarta-buka-lowongan-kerja-pramudi-bus-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
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Berikut adalah persyaratan dan cara mendaftar 

loker atau lowongan kerja Pramudi Bus di PT 

Transportasi atau Trans Jakarta :. Pramudi Bus. 

100. 03 

August 

2022 

Ini Rencana Tindak 

Lanjut Kasus WNI 

Disekap di Kamboja 

Negative Tempo.co Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada Selasa, 

2 Agustus 2022, bertemu dengan Kepala 

Kepolisian Kamboja, Jenderal Neth Savouen. 

KBRI Phnom Penh pada Minggu, 31 Juli 2022, 

mengevakuasi 62 WNI terduga korban tindak 

pidana perdagangan orang (TPPO) yang 

dipekerjakan di perusahaan investasi bodong 

serta judi online di Kamboja. Menanggapi 

permintaan Menlu RI, Kepala Kepolisian 

Kamboja, menyampaikan komitmen penuh 

untuk memberikan kerja samanya. 

101. 03 

August 

2022 

Menaker Ida: Bonus 

Demografi Beri 

Manfaat Kembangkan 

SDM Milenial - Dobrak 

Positive Dobrak.co Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah mengatakan, Indonesia tengah 

mengalami bonus demografi yang puncaknya 

diperkirakan tahun 2030. "Untuk memastikan 

bahwa bonus demografi memberikan manfaat, 

maka kita harus bisa mengembangkan sumber 

daya generasi milenial untuk menjadi talenta 

muda yang unggul dan kompetitif," kata 

Menaker Ida Fauziyah ketika memberikan 

sambutan pada Sidang Promosi Doktoral 

Muhammad Aditya Warman anggota Dewan 

Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, yang berjudul 

Model Pengembangan Talenta Unggul dalam 

Mempersiapkan Pemimpin Masa Depan di Era 

Perubahan secara virtual, Selasa (2/8/2022). 

Menaker mengemukakan, Kemnaker tengah 

fokus untuk membuat program yang bertujuan 

memaksimalkan potensi talenta muda di 

Indonesia. 

  

http://dunia.tempo.co/read/1618599/ini-rencana-tindak-lanjut-kasus-wni-disekap-di-kamboja
http://dunia.tempo.co/read/1618599/ini-rencana-tindak-lanjut-kasus-wni-disekap-di-kamboja
http://dunia.tempo.co/read/1618599/ini-rencana-tindak-lanjut-kasus-wni-disekap-di-kamboja
http://www.dobrak.co/news/pr-934045207/menaker-ida-bonus-demografi-beri-manfaat-kembangkan-sdm-milenial
http://www.dobrak.co/news/pr-934045207/menaker-ida-bonus-demografi-beri-manfaat-kembangkan-sdm-milenial
http://www.dobrak.co/news/pr-934045207/menaker-ida-bonus-demografi-beri-manfaat-kembangkan-sdm-milenial
http://www.dobrak.co/news/pr-934045207/menaker-ida-bonus-demografi-beri-manfaat-kembangkan-sdm-milenial
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Title Lowongan Kerja KAI Formasi Operasional dan Pemeliharaan, 

Ditutup 3 Agustus 2022 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Tasikmalaya Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Positive 

Link http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065166198/lowongan-kerja-kai-

formasi-operasional-dan-pemeliharaan-ditutup-3-agustus-2022 

Summary Bagian yang sedang dibutuhkan oleh PT KAI (Persero) dalam lowongan kerja (loker) kali ini 

yaitu Operasional dan Pemeliharaan. Dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Instagram 

@kemnaker, berikut kualifikasi dan ketentuan khusus lowongan kerja (loker) di PT KAI 

(Persero):. Pada saat ini, PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) tengah membuka lowongan 

kerja (loker). Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pelamar 

lowongan kerja (loker) PT KAI (Persero). 

 

 

 

Pada saat ini, PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) tengah membuka lowongan kerja (loker).Bagian 

yang sedang dibutuhkan oleh PT KAI (Persero) dalam lowongan kerja (loker) kali ini yaitu Operasional dan 

Pemeliharaan.Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pelamar lowongan kerja 

(loker) PT KAI (Persero).Dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Instagram @kemnaker, berikut 

kualifikasi dan ketentuan khusus lowongan kerja (loker) di PT KAI (Persero):KUALIFIKASI:Pertama, 

berjenis kelamin laki-laki, dengan usia maksimal 30 tahunKedua, memiliki tinggi badan minimal 160 cm 

dengan berat badan idealKetiga, tidak bertato dan tidak bertindikKeempat, tidak pernah dihukum 

penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetapKelima, tidak pernah 

diberhentikan di anak perusahaan atau institusi lainnyaKeenam, tidak memiliki hubungan perkawinan 

dengan pekerja perusahaanKETENTUAN KHUSUS:Pertama, prioritas penempatan di wilayah Sumatera 

Bagian SelatanLalu, yang kedua, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja PT KAI (Persero)Ketiga, 

bersedia ditempatkan pada formasi sesuai kebutuhan dan aturan yang berlaku di PT Kereta Api Indonesia 

(Persero)Keempat, penetapan formasi pekerjaan didasarkan pada hasil seleksi rekrutmen masing-masing 

pelamar dan kebutuhan perusahaanKelima, pemilihan lokasi seleksi tidak menentukan penempatan 

calon pekerjaUntuk informasi selanjutnya dari PT KAI (Persero), kamu dapat mengakses website di bawah 

ini:Ayo, segera persiapkan diri dan jangan lupa bagikan informasi lowongan kerja ini ke teman-teman 

lainnya. 
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Title Jangan Sampai Petani Tergusur dengan Adanya KITB Author Antara News Agency 

Media Radar Pekalongan Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Positive 

Link http://radarpekalongan.co.id/162819/jangan-sampai-petani-tergusur-dengan-adanya-kitb 

Summary Kabupaten Batang bakal menjadi kota industri baru dengan hadirnya Kawasan Industri 

Terpadu Batang (KITB). 

 

 

 

 Kabupaten Batang bakal menjadi kota industri baru dengan hadirnya Kawasan Industri Terpadu Batang 

(KITB). Oleh karenanya, perlu adanya penguatan pada sektor lainnya, khususnya bagi petani. Jangan 

sampai para petani justru tergerus oleh adanya industrialisasi. Hal ini seperti disampaikan Staf Khusus 

Menteri Ketenagakerjaan (Stafsus Menaker) Caswiyono Rusydie saat ymenghadiri Ulang Tahun Omah 

Tani ke-23, bersama ratusan kaum tani dan buruh, di Lapangan Desa Simbangdesa, Kecamatan Tulis, 

Kabupaten Batang, Minggu (31/7/2022) malam."Saat lahirnya industrialisasi, petani tidak boleh tergusur. 

Karena kalau sampai pertanian tidak dibangun, tentu idustri tidak akan mendapat sokongan yang 

memadai dari sektor pangan," ungkapnya.Caswiyono menegaskan, kapan pun dan di mana pun, petani 

tetap menjadi yang terpenting, karena menjadi penyuplai utama di bidang pangan. "Untuk memproteksi 

mereka agar tetap eksis di tengah kemajuan kota industri, maka perencanaan pembangunan harus 

seimbang," imbaunya. Ditambahkannya, industrialisasi boleh terus berlanjut, tapi sektor pertanian tetap 

harus bertumbuh. Dengan melakukan pengaturan lahan sedimikian rupa, sehingga lahan-lahan pertanian 

tidak seluruhnya dialihfungsikan menjadi kawasan industri.Ketua Omah Tani Batang, Handoko Wibowo 

mengatakan, Omah Tani berupaya maksimal untuk memberikan proteksi kepada kaum petani, agar tetap 

eksis dan semua haknya terpenuhi. "Salah satu bentuk proteksi, kami akan mengajari mereka banyak hal, 

supaya tidak jadi penonton di negeri sendiri," terangnya. Ia menegaskan, ke depan Omah Tani bersama 

petani, Serikat Pekerja Nasional (SPN), Kampung Hijrah dan elemen pendukung lain, bersiap membangun 

jaringan yang luas."Kalau jaringan sudah terbentuk, kami akan lebih mudah menyuarakan aspirasi 

tentang KIT agar tetap menguntungkan kaum tani dan buruh," tegasnya.Perayaan Hari Ulang Tahun 

Omah Tani ke-23, dimeriahkan dengan berbagai event. Seperti kirab hasil bumi para petani, penampilan 

kelompok rebana, marching band, penyampaian harapan dari perwakilan kaum buruh dan petani serta 

diakhir acara, ratusan warga diberi kesempatan untuk mengambil hasil bumi yang telah disiapkan. 
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Title Prakerja Gelombang 39, Berikut Tujuh Kategori Penerima Program 

Kartu Prakerja 

Author _noname 

Media Tribun News Pontianak Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Neutral 

Link http://pontianak.tribunnews.com/2022/08/02/prakerja-gelombang-39-berikut-tujuh-

kategori-penerima-program-kartu-prakerja 

Summary Kategori penerima Kartu Prakerja. Pendaftaran Prakerja gelombang 39 telah dibuka, 

Pemerintah memberikan stimulus kepada masyarakat dengan membuka program Kartu 

Prakerja. 7. Difabel (dianjurkan untuk mendaftar program Kartu Prakerja). Dengan mengikuti 

program pelatihan prakerja diharapkan dapat menambah kompetensi dan keahlian sehingga 

seorang yang telah selesai mengikuti pelatihan siap untuk bekerja. * Kemudian, cek nomor 

Kartu Prakerja dan status saldo pada dashboard akun. 

 

 

 

Pendaftaran Prakerja gelombang 39 telah dibuka, Pemerintah memberikan stimulus kepada masyarakat 

dengan membuka program Kartu Prakerja.Hingga saat ini program prakerja dari pemerintah sudah 

mencapai prakerja gelombang ke 39.Adapun program prakerja diperuntukan bagi masyarakat usia kerja 

atau sedang mencari pekerjaan.Bahkan untuk pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja 

(PHK).Berikut tiga katergori yang akan lolos prakerja sebagaimana diakses dariKategori penerima Kartu 

Prakerja1. Para Pencari Kerja (bukan pengangguran)2. Buruh yang terkena PHK (Pemutusan Hubungan 

Kerja)3. Pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan Kerja.4. Pekerja atau buruh yang 

dirumahkan.5. Pekerja atau buruh yang bukan penerima upah.6. Pelaku usaha mikro atau pelaku usaha 

kecil.7. Difabel (dianjurkan untuk mendaftar program Kartu Prakerja).Dengan mengikuti program 

pelatihan prakerja diharapkan dapat menambah kompetensi dan keahlian sehingga seorang yang telah 

selesai mengikuti pelatihan siap untuk bekerja.Pendaftaran kartu prakerja telah dibuka bagi para calon 

pendaftar nantinya yang lolos akan ikut dalam pelatihan untuk program prakerja yang dipilih.Jika melihat 

dari pendaftaran prakerja gelombang sebelumnya masa pembukaan pendaftaran kartu prakerja 

berlangsung 3-5 hari.Setelah terdaftar prakerja gelombang 39 anda dapat melihat pengumumannya.Cek 

dashboard prakerja* 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 
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"Kamu Belum Berhasil" pada dashboard akun Anda.Melalui SMSPeserta yang dinyatakan lolos seleksi 

Kartu Prakerja, akan mendapatkan notifikasi melalui SMS.Pemberitahuan ini akan disampaikan ke nomor 

telepon yang sebelumnya didaftarkan saat pembuatan akun.Oleh karena itu, pastikan nomor telepon 

yang dimasukkan saat mendaftarkan akun telah benar dan masih aktif.Langkah-langkah setelah lolos 

Prakerja gelombang 39.Apabila lolos Prakerja gelombang 39, berikut langkah-langkah yang harus 

dilakukan:* Cek dashboard Prakerja* Catat 16 angka nomor Kartu Prakerja</* Pastikan saldo pelatihan 

sudah tersedia.* Kartu Prakerja tidak diberikan dalam bentuk kartu fisik.* Gunakan 16 angka Nomor 

Kartu Prakerja untuk membeli pelatihan.* Jaga kerahasiaan nomor* Gunakan fitur "Cari Pelatihan" untuk 

mencari pelatihan yang tersedia di Kemnaker, Bukalapak, Tokopedia, Pijar Mahir, Pintaria, dan Karier 

Mu.* Berikutnya, cek deskripsi mencakup informasi mengenai harga pelatihan, rating, durasi pelatihan, 

tingkat materi, dan cara mengajar sebagai pertimbangan sebelum membeli pelatihan.* Beli dan bayar 

pelatihan dengan nomor Kartu Prakerja.Batas waktu pembelian pelatihan adalah 30 hari sejak menerima 

pengumuman yang ada di dashboard. 
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Title Komisi VIII DPR RI Kunjungan Kerja ke Mitra Prodin Gianyar Author _noname 

Media Tribun Bali Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Neutral 

Link http://bali.tribunnews.com/2022/08/02/komisi-viii-dpr-ri-kunjungan-kerja-ke-mitra-

prodin-gianyar 

Summary Salah satu lokasi kunjungan mereka adalah PT Mitra Prodin, di By Pass Prof Ida Bagus Mantra 

wilayah Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Gianyar. Mitra Prodin merupakan salah satu 

perusahaan besar di Kabupaten Gianyar, yang bergerak di bidang linting rokok. Anggota 

Komisi VIII DPR RI, I Gusti Ngurah Kesuma Negara atau karib disapa Alit Kelakan menjelaskan, 

pihaknya datang ke Mitra Prodin untuk melihat tenaga kerja yang bekerja di sini. Pihaknya 

pun mengapresiasi direksi Mitra Prodin, karena telah menyediakan tempat untuk 

penyandang disabilitas dan menyerap tenaga kerja perempuan dengan jumlah yang besar. 

 

 

 

Dalam meninjau penerapan Undang-undang Disabilitas RI, Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Sosial 

dan Kementerian Tenaga Kerja, menggelar kunjungan ke Provinsi Bali, Senin 1 Agustus 2022.Salah satu 

lokasi kunjungan mereka adalah PT Mitra Prodin, di By Pass Prof Ida Bagus Mantra wilayah Desa Ketewel, 

Kecamatan Sukawati, Gianyar.Mitra Prodin merupakan salah satu perusahaan besar di Kabupaten 

Gianyar, yang bergerak di bidang linting rokok.Mereka mempekerjakan sekitar 7.000-8000 pegawai. 

Dimana beberapa dari mereka merupakan penyandang disabilitas.Selain itu, hampir sebagian besar 

pekerjanya adalah perempuan. Hal ini sejalan dengan program pemerintah RI.Rombongan pemerintah 

pusat ini pun didampingi pejabat-pejabat di Kabupaten Gianyar. Mulai dari Wakil Bupati Gianyar, Anak 

Agung Mayun, Kepala Disnaker Gianyar, Anak Agung Dalem Jagadhita hingga Kapolsek Sukawati, Kompol 

I Made Ariawan.Anggota Komisi VIII DPR RI, I Gusti Ngurah Kesuma Negara atau karib disapa Alit Kelakan 

menjelaskan, pihaknya datang ke Mitra Prodin untuk melihat tenaga kerja yang bekerja di sini.Pihaknya 

pun mengapresiasi direksi Mitra Prodin, karena telah menyediakan tempat untuk penyandang disabilitas 

dan menyerap tenaga kerja perempuan dengan jumlah yang besar."Kita di sini, karena perusahaan ini 

konsen pada pekerja perempuan dan disabilitas. Ini sangat kita apresiasi, sebab telah membantu 

pemerintah dalam memberikan peluang kerja pada perempuan, terutama disabilitas," ujar Alit 

Kelakan.Pihaknya bersama anggota lainnya pun sempat melihat, dan berbincang-bincang dengan pekerja 

disabilitas. Serta melihat fasilitas para pekerja.Para pekerja ini pun menyampaikan bahwa mereka sangat 
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nyaman bekerja di sini."Selain mempekerjakan, mereka juga difasilitasi, sehingga memudahkan mereka 

dalam bekerja. Mudah-mudahan Mitra Prodin menjadi contoh di Indonesia atau minimal di Bali lah," 

tandasnya."Orang disabilitas itu bukan mereka tidak mampu. Tapi kalau sudah dilatih, mereka pasti bisa, 

dan bisa lebih fokus dalam bekerja," imbuhnya.Direktur PT Mitra Prodin, Robert Hensby mengatakan, 

kunjungan pemerintah pusat ini, sangat berarti bagi pihaknya. Ia pun bersyukur kebijakan direksinya 

dalam merekrut tenaga kerja, telah sejalan dengan program pemerintah.Robert menegaskan, pihaknya 

akan meningkatkan lagi persentase pekerja disabilitas. Di mana jumlah disabilitas yang bekerja saat ini 

0,5 persen dari total pekerja."Dari awal, kami memang sudah berkomitmen untuk mempekerjakan 

disabilitas. Kami bersyukur ini sejalan dengan program pemerintah. Kita akan naikkan lagi pekerja 

disabilitas, sesuai dengan komitmen kami," ujar Robert. 
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Title Jokowi Arahkan BSU 2022 Cair Agustus? Ini kabar Terbaru dari 

Kemnaker Soal BLT Rp1 Juta 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-794037241/jokowi-arahkan-bsu-2022-cair-

agustus-ini-kabar-terbaru-dari-kemnaker-soal-blt-rp1-juta 

Summary Dikabarkan pula, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan bahwa BSU cair 

pada Agustus ini. Ia mengungkapkan, program Subsidi Gaji masih menunggu kepastian serta 

arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

Pemerintah memberikan angin segar terkait kapan jadwal BSU 2022 akan cair ke seluruh 

karyawan dan para buruh yang terdaftar sebagai peserta BSU BPJS Ketenagakerjaan. 

Pasalnya, Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan dikabarkan telah 

memastikan siap untuk menyalurkan BLT Subsidi Gaji. 

 

Pemerintah memberikan angin segar terkait kapan jadwal BSU 2022 akan cair ke seluruh karyawan dan 

para buruh yang terdaftar sebagai peserta BSU BPJS Ketenagakerjaan.Pasalnya, Kementerian 

Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan dikabarkan telah memastikan siap untuk menyalurkan BLT 

Subsidi Gaji.Dikabarkan pula, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan bahwa BSU cair 

pada Agustus ini. Benarkah hal tersebut?Kabar BSU siap cair disampaikan belum lama ini oleh Staf Khusus 

Menteri Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari.Ia mengungkapkan, program Subsidi Gaji masih menunggu 

kepastian serta arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), hingga Menteri Keuangan Sri 

Mulyani.Namun, dia juga belum bisa memastikan kapan program subsidi upah tersebut bisa disalurkan 

kepada para peserta BSU 2022."Kami masih belum tahu kapan disalurkannya. Tetapi kami berharap BSU 

ini tetap bisa berlanjut karena masih banyak pekerja yang belum pulih seutuhnya," ucapnya.Sekadar 

diketahui, bantuan upah ini merupakan salah satu upaya pemerintah, untuk membantu para karyawan 

atau buruh yang terdampak pandemi. 
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Title Pengiriman PMI ke Malaysia dibuka, Nusa Tenggara Barat 

potensi kirim 10.000 orang 

Author Yovita Amalia 

Media Antara Kalteng Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.antaranews.com/video/3032997/pengiriman-pmi-ke-malaysia-dibuka-ntb-

potensi-kirim-10000-orang 

Summary Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat potensi 

penempatan kerja PMI tahun ini mencapai 10.000 orang. Perjanjian kerja sama tentang 

penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia kembali berlanjut. 

Kementerian Tenaga Kerja RI secara resmi membuka kembali pengiriman tenaga kerja untuk 

Malaysia per tanggal 1 Agustus 2022. 

 

 

 

 Perjanjian kerja sama tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia 

kembali berlanjut. Kementerian Tenaga Kerja RI secara resmi membuka kembali pengiriman tenaga kerja 

untuk Malaysia per tanggal 1 Agustus 2022. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara 

Barat mencatat potensi penempatan kerja PMI tahun ini mencapai 10.000 orang. 
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Title Menaker Beberkan Masalah Pekerja Seni Musik dari Upah 

hingga Pelecehan 

Author Michelle 

Natalia 

Media Okezone Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Negative 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/08/02/320/2640479/menaker-beberkan-

masalah-pekerja-seni-musik-dari-upah-hingga-pelecehan 

Summary Hal ini ditekankan Menaker kepada para pimpinan dan anggota DPP Persatuan Artis 

Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik (PAPPRI). Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

membeberkan masalah pekerja seni musik mulai dari upah kontrak kerja, hak cipta hingga 

permasalahan kesetaraan, diskriminasi dan pelecehan yang terjadi terutama pada pekerja 

perempuan. Dirinya ingin PAPPRI mampu menjalankan tugas dan membawa kemajuan nyata 

bagi organisasi, bagi kesejahteraan para pekerja musik sebagai anggota dan juga bagi 

pembangunan bangsa Indonesia pada umumnya. "Saya yakin dengan pelantikan ini PAPPRI 

akan tetap terus membuktikan komitmennya untuk melawan segala bentuk diskriminasi, 

kekerasan dan pelecehan yang ada di dunia permusikan Indonesia, " ujar Ida saat mengikuti 

pelantikan dan pengukuhan DPP PAPPRI secara virtual di Jakarta, Selasa (2/8/2022). 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah membeberkan masalah pekerja seni musik mulai dari upah 

kontrak kerja, hak cipta hingga permasalahan kesetaraan, diskriminasi dan pelecehan yang terjadi 

terutama pada pekerja perempuan.Hal ini ditekankan Menaker kepada para pimpinan dan anggota DPP 

Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik (PAPPRI). Dirinya ingin PAPPRI mampu 

menjalankan tugas dan membawa kemajuan nyata bagi organisasi, bagi kesejahteraan para pekerja 

musik sebagai anggota dan juga bagi pembangunan bangsa Indonesia pada umumnya."Saya yakin 

dengan pelantikan ini PAPPRI akan tetap terus membuktikan komitmennya untuk melawan segala bentuk 

diskriminasi, kekerasan dan pelecehan yang ada di dunia permusikan Indonesia, " ujar Ida saat mengikuti 

pelantikan dan pengukuhan DPP PAPPRI secara virtual di Jakarta, Selasa (2/8/2022)Dia menambahkan, 

kesenian di Indonesia tak pernah kekurangan jumlah perempuan. Namun, adanya PAPPRI sebagai wadah 

yang menghimpun para pekerja seni di bidang musik, menjadi angin segar yang membawa harapan bagi 

perbaikan kesejahteraan dan kesetaraan bagi para anggotanya.Ida pun sangat mengapresiasi acara 

pelantikan PAPPRI yang juga diisi dengan penghargaan kepada para pemusik legendaris kita. "Hal ini 
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menunjukkan komitmen PAPPRI untuk terus memberi perhatian dan penghargaan kepada para artis dan 

pekerja musik yang telah berkontribusi besar bagi dunia permusikan di Indonesia," 

ungkapnya.Sementara Ketua Umum PAPPRI Tony Wenas dalam sambutannya mengatakan pihaknya 

akan bermitra dengan pemerintah dalam memimpin PAPPRI dalam mengurus para musi dan penyanyi di 

Indonesia. Termasuk dalam memerangi segala bentuk diskriminasi, kekerasan dan pelecehan yang ada di 

dunia permusikan Indonesia."Kita akan bermitra dengan pemerintah untuk mengangkat kesejahteraan 

para pekerja seni musik. Sebab tak dipungkiri, pekerja seni sering mengalami masalah mulai dari upah 

kontrak kerja, hak cipta hingga permasalahan kesetaraan, diskriminasi dan pelecehan yang terjadi, 

terutama pada pekerja perempuan, " ujar Tony yang terpilih sebagai Ketum dalam Munas PAPPRI di kota 

Mataram, Nusa Tenggara Barat, awal Maret 2022 lalu. 
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Title Tingkatkan Kualitas SDM melalui Perpres Revitalisasi Pendidikan 

Vokasi dan Pelatihan Vokasi 

Author _noname 

Media Mnc Trijaya Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.mnctrijaya.com/news/detail/53253/tingkatkan-kualitas-sdm-melalui-perpres-

revitalisasi-pendidikan-vokasi-dan-pelatihan 

Summary Perpres ini merupakan perluasan dari Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang 

Revitalisasi SMK dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia 

Indonesia, yang tidak hanya berlaku untuk SMK, namun berlaku juga untuk satuan 

pendidikan vokasi dari unsur Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan 

Lembaga Pelatihan Vokasi. 

 

Pemerintah mengambil langkah untuk melakukan perubahan mendasar dan menyeluruh terhadap 

sistem pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi untuk mewujudkan visi Indonesia tahun 2045, yaitu 

Indonesia yang Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur. Langkah tersebut dilakukan dengan menerbitkan 

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan 

Vokasi. Perpres ini merupakan perluasan dari Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi 

SMK dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia, yang tidak 

hanya berlaku untuk SMK, namun berlaku juga untuk satuan pendidikan vokasi dari unsur Perguruan 

Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan Lembaga Pelatihan Vokasi.Sebagai tindak lanjut dari 

terbitnya Perpres 68/2022 tersebut, pemerintah akan membentuk Tim Koordinasi Nasional Vokasi 

(TKNV) dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko 

PMK) sebagai Ketua. Selain itu, pemerintah juga akan menyusun Strategi Nasional Revitalisasi Pendidikan 

Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang saat ini masih dalam proses pembahasan.Pelaksana Tugas (Plt) Direktur 

Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Saryadi, mengatakan implementasi 

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 merupakan upaya untuk mengatasi masalah, tantangan, dan 

menjawab kebutuhan saat ini. Untuk menyosialisasikan Perpres 68/2022 tersebut, Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menggelar kegiatan Sosialisasi dan 

Penyusunan Tindak Lanjut Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan 

Vokasi dan Pelatihan Vokasi.Saryadi menuturkan, kegiatan sosialisasi diselenggarakan sebagai salah satu 

media dan ajang untuk konsolidasi guna menyamakan persepsi, menginternalisasi substansi, serta 

memadukan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh para pihak dalam mewujudkan Pendidikan Vokasi 

dan Pelatihan Vokasi yang berkualitas, dan mampu menjawab tantangan kebutuhan SDM saat ini dan 

masa mendatang."Kami telah melakukan sosialisasi Perpres 68/2022 di Riau untuk Wilayah Indonesia 

Bagian Barat, dan di Makassar untuk Wilayah Indonesia Bagian Timur. Dan saat ini tengah dilaksanakan 

sosialisasi untuk wilayah Indonesia bagian tengah yang meliputi provinsi di seluruh Pulau Jawa, Bali, Nusa 

Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur," ujar Saryadi dalam kegiatan Sosialisasi dan Penyusunan 

Tindak Lanjut Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022, pada Senin, (25-7-2022), di Bali.Pada 

kesempatan yang sama, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi 

Beragama, Kemenko PMK, Aris Darmansyah, mengatakan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan 

Vokasi bertujuan untuk memperkuat orkestrasi penyelenggaraan vokasi sehingga perlu dibentuk Tim 

Koordinasi Nasional Vokasi (TKNV). Tim ini bertugas mengoordinasikan pemangku kepentingan terkait 
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serta meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing guna menyongsong Indonesia Emas 2045."Dalam 

pembangunan sumber daya manusia, kita harapkan SDM dapat memanfaatkan infrastruktur yang telah 

dibangun, tentunya SDM yang terampil, kreatif, inovatif, dan adaptif yang saat ini belum dapat dipenuhi 

secara optimal. Tujuannya agar diperoleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan 

kebutuhan DUDIKA," tutur Aris Darmansyah.Ia berharap, program pendidikan vokasi dan pelatihan 

vokasi dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu, sebagai lembaga 

yang mewakili sektor swasta, KADIN Indonesia diharapkan bisa memberikan peran yang penting dalam 

pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi.Aris menambahkan, dalam Perpres Nomor 68 Tahun 

2022 terdapat pembagian tugas pendidikan vokasi yang dikoordinasikan oleh Kemendikbudristek dan 

pelatihan vokasi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan."Sebelumnya KADIN hanya 

sebagai objek, untuk menerima lulusan, baik dari SMK maupun Perguruan Tinggi Vokasi. Tetapi dengan 

adanya Perpres 68/2022 ini, KADIN juga sebagai subjek yang bersama-sama mencetak SDM unggul, salah 

satunya dengan peran menyusun SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), di mana KADIN 

sangat memahami hal itu," katanya.Kegiatan sosialisasi Perpres 68/2022 di Bali dibuka secara resmi oleh 

Gubernur Bali, Wayan Koster. Dalam sambutannya, ia berharap pengelolaan sistem pendidikan vokasi 

dan pelatihan vokasi dapat mengatasi kesenjangan pendidikan dan kebutuhan lokal di daerah, serta 

memaksimalkan keunggulan lokal dan karakter daerah. "Potensi, karakter, dan kekayaan daerah 

berbeda-beda, pendidikan vokasi perlu membangun potensi di daerah," ujar Wayan.Menurutnya, 

potensi lulusan pendidikan vokasi dapat dimaksimalkan untuk membantu program dan arahan presiden 

tentang penggunaan produk dalam negeri. "Kita memerlukan teknologi tepat guna dan sarana yang 

simpel untuk mengolah suatu produk yang memiliki nilai tambah. Dalam mengolah produk ini diperlukan 

pendidikan vokasi dan sarana prasarana yang bisa diciptakan lulusan vokasi," kata Wayan.Kegiatan 

sosialisasi Perpres 68/2022 di Bali dihadiri secara langsung oleh unsur pejabat tinggi dari Kementerian 

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Koordinator 

Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

(Kemenko Perekonomian), Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset 

dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, 

Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), GIZ, dan KADIN Indonesia sebagai 

lembaga yang mewakili sektor swasta yaitu, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA). Turut 

diundang pula dari unsur Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi, Asosiasi Lembaga 

Kursus dan Pelatihan di tingkat provinsi, dari seluruh provinsi di pulau jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur, 

dan Nusa Tenggara Barat. Kemendikbudristek juga mengundang unsur unit pelaksana teknis (UPT) di 

lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yaitu 7 Balai Besar/Balai Pengembangan Penjaminan 

Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV), 49 lembaga dari Politeknik Negeri dan Akademi Komunitas Negeri. 
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Title WNI Disekap di Kamboja, Penanganan Perdagangan Manusia 

Dinilai Belum Maksimal 

Author Sita Planasari 

Media Tempo.co Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Negative 

Link http://dunia.tempo.co/read/1618287/wni-disekap-di-kamboja-penanganan-perdagangan-

manusia-dinilai-belum-maksimal 

Summary Puluhan WNI disekap di Kamboja yang diduga menjadi korban perdagangan manusia, 

menurut pendiri Migrant CARE Anis Hidayah menunjukkan upaya pemerintah dalam 

penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) belum maksimal. Pemerintah melalui 

KBRI Phnom Penh pada Minggu, 31 Juli 2022, telah mengevakuasi 62 WNI terduga korban 

TPPO yang dipekerjakan di perusahaan investasi bodong serta judi online di Kamboja. Dari 

agen yang berada di Kamboja, mereka dijanjikan bekerja sebagai operator, marketing dan 

customer service dengan dijanjikan gaji US$1000- 1500, atau sekitar 15-22 juta. Berdasarkan 

catatan KBRI Pnom Penh, kasus perdagangan manusia di Kamboja bukan kali ini saja terjadi. 

 

 

 

Puluhan WNI disekap di Kamboja yang diduga menjadi korban perdagangan manusia, menurut pendiri 

Migrant CARE Anis Hidayah menunjukkan upaya pemerintah dalam penanganan tindak pidana 

perdagangan orang (TPPO) belum maksimal. "Tidak ada tindakan yang berkelanjutan? Betul. Reaktif case 

per case," katanya kepada Tempo, Selasa, 2 Agustus 2022.Pemerintah melalui KBRI Phnom Penh pada 

Minggu, 31 Juli 2022, telah mengevakuasi 62 WNI terduga korban TPPO yang dipekerjakan di perusahaan 

investasi bodong serta judi online di Kamboja. WNI tersebut disekap sampai disiksa.Berdasarkan 

keterangan Migrant CARE, para korban berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, antara lain dari 

Medan (Sumatra Utara), Jakarta, Depok (Jawa Barat), Idragiri Hulu (Riau), Jember (Jawa Timur). Dari agen 

yang berada di Kamboja, mereka dijanjikan bekerja sebagai operator, marketing dan customer service 

dengan dijanjikan gaji US$1000 - 1500, atau sekitar 15-22 juta.Faktanya mereka hanya menerima US$500 

atau sekitar Rp 7 juta. Apabila para PMI tersebut mengundurkan diri maka harus membayar denda 

sebesar US$ 2000 - 11000, atau Rp 30-163 jutaKorban dijual dengan harga yang beragam, salah satunya 

dijual seharga US$2000 atau Rp 30 juta. Mereka dijual dari peusahaan satu ke perusahaan lain karena 

beberapa sebab. Mereka juga dipekerjakan tanpa kontrak dan jam kerja yang panjang.Berdasarkan 

catatan KBRI Pnom Penh, kasus perdagangan manusia di Kamboja bukan kali ini saja terjadi. Pada 2021, 
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119 WNI korban investasi bodong telah dipulangkan ke Indonesia. Tahun ini, kasus serupa semakin 

meningkat. Hingga Juli 2022, tercatat 291 WNI menjadi korban, dengan 133 orang di antaranya sudah 

berhasil dipulangkan.Migrant CARE menyatakan kasus perdagangan manusia di Kamboja ini merupakan 

darurat. Badan itu bahkan mencatat, perkara serupa yang menimpa WNI tidak hanya terjadi di Kamboja, 

namun juga Filipina dan Thailand.Melihat permasalahan tersebut, Anis Hidayah mendesak pemerintah 

untuk melakukan langkah jangan panjang. Selain mengusut tuntas pelaku perekrut beserta jaringannya 

yang berada di wilayah Indonesia."Kemenaker RI, BP2MI, hingga Pemerintah Daerah mulai dari propinsi, 

kabupaten/kotahingga desa harus mengintensfikan edukasi dan sosialisasi migrasi aman dan bahaya 

trafficking dengan modus-modus mutakhir kepada masyarakat hingga di grass root," kata Anis.Menurut 

Anis, otoritas terkait juga diharuskan untuk mengintensfikan pengawasan agensi perekrut pekerja migran 

Indonesia (PMI), calo baik di lapangan maupun di media sosial yang memanfaatkan situasi ekonomi 

masyarakat paska-pandemi.Para pelaku dapat dijerat dengan pasal berlapis yaitu UU No. 21 Tahun 2007 

Pasal 2 (Ayat) 4, juga Pasal 69 UU Nomor 18 Tahun 2017 UU PPMI, Pasal 2 (Ayat) e,f,i,r dan t, Pasal 69 

dan 72 huruf d UU nomor 18/2017 tentang pelindungan PMI dan UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang 

Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.Dalam keterangan pers Kemlu RI di Jakarta, Sabtu, 30 Juli 

2022, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan akan menemui pihak kepolisian dan 

pemerintah Kamboja untuk memperkuat koordinasi demi mencegah berulangnya kasus TPPO yang 

menyasar WNI. 
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Title Beri Respons Cepat, Korban Kecelakaan Kerja Siswa SMKN 3 

Tarakan Dibiayai BPJAMSOSTEK Sampai Sembuh 

Author _noname 

Media Tribun Kaltara Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Positive 

Link http://kaltara.tribunnews.com/2022/08/02/beri-respons-cepat-korban-kecelakaan-kerja-

siswa-smkn-3-tarakan-dibiayai-bpjamsostek-sampai-sembuh 

Summary Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tarakan begerak cepat 

guna memastikan perawatan yang didapat oleh peserta akibat kecelakaan kerja yaitu salah 

satu siswa kerja praktek SMK N 3 Kota Tarakan Arman Nur Wahid Jurusan Nautika Kapal 

Penangkap Ikan (NKPI) di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kota Tarakan, (2/8/2022). 

Arman adalah seorang Siswa Magang di Kantor Navigasi / Pelabuhan Besar Kota Tarakan, 

diketahui korban mengalami kecelakaan kerja saat melakukan aktivitas di Kapal yaitu saat 

mengangkat jangkar kapal. Kepala Bidang Pelayanan BPJAMSOSTEK Tarakan Abdus Salam 

turun langsung menjenguk korban kecelakaan kerja di RSUD Kota Tarakan. Para siswa 

magang SMK se-kota Tarakan sudah dilindungi Program BPJS Ketenagakerjaan sebelum para 

siswa melakukan praktek kerja," ujarnya. 

 

 

 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tarakan begerak cepat guna 

memastikan perawatan yang didapat oleh peserta akibat kecelakaan kerja yaitu salah satu siswa kerja 

praktek SMK N 3 Kota Tarakan Arman Nur Wahid Jurusan Nautika Kapal Penangkap Ikan (NKPI) di Rumah 

Sakit Umum Daerah atau RSUD Kota Tarakan, (2/8/2022).Arman adalah seorang Siswa Magang di Kantor 

Navigasi / Pelabuhan Besar Kota Tarakan, diketahui korban mengalami kecelakaan kerja saat melakukan 

aktivitas di Kapal yaitu saat mengangkat jangkar kapal.Kepala Bidang Pelayanan BPJAMSOSTEK Tarakan 

Abdus Salam turun langsung menjenguk korban kecelakaan kerja di RSUD Kota Tarakan."Arman ini adalah 

peserta BPJS Ketenagakerjaan sektor informal atau bukan penerima upah yang baru saja terdaftar 

sebagai peserta bulan Juli 2022.Para siswa magang SMK se-kota Tarakan sudah dilindungi Program BPJS 

Ketenagakerjaan sebelum para siswa melakukan praktek kerja," ujarnya.Di kesempatan terpisah, Kepala 

Kantor BPJAMSOSTEK Tarakan Rina Umar menjelaskan, sesuai dengan Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan 

Hari Tua pasal 35 ayat 1 wajib menjadi peserta melalui BPJS Ketenagakerjaan."Di Permenaker 5 tahun 
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2021 ini pasal 35 ayat 1 dijelaskan peserta magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana 

yang dipekerjakan wajib didaftarkan menjadi peserta melalui BPJS Ketenagakerjaan,"terangnya.Rina 

menjelaskan, ini merupakan kerjasama antara BPJAMSOSTEK Tarakan dengan pihak sekolah untuk 

memastikan para siswa kerja praktek sebelum turun ke lokasi praktek sudah memiliki perlindungan 

jaminan sosial ketenagakerjaan.Sementara itu orang tua Arman Ibu Hernawati menyampaikan 

perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sangat bermanfaat bagi para siswa magang."Saya sangat 

bersyukur karena anak saya sudah menjadi peserta, di rumah sakit kami diberikan pelayanan terbaik dan 

fasilitas yang bagus yaitu kelas satu.Kita tidak tau namanya musibah atau risiko kecelakaan kerja kapan 

datangnya.Untuk ibu-ibu yang punya anak sedang melakukan praktek kerja atau magang, agar 

mendaftarkan anaknya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," ungkapnya.Rina menegaskan bahwa 

seluruh pembiayaan korban kecelakaan kerja akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan.Hal itu bagian 

dari perlindungan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yaitu perawatan tanpa batas biaya sesuai 

dengan indikasi medis hingga peserta sembuh dan bisa bekerja kembali."Manfaat program ini sangat 

luas, peserta akan mendapat perlindungan jaminan kematian, jaminan kecelakaan atau penyakit akibat 

kerja.Pelayanan sesuai kebutuhan medis akan ditanggung sampai sembuh, kami harap dengan kejadian 

ini kita semakin peduli dengan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, karena resiko kecelakaan 

kerja kita tidak tau kapan datangnya," tutupnya. 
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Title Jokowi Kasih Kode BSU 2022 Segera Dicairkan, Simak Jadwalnya Author Nur Izzati 

Media Ayoindonesia.com Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-014038195/jokowi-kasih-kode-bsu-2022-

segera-dicairkan-simak-jadwalnya 

Summary Demikian artikel mengenai Jokowi Arahkan BSU 2022 Cair Agustus? serta kabar Terbaru dari 

Kemnaker Soal BLT Rp1 Juta. Pemerintah memberikan angin segar terkait kapan jadwal BSU 

2022 akan cair ke seluruh karyawan dan parah buruh yang terdaftar sebagai peserta BSU 

BPJS Ketenagakerjaan. Dikabarkan pula, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan 

arahan bahwa BSU cair pada Agustus ini. Ia mengungkapkan, program Subsidi Gaji masih 

menunggu kepastian serta arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), hingga Menteri 

Keuangan Sri Mulyani. 

 

 

 

Pemerintah memberikan angin segar terkait kapan jadwal BSU 2022 akan cair ke seluruh karyawan dan 

parah buruh yang terdaftar sebagai peserta BSU BPJS Ketenagakerjaan.Pasalnya, Kementerian 

Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan dikabarkan telah memastikan siap untuk menyalurkan BLT 

Subsidi Gaji.Dikabarkan pula, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan bahwa BSU cair 

pada Agustus ini. Benarkah hal tersebut?Kabar BSU siap cair disampaikan belum lama ini oleh Staf Khusus 

Menteri Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari. Ia mengungkapkan, program Subsidi Gaji masih menunggu 

kepastian serta arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), hingga Menteri Keuangan Sri 

Mulyani.Namun, dia juga belum bisa memastikan kapan program subsidi upah tersebut bisa disalurkan 

kepada para peserta BSU 2022 .Sekadar diketahui, bantuan upah ini merupakan salah satu upaya 

pemerintah, untuk membantu para karyawan atau buruh yang terdampak pandemi.Menaker Ida 

Fauziyah belum lama ini membeberkan, ada 6 hal yang membuktikan kondisi sektor ketenegakaerjaan 

mulai pulih.1. Pertumbuhan ekonomi di triwulan I 2022 mencapai 5,01 persen.Sumber pertumbuhan 

tertinggi terdapat pada sektor industri yakni sebesar 1,06 persen.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

(TPAK) meningkat dari 68,08 persen pada tahun 2021, menjadi 69,06 persen pada tahun ini.3. Tingkat 

pengangguran terbuka menurun dari 6,26 persen pada Februari 2021, menjadi 5,83 persen pada Februari 

2022.Dalam konteks ini, jumlah pengangguran karena Covid-19 menurun dari 1,62 juta orang menjadi 

0,96 juta orang pada periode yang sama.Selain itu, jumlah penduduk yang berstatus sementara tidak 
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bekerja karena Covid-19 menurun dari 1,11 juta orang pada tahun 2021, menjadi 0,58 juta orang pada 

2022.4. Jumlah penduduk bekerja bertambah 4,55 juta orang dalam kurun waktu satu tahun terakhir dari 

131,06 juta orang pada tahun 2021 menjadi 135,61 juta orang pada tahun 2022.5. Rata-rata upah buruh 

di Indonesia mengalami peningkatan, dari Rp 2.860.630 pada tahun 2021, menjadi Rp 2.892.537 pada 

2022.6. Jumlah kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan dapat terus dijaga peningkatannya selama masa 

pandemi dari 29,98 juta orang pada tahun 2020 menjadi 32,30 juta orang pada Mei 2022.Namun, meski 

saat ini sektor ketenagakerjaan mulai pulih, tetapi menurut Dita masih ada sejumlah pekerja yang masih 

terdampak akibat pandemi.Walau belum mengetahui jadwal pencairan dana bantuan tersebut, pihak 

Kemnaker mengharapkan program BSU tersebut bisa tetap berjalan, karena masih banyak pekerja yang 

belum pulih seutuhnya.Adapun cara cek penerima BSU atau subsidi gaji Rp 1 juta bisa dilakukan melalui 

laman resmi Kemnaker atau atau laman BPJS Ketenagakerjaan.Namun, saat ini laman BPJS 

Ketenagakerjaan masih belum bisa diakses, karena sedang dalam peningkatan kapasitas sehubungan 

dengan rencana penyaluran BSU 2022 .Daftar akun di laman ini, jika belum memiliki akunJika sudah 

memiliki akun, lakukan login ke akun yang Anda milikiLengkapi profil biodata diri Anda berupa foto profil, 

tentang Anda, status pernikahan, dan tipe lokasiCek pemberitahuan untuk mendapatkan notifikasi 

sebagai penerima BSU 2022 atau bukanDi bagian "Cek apakah kamu termasuk penerima BSU?" isikan 

Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama sesuai KTP, dan tanggal lahirCek bagian verifikasi Ketuk 

"Lanjutkan"Layar akan menampilkan informasi apakah Anda terdaftar sebagai calon penerima atau 

bukan.Bila Anda termasuk penerima BSU 2022, maka dana akan ditransfer malalui rekening Bank 

Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau Bank Syariah Indonesia (khusus wilayah Aceh).Namun, bila Anda 

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

Aceh), maka akan dibuatkan rekening kolektif oleh Kemnaker yang bekerja sama dengan pihak bank dan 

perusahaan tempat peserta bekerja.Demikian artikel mengenai Jokowi Arahkan BSU 2022 Cair Agustus? 

serta kabar Terbaru dari Kemnaker Soal BLT Rp1 Juta. 
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Title Akhirnya BSU 2022 Cair ke Rekening? Cek Penerima BLT Subsidi 

Gaji di Link kemnaker.go.id 

Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774038231/akhirnya-bsu-2022-cair-ke-rekening-

cek-penerima-blt-subsidi-gaji-di-link-kemnakergoid 

Summary Kabar pencairan dana BSU 2022 atau BLT subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan sampai saat ini 

masih sangat ditunggu para pekerja atau buruh. Penyaluran BSU 2022 pada awalnya 

dijanjikan akan disalurkan pada bulan April oleh Kemnaker. Sayangnya sampai saat ini belum 

ada jadwal pasti dari Kemnaker kapan BSU 2022 akan disalurkan kepada para penerima. 

Banyak pekerja yang resah karena BLT subsidi gaji hingga saat ini belum juga disalurkan oleh 

Kemnaker. 

 

Kabar pencairan dana BSU 2022 atau BLT subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan sampai saat ini masih sangat 

ditunggu para pekerja atau buruh.Penyaluran BSU 2022 pada awalnya dijanjikan akan disalurkan pada 

bulan April oleh Kemnaker.Sayangnya sampai saat ini belum ada jadwal pasti dari Kemnaker kapan BSU 

2022 akan disalurkan kepada para penerima.Banyak pekerja yang resah karena BLT subsidi gaji hingga 

saat ini belum juga disalurkan oleh Kemnaker.Seperti yang diketahui, hingga saat ini kemnaker masih 

merampungkan regulasi teknis pelaksanaan subsidi upah.Pihak Kemnaker saat ini juga sedang 

mengajukan dan merevisi anggaran bersama kementerian keuangan.Hal tersebut dilakukan agar bisa 

memastikan bahwa program bantuan BSU ini dapat dijalankan dengan cepat, tepat, akurat dan 

akuntabel. 
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Title PT KAI Buka Lowongan Kerja Bermacam Jenjang Pendidikan dan 

Formasi, Ini Kualifikasinya 

Author Penulis Artikel 

Media Warta Batavia Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Neutral 

Link http://wartabatavia.com/pt-kai-buka-lowongan-kerja-bermacam-jenjang-pendidikan-dan-

formasi-ini-kualifikasinya 

Summary Adapun untuk rincian persyaratan dan tahapan rekrutmen, warga dapat mengakses 

recruitment.kai.id. PT. KAI meminta ke warga agar mewaspadai kepada segala kategori 

bentuk penipuan yang mengatasnamakan rekrutmen KAI, serta melalaikan pihak-pihak yang 

menjanjikan dapat membantu meluluskan peserta rekrut. Pendidikan D3 yaitu jurusan 

Teknik Elektro/Elektronika/Mekatronika, Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Sipil, Teknik 

Listrik, dan Perkeretaapian.  

 

 

 

PT Kereta Api Indonesia (Persero) membuka lowongan kerja untuk bermacam formasi pekerjaan yang 

dapat diikuti oleh bermacam jenjang pendidikan. Program recruitment ini cuma dibuka selama 3 hari. 

Foto/DokJAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) membuka lowongan kerja untuk bermacam 

formasi pekerjaan yang dapat diikuti oleh bermacam jenjang pendidikan. Program recruitment ini cuma 

dibuka selama 3 hari sampai besok Rabu (3/8/2022).Beberapa formasi yang dibutuhkan pada rekrutmen 

ini yaitu tenaga operasional serta Pemeliharaan Fasilitas dan Prasarana. Untuk jenjang SLTA lulusan 

SMA/MA jurusan Ilmu Pengetahuan Alam; SMK/MAK jurusan Teknik Mesin, Otomotif, Ketenagalistrikan, 

Elektro/Elektronika/Mekatronika, dan Bangunan.Pendidikan D3 yaitu jurusan Teknik 

Elektro/Elektronika/Mekatronika, Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Sipil, Teknik Listrik, dan 

Perkeretaapian. Serta jenjang D4/S1 untuk urusan Teknik Elektro/Elektronika/Mekatronika, Teknik 

Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Sipil, Teknik Listrik, dan Perkeretaapian."KAI memberikan Peluang ke 

talenta-talenta the best bangsa untuk berkoalisi dan berkarir di KAI melalui rekrutmen ini," ucap VP Public 

Relations KAI Joni Martinus dalam siaran persnya.Adapun untuk rincian persyaratan dan tahapan 

rekrutmen, warga dapat mengakses recruitment.kai.id.PT. KAI meminta ke warga agar mewaspadai 

kepada segala kategori bentuk penipuan yang mengatasnamakan rekrutmen KAI, serta melalaikan pihak-

pihak yang menjanjikan dapat membantu meluluskan peserta rekrut."Rekrutmen KAI tidak dipungut 

ongkos apapun dan tidak mempergunakan sistem refund, serta tidak bekerja sama dengan agen travel 
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penyedia transportasi atau akomodasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan rekrutmen," tutup 

Joni.Dilansir dari website instagram legal @Kemnaker, berikut beberapa kualifikasinya:- Operasional dan 

Pemeliharaan Kualifikasi: 1. Laki-laki, berumur maksimum 30 tahun 2. Mempunyai tinggi badan minimal 

160 cm dengan berat badan ideal 3. Tidak bertato dan bertindik 4. Tidak pernah diganjar bui berdasar 

putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap 5. Tidak pernah diberhentikan di anak 

perusahaan atau institusi lainnya 6. Tidak mempunyai hubungan pernikahan dengan buruh 

perusahaanKetentuan Spesial 1. Prioritas Penempatan di wilayah Sumatera Bagian Selatan 2. Bersedia 

ditempatkan di semua wilayah kerja PT KAI (Persero) 3. Bersedia ditempatkan pada formasi sesuai 

kebutuhan dan aturan yang berlaku di PT Kereta Api Indonesia (Persero) 4. Penetapan formasi pekerjaan 

didasarkan pada hasil rekrutmen masing-masing pelamar dan kebutuhan perusahaan. 5. Pemilihan 

tempat seleksi tidak menentukan penempatan calon buruh. 
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Title Penerapan K3, Disnaker Sumatra Utara apresiasi perusahaan di 

Tabagsel 

Author _noname 

Media Antara Sumut Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Positive 

Link http://sumut.antaranews.com/berita/493133/penerapan-k3-disnaker-sumut-apresiasi-

perusahaan-di-tabagsel 

Summary "Kita cukup apresiasi PLTA Batang Toru komit menerapkan K3 sebagai upaya melindungi 

karyawannya," ujar Kepala UPT Wilayah V Padang Sidempuan Disnaker Provinsi Sumatra 

Utara, Ali Sakban Pane, dalam keterangan diterima, Selasa (2/7). Tapanuli Unit Pengelola 

Teknis Wilayah V Padang Sidempuan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara mengawasi 

seluruh perusahaan di wilayah Tapsel, Madina, Paluta, Palas, dan Padang Sidempuan 

(Tabagsel). Implementasi penerapan K3 di perusahaan yang berada di wilayah Tapanuli 

Bagian Selatan (Tabagsel) juga sudah cukup baik. Beberapa indikatornya seperti 

terbentuknya P2K3 di sejumlah perusahaan, adanya Ahli K3 di perusahaan, klinik, dokter 

perusahaan. 

 

Tapanuli Unit Pengelola Teknis Wilayah V Padang Sidempuan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara 

mengawasi seluruh perusahaan di wilayah Tapsel, Madina, Paluta, Palas, dan Padang Sidempuan 

(Tabagsel).Implementasi penerapan K3 di perusahaan yang berada di wilayah Tapanuli Bagian Selatan 

(Tabagsel) juga sudah cukup baik.Beberapa indikatornya seperti terbentuknya P2K3 di sejumlah 

perusahaan, adanya Ahli K3 di perusahaan, klinik, dokter perusahaan. Hingga simulasi tanggap darurat, 

simulasi Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan lainnya.Dalam implementasi Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Sumatera Utara mencontohkan PLTA Batang 

Toru. Yang dinilai mengalami kemajuan positif (baik)."Kita cukup apresiasi PLTA Batang Toru komit 

menerapkan K3 sebagai upaya melindungi karyawannya," ujar Kepala UPT Wilayah V Padang Sidempuan 

Disnaker Provinsi Sumatra Utara, Ali Sakban Pane, dalam keterangan diterima, Selasa (2/7).Cukup 

beralasan, kata dia. Dimana PLTA Batang Toru membentuk panitia pembina keselamatan dan kesehatan 

kerja (P2K3) sesuai tuntutan Permen Naker RI nomor 4 Tahun 1987.Lalu dilengkapi klinik, dokter 

perusahaan, prosedur kerja. Semua itu sebagai upaya menurunkan angka terjadi nya kecelakaan di PLTA 

Batang Toru (safety farst)."Bahkan Tahun 2020 PLTA Batang Toru menerima penghargaan kecelakaan 

nihil dari Kementerian Tenaga Kerja RI selama kurun waktu 2017-2019," sebutnya.Dikatakan, Perusahaan 

yang mempekerjakan karyawan nya di darat, laut, dan udara wajib memberikan perlindungan melalui 

K3.Perusahaan yang mempekerjakan lebih kurang 100 orang tenaga kerja tetapi memiliki risiko tinggi 

terjadinya kecelakaan kerja di lokasi kerja wajib membentuk struktur P2K3."P2K3 gabungan pengusaha, 

kontraktor, sub kontraktor, dan tenaga kerja. Wadah ini diminta tak diminta wajib memberi saran dan 

pertimbangan masalah K3. Misalnya selama pandemi COVID-19 di wajibkan protokol kesehatan secara 

ketat," tegasnya. 
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Title Genjot Kualitas SDM Vokasi Lewat Perpres 68 Tahun 

2022 

Author Medcom.Id Developer 

Media Medcom.id Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/Rb1pgGzN-genjot-kualitas-sdm-

vokasi-lewat-perpres-68-tahun-2022 

Summary Untuk menyosialisasikan Perpres 68/2022 tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menggelar kegiatan Sosialisasi dan Penyusunan 

Tindak Lanjut Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan 

Vokasi dan Pelatihan Vokasi.  

 

Pemerintah mengambil langkah untuk melakukan perubahan mendasar dan menyeluruh terhadap 

sistem pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi untuk mewujudkan visi Indonesia tahun 2045. Yaitu 

Indonesia yang Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur.Langkah tersebut dilakukan dengan menerbitkan 

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan 

Vokasi. Perpres ini merupakan perluasan dari Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi 

SMK dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.Regulasi ini 

tidak hanya berlaku untuk SMK, namun berlaku juga untuk satuan pendidikan vokasi dari unsur 

Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan Lembaga Pelatihan Vokasi. Sebagai tindak lanjut 

dari terbitnya Perpres 68/2022 tersebut, pemerintah akan membentuk Tim Koordinasi Nasional Vokasi 

(TKNV) dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko 

PMK) sebagai Ketua.Selain itu, pemerintah juga akan menyusun Strategi Nasional Revitalisasi Pendidikan 

Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang saat ini masih dalam proses pembahasan.Pelaksana Tugas (Plt) Direktur 

Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Saryadi mengatakan, implementasi 

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 merupakan upaya untuk mengatasi masalah, tantangan, dan 

menjawab kebutuhan saat ini. Untuk menyosialisasikan Perpres 68/2022 tersebut, Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menggelar kegiatan Sosialisasi dan 

Penyusunan Tindak Lanjut Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan 

Vokasi dan Pelatihan Vokasi.Saryadi menuturkan, kegiatan sosialisasi diselenggarakan sebagai salah satu 

media dan ajang untuk konsolidasi guna menyamakan persepsi, menginternalisasi substansi. Selain itu 

juga memadukan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh para pihak dalam mewujudkan Pendidikan 

Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang berkualitas, dan mampu menjawab tantangan kebutuhan SDM saat ini 

dan masa mendatang."Kami telah melakukan sosialisasi Perpres 68/2022 di Riau untuk Wilayah Indonesia 

Bagian Barat, dan di Makassar untuk Wilayah Indonesia Bagian Timur. Dan saat ini tengah dilaksanakan 

sosialisasi untuk wilayah Indonesia bagian tengah yang meliputi provinsi di seluruh Pulau Jawa, Bali, Nusa 

Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur," ujar Saryadi dalam siaran persnya.Pada kesempatan yang 

sama, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Kemenko 

PMK, Aris Darmansyah, mengatakan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi bertujuan untuk 

memperkuat orkestrasi penyelenggaraan vokasi sehingga perlu dibentuk Tim Koordinasi Nasional Vokasi 

(TKNV). Tim ini bertugas mengoordinasikan pemangku kepentingan terkait serta meningkatkan SDM 

berkualitas dan berdaya saing guna menyongsong Indonesia Emas 2045."Dalam pembangunan sumber 

daya manusia, kita harapkan SDM dapat memanfaatkan infrastruktur yang telah dibangun, tentunya SDM 
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yang terampil, kreatif, inovatif, dan adaptif yang saat ini belum dapat dipenuhi secara optimal," kata 

Aris.Tujuannya agar diperoleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan 

DUDIKA. Ia berharap, program pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dapat menghasilkan lulusan yang 

sesuai dengan kebutuhan industri.Selain itu, sebagai lembaga yang mewakili sektor swasta, KADIN 

Indonesia diharapkan bisa memberikan peran yang penting dalam pengembangan pendidikan dan 

pelatihan vokasi. Aris menambahkan, dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2022 terdapat pembagian tugas 

pendidikan vokasi yang dikoordinasikan oleh Kemendikbudristek dan pelatihan vokasi yang 

dikoordinasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan."Sebelumnya KADIN hanya sebagai objek, untuk 

menerima lulusan, baik dari SMK maupun Perguruan Tinggi Vokasi. Tetapi dengan adanya Perpres 

68/2022 ini, KADIN juga sebagai subjek yang bersama-sama mencetak SDM unggul, salah satunya dengan 

peran menyusun SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), di mana KADIN sangat 

memahami hal itu," katanya.| 
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Title Sistem Satu Kanal PMI ke Malaysia, Koalisi SPSK Minta 

Kemenaker Terbuka 

Author Yudo Dahono 

Media Berita Satu Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.beritasatu.com/news/959121/sistem-satu-kanal-pmi-ke-malaysia-koalisi-spsk-

minta-kemenaker-terbuka 

Summary "Kami mendesak Menaker membuka informasi tentang sistem satu kanal atau one channel 

systemyang diklaim menjadi jalan terbaik untuk mencegah eksploitasi PMI di Malaysia. 

"Kami mendesak Menaker membuka informasi tentang sistem satu kanal atau one channel 

systemyang diklaim menjadi jalan terbaik untuk mencegah eksploitasi PMI di Malaysia. 

Koalisi Publik untuk Perbaikan SPSK (Koalisi SPSK) mendesak Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) membuka informasi soal one channel system (OCS) atau sistem satu kanal. 

Diketahui sistem satu kanal digunakan dalam penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) 

di Malaysia. 

 

 

 

 Koalisi Publik untuk Perbaikan SPSK (Koalisi SPSK) mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

membuka informasi soal one channel system (OCS) atau sistem satu kanal. Diketahui sistem satu kanal 

digunakan dalam penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Koordinator Koalisi SPSK, 

Fuad Adnan mengatakan bahwa pemerintah tidak membuka informasi yang jelas tentang sistem satu 

kanal yang digunakan untuk penempatan PMI ke Malaysia. "Kami mendesak Menaker membuka 

informasi tentang sistem satu kanal atau one channel systemyang diklaim menjadi jalan terbaik untuk 

mencegah eksploitasi PMI di Malaysia. Jangan sampai sistem ini malah tidak bermanfaat dan justu 

merugikan PMI. Semakin terbuka informasi kepada publik, tentu semakin baik," kata Fuad melalui 

keterangan, Selasa (2/8/2022).Menurut Fuad, berdasarkan pengalaman sistem penempatan satu kanal 

(SPSK) di Arab Saudi, skema tersebut sangat rentan dengan monopoli segelintir pengusaha dan asosiasi 

perusahaan penempatan tertentu. Karena itu agar skema tersebut tidak terulang, Fuad menegaskan 

Kemnaker harus bersifat terbuka menyampaikan informasi tentang sistem satu kanal (OCS) dengan 

sejelas-jelasnya. Serta memastikan bahwa sistem satu kanal terbuka bagi semua pemangku kepentingan 

(stakeholder) penempatan PMI ke Malaysia."Kemnaker harus terbuka dan menjelaskan dengan utuh 

skema one channel system ini. Supaya tidak muncul kekhawatiran bahwa SPSK ini, seperti halnya di Saudi 
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hanya jadi alat untuk memonopoli bisnis penempatan PMI," tutur dia.Mantan aktivis HMI ini juga 

mengungkapkan pihaknya akan terus melakukan pengawasan atas sistem satu kanal tersebut. Jika 

ditemukan indikasi perilaku korupsi atau pelanggaran hukum dalam penetapan sistem satu kanal ke 

Malaysia, kata Fuad, Koalisi SPSK bakal menjadi inisiator utama untuk membawa hal tersebut ke jalur 

hukum. "Hati-hati jika ada kongkalikong dalam penetapan sistem satu kanal, kami bersama kelompok 

masyarakat sipil yang lain akan mengadukan hal ini ke penegak hukum. Kami tidak ingin hak 

konstitusional PMI untuk bekerja, dirampas oleh segelintir pengusaha yang serakah," sambungnya. 

Sebelumnya Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Dita Indah Sari menyatakan penempatan 

PMI ke Malaysia akan terbuka bagi semua perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) dan 

agensi manapun. Menurutnya, ketentuan tersebut dibuat supaya tidak ada asosiasi P3MI atau agensi 

apapun yang berusaha melakukan monopoli atas penempatan PMI di Malaysia. Koalisi Publik untuk 

Perbaikan SPSK (Koalisi SPSK) mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) membuka informasi 

soal one channel system (OCS) atau sistem satu kanal. Diketahui sistem satu kanal digunakan dalam 

penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Koordinator Koalisi SPSK, Fuad Adnan 

mengatakan bahwa pemerintah tidak membuka informasi yang jelas tentang sistem satu kanal yang 

digunakan untuk penempatan PMI ke Malaysia. "Kami mendesak Menaker membuka informasi tentang 

sistem satu kanal atau one channel systemyang diklaim menjadi jalan terbaik untuk mencegah eksploitasi 

PMI di Malaysia. Jangan sampai sistem ini malah tidak bermanfaat dan justu merugikan PMI. Semakin 

terbuka informasi kepada publik, tentu semakin baik," kata Fuad melalui keterangan, Selasa 

(2/8/2022).Menurut Fuad, berdasarkan pengalaman sistem penempatan satu kanal (SPSK) di Arab Saudi, 

skema tersebut sangat rentan dengan monopoli segelintir pengusaha dan asosiasi perusahaan 

penempatan tertentu. Karena itu agar skema tersebut tidak terulang, Fuad menegaskan Kemnaker harus 

bersifat terbuka menyampaikan informasi tentang sistem satu kanal (OCS) dengan sejelas-jelasnya. Serta 

memastikan bahwa sistem satu kanal terbuka bagi semua pemangku kepentingan (stakeholder) 

penempatan PMI ke Malaysia. "Kemnaker harus terbuka dan menjelaskan dengan utuh skema one 

channel system ini. Supaya tidak muncul kekhawatiran bahwa SPSK ini, seperti halnya di Saudi hanya jadi 

alat untuk memonopoli bisnis penempatan PMI," tutur dia. Mantan aktivis HMI ini juga mengungkapkan 

pihaknya akan terus melakukan pengawasan atas sistem satu kanal tersebut. Jika ditemukan indikasi 

perilaku korupsi atau pelanggaran hukum dalam penetapan sistem satu kanal ke Malaysia, kata Fuad, 

Koalisi SPSK bakal menjadi inisiator utama untuk membawa hal tersebut ke jalur hukum. "Hati-hati jika 

ada kongkalikong dalam penetapan sistem satu kanal, kami bersama kelompok masyarakat sipil yang lain 

akan mengadukan hal ini ke penegak hukum. Kami tidak ingin hak konstitusional PMI untuk bekerja, 

dirampas oleh segelintir pengusaha yang serakah," sambungnya. Sebelumnya Staf Khusus Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker), Dita Indah Sari menyatakan penempatan PMI ke Malaysia akan terbuka bagi 

semua perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) dan agensi manapun. Menurutnya, 

ketentuan tersebut dibuat supaya tidak ada asosiasi P3MI atau agensi apapun yang berusaha melakukan 

monopoli atas penempatan PMI di Malaysia. 
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Title Info Loker BUMN: PT KAI Kereta Api Indonesia Buka Lowongan 

Agustus 2022, Berikut Syarat dan Kualifikasinya 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Bekasi Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Neutral 

Link http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-125166804/info-loker-bumn-pt-kai-kereta-

api-indonesia-buka-lowongan-agustus-2022-berikut-syarat-dan-kualifikasinya 

Summary Informasi lowongan kerja (loker) BUMN terbaru bulan Agustus 2022 tersedia bagi Anda yang 

sedang mencari kesempatan untuk mulai bekerja dan berkarir. Perusahaan yang merupakan 

bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Kereta Api (Persero) sedang membuka 

lowongan kerja bulan Agustus 2022. Sedangkan loker di PT Kereta Api (Persero) KAI di bulan 

Agustus 2022 ini memiliki ketentuan khusus bagi pelamar untuk bersedia ditempatkan di 

seluruh wilayah kerja di Indonesia. - Bersedia ditempatkan pada formasi sesuai kebutuhan 

dan aturan yang berlaku di PT Kereta Api Indonesia (Persero). 

 

Informasi lowongan kerja (loker) BUMN terbaru bulan Agustus 2022 tersedia bagi Anda yang sedang 

mencari kesempatan untuk mulai bekerja dan berkarir.Perusahaan yang merupakan bagian dari Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN), PT Kereta Api (Persero) sedang membuka lowongan kerja bulan Agustus 

2022.PT Kereta Api (Persero) atau biasa disingkat PT KAI sedang membuka lowongan Agustus untuk laki-

laki dengan usia maksimal 30 tahun untuk mengisi satu posisi yang tersedia.Untuk posisi loker yang 

tersedia di PT KAI diantaranya adalah Operasional dan Pemeliharaan dengan memiliki tinggi badan juga 

berat badan ideal.Sedangkan loker di PT Kereta Api (Persero) KAI di bulan Agustus 2022 ini memiliki 

ketentuan khusus bagi pelamar untuk bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja di Indonesia.Dikutip 

PikiranRakyat-Bekasi.com dari Instagram @kemnaker pada Selasa, 2 Agustus 2022, simak persyaratan 

dan ketentuan khusus untuk posisi tersebut sebagai berikut.Kualifikasi Operasional dan Pemeliharaan PT 

KAI:- Laki-laki, usia maksimal 30 tahun- Tinggi badan minimal 160 cm dengan berat badan ideal- Tidak 

bertato dan bertindik- Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum- Tidak pernah diberhentikan di anak perusahaan atau institusi lainnya- Tidak 

memiliki hubungan perkawinan dengan pekerja perusahaanKetentuan Khusus Operasional dan 

Pemeliharaan PT KAI:- Prioritas penempatan di wilayah Sumatera Bagian Selatan- Bersedia ditempatkan 

di seluruh wilayah kerja PT KAI (Persero)- Bersedia ditempatkan pada formasi sesuai kebutuhan dan 

aturan yang berlaku di PT Kereta Api Indonesia (Persero)- Penetapan formasi pekerjaan didasarkan pada 

hasil seleksi rekrutmen masing-masing pelamar dan kebutuhan perusahaan- Pemilihan lokasi seleksi 

tidak menentukan penempatan calon pekerjaBagi Anda yang berminat, bisa melamar lowongan kerja 

tersebut paling lambat tanggal 03 Agustus 2022.Itulah informasi lowongan kerja BUMN terbaru Agustus 

2022 yang tersedia dalam waktu terbatas dan statusnya bisa berubah sewaktu-waktu.Untuk info lebih 

lanjut, Anda bisa mengunjungi Instagram @kemnaker atau kunjungi Website 

https://recruitment.kai.id/.Ikuti berita PikiranRakyat-Bekasi.com lainnya di Google News. 

  



 

73 

 

Title Menaker Minta PAPPRI Perbaiki Kesejahteraan Pekerja Seni 

Musik 

Author _noname 

Media Batam Today Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Positive 

Link http://batamtoday.com/home/read/179154/Menaker-Minta-PAPPRI-Perbaiki-

Kesejahteraan-Pekerja-Seni-Musik 

Summary Menaker Ida Fauziyah berpendapat para pekerja seni musik sering mengalami masalah mulai 

dari upah kontrak kerja, hak cipta hingga permasalahan kesetaraan, diskriminasi dan 

pelecehan yang terjadi terutama pada pekerja perempuan. Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida 

Fauziyah meminta para pimpinan dan anggota DPP Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu 

dan Pemusik RI (PAPPRI) mampu menjalankan tugasnya dan membawa kemajuan nyata bagi 

organisasi, bagi kesejahteraan para pekerja musik sebagai anggota PAPPRI dan juga bagi 

pembangunan Bangsa Indonesia pada umumnya. "Saya yakin dengan pelantikan ini PAPPRI 

akan tetap terus membuktikan komitmennya untuk melawan segala bentuk diskriminasi, 

kekerasan dan pelecehan yang ada di dunia permusikan Indonesia," katanya saat mengikuti 

pelantikan dan pengukuhan DPP PAPPRI secara virtual di Jakarta, Senin (1/8/2022), demikian 

dikutip laman Kemnaker. Ida Fauziyah menambahkan, kesenian di Indonesia tak pernah 

kekurangan jumlah perempuan. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah meminta para pimpinan dan anggota DPP Persatuan Artis 

Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik RI (PAPPRI) mampu menjalankan tugasnya dan membawa 

kemajuan nyata bagi organisasi, bagi kesejahteraan para pekerja musik sebagai anggota PAPPRI dan juga 

bagi pembangunan Bangsa Indonesia pada umumnya.Menaker Ida Fauziyah berpendapat para pekerja 

seni musik sering mengalami masalah mulai dari upah kontrak kerja, hak cipta hingga permasalahan 

kesetaraan, diskriminasi dan pelecehan yang terjadi terutama pada pekerja perempuan."Saya yakin 

dengan pelantikan ini PAPPRI akan tetap terus membuktikan komitmennya untuk melawan segala bentuk 

diskriminasi, kekerasan dan pelecehan yang ada di dunia permusikan Indonesia," katanya saat mengikuti 

pelantikan dan pengukuhan DPP PAPPRI secara virtual di Jakarta, Senin (1/8/2022), demikian dikutip 

laman Kemnaker.Ida Fauziyah menambahkan, kesenian di Indonesia tak pernah kekurangan jumlah 

perempuan. Namun, adanya PAPPRI sebagai wadah yang menghimpun para pekerja seni di bidang musik, 
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menjadi angin segar yang membawa harapan bagi perbaikan kesejahteraan dan kesetaraan bagi para 

anggotanya.Ia pun sangat mengapresiasi acara pelantikan PAPPRI yang juga diisi dengan penghargaan 

kepada para pemusik legendaris kita. "Hal ini menunjukkan komitmen PAPPRI untuk terus memberi 

perhatian dan penghargaan kepada para artis dan pekerja musik yang telah berkontribusi besar bagi 

dunia permusikan di Indonesia," ujarnya.Sementara Ketua Umum PAPPRI, Tony Wenas, mengatakan 

pihaknya akan bermitra dengan pemerintah dalam memimpin PAPPRI dalam mengurus para musi dan 

penyanyi di Indonesia. Termasuk dalam memerangi segala bentuk diskriminasi, kekerasan dan pelecehan 

yang ada di dunia permusikan Indonesia."Kita akan bermitra dengan pemerintah untuk mengangkat 

kesejahteraan para pekerja seni musik. Sebab tak dipungkiri, pekerja seni sering mengalami masalah 

mulai dari upah kontrak kerja, hak cipta hingga permasalahan kesetaraan, diskriminasi dan pelecehan 

yang terjadi, terutama pada pekerja perempuan," ujar Tony yang terpilih sebagai Ketum dalam Munas 

PAPPRI di Mataram, Nusa Tenggara Barat, awal Maret 2022 lalu. 
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Title Jangan Asal Mengajukan Resign jika Ada pada 6 Situasi Ini, 

Emosi Sesaat Salah Satunya 

Author _noname 

Media Portal Jember Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Positive 

Link http://portaljember.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-165164483/jangan-asal-

mengajukan-resign-jika-ada-pada-6-situasi-ini-emosi-sesaat-salah-satunya 

Summary Berikut informasi mengenai pengajuan resign yang tidak boleh dilakukan secara asal terlebih 

saat berada dalam 6 situasi ini. Secara umum orang akan bekerja supaya dapat mempunyai 

penghasilan yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pekerjaan 

tersebut dapat terdiri dari beraneka ragam jenis seperti halnya menjadi wirausaha maupun 

karyawan dari suatu perusahaan. Secara umum para pekerja mempunyai harapan agar 

lingkungan kerja yang mereka miliki dapat mendukung tumbuh kembang karir mereka. 

 

 

 

Secara umum orang akan bekerja supaya dapat mempunyai penghasilan yang digunakan untuk 

mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari.Pekerjaan tersebut dapat terdiri dari beraneka ragam jenis 

seperti halnya menjadi wirausaha maupun karyawan dari suatu perusahaan.Secara umum para pekerja 

mempunyai harapan agar lingkungan kerja yang mereka miliki dapat mendukung tumbuh kembang karir 

mereka.Oleh karena itu terdapat sebagian pekerja yang memilih untuk keluar atau resign dari pekerjaan 

yang dimiliki karena sudah merasa tidak cocok.Namun pada dasarnya alasan dari pekerja resign dapat 

sangat beragam dan komplek dimana bisa berbeda antara satu dengan yang lain.Berikut informasi 

mengenai pengajuan resign yang tidak boleh dilakukan secara asal terlebih saat berada dalam 6 situasi 

ini.Informasi terkait resign tersebut dilansir PortalJember. com dari Instagram @kemnaker pada 

postingan 27 Juli 2022.Pada postingan tersebut disampaikan bahwa para pekerja jangan mengajukan 

resign apabila berada pada situasi seperti berikut ini.1. Belum mendapatkan pekerjaan yang baru.2. Baru 

saja mendapatkan kenaikan gaji.3. Merasa emosi untuk sesaat.4. Merasa tidak cocok dengan atasan.5. 

Merasa jenuh namun tidak memiliki rencana apapun.6. Baru saja mendapatkan promosi. 
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Title Berada dalam Masa Adaptasi di Kantor Baru? Hindari 4 Hal 

Ini 

Author _noname 

Media Portal Jember Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Neutral 

Link http://portaljember.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-165164536/berada-dalam-masa-

adaptasi-di-kantor-baru-hindari-4-hal-ini 

Summary Berikut informasi mengenai 4 hal yang perlu dihindari saat berada dalam masa adaptasi di 

kantor baru yang penting untuk diketahui. Pada postingan tersebut dipaparkan untuk 

mengusahakan menghindari 4 hal ini ketika sedang beradaptasi di kantor yang baru, dimana 

keempat hal tersebut adalah sebagai berikut. Masa dimana akan memasuki kantor baru 

tentunya dapat menjadi kenangan tersendiri bagi para pekerja. Yang dimaksud dengan 

kantor baru dapat berarti memang baru diterima untuk bekerja di tempat tersebut maupun 

pindahan dari cabang lainnya. 

 

 

 

Masa dimana akan memasuki kantor baru tentunya dapat menjadi kenangan tersendiri bagi para 

pekerja.Yang dimaksud dengan kantor baru dapat berarti memang baru diterima untuk bekerja di tempat 

tersebut maupun pindahan dari cabang lainnya.Pada saat awal mula pekerja masuk di kantor baru, maka 

biasanya akan terdapat masa adaptasi untuk menyesuaikan dengan lingkungan kerja yang 

baru.Umumnya pekerja yang ada di kantor baru akan berkenalan dengan rekan kerja barunya dan 

mempelajari apa yang menjadi tugasnya di tempat tersebut.Namun tentunya pada saat berada dalam 

masa adaptasi tersebut para pekerja tetap perlu untuk menjaga sikap secara profesional.Berikut 

informasi mengenai 4 hal yang perlu dihindari saat berada dalam masa adaptasi di kantor baru yang 

penting untuk diketahui.Informasi mengenai beradaptasi tersebut dilansir PortalJember. com dari 

Instagram @kemnaker pada postingan 25 Juli 2022.Pada postingan tersebut dipaparkan untuk 

mengusahakan menghindari 4 hal ini ketika sedang beradaptasi di kantor yang baru, dimana keempat hal 

tersebut adalah sebagai berikut.1. Mempunyai asumsi bahwa dirinya tahu akan segala hal.2. Merasa 

minder atau tidak percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki.3. Termakan atau terpengaruh dengan 

gosip yang ada di kantor baru.4. Menghindar dari pergaulan yang ada di kantor baru. 
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Title BSU 2022 Cair Hari ini? Resmi! Kemnaker dan BPJS 

Ketenagakerjaan Sampaikan Ini 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-794039043/bsu-2022-cair-hari-ini-resmi-

kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerjaan-sampaikan-ini 

Summary Benarkah BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta akan cair hari ini? simak informasi 

lengkapnya di sini. Lantas, setelah Juni BLT tersebut belum juga cair, apakah BSU 2022 akan 

cair hari ini, tepatnya di 1 Juli?. Memasuki awal bulan Juli, wacana tentang BSU 2022 akan 

cair kian santer diberitakan. Calon penerima BSU 2022 atau BSU Ketenagakerjaan kini harap-

harap cemas, menantikan BLT subsidi gaji Rp1 juta itu segera cair. 

 

 

 

Benarkah BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta akan cair hari ini? simak informasi lengkapnya di 

sini.Memasuki awal bulan Juli, wacana tentang BSU 2022 akan cair kian santer diberitakan.Calon 

penerima BSU 2022 atau BSU Ketenagakerjaan kini harap-harap cemas, menantikan BLT subsidi gaji Rp1 

juta itu segera cair.BLT Subsidi gaji Rp1 juta yang digadang-gadang cair pada April lalu itu, belum 

terealisasi sampai sekarang.Lantas, setelah Juni BLT tersebut belum juga cair, apakah BSU 2022 akan cair 

hari ini, tepatnya di 1 Juli?Pihak Kemnaker sendiri telah mengungkapkan bahwa ada beberapa prosedur 

yang masih dalam tahap perampungan.Kemnaker masih mempersiapkan terkait instrumen kebijakan 

pencairan BSU 2022. Hal tersebut dilakukan agar program BSU dapat dijalankan dengan tepat, cepat, 

akurat dan akuntabel. 
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Title BSU 2022 Sudah Cair ke Rekening? Buruan Cek Namamu di Link 

Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan, Klik di Sini 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayojakarta.com/news/pr-764034752/bsu-2022-sudah-cair-ke-rekening-

buruan-cek-namamu-di-link-kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerjaan-klik-di-sini 

Summary Pertanyaan kapan BSU 2022 cair hingga kini masih digaungkan oleh para pekerja dan buruh. 

BSU 2022 cair Rp 1 Juta kepada pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta. Bantuan BSU 

BPJS Ketenagakerjaan jumlahnya senilai Rp1 juta, yang akan dibagikan kepada 8,8 juta 

pekerja atau buruh dari 8,8 triliun anggaran yang disiapkan oleh pemerintah. Lantas apakah 

benar BSU 2022 sudah cair di bulan Agustus ini?. 

 

Benarkah BSU 2022 sudah cair? Pertanyaan kapan BSU 2022 cair hingga kini masih digaungkan oleh para 

pekerja dan buruh.BSU 2022 cair Rp 1 Juta kepada pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta.Lantas 

apakah benar BSU 2022 sudah cair di bulan Agustus ini?Simak informasinya seperti dilansir AyoJakarta. 

com dari AyoBandung. com dengan judulProgram bantuan BSU 2022 diadakan oleh pemerintah sebagai 

upaya memulihkan situasi ekonomi akibat dampak dari pandemi Covid-19.Pemerintah awalnya 

mengadakan program bantuan BSU 2022 Ketenagakerjaan sejak tahun 2020 yang lalu.Bantuan BSU BPJS 

Ketenagakerjaan jumlahnya senilai Rp1 juta, yang akan dibagikan kepada 8,8 juta pekerja atau buruh dari 

8,8 triliun anggaran yang disiapkan oleh pemerintah.Lantas bagaimana cara mengecek pekerja atau 

buruh yang termasuk dalam penerima BSU atau tidak? berikut adalah pembahasannya. 
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Title Hanya Bisa Gigit Jari Karyawan Rest Area, Ditengah Gencarnya 

Pembangunan Tol 

Author Menit Ago 

Media Putrabhayangkara.com Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Negative 

Link http://putrabhayangkara.com/hanya-bisa-gigit-jari-karyawan-rest-area-ditengah-

gencarnya-pembangunan-tol 

Summary LAMPUNG- Tol Trans Sumatra sudah tidak asing lagi ditelinga kita bagi masyarakat pulau 

Sumatra yang sering melewati tol Terbanggi besar pematang panggang kayu agung 

Palembang. Selasa (02/08/2022). Di tengah gencarnya pembangunan jalan tol menyisakan 

duka buat pekerja rest area yang di kelola Hutama Karya, pasalnya masih banyak pekerja rest 

area 269,277,306 dan 311 yang masih mendapatkan gaji di bawah upah minimun propinsi. 

Alex Noven Ketua Federasi Serikat Pekerja Transportasi Seluruh Indonesia Cabang Sumatra 

Selatan kecewa dengan Hutama karya cabang lampung diduga membiarkan terjadinya upah 

murah dan tidak memiliki kontrak kerja yang pasti. Saya mendapat laporan bahwa masih 

banyak rest area yang di kelola Hutama Karya khususnya tol terpeka yang melanggar undang 

undang ketenagakerjaan Republik Indonesia. 

 

 

 

LAMPUNG- Tol Trans Sumatra sudah tidak asing lagi ditelinga kita bagi masyarakat pulau Sumatra yang 

sering melewati tol Terbanggi besar pematang panggang kayu agung Palembang. Selasa (02/08/2022). 

Di tengah gencarnya pembangunan jalan tol menyisakan duka buat pekerja rest area yang di kelola 

Hutama Karya, pasalnya masih banyak pekerja rest area 269,277,306 dan 311 yang masih mendapatkan 

gaji di bawah upah minimun propinsi. Alex Noven Ketua Federasi Serikat Pekerja Transportasi Seluruh 

Indonesia Cabang Sumatra Selatan kecewa dengan Hutama karya cabang lampung diduga membiarkan 

terjadinya upah murah dan tidak memiliki kontrak kerja yang pasti. Saya mendapat laporan bahwa masih 

banyak rest area yang di kelola Hutama Karya khususnya tol terpeka yang melanggar undang undang 

ketenagakerjaan Republik Indonesia. BBJS ketenagakerjaan juga tidak ada sama sekali itu bisa dikenakan 

sangsi berdasarkan Undang - Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan pasal UU RI NO. 

40 TAHUN 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sesuai dengan yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU Cipta Kerja"), pada prinsipnya pengusaha 

dilarang membayarkan upah pekerja lebih rendah dari upah minimum. Di sisi lain, pengusaha wajib 
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membayar upah kepada pekerja sesuai dengan kesepakatan yang tidak boleh lebih rendah dari jumlah 

yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, pekerja dapat menempuh upaya 

pidana, yakni dengan melaporkan ke pihak kepolisian. Bagi pengusaha yang membayar upah lebih rendah 

dari upah minimum dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun 

dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta.Dasar Hukum: 1. Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; 3. Peraturan Nomor 121 Tahun 2019 tentang Upah 

Minimum Provinsi Tahun 2020; 4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-

226/MEN/2000 6. tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal UU 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 

21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum. Tegas bang Alek 

Noven panggilan akrabnya,"Hutama Karya segera untuk perbaiki pengkajian karyawan rest area yang 

sudah di tentukan undang-undang pemerintah dan harus memberi contoh yang baik karena perusahaan 

BUMN. (Raharja/Che)Share this. FacebookPinterestTwitterLinkedin 32 total views, 32 views today Polres 

Puncak Jaya - Dalam rangka memeriahkan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia 

yang ke-77, Kepala Kepolisian Resor Puncak Jaya AKBP Kuswara, S.H, S.I.K, M.H mengikuti upacara 

pembukaan perlombaan bola voli dan futsal putri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kab. 

Puncak Jaya, Selasa [. 
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Title Terima Alat Dari Kemenaker, Lab K3 Akan Berikan Pelayanan 

Terbaik - Media Center Provinsi Kalimantan Selatan 

Author Diposkan Oleh 

Arief Rh 

Media Diskominfomc.kalselprov Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Positive 

Link http://diskominfomc.kalselprov.go.id/2022/08/02/terima-alat-dari-kemenaker-lab-k3-

akan-berikan-pelayanan-terbaik 

Summary Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalimantan Selatan) melalui Badan Layanan Umum 

Daerah (BLUD) Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Lab K3) Prov. Kalimantan 

Selatan yang merupakan binaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan 

Selatan menerima hibah berupa alat ukur Antropometri portable dari Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan 

Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. "Kami sangat 

berterima kasih kepada pusat bahwa kami menjadi salah satu dari 18 Balai K3 UPTP dan 

UPTD yang mendapat Hibah alat ergonomi ini," ucap kepala Disnakertrans Kalimantan 

Selatan, Irfan Sayuti, Banjarmasin, Selasa (2/8/2022). Sementara itu, Kepala Lab K3 

Kalimantan Selatan, Syarifah Norhani menambahkan pemberian alat dari pusat ini 

merupakan kali pertama yang didapat. 

 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalimantan Selatan) melalui Badan Layanan Umum Daerah 

(BLUD) Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Lab K3) Prov. Kalimantan Selatan yang 

merupakan binaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan menerima hibah 

berupa alat ukur Antropometri portable dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik 

Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja. "Kami sangat berterima kasih kepada pusat bahwa kami menjadi salah satu dari 18 Balai 

K3 UPTP dan UPTD yang mendapat Hibah alat ergonomi ini," ucap kepala Disnakertrans Kalimantan 

Selatan, Irfan Sayuti, Banjarmasin, Selasa (2/8/2022). Ia berpesan kepada staf yang menggunakan alat 

tersebut, agar dirawat dan dijaga supaya bisa bertahan dalam jangka panjang. "Dengan penambahan alat 

ergonomi di Lab K3, tentunya akan sangat menunjang kegiatan pengujian pelayanan supaya lebih 

maksimal," tuturnya. Sementara itu, Kepala Lab K3 Kalimantan Selatan, Syarifah Norhani menambahkan 

pemberian alat dari pusat ini merupakan kali pertama yang didapat. "Antropometri portable merupakan 

alat yang berguna untuk mengukur lingkungan kerja seperti pengukuran kursi kerja dengan meja kerja 

yang mana harus sesuai SOP, apabila tidak, maka akan diberi masukan kepada perusahaan," ungkapnya. 

Sebelumnya pihak Lab K3 juga mempunyai alat ini, akan tetapi untuk alat hibah yang baru lebih lengkap 

serta multifungsi. Pemeriksaan menggunakan alat tersebut sangatlah berguna bagi pegawai dalam 

jangka waktu panjang."Karena rata-rata pegawai di perusahaan itu bisa duduk di depan layar lebih dari 

lima jam, apabila tidak kita sesuaikan dengan SOP, maka bisa menyebabkan munculnya penyakit 

berbahaya seperti diabetes melitus, obesitas, jantung, sakit pinggang dan masih banyak lagi," 

pungkasnya. MC Kalimantan Selatan/usu. 
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Title Penerapan K3 di Perusahaan Tabagsel Cukup Baik, Disnaker 

Sumatra Utara Beri Apresiasi 

Author _noname 

Media Riauin.com Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.riauin.com/read-31194-2022-08-02-penerapan-k3-di-perusahaan-tabagsel-

cukup-baik-disnaker-sumut-beri-apresiasi.html 

Summary "Kita cukup apresiasi PLTA Batang Toru komit menerapkan K3 sebagai upaya melindungi 

karyawannya," ujar Kepala UPT Wilayah V Padang Sidempuan Disnaker Provinsi Sumatra 

Utara, Ali Sakban Pane, dalam keterangan diterima, Selasa (2/7) dikutip dari antara. 

RIAUIN.COM- Unit Pengelola Teknis Wilayah V Padang Sidempuan Dinas Tenaga Kerja 

Provinsi Sumatera Utara mengawasi seluruh perusahaan di wilayah Tapsel, Madina, Paluta, 

Palas, dan Padang Sidempuan (Tabagsel). Implementasi penerapan K3 di perusahaan yang 

berada di wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) juga sudah cukup baik. Dalam 

implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi 

Sumatera Utara mencontohkan PLTA Batang Toru. 

 

RIAUIN.COM - Unit Pengelola Teknis Wilayah V Padang Sidempuan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera 

Utara mengawasi seluruh perusahaan di wilayah Tapsel, Madina, Paluta, Palas, dan Padang Sidempuan 

(Tabagsel).Implementasi penerapan K3 di perusahaan yang berada di wilayah Tapanuli Bagian Selatan 

(Tabagsel) juga sudah cukup baik.Beberapa indikatornya seperti terbentuknya P2K3 di sejumlah 

perusahaan, adanya Ahli K3 di perusahaan, klinik, dokter perusahaan. Hingga simulasi tanggap darurat, 

simulasi Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan lainnya.Dalam implementasi Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Sumatera Utara mencontohkan PLTA Batang 

Toru. Yang dinilai mengalami kemajuan positif (baik)."Kita cukup apresiasi PLTA Batang Toru komit 

menerapkan K3 sebagai upaya melindungi karyawannya," ujar Kepala UPT Wilayah V Padang Sidempuan 

Disnaker Provinsi Sumatra Utara, Ali Sakban Pane, dalam keterangan diterima, Selasa (2/7) dikutip dari 

antara.Cukup beralasan, kata dia. Dimana PLTA Batang Toru membentuk panitia pembina keselamatan 

dan kesehatan kerja (P2K3) sesuai tuntutan Permen Naker RI nomor 4 Tahun 1987.Lalu dilengkapi klinik, 

dokter perusahaan, prosedur kerja. Semua itu sebagai upaya menurunkan angka terjadi nya kecelakaan 

di PLTA Batang Toru (safety farst)."Bahkan Tahun 2020 PLTA Batang Toru menerima penghargaan 

kecelakaan nihil dari Kementerian Tenaga Kerja RI selama kurun waktu 2017-2019," sebutnya.Dikatakan, 

Perusahaan yang mempekerjakan karyawan nya di darat, laut, dan udara wajib memberikan 

perlindungan melalui K3.Perusahaan yang mempekerjakan lebih kurang 100 orang tenaga kerja tetapi 

memiliki risiko tinggi terjadinya kecelakaan kerja di lokasi kerja wajib membentuk struktur P2K3."P2K3 

gabungan pengusaha, kontraktor, sub kontraktor, dan tenaga kerja. Wadah ini diminta tak diminta wajib 

memberi saran dan pertimbangan masalah K3. Misalnya selama pandemi COVID-19 di wajibkan protokol 

kesehatan secara ketat," tegasnya. (*)Editor : Nab 
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Title Ciri-ciri BSU 2022 Cair ke Rekening, Segera Cek Link 

kemnaker.go.id 

Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774039397/ciri-ciri-bsu-2022-cair-ke-rekening-

segera-cek-link-kemnakergoid 

Summary Pemerintah melalui kemnaker mengumumkan akan melanjutkan penyaluran dana BSU 2022 

atau BLT subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan. Awalnya kemnaker menjanjikan akan 

mencairkan dana BSU 2022 pada bulan April lalu. Pasalnya, sampai saat ini pihak kemnaker 

masih melakukan tahap regulasi dan administrasi terkait penyaluran dana BSU 2022. Pekerja 

juga bisa mengecek apakah sudah terdaftar sebagai calon penerima dana BSU atau belum 

dengan mengunjungi situs website resmi Kemnaker di kemnaker.go.id. Selain itu ada 

beberapa ciri-ciri yang akan pekerja dapatkan jika BSU 2022 akan cair ke rekening. 

 

Pemerintah melalui kemnaker mengumumkan akan melanjutkan penyaluran dana BSU 2022 atau BLT 

subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan.Awalnya kemnaker menjanjikan akan mencairkan dana BSU 2022 pada 

bulan April lalu. Namun sayangnya sampai saat ini belum ada pengumuman pencairan dana BLT Gaji 

tersebut.Pasalnya, sampai saat ini pihak kemnaker masih melakukan tahap regulasi dan administrasi 

terkait penyaluran dana BSU 2022.Dana BLT subsidi gaji merupakan salah satu program bantuan sosial 

dari pemerintah untuk para pekerja atau buruh yang terdampak pandemi covid 19.Pemerintah melalui 

kemnaker memberikan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pekerja atau buruh agar bisa menjadi 

calon penerima, seperti memiliki gaji dibawah 3,5 juta per bulan, masih terdaftar aktif di BPJS 

ketenagakerjaan serta bekerja di wilayah PPKM level 3 dan 4.Pekerja juga bisa mengecek apakah sudah 

terdaftar sebagai calon penerima dana BSU atau belum dengan mengunjungi situs website resmi 

Kemnaker di kemnaker.go.id.Selain itu ada beberapa ciri-ciri yang akan pekerja dapatkan jika BSU 2022 

akan cair ke rekening. 
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Title 7 Golongan Pekerja Pasti Dapat BSU 2022, Cek Data Penerima BLT 

BPJS Ketenagakerjaan di Sini 

Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayosemarang.com/semarang-raya/pr-774039500/7-golongan-pekerja-pasti-

dapat-bsu-2022-cek-data-penerima-blt-bpjs-ketenagakerjaan-di-sini 

Summary Sampai saat ini banyak pekerja yang menanyakan kapan dana BSU 2022 atau BLT subsidi gaji 

BPJS Ketenagakerjaan akan cair. Para pekerja masih menunggu informasi terkait pencairan 

dana BSU 2022 dari kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan. Pasalnya, sampai saat ini belum 

ada jadwal pasti kapan dana BSU 2022 akan dicairkan oleh kemnaker. Banyak pekerja yang 

menanyakan terkait pencairan dana BLT BPJS Ketenagakerjaan melalui akun media sosial 

resmi kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan. 

 

 

 

Sampai saat ini banyak pekerja yang menanyakan kapan dana BSU 2022 atau BLT subsidi gaji BPJS 

Ketenagakerjaan akan cair.Para pekerja masih menunggu informasi terkait pencairan dana BSU 2022 dari 

kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan.Pasalnya, sampai saat ini belum ada jadwal pasti kapan dana BSU 

2022 akan dicairkan oleh kemnaker.Banyak pekerja yang menanyakan terkait pencairan dana BLT BPJS 

Ketenagakerjaan melalui akun media sosial resmi kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan.Pemerintah 

bersama dengan kemnaker berencana untuk memberikan kembali dana BLT BPJS Ketenagakerjaan 

kepada pekerja dan buruh di tahun 2022.Sebelumnya sempat terdengar kabar jika dana bantuan subsidi 

upah akan disalurkan kemnaker pada awal tahun lalu.Namun, hingga saat dana BSU 2022 belum juga 

salurkan kepada calon penerima.Kemnaker menjelaskan, jika dana bantuan BSU 2022 belum disalurkan 

karena masih menunggu Permenaker aturan penyaluran dana. 
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Title Jangan Kaget, Korsel Butuh Banyak Tukang Las Asal RI Lho Author Shania Alatas 

Media Cnbc Indonesia Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.cnbcindonesia.com/news/20220802140617-4-360489/jangan-kaget-korsel-

butuh-banyak-tukang-las-asal-ri-lho 

Summary Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Korea Selatan Gandi Sulistiyanto 

mengatakan, kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) akan menyerap 

puluhan ribu tenaga kerja. Gandi menyampaikan, berkat kerja sama investasi antara 

Indonesia dan Korsel yang bernilai lebih dari 100 triliun rupiah, perusahaan-perusahaan 

besar Korsel membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Hal itu disebabkan Indonesia meminta 

Korsel untuk menciptakan down-stream dan midstream di Indonesia agar terbukanya 

lapangan pekerjaan. Gandi berharap 58 ribu tenaga kerja Indonesia dapat memenuhi 

standar perusahaan Korsel. 

 

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Korea Selatan Gandi Sulistiyanto mengatakan, 

kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) akan menyerap puluhan ribu tenaga kerja. Salah 

satu jenis pekerjaan yang banyak dibutuhkan adalah tenaga las (welder).Gandi menyampaikan, berkat 

kerja sama investasi antara Indonesia dan Korsel yang bernilai lebih dari 100 triliun rupiah, perusahaan-

perusahaan besar Korsel membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Hal itu disebabkan Indonesia meminta 

Korsel untuk menciptakan down-stream dan midstream di Indonesia agar terbukanya lapangan 

pekerjaan."Jadi dari komitmen yang kemarin ditandatangani dari beberapa pengusaha itu, diperkirakan 

kurang lebih akan menyerap 58 ribu tenaga kerja Indonesia yang akan menopang industri-industri besar 

tersebut. Namun jangan hanya dihitung dari situ, sebenarnya dari industri kecil dan menengah kecil lebih 

banyak lagi yang akan diserap," kata Gandi kepada CNBC Indonesia, Senin (1/8/2022).Gandi berharap 58 

ribu tenaga kerja Indonesia dapat memenuhi standar perusahaan Korsel. Tenaga kerja Indonesia 

khususnya generasi muda harus meningkatkan skill dan keterampilan yang dimiliki."Inilah kami minta 

kemarin kepada Kementerian Tenaga Kerja di Korea agar membuka peluang welder kita untuk berlatih 

lebih canggih lagi mungkin di Korea, nantinya akan kembali ke Indonesia. Untuk itu diperlukan sekolah-

sekolah vokasi yang khusus menghasilkan welder, misalnya. Welder dari yang standar/basic, sampai 

welder yang paling tinggi, deep sea, di laut dalam," ujar Gandi.Dia optimistis dapat tercapainya transfer 

teknologi dan peningkatan kualitas SDM Indonesia."Saya minta mereka juga mendidik putra-putra 

Indonesia agar bisa menguasai teknologi yang tinggi yang diterapkan oleh industri Korea Selatan ini 

dengan transfer of technology kepada putra-putra bangsa. Kami selalu melakukan pendekatan agar juga 

transfer teknologi melalui training-training yang dilakukan oleh generasi muda kita di tanah air, untuk 

penerapan teknologi yang saat ini dibuat di tanah air," kata Gandi.Saat ini, Indonesia merupakan negara 

dengan hampir 70% dari populasi penduduk negara berada pada usia produktif serta tingkat pendidikan 

yang kian meningkat. Gandi memaparkan bahwa hal ini merupakan bonus demografi di Indonesia. 

Sementara, berbanding terbalik dengan Indonesia, populasi Korsel justru semakin lama semakin 

menurun."Untuk kedua negara ini merupakan satu mutual benefit. Artinya kolaborasi yang tepat dimana 

melalui pendidikan dan alih teknologi yang industri Korea Selatan butuhkan dari tenaga kerja Indonesia," 

ujar Gandi.[Gambas:Video CNBC]Artikel Selanjutnya Kasus Covid-19 Turun Drastis, Korsel Longgarkan 

Pembatasan 
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Title Kemendikbudristek: Perpres Revitalisasi Vokasi jawab kebutuhan Author _noname 

Media Antara Sulteng Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Positive 

Link http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3033473/kemendikbudristek-perpres-

revitalisasi-vokasi-jawab-kebutuhan 

Summary Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri 

Kemendikbudristek Saryadi mengatakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 

2022 merupakan upaya untuk mengatasi masalah, tantangan, dan menjawab kebutuhan 

saat ini. 

 

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri 

Kemendikbudristek Saryadi mengatakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 

merupakan upaya untuk mengatasi masalah, tantangan, dan menjawab kebutuhan saat ini."Peraturan 

Presiden (Perpres) Nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi 

merupakan solusi dalam mengatasi persoalan yang ada saat ini," ujar Saryadi dalam keterangannya di 

Jakarta, Selasa.Saryadi menambahkan pihaknya melakukan sosialisasi terkait peraturan tersebut. 

Kegiatan sosialisasi diselenggarakan sebagai salah satu media dan ajang untuk konsolidasi guna 

menyamakan persepsi, menginternalisasi substansi, serta memadukan seluruh sumber daya yang dimiliki 

oleh para pihak dalam mewujudkan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang berkualitas, dan 

mampu menjawab tantangan kebutuhan SDM saat ini dan masa mendatang."Kami telah melakukan 

sosialisasi Perpres 68/2022 di Riau untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat, dan di Makassar untuk Wilayah 

Indonesia Bagian Timur. Saat ini tengah dilaksanakan sosialisasi untuk wilayah Indonesia bagian tengah 

yang meliputi provinsi di seluruh Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur," kata 

dia lagi.Plt Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Kemenko 

PMK, Aris Darmansyah, mengatakan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi bertujuan untuk 

memperkuat orkestrasi penyelenggaraan vokasi sehingga perlu dibentuk Tim Koordinasi Nasional Vokasi 

(TKNV). Tim ini bertugas mengoordinasikan pemangku kepentingan terkait serta meningkatkan SDM 

berkualitas dan berdaya saing guna menyongsong Indonesia Emas 2045."Dalam pembangunan sumber 

daya manusia, kita harapkan SDM dapat memanfaatkan infrastruktur yang telah dibangun, tentunya SDM 

yang terampil, kreatif, inovatif, dan adaptif yang saat ini belum dapat dipenuhi secara optimal. Tujuannya 

agar diperoleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan DUDIKA," kata 

Aris Darmansyah.Ia berharap, program pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dapat menghasilkan 

lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu, sebagai lembaga yang mewakili sektor swasta, 

KADIN Indonesia diharapkan bisa memberikan peran yang penting dalam pengembangan pendidikan dan 

pelatihan vokasi.Aris menambahkan, dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2022 terdapat pembagian tugas 

pendidikan vokasi yang dikoordinasikan oleh Kemendikbudristek dan pelatihan vokasi yang 

dikoordinasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan."Sebelumnya KADIN hanya sebagai objek, untuk 

menerima lulusan, baik dari SMK maupun Perguruan Tinggi Vokasi. Tetapi dengan adanya Perpres 

68/2022 ini, KADIN juga sebagai subjek yang bersama-sama mencetak SDM unggul, salah satunya dengan 

peran menyusun SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), di mana KADIN sangat 

memahami hal itu," kata Aris lagi.***3*** 
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Title INFO LOKER : Bank DKI Buka Lowongan 8 Posisi Untuk Luar Jakarta. 

Segera Daftar Sebelum 5 Agustus 2022 - Titik Temu 

Author Ipiek 

Riyanto 

Media Titik Temu Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.titiktemu.co/ekonomi/pr-864039686/info-loker-bank-dki-buka-lowongan-8-

posisi-untuk-luar-jakarta-segera-daftar-sebelum-5-agustus-2022 

Summary Bank DKI buka lowongan kerja besar-besaran untuk lulusan S1, tenggat terakhir pendaftaran 

5 Agustus 2022. Ada 8 posisi lowongan kerja yang ditawarkan. Dikutip dari Instagram 

Kementerian Ketenagakerjaan @kemnaker, tersedia 8 posisi lowongan kerja yang 

ditawarkan bank umum dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sahamnya dimiliki oleh 

Pemprov DKI Jakarta dan PD Pasar Jaya. Pendaftaran hanya dapat dilakukan secara online 

melalui laman hingga 5 Agustus 2022. 

 

Bank DKI buka lowongan kerja besar-besaran untuk lulusan S1, tenggat terakhir pendaftaran 5 Agustus 

2022. Ada 8 posisi lowongan kerja yang ditawarkan. Namun, semua lowongan kerja ini untuk 

ditempatkan pada kantor cabang di luar Jakarta. Lowongan pekerjaan di PT Bank DKI ditujukan bagi 

lulusan S1. Dikutip dari Instagram Kementerian Ketenagakerjaan @kemnaker, tersedia 8 posisi lowongan 

kerja yang ditawarkan bank umum dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sahamnya dimiliki oleh 

Pemprov DKI Jakarta dan PD Pasar Jaya. Pelamar yang diterima akan ditempatkan di beberapa kantor 

cabang di luar DKI, yakni Kantor Cabang Lampung, Kantor Cabang Syariah Lampung, Kantor Cabang 

Semarang, Kantor Cabang Syariah Semarang, Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo, Kantor Cabang Syariah 

Sidoarjo.Tidak memiliki hubungan darah minimal satu derajat baik vertikal dan horizonal dengan pegawai 

aktif Bank DKI Berpenampilan rapi, ramah, dan menarik. Percaya diri dan memiliki kemampuan 

komunikasi yang baik, berorientasi pada target, dan mampu bekerja dibawah tekanan. Pendidikan 

minimal S1 dari jurusan yang relevan dengan perbankan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,00 untuk 

perguruan tinggi swasta atau 2,75 untuk perguruan tinggi negeri Usia maksimal 27 tahun Tinggi minimal 

untuk pria 165 cm dan wanita 160 cmKhusus pelamar posisi Teller, Customer Service, dan Relationship 

Manager Dana dan Jasa harus single/belum pernah menikah dan bersedia untuk tidak menikah selama 

jangka waktu 1 tahun sejak diterima di Bank DKI Khusus pelamar Relationship Manager Konsumer, 

Relationship Manager Ritel, Relationship Officer wajib memiliki pengalaman sesuai bidang yang dilamar 

minimal 3 tahun. Pendaftaran hanya dapat dilakukan secara online melalui laman hingga 5 Agustus 2022. 

Perlu diiingat bahwa Bank DKI tidak menerima ataupun meminta hadiah atau bingkisan dalam bentuk 

apapun. Oleh karena itu, hati-hati atas upaya penipuan yang mengatasnamakan rekrutmen Bank DKI. 
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Title Kemendikbudristek: Perpres Revitalisasi Vokasi jawab kebutuhan Author Antara 

Media Antara Jateng Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Positive 

Link http://jateng.antaranews.com/nasional/berita/3033473/kemendikbudristek-perpres-

revitalisasi-vokasi-jawab-kebutuhan 

Summary Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri 

Kemendikbudristek Saryadi mengatakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 

2022 merupakan upaya untuk mengatasi masalah, tantangan, dan menjawab kebutuhan 

saat ini. Aris menambahkan, dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2022 terdapat pembagian tugas 

pendidikan vokasi yang dikoordinasikan oleh Kemendikbudristek dan pelatihan vokasi yang 

dikoordinasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur 

Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri Kemendikbudristek Saryadi 

mengatakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 merupakan upaya 

untuk mengatasi masalah, tantangan, dan menjawab kebutuhan saat ini. Aris 

menambahkan, dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2022 terdapat pembagian tugas pendidikan 

vokasi yang dikoordinasikan oleh Kemendikbudristek dan pelatihan vokasi yang 

dikoordinasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. 

 

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri 

Kemendikbudristek Saryadi mengatakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 

merupakan upaya untuk mengatasi masalah, tantangan, dan menjawab kebutuhan saat ini."Peraturan 

Presiden (Perpres) Nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi 

merupakan solusi dalam mengatasi persoalan yang ada saat ini," ujar Saryadi dalam keterangannya di 

Jakarta, Selasa.Saryadi menambahkan pihaknya melakukan sosialisasi terkait peraturan tersebut. 

Kegiatan sosialisasi diselenggarakan sebagai salah satu media dan ajang untuk konsolidasi guna 

menyamakan persepsi, menginternalisasi substansi, serta memadukan seluruh sumber daya yang dimiliki 

oleh para pihak dalam mewujudkan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang berkualitas, dan 

mampu menjawab tantangan kebutuhan SDM saat ini dan masa mendatang."Kami telah melakukan 

sosialisasi Perpres 68/2022 di Riau untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat, dan di Makassar untuk Wilayah 

Indonesia Bagian Timur. Saat ini tengah dilaksanakan sosialisasi untuk wilayah Indonesia bagian tengah 

yang meliputi provinsi di seluruh Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur," kata 

dia lagi.Plt Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Kemenko 

PMK, Aris Darmansyah, mengatakan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi bertujuan untuk 

memperkuat orkestrasi penyelenggaraan vokasi sehingga perlu dibentuk Tim Koordinasi Nasional Vokasi 

(TKNV). Tim ini bertugas mengoordinasikan pemangku kepentingan terkait serta meningkatkan SDM 

berkualitas dan berdaya saing guna menyongsong Indonesia Emas 2045."Dalam pembangunan sumber 

daya manusia, kita harapkan SDM dapat memanfaatkan infrastruktur yang telah dibangun, tentunya SDM 

yang terampil, kreatif, inovatif, dan adaptif yang saat ini belum dapat dipenuhi secara optimal. Tujuannya 

agar diperoleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan DUDIKA," kata 

Aris Darmansyah.Ia berharap, program pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dapat menghasilkan 

lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu, sebagai lembaga yang mewakili sektor swasta, 

KADIN Indonesia diharapkan bisa memberikan peran yang penting dalam pengembangan pendidikan dan 
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pelatihan vokasi.Aris menambahkan, dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2022 terdapat pembagian tugas 

pendidikan vokasi yang dikoordinasikan oleh Kemendikbudristek dan pelatihan vokasi yang 

dikoordinasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan."Sebelumnya KADIN hanya sebagai objek, untuk 

menerima lulusan, baik dari SMK maupun Perguruan Tinggi Vokasi. Tetapi dengan adanya Perpres 

68/2022 ini, KADIN juga sebagai subjek yang bersama-sama mencetak SDM unggul, salah satunya dengan 

peran menyusun SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), di mana KADIN sangat 

memahami hal itu," kata Aris lagi.***3*** Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Kemitraan dan Penyelarasan 

Dunia Usaha dan Dunia Industri Kemendikbudristek Saryadi mengatakan implementasi Peraturan 

Presiden Nomor 68 Tahun 2022 merupakan upaya untuk mengatasi masalah, tantangan, dan menjawab 

kebutuhan saat ini."Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan 

Vokasi dan Pelatihan Vokasi merupakan solusi dalam mengatasi persoalan yang ada saat ini," ujar Saryadi 

dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.Saryadi menambahkan pihaknya melakukan sosialisasi terkait 

peraturan tersebut. Kegiatan sosialisasi diselenggarakan sebagai salah satu media dan ajang untuk 

konsolidasi guna menyamakan persepsi, menginternalisasi substansi, serta memadukan seluruh sumber 

daya yang dimiliki oleh para pihak dalam mewujudkan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang 

berkualitas, dan mampu menjawab tantangan kebutuhan SDM saat ini dan masa mendatang."Kami telah 

melakukan sosialisasi Perpres 68/2022 di Riau untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat, dan di Makassar 

untuk Wilayah Indonesia Bagian Timur. Saat ini tengah dilaksanakan sosialisasi untuk wilayah Indonesia 

bagian tengah yang meliputi provinsi di seluruh Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara 

Timur," kata dia lagi.Plt Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi 

Beragama, Kemenko PMK, Aris Darmansyah, mengatakan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan 

Vokasi bertujuan untuk memperkuat orkestrasi penyelenggaraan vokasi sehingga perlu dibentuk Tim 

Koordinasi Nasional Vokasi (TKNV). Tim ini bertugas mengoordinasikan pemangku kepentingan terkait 

serta meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing guna menyongsong Indonesia Emas 2045."Dalam 

pembangunan sumber daya manusia, kita harapkan SDM dapat memanfaatkan infrastruktur yang telah 

dibangun, tentunya SDM yang terampil, kreatif, inovatif, dan adaptif yang saat ini belum dapat dipenuhi 

secara optimal. Tujuannya agar diperoleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan 

kebutuhan DUDIKA," kata Aris Darmansyah.Ia berharap, program pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi 

dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu, sebagai lembaga yang 

mewakili sektor swasta, KADIN Indonesia diharapkan bisa memberikan peran yang penting dalam 

pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi.Aris menambahkan, dalam Perpres Nomor 68 Tahun 

2022 terdapat pembagian tugas pendidikan vokasi yang dikoordinasikan oleh Kemendikbudristek dan 

pelatihan vokasi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan."Sebelumnya KADIN hanya 

sebagai objek, untuk menerima lulusan, baik dari SMK maupun Perguruan Tinggi Vokasi. Tetapi dengan 

adanya Perpres 68/2022 ini, KADIN juga sebagai subjek yang bersama-sama mencetak SDM unggul, salah 

satunya dengan peran menyusun SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), di mana KADIN 

sangat memahami hal itu," kata Aris lagi.***3*** 
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Title Kemendikbudristek: Perpres Revitalisasi Vokasi jawab kebutuhan Author Triono 

Subagyo 

Media Antara Kalteng Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Positive 

Link http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3033473/kemendikbudristek-perpres-

revitalisasi-vokasi-jawab-kebutuhan 

Summary Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri 

Kemendikbudristek Saryadi mengatakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 

2022 merupakan upaya untuk mengatasi masalah, tantangan, dan menjawab kebutuhan 

saat ini. 

 

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri 

Kemendikbudristek Saryadi mengatakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 

merupakan upaya untuk mengatasi masalah, tantangan, dan menjawab kebutuhan saat ini."Peraturan 

Presiden (Perpres) Nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi 

merupakan solusi dalam mengatasi persoalan yang ada saat ini," ujar Saryadi dalam keterangannya di 

Jakarta, Selasa.Saryadi menambahkan pihaknya melakukan sosialisasi terkait peraturan tersebut. 

Kegiatan sosialisasi diselenggarakan sebagai salah satu media dan ajang untuk konsolidasi guna 

menyamakan persepsi, menginternalisasi substansi, serta memadukan seluruh sumber daya yang dimiliki 

oleh para pihak dalam mewujudkan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang berkualitas, dan 

mampu menjawab tantangan kebutuhan SDM saat ini dan masa mendatang."Kami telah melakukan 

sosialisasi Perpres 68/2022 di Riau untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat, dan di Makassar untuk Wilayah 

Indonesia Bagian Timur. Saat ini tengah dilaksanakan sosialisasi untuk wilayah Indonesia bagian tengah 

yang meliputi provinsi di seluruh Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur," kata 

dia lagi.Plt Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Kemenko 

PMK, Aris Darmansyah, mengatakan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi bertujuan untuk 

memperkuat orkestrasi penyelenggaraan vokasi sehingga perlu dibentuk Tim Koordinasi Nasional Vokasi 

(TKNV). Tim ini bertugas mengoordinasikan pemangku kepentingan terkait serta meningkatkan SDM 

berkualitas dan berdaya saing guna menyongsong Indonesia Emas 2045."Dalam pembangunan sumber 

daya manusia, kita harapkan SDM dapat memanfaatkan infrastruktur yang telah dibangun, tentunya SDM 

yang terampil, kreatif, inovatif, dan adaptif yang saat ini belum dapat dipenuhi secara optimal. Tujuannya 

agar diperoleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan DUDIKA," kata 

Aris Darmansyah.Ia berharap, program pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dapat menghasilkan 

lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu, sebagai lembaga yang mewakili sektor swasta, 

KADIN Indonesia diharapkan bisa memberikan peran yang penting dalam pengembangan pendidikan dan 

pelatihan vokasi.Aris menambahkan, dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2022 terdapat pembagian tugas 

pendidikan vokasi yang dikoordinasikan oleh Kemendikbudristek dan pelatihan vokasi yang 

dikoordinasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan."Sebelumnya KADIN hanya sebagai objek, untuk 

menerima lulusan, baik dari SMK maupun Perguruan Tinggi Vokasi. Tetapi dengan adanya Perpres 

68/2022 ini, KADIN juga sebagai subjek yang bersama-sama mencetak SDM unggul, salah satunya dengan 

peran menyusun SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), di mana KADIN sangat 

memahami hal itu," kata Aris lagi. 
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Title Kemendikbudristek: Perpres Revitalisasi Vokasi jawab kebutuhan Author Indriani 

Media Antara Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.antaranews.com/berita/3033473/kemendikbudristek-perpres-revitalisasi-

vokasi-jawab-kebutuhan 

Summary Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri 

Kemendikbudristek Saryadi mengatakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 

2022 merupakan upaya untuk mengatasi masalah, tantangan, dan menjawab kebutuhan 

saat ini. 

 

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri 

Kemendikbudristek Saryadi mengatakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 

merupakan upaya untuk mengatasi masalah, tantangan, dan menjawab kebutuhan saat ini."Peraturan 

Presiden (Perpres) Nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi 

merupakan solusi dalam mengatasi persoalan yang ada saat ini," ujar Saryadi dalam keterangannya di 

Jakarta, Selasa.Saryadi menambahkan pihaknya melakukan sosialisasi terkait peraturan tersebut. 

Kegiatan sosialisasi diselenggarakan sebagai salah satu media dan ajang untuk konsolidasi guna 

menyamakan persepsi, menginternalisasi substansi, serta memadukan seluruh sumber daya yang dimiliki 

oleh para pihak dalam mewujudkan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang berkualitas, dan 

mampu menjawab tantangan kebutuhan SDM saat ini dan masa mendatang."Kami telah melakukan 

sosialisasi Perpres 68/2022 di Riau untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat, dan di Makassar untuk Wilayah 

Indonesia Bagian Timur. Saat ini tengah dilaksanakan sosialisasi untuk wilayah Indonesia bagian tengah 

yang meliputi provinsi di seluruh Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur," kata 

dia lagi.Plt Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Kemenko 

PMK, Aris Darmansyah, mengatakan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi bertujuan untuk 

memperkuat orkestrasi penyelenggaraan vokasi sehingga perlu dibentuk Tim Koordinasi Nasional Vokasi 

(TKNV). Tim ini bertugas mengoordinasikan pemangku kepentingan terkait serta meningkatkan SDM 

berkualitas dan berdaya saing guna menyongsong Indonesia Emas 2045."Dalam pembangunan sumber 

daya manusia, kita harapkan SDM dapat memanfaatkan infrastruktur yang telah dibangun, tentunya SDM 

yang terampil, kreatif, inovatif, dan adaptif yang saat ini belum dapat dipenuhi secara optimal. Tujuannya 

agar diperoleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan DUDIKA," kata 

Aris Darmansyah.Ia berharap, program pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dapat menghasilkan 

lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu, sebagai lembaga yang mewakili sektor swasta, 

KADIN Indonesia diharapkan bisa memberikan peran yang penting dalam pengembangan pendidikan dan 

pelatihan vokasi.Aris menambahkan, dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2022 terdapat pembagian tugas 

pendidikan vokasi yang dikoordinasikan oleh Kemendikbudristek dan pelatihan vokasi yang 

dikoordinasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan."Sebelumnya KADIN hanya sebagai objek, untuk 

menerima lulusan, baik dari SMK maupun Perguruan Tinggi Vokasi. Tetapi dengan adanya Perpres 

68/2022 ini, KADIN juga sebagai subjek yang bersama-sama mencetak SDM unggul, salah satunya dengan 

peran menyusun SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), di mana KADIN sangat 

memahami hal itu," kata Aris lagi.***3*** 
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Title Kemendikbudristek: Perpres Revitalisasi Vokasi jawab kebutuhan Author Indriani 

Media Antara Riau Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Positive 

Link http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3033473/kemendikbudristek-perpres-

revitalisasi-vokasi-jawab-kebutuhan 

Summary Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri 

Kemendikbudristek Saryadi mengatakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 

2022 merupakan upaya untuk mengatasi masalah, tantangan, dan menjawab kebutuhan 

saat ini. 

 

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri 

Kemendikbudristek Saryadi mengatakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 

merupakan upaya untuk mengatasi masalah, tantangan, dan menjawab kebutuhan saat ini."Peraturan 

Presiden (Perpres) Nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi 

merupakan solusi dalam mengatasi persoalan yang ada saat ini," ujar Saryadi dalam keterangannya di 

Jakarta, Selasa.Saryadi menambahkan pihaknya melakukan sosialisasi terkait peraturan tersebut. 

Kegiatan sosialisasi diselenggarakan sebagai salah satu media dan ajang untuk konsolidasi guna 

menyamakan persepsi, menginternalisasi substansi, serta memadukan seluruh sumber daya yang dimiliki 

oleh para pihak dalam mewujudkan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang berkualitas, dan 

mampu menjawab tantangan kebutuhan SDM saat ini dan masa mendatang."Kami telah melakukan 

sosialisasi Perpres 68/2022 di Riau untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat, dan di Makassar untuk Wilayah 

Indonesia Bagian Timur. Saat ini tengah dilaksanakan sosialisasi untuk wilayah Indonesia bagian tengah 

yang meliputi provinsi di seluruh Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur," kata 

dia lagi.Plt Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Kemenko 

PMK, Aris Darmansyah, mengatakan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi bertujuan untuk 

memperkuat orkestrasi penyelenggaraan vokasi sehingga perlu dibentuk Tim Koordinasi Nasional Vokasi 

(TKNV). Tim ini bertugas mengoordinasikan pemangku kepentingan terkait serta meningkatkan SDM 

berkualitas dan berdaya saing guna menyongsong Indonesia Emas 2045."Dalam pembangunan sumber 

daya manusia, kita harapkan SDM dapat memanfaatkan infrastruktur yang telah dibangun, tentunya SDM 

yang terampil, kreatif, inovatif, dan adaptif yang saat ini belum dapat dipenuhi secara optimal. Tujuannya 

agar diperoleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan DUDIKA," kata 

Aris Darmansyah.Ia berharap, program pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dapat menghasilkan 

lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu, sebagai lembaga yang mewakili sektor swasta, 

KADIN Indonesia diharapkan bisa memberikan peran yang penting dalam pengembangan pendidikan dan 

pelatihan vokasi.Aris menambahkan, dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2022 terdapat pembagian tugas 

pendidikan vokasi yang dikoordinasikan oleh Kemendikbudristek dan pelatihan vokasi yang 

dikoordinasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan."Sebelumnya KADIN hanya sebagai objek, untuk 

menerima lulusan, baik dari SMK maupun Perguruan Tinggi Vokasi. Tetapi dengan adanya Perpres 

68/2022 ini, KADIN juga sebagai subjek yang bersama-sama mencetak SDM unggul, salah satunya dengan 

peran menyusun SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), di mana KADIN sangat 

memahami hal itu," kata Aris lagi. 
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Title Kemendikbudristek: Perpres Revitalisasi Vokasi jawab kebutuhan Author Triono 

Subagyo 

Media Antara Sumut Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Positive 

Link http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3033473/kemendikbudristek-perpres-

revitalisasi-vokasi-jawab-kebutuhan 

Summary Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri 

Kemendikbudristek Saryadi mengatakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 

2022 merupakan upaya untuk mengatasi masalah, tantangan, dan menjawab kebutuhan 

saat ini. 

 

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri 

Kemendikbudristek Saryadi mengatakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 

merupakan upaya untuk mengatasi masalah, tantangan, dan menjawab kebutuhan saat ini."Peraturan 

Presiden (Perpres) Nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi 

merupakan solusi dalam mengatasi persoalan yang ada saat ini," ujar Saryadi dalam keterangannya di 

Jakarta, Selasa.Saryadi menambahkan pihaknya melakukan sosialisasi terkait peraturan tersebut. 

Kegiatan sosialisasi diselenggarakan sebagai salah satu media dan ajang untuk konsolidasi guna 

menyamakan persepsi, menginternalisasi substansi, serta memadukan seluruh sumber daya yang dimiliki 

oleh para pihak dalam mewujudkan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang berkualitas, dan 

mampu menjawab tantangan kebutuhan SDM saat ini dan masa mendatang."Kami telah melakukan 

sosialisasi Perpres 68/2022 di Riau untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat, dan di Makassar untuk Wilayah 

Indonesia Bagian Timur. Saat ini tengah dilaksanakan sosialisasi untuk wilayah Indonesia bagian tengah 

yang meliputi provinsi di seluruh Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur," kata 

dia lagi.Plt Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Kemenko 

PMK, Aris Darmansyah, mengatakan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi bertujuan untuk 

memperkuat orkestrasi penyelenggaraan vokasi sehingga perlu dibentuk Tim Koordinasi Nasional Vokasi 

(TKNV). Tim ini bertugas mengoordinasikan pemangku kepentingan terkait serta meningkatkan SDM 

berkualitas dan berdaya saing guna menyongsong Indonesia Emas 2045."Dalam pembangunan sumber 

daya manusia, kita harapkan SDM dapat memanfaatkan infrastruktur yang telah dibangun, tentunya SDM 

yang terampil, kreatif, inovatif, dan adaptif yang saat ini belum dapat dipenuhi secara optimal. Tujuannya 

agar diperoleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan DUDIKA," kata 

Aris Darmansyah.Ia berharap, program pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dapat menghasilkan 

lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu, sebagai lembaga yang mewakili sektor swasta, 

KADIN Indonesia diharapkan bisa memberikan peran yang penting dalam pengembangan pendidikan dan 

pelatihan vokasi.Aris menambahkan, dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2022 terdapat pembagian tugas 

pendidikan vokasi yang dikoordinasikan oleh Kemendikbudristek dan pelatihan vokasi yang 

dikoordinasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan."Sebelumnya KADIN hanya sebagai objek, untuk 

menerima lulusan, baik dari SMK maupun Perguruan Tinggi Vokasi. Tetapi dengan adanya Perpres 

68/2022 ini, KADIN juga sebagai subjek yang bersama-sama mencetak SDM unggul, salah satunya dengan 

peran menyusun SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), di mana KADIN sangat 

memahami hal itu," kata Aris lagi.***3*** 
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Title DPRD Kalimantan Timur Gagas Raperda Pemenuhan Hak Buruh SBSI 

Minta Bukan Lip Service 

Author Selasa 

Media Kliksamarinda.com Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Neutral 

Link http://kliksamarinda.com/dprd-kaltim-gagas-raperda-pemenuhan-hak-buruh-sbsi-minta-

bukan-lip-service 

Summary Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Marthinus mengatakan, pihaknya telah 

berencana menyusun peraturan daerah ( Perda ) tentang pemenuhan hak buruh di 

Kalimantan Timur. Karena itu, sebagai tindak lanjut, DPRD Kalimantan Timur akan membuat 

Perda yang merupakan inisiatif dewan tentang pemenuhan hak pekerja buruh lokal 

Kalimantan Timur. 

 

Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Marthinus mengatakan, pihaknya telah berencana menyusun 

peraturan daerah ( Perda ) tentang pemenuhan hak buruh di Kalimantan Timur. Menurut Marthinus, 

pihaknya telah menerima aspirasi Serikat Buruh Borneo Indonesia (SBBI) terkait gaji lembur dan masalah 

hak-hak mereka di perusahaan. Karena itu, sebagai tindak lanjut, DPRD Kalimantan Timur akan membuat 

Perda yang merupakan inisiatif dewan tentang pemenuhan hak pekerja buruh lokal Kalimantan Timur. 

"Langkah selanjutnya, kami bersama dengan rekan SBBI akan berkunjung ke Kementerian di Jakarta pada 

awal bulan depan di minggu kedua," ujar Marthinus usai rapat dengar pendapat atau RDP terkait 

penegakan hukum ketenagakerjaan bersama jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Timur serta Serikat Buruh Borneo Indonesia di gedung E DPRD 

Kalimantan Timur, Senin 1 Agustus 2022 kemarin. Marthinus menambahkan, pertemuan bersama 

Kementerian Ketenagakerjaan itu akan konsultasi ke Kementerian tentang usulan pembuatan Perda. 

Perda tersebut nantinya akan ditindaklanjuti dengan pembentukan Peraturan Gubernur atau Pergub. 

"Nantinya Perda itu kami usulkan untuk dibuatkan Pergub. Pergub itu nanti sudah jelas konsiderasi pasal 

-pasal dan ayatnya bahwa siapa yang tidak menjalankan amanah sesuai dengan regulasi akan dikenakan 

sanksi," ujar Martinus. Menanggapi adanya rencana penyusunan perda pemenuhan hak buruh, Ketua 

Umum SBBI, Nason Nadeak mengatakan pertemuan dengan DPRD Kalimantan Timur didasari dari 

banyaknya kendala yang dihadapi para buruh. Misal, menurut Nson Nadek, ketika memohon kepada 

Disnaker Kalimantan Timur untuk dapat menghitung upah lembur para karyawan yang semenjak bekerja 

tidak pernah dibayar. "Kadang kala jawaban dari para pengawas (Disnaker Kalimantan Timur) sangat 

aneh bagi kita. Mereka mengatakan bahwa tolong dong kalian buktikan dulu. Upah lembur pasti dari 

absensi. Absensi di Indonesia hanya dipegang pihak perusahaan. Lalu apa dasarnya meminta kepada 

kita," ujar Nason Nadeak. Nason Nadeak juga mengatakan, Disnaker Kalimantan Timur telah 

menyampaikan akan mengusahakan secepat mungkin agar ada perbaikan dari permasalahan tersebut. 

"Makanya kita sampaikan jangan hanya lip service. Kita bukan menginginkan apa pernyataan mereka tapi 

apa hasil dari pertemuan ini implementasinya," ujar Nason Nadeak. 
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Title Kemendikbudristek: Perpres Revitalisasi Vokasi jawab kebutuhan Author _noname 

Media Antara Papua Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Positive 

Link http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3033473/kemendikbudristek-perpres-

revitalisasi-vokasi-jawab-kebutuhan 

Summary Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri 

Kemendikbudristek Saryadi mengatakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 

2022 merupakan upaya untuk mengatasi masalah, tantangan, dan menjawab kebutuhan 

saat ini. 

 

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri 

Kemendikbudristek Saryadi mengatakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 

merupakan upaya untuk mengatasi masalah, tantangan, dan menjawab kebutuhan saat ini."Peraturan 

Presiden (Perpres) Nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi 

merupakan solusi dalam mengatasi persoalan yang ada saat ini," ujar Saryadi dalam keterangannya di 

Jakarta, Selasa.Saryadi menambahkan pihaknya melakukan sosialisasi terkait peraturan tersebut. 

Kegiatan sosialisasi diselenggarakan sebagai salah satu media dan ajang untuk konsolidasi guna 

menyamakan persepsi, menginternalisasi substansi, serta memadukan seluruh sumber daya yang dimiliki 

oleh para pihak dalam mewujudkan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang berkualitas, dan 

mampu menjawab tantangan kebutuhan SDM saat ini dan masa mendatang."Kami telah melakukan 

sosialisasi Perpres 68/2022 di Riau untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat, dan di Makassar untuk Wilayah 

Indonesia Bagian Timur. Saat ini tengah dilaksanakan sosialisasi untuk wilayah Indonesia bagian tengah 

yang meliputi provinsi di seluruh Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur," kata 

dia lagi.Plt Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Kemenko 

PMK, Aris Darmansyah, mengatakan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi bertujuan untuk 

memperkuat orkestrasi penyelenggaraan vokasi sehingga perlu dibentuk Tim Koordinasi Nasional Vokasi 

(TKNV). Tim ini bertugas mengoordinasikan pemangku kepentingan terkait serta meningkatkan SDM 

berkualitas dan berdaya saing guna menyongsong Indonesia Emas 2045."Dalam pembangunan sumber 

daya manusia, kita harapkan SDM dapat memanfaatkan infrastruktur yang telah dibangun, tentunya SDM 

yang terampil, kreatif, inovatif, dan adaptif yang saat ini belum dapat dipenuhi secara optimal. Tujuannya 

agar diperoleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan DUDIKA," kata 

Aris Darmansyah.Ia berharap, program pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dapat menghasilkan 

lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu, sebagai lembaga yang mewakili sektor swasta, 

KADIN Indonesia diharapkan bisa memberikan peran yang penting dalam pengembangan pendidikan dan 

pelatihan vokasi.Aris menambahkan, dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2022 terdapat pembagian tugas 

pendidikan vokasi yang dikoordinasikan oleh Kemendikbudristek dan pelatihan vokasi yang 

dikoordinasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan."Sebelumnya KADIN hanya sebagai objek, untuk 

menerima lulusan, baik dari SMK maupun Perguruan Tinggi Vokasi. Tetapi dengan adanya Perpres 

68/2022 ini, KADIN juga sebagai subjek yang bersama-sama mencetak SDM unggul, salah satunya dengan 

peran menyusun SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), di mana KADIN sangat 

memahami hal itu," kata Aris lagi.***3*** 
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Title Cegah ASN Lakukan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Birokrasi 

Wajib Direformasi 

Author _noname 

Media Seputar Cibubur Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Negative 

Link http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785169262/cegah-asn-lakukan-

korupsi-kolusi-dan-nepotisme-birokrasi-wajib-direformasi 

Summary Reformasi birokrasi itu menurut Anwar Sanusi, meliputi manajemen perubahan; penataan 

hukum dan perundangan; penguatan organisasi; penguatan tata laksana, penataan sistem 

manajemen SDM ASN; penguatan akuntabilitas; penguatan pengawasan; dan peningkatan 

kualitas pelayanan publik. Anwar Sanusi menegaskan, ASN yang diamanahkan untuk 

melaksanakan tugas pelayanan publik, haruslah memiliki integritas, profesional, netral dan 

bebas dari intervensi politik, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu 

menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. "Ada nilai-nilai integritas yang harus 

dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh ASN yaitu, jujur, peduli, mandiri, disiplin, 

tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil," ujarnya. Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menegaskan, reformasi birokrasi diperlukan 

untuk mewujudkan birokrasi yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, 

serta menghindarkan diri dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. 

 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menegaskan, reformasi birokrasi 

diperlukan untuk mewujudkan birokrasi yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, 

serta menghindarkan diri dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.Reformasi birokrasi itu menurut 

Anwar Sanusi, meliputi manajemen perubahan; penataan hukum dan perundangan; penguatan 

organisasi; penguatan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM ASN; penguatan akuntabilitas; 

penguatan pengawasan; dan peningkatan kualitas pelayanan publik."Kita berupaya terus melakukan 

pembenahan. Dari pembenahan yang telah dilaksanakan, syukur Alhamdulillah kita sudah mendapatkan 

beberapa apresiasi dari berbagai instansi, terutama pelaksanaan reformasi birokrasi," kata Sekjen Anwar 

Sanusi ketka memberikan arahan pada Apel Pagi Kemnaker secara virtual, Senin (1/8/2022).Ia 

mengingatkan, penghargaan kinerja yang diberikan kepada Kemnaker, hendaknya dapat menjadi 

komitmen bersama untuk terus mempertahankan dan meningkatkannya pada tataran implementasi 

yang lebih kuat."Penghargaan memang penting tapi yang lebih penting dengan adanya penghargaan 

tersebut, kita mewujudkan sebuah kementerian yang lebih baik pada masa saat ini dan yang akan 

datang," ucapnya.Anwar Sanusi menegaskan, ASN yang diamanahkan untuk melaksanakan tugas 

pelayanan publik, haruslah memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih 

dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi 

masyarakat."Ada nilai-nilai integritas yang harus dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh ASN 

yaitu, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil," 

ujarnyaAnwar menginginkan, dengan adanya usaha dan doa bersama, Kemnaker akan menjadi 

kementerian yang dapat menjadi role model referensi dari kementerian dan lembaga lainnya 
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Title WNI Disekap di Kamboja, Migrant CARE Minta Pemerintah Lebih 

Proaktif 

Author _noname 

Media Kompas Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Positive 

Link http://nasional.kompas.com/read/2022/08/02/16000091/wni-disekap-di-kamboja-

migrant-care-minta-pemerintah-lebih-proaktif 

Summary Direktur Eksekutif Migrant CARE Wahyu Susilo berharap pemerintah lebih sigap dan aktif 

guna mencegah terulangnya kasus penyekapan pekerja migran Indonesia (PMI) seperti yang 

terjadi di Kamboja. Direktur Eksekutif Migrant CARE Wahyu Susilo berharap pemerintah 

lebih sigap dan aktif guna mencegah terulangnya kasus penyekapan pekerja migran 

Indonesia (PMI) seperti yang terjadi di Kamboja. Dalam jumpa pers Migrant CARE pada Senin 

(1/8/2022) kemarin, mereka menghadirkan sejumlah PMI yang menjadi saksi penyekapan di 

Kamboja. Sebab, Kamboja menjabat sebagai Ketua ASEAN pada tahun ini. 

 

Direktur Eksekutif Migrant CARE Wahyu Susilo berharap pemerintah lebih sigap dan aktif guna mencegah 

terulangnya kasus penyekapan pekerja migran Indonesia (PMI) seperti yang terjadi di Kamboja.Menurut 

Wahyu, pemerintah terkesan pasif dan kurang sigap dalam mengantisipasi berbagai modus tindak 

kejahatan di balik perekrutan tenaga kerja yang menargetkan para PMI."Pemerintah terkesan pasif hanya 

reaktif kalau ada pengaduan tetapi tidak bertindak proaktif," kata Wahyu saat dihubungi Kompas.com, 

Selasa (2/8/2022).Wahyu mengatakan, pemerintah seharusnya lebih aktif menanggulangi dan mencegah 

kejadian serupa terulang dengan memaksimalkan kerja sama antara Kementerian Luar Negeri, 

Kementerian Ketenagakerjaan, Polri, hingga Kepolisian Internasional (Interpol)."Seharusnya 

(pemerintah) dengan mengidentifikasi modus baru perekrutan, dengan menginvestigasi menggandeng 

Polri dan Interpol jika diidentifikasi ada jaringan kriminal antarnegara," ucap Wahyu.Wahyu juga 

berharap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membawa persoalan itu ke forum Asosiasi Bangsa-bangsa 

Asia Tenggara (ASEAN). Sebab, Kamboja menjabat sebagai Ketua ASEAN pada tahun ini.Menteri Luar 

Negeri Retno Marsudi menyatakan ada 60 warga negara Indonesia yang disekap di Kamboja oleh 

perusahaan investasi ilegal.Para PMI itu disekap di kawasan Sihanoukville. Untuk membebaskan para PMI 

itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh, Kamboja mengerahkan tim yang bekerja 

sama dengan tim khusus dari Kementerian Luar Negeri Kamboja.Proses pembebasan 60 PMI itu juga 

dibantu oleh aparat Kepolisian Kamboja.Retno menyampaikan, perlu ada penindakan yang tegas 

terhadap perekrut dalam negeri dalam kasus ini.Direktur Eksekutif Migrant CARE Wahyu Susilo berharap 

pemerintah lebih sigap dan aktif guna mencegah terulangnya kasus penyekapan pekerja migran 

Indonesia (PMI) seperti yang terjadi di Kamboja.Menurut Wahyu, pemerintah terkesan pasif dan kurang 

sigap dalam mengantisipasi berbagai modus tindak kejahatan di balik perekrutan tenaga kerja yang 

menargetkan para PMI."Pemerintah terkesan pasif hanya reaktif kalau ada pengaduan tetapi tidak 

bertindak proaktif," kata Wahyu saat dihubungi Kompas.com, Selasa (2/8/2022).Wahyu mengatakan, 

pemerintah seharusnya lebih aktif menanggulangi dan mencegah kejadian serupa terulang dengan 

memaksimalkan kerja sama antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, Polri, hingga 

Kepolisian Internasional (Interpol)."Seharusnya (pemerintah) dengan mengidentifikasi modus baru 

perekrutan, dengan menginvestigasi menggandeng Polri dan Interpol jika diidentifikasi ada jaringan 

kriminal antarnegara," ucap Wahyu.Wahyu juga berharap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membawa 



 

98 

 

persoalan itu ke forum Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Sebab, Kamboja menjabat sebagai 

Ketua ASEAN pada tahun ini.Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan ada 60 warga negara 

Indonesia yang disekap di Kamboja oleh perusahaan investasi ilegal.Para PMI itu disekap di kawasan 

Sihanoukville. Untuk membebaskan para PMI itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom 

Penh, Kamboja mengerahkan tim yang bekerja sama dengan tim khusus dari Kementerian Luar Negeri 

Kamboja.Proses pembebasan 60 PMI itu juga dibantu oleh aparat Kepolisian Kamboja.Retno 

menyampaikan, perlu ada penindakan yang tegas terhadap perekrut dalam negeri dalam kasus ini.Di 

Kamboja, Retno mengaku menyegerakan pertemuan dengan kepolisian Kamboja guna mencegah kasus 

penipuan kerja berbasis online scam kembali terulang kepada WNI."Sebagai salah satu upaya 

pencegahan, di sela-sela pertemuan AMM PMC, yaitu pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN dan 

pertemuan para Menlu ASEAN dengan para mitranya, saya berencana melakukan pertemuan dengan 

otoritas Kamboja guna membahas langkah-langkah selanjutnya," ujar Retno pada Sabtu, 30 Juli 2022 

lalu.Dia mengungkapkan, pertemuan AMM PMC akan diselenggarakan di Phnom Penh, Kamboja, karena 

tahun ini Kamboja bertindak sebagai Ketua ASEAN."Rencana pertemuan saya ini telah saya 

komunikasikan kepada Menlu Kamboja untuk dapat difasilitasi. Dan Menlu Kamboja telah 

menyampaikan kesediaan untuk memfasilitasi pertemuan," kata Retno.Direktur Perlindungan WNI dan 

BHI Kemlu Judha Nugraha sebelumnya menjelaskan, kasus penipuan kerja itu kian marak dibandingkan 

tahun 2021.Tahun lalu, KBRI Phnom Penh membebaskan 119 WNI yang menjadi korban perusahaan 

investasi palsu.Sementara tahun ini, tercatat 291 WNI sudah menjadi korban dan 133 di antaranya telah 

berhasil dipulangkan.Menurut Judha, para korban mulanya terbuai dengan tawaran pekerjaan dari 

perusahaan investasi ilegal di Kamboja itu. Naas, setelah berangkat, mereka tak boleh meninggalkan 

tempat kerjanya.TraumaDalam jumpa pers Migrant CARE pada Senin (1/8/2022) kemarin, mereka 

menghadirkan sejumlah PMI yang menjadi saksi penyekapan di Kamboja.Salah satu PMI berinisial R 

mengatakan, dia mulanya tertarik bekerja di perusahaan itu karena iming-iming gaji besar.Selain itu, di 

perusahaan itu banyak mempekerjakan warga Indonesia.Akan tetapi, setelah direkrut R mulai merasakan 

tindakan tidak manusiawi.R menjelaskan, apabila para pekerja tidak mencapai target yang dipatok 

perusahaan, maka mereka akan dihukum. Dia menyebutkan, PMI di sana ada yang dipukul hingga 

disetrum."Dijualbelikan, dipukul, disetrum, ada yang sampai paspornya dibakar," kata R.Hingga saat ini, 

R mengaku masih trauma jika membayangkan suasana bekerja di Kamboja.( 
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Title Menlu Retno Temui Kepala Kepolisian Kamboja, Ajak Kerja Sama 

Cegah Perdagangan Manusia 

Author Yudono 

Yanuar 

Media Tempo.co Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Positive 

Link http://dunia.tempo.co/read/1618433/menlu-retno-temui-kepala-kepolisian-kamboja-ajak-

kerja-sama-cegah-perdagangan-manusia 

Summary Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menemui Kepala Kepolisian Kamboja, Jenderal Neth 

Savouen, untuk mengajak kerja sama pencegahan perdagangan manusia setelah kasus 

sejenis jadi sorotan baru-baru ini. Menanggapi permintaan Menlu RI, Kepala Kepolisian 

Kamboja, menyampaikan komitmen penuh untuk memberikan kerja samanya. KBRI Phnom 

Penh pada Minggu, 31 Juli 2022, telah mengevakuasi 62 WNI terduga korban tindak pidana 

perdagangan orang (TPPO) yang dipekerjakan di perusahaan investasi bodong serta judi 

online di Kamboja. Berdasarkan catatan KBRI Phnom Penh, kasus perdagangan manusia di 

Kamboja bukan kali ini saja terjadi. 

 

 

 

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menemui Kepala Kepolisian Kamboja, Jenderal Neth Savouen, 

untuk mengajak kerja sama pencegahan perdagangan manusia setelah kasus sejenis jadi sorotan baru-

baru ini.KBRI Phnom Penh pada Minggu, 31 Juli 2022, telah mengevakuasi 62 WNI terduga korban tindak 

pidana perdagangan orang (TPPO) yang dipekerjakan di perusahaan investasi bodong serta judi online di 

Kamboja. WNI tersebut disekap dan disiksa.Berdasarkan keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI, 

Selasa, 2 Agustus 2022, Retno menyampaikan 4 hal dalam pertemuannya dengan Savouen di Pnom Penh. 

Pertama, menangani 62 WNI yang sudah dibebaskan. Kedua, menangani yang masih tersisa. Ketiga, kerja 

sama penegakan hukum. Dan keempat, kerja sama dalam mengambil langkah pencegahan agar kasus 

serupa tidak terulang lagi.Berdasarkan catatan KBRI Phnom Penh, kasus perdagangan manusia di 

Kamboja bukan kali ini saja terjadi. Pada 2021, 119 WNI korban investasi bodong telah dipulangkan ke 

Indonesia. Tahun ini, kasus serupa semakin meningkat. Hingga Juli 2022, tercatat 291 WNI menjadi 

korban, dengan 133 orang di antaranya sudah berhasil dipulangkan.Menanggapi permintaan Menlu RI, 

Kepala Kepolisian Kamboja, menyampaikan komitmen penuh untuk memberikan kerja samanya. 

Disepakati bahwa setelah pertemuan ini, otoritas terkait antara kedua negara langsung akan melakukan 

pertemuan teknis, yang antara lain membahas beberapa hal.Pertama, investigasi bersama. Kedua, 
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bantuan hukum, Ketiga, penunjukan contact persons guna mempercepat penanganan jika kasus serupa 

muncul kembali. Dan keempat, membuat MoU kerja sama untuk penanganan 

TPPO.DiperjualbelikanMenurut keterangan Migrant CARE, para korban berasal dari berbagai daerah 

antara lain Medan (Sumatra Utara), Jakarta, Depok (Jawa Barat), Indragiri Hulu (Riau), Jember (Jawa 

Timur). Dari agen yang berada di Kamboja, mereka dijanjikan bekerja sebagai operator, marketing dan 

customer service dengan gaji US$1000 - 1500, atau sekitar Rp15-22 juta.Faktanya mereka hanya 

menerima US$500 atau sekitar Rp 7 juta. Apabila para PMI tersebut mengundurkan diri maka harus 

membayar denda sebesar US$ 2000 - 11000, atau Rp 30-163 jutaKorban dijual dengan harga yang 

beragam, salah satunya dijual seharga US$2000 atau Rp 30 juta. Mereka dijual dari perusahaan satu ke 

perusahaan lain karena beberapa sebab. Mereka juga dipekerjakan tanpa kontrak dan jam kerja yang 

panjang.Migrant CARE menyatakan kasus perdagangan manusia di Kamboja ini merupakan darurat. 

Badan itu bahkan mencatat, perkara serupa yang menimpa WNI tidak hanya terjadi di Kamboja, namun 

juga Filipina dan Thailand.Anis Hidayah dari Migrant CARE mendesak pemerintah untuk melakukan 

langkah jangka panjang. Selain mengusut tuntas pelaku perekrut beserta jaringannya yang berada di 

wilayah Indonesia."Kemenaker RI, BP2MI, hingga Pemerintah Daerah mulai dari provinsi, 

kabupaten/kotahingga desa harus mengintensifkan edukasi dan sosialisasi migrasi aman dan bahaya 

trafficking dengan modus-modus mutakhir kepada masyarakat hingga di grassroot," kata Anis.Menurut 

Anis, otoritas terkait juga diharuskan mengintensifkan pengawasan agensi perekrut pekerja migran 

Indonesia, calo baik di lapangan maupun di media sosial yang memanfaatkan situasi ekonomi masyarakat 

pasca-pandemi. 
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Title Perusahaan Tak Bayar THR Akan Memperoleh Sanksi Author Richard Trenholm 

Media Banten88 Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Negative 

Link http://banten88.com/detail/perusahaan-tak-bayar-thr-akan-memperoleh-sanksi 

Summary Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), telah melayangkan surat imbauan 

sekaligus peringatan kepada 191 perusahaan yang ada di Kabupaten Lebak agar membayar 

THR kepada karyawan maksimal satu minggu atau H-7 sebelum lebaran. Peringatan 

berdasarkan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) RI Nomor 06 tahun 2016 

tentang pemberian tunjangan hari raya (THR). Kepala Disnakertrans Lebak, Maman 

Suparman menyebutkan, mekanisme pemberian besaran THR menurut permenaker, pekerja 

yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, akan 

mendapatkan satu bulan upah. Sedangkan untuk pekerja yang telah mempunyai masa kerja 

satu bulan secara terus menerus, tetap berhak mendapatkan THR dengan pemberian THR 

secara proporsional. 

 

 

 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), telah melayangkan surat imbauan sekaligus 

peringatan kepada 191 perusahaan yang ada di Kabupaten Lebak agar membayar THR kepada karyawan 

maksimal satu minggu atau H-7 sebelum lebaran. Peringatan berdasarkan atas Peraturan Menteri Tenaga 

Kerja (Permenaker) RI Nomor 06 tahun 2016 tentang pemberian tunjangan hari raya (THR).Kepala 

Disnakertrans Lebak, Maman Suparman menyebutkan, mekanisme pemberian besaran THR menurut 

permenaker, pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, akan 

mendapatkan satu bulan upah. Sedangkan untuk pekerja yang telah mempunyai masa kerja satu bulan 

secara terus menerus, tetap berhak mendapatkan THR dengan pemberian THR secara 

proporsional.Menurut Maman, perhitungan pemberian THR bagi pekerja dibawah satu tahun dihitung 

dari masa kerja per 12 dikali satu bulan upah. Paling lambat THR wajib diberikan satu pekan sebelum 

lebaran oleh perusahaan, untuk mengantisipasi terjadinya tindakan nakal dari perusahaan."Kami telah 

membentuk tim guna melakukan pemantauan secara langsung pemberian THR disetiap 

perusahaan,"kata Maman kepada wartawan di Lebak,Rabu,(7/6).Maman juga menyebutkan, kewajiban 

perusahaan untuk memberikan atau membayar THR telah diatur dan harus dilaksanakan sesuai 

ketentuan yang berlaku. Sebagaimana telah diatur dalam Permenaker RI No. PER-06/MEN/2016 tentang 
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THR keagamaan bagi pekerja di perusahaan."Bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya 

dalam pemberian THR, akan ada sanksi administrasi,"tegas Maman.Ditambahkanya, untuk di wilayah 

Lebak memang belum banyak perusahaan berskala besar. Meskipun ada, jumlahnya bisa dihitung dengan 

jari, seperti perusahaan tambang dan BUMN/BUMD. Adapun perusahaan yang wajib memberikan THR 

minimal perusahaan tersebut mempunyai 10 pekerja dengan legalitas perusahaan yang sah.Apabila pada 

pelaksanaannya ditemukan ada perusahaan tidak membayarkan THR atau terlambat tentu ada sanksi, 

yakni berupa sanksi adminstrasi. "Kalau perusahaan tidak memberikan THR, sanksi administrasinya 

sampai pada pencabutan izin usaha," terangnya.Sementara Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 

(SPSI) Lebak HM Yogi Rochmat mengaku akan turut memantau pemberian THR dari perusahaan kepada 

para karyawannya. Karenanya, pemberian THR lebaran Idul Fitri merupakan sebuah kewajiban yang 

harus di laksanakan setiap perusahaan."Kita akan berkoordinasi dengan Disnakertrans dalam proses 

pemantuan THR. Kami berharap, semua perusahaan yang ada di Lebak dapat memenuhi kewajibannya 

dengan memberikan THR sesuai peraturan yang telah ditetapkan,"ujarnya.(eli). 
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Title Bocoran BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta Masuk Rekening Author Shelma Rachmahyanti 

Media Okezone Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Positive 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/08/02/622/2640673/bocoran-blt-subsidi-gaji-

rp1-juta-masuk-rekening 

Summary Bocoran BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp1 juta akan dicairkan. 

Dengan target 8,8 juta pekerja yang akan mendapatkan BLT subsidi gaji Rp1 juta. Hal ini 

mengundang pertanyaan bagi pekerja yang menanti pencairan BLT subsidi gaji Rp1 juta. 

Pencairan BLT subsidi gaji akan dilakukan saat semua prosedur dan syarat sudah rampung. 

 

Bocoran BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp1 juta akan dicairkan. Pencairan BLT 

subsidi gaji akan dilakukan saat semua prosedur dan syarat sudah rampung.Anggaran BLT subsidi gaji 

2022 mencapai Rp8,8 triliun. Dengan target 8,8 juta pekerja yang akan mendapatkan BLT subsidi gaji Rp1 

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

bulan.Kementerian Ketenagakerjaan saat ini mempersiapkan seluruh instrumen kebijakan pelaksanaan 

BSU 2022. Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa program ini dapat dijalankan dengan cepat, 

tepat, akurat, dan akuntabel.Menaker Ida Fauziyah menjelaskan, cepat dimaksudkan agar BSU dapat 

segera dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh. Tepat bermakna sesuai dengan 

sasaran penerima, serta sesuai dengan persyaratan dan ketentuan."Sedangkan akurat didasarkan pada 

data yang bisa dipertanggungjawabkan, dan akuntabel sesuai dengan tata kelola yang benar," katanya di 

Jakarta belum lama ini, dikutip Selasa (2/8/2022).Selain itu, saat ini pihaknya juga tengah menyiapkan 

beberapa hal antara lain merampungkan regulasi teknis BSU, mengajukan dan merevisi anggaran 

bersama Kemenkeu."Serta yang tidak kalah penting adalah mereview data calon penerima BSU 2022 

bersama BPJS Ketenagakerjaan, dan berkoordinasi dengan pihak Himbara selaku Bank Penyalur," kata 

Ida.Sebelumnya, BLT subsidi gaji dikabarkan akan cair pada bulan April 2022 atau sebelum Lebaran. Hal 

ini mengundang pertanyaan bagi pekerja yang menanti pencairan BLT subsidi gaji Rp1 juta.Menurut 

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan, saat ini penyaluran BLT subsidi gaji atau BSU 

masih dimatangkan, bagi dari segi data penerima hingga proses penyalurannya."Kalau sudah siap semua, 

kita segera salurkan. Kalau sudah selesai regulasi dan data calon penerima maka langsung disalurkan," 

kata Anwar kepada Okezone di Jakarta.Pihaknya ingin menyalurkan BLT subsidi gaji tepat sasaran. "Cepat, 

tepat dan tata kelolanya baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporannya," 

ujarnya.Sementara itu, akun Instagram Kemnaker menjelaskan kepada netizen perihal kapan BLT subsidi 

gaji cair."Saat ini @kemnaker sedang mempersiapkan instrumen kebijakan pelaksanaan BSU 2022 dan 

akan memastikan BSU dapat dijalankan dengan cepat, tepat, akurat, dan akuntabel ya," tulis akun 

@kemnaker. 
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Title WNI Disekap di Kamboja, dari Modus hingga Upaya 

Evakuasi Korban 

Author Dewi Rina Cahyani 

Media Tempo.co Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Negative 

Link http://fokus.tempo.co/read/1618415/wni-disekap-di-kamboja-dari-modus-hingga-upaya-

evakuasi-korban 

Summary Puluhan warga negara Indonesia atau WNI yang disekap di Kamboja akan dipulangkan pekan 

ini. Pemerintah Indonesia akan mengevakuasi semua WNI disekap di Kamboja. Sebanyak 62 

WNI berhasil diselamatkan oleh Kepolisian Kamboja bersama KBRI Phnom Penh. Kasus 

penyekapan terhadap WNI di Kamboja diungkap dari aduan seorang warganet dengan akun 

@angelinahui97 kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. 

 

 

 

Puluhan warga negara Indonesia atau WNI yang disekap di Kamboja akan dipulangkan pekan ini. Kepala 

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan sekitar 2-3 hari 

mendatang, mereka akan tiba di Indonesia.Pemerintah Indonesia akan mengevakuasi semua WNI 

disekap di Kamboja. Para pekerja itu akan ditampung sementara di Phnom Penh setelah melakukan 

perjalanan sekitar enam jam dari lokasi penyekapan. Selanjutnya mereka akan dipulangkan ke kampung 

halaman masing-masing.Sebanyak 62 WNI berhasil diselamatkan oleh Kepolisian Kamboja bersama KBRI 

Phnom Penh. Mereka menjadi korban penyekapan dan perdagangan orang.Menurut dua WNI yang 

berhasil diselamatkan, selain disekap mereka juga dianiaya secara fisik. "Mereka membutuhkan langkah-

langkah evakuasi segera,"ujar Benny Rhamdani.Kasus penyekapan terhadap WNI di Kamboja diungkap 

dari aduan seorang warganet dengan akun @angelinahui97 kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Jawa Tengah. Ia lalu meminta tolong kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo agar 

membantu membebaskan 54 orang WNI yang disekap di Kamboja. Ganjar pun langsung memerintahkan 

Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah untuk menindaklanjuti laporan tersebut.Menteri Luar Negeri Retno 

Marsudi mengatakan, sejak menerima informasi, berbagai upaya dilakukan untuk penyemalamatan dan 

evakuasi. Upaya juga dilakukan langsung pada tingkat tinggi. "Kemarin Jumat, saya melakukan 

komunikasi dengan menlu Kamboja untuk minta bantuan agar WNI segera dapat dikeluarkan dengan 

selamat dari penyekapan," katanya.Menlu Kamboja Prak Sokhonn menjajikan untuk memberikan 

bantuan dan langsung koordinasi dengan kepolisian. "Tidak lama setelah itu, info kedua datang dari 
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Menlu Kamboja bahwa pasukan kepolisian akan diterjunkan besok pagi (Sabtu)," kata Retno.Dalam 

keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI, Retno hari ini bertemu dengan Kepala Polisi Kamboja, 

Jenderal Neth Savouen di Markas Besar Kepolisian Kamboja, Phnom Penh, Selasa 2 Agustus 2022. "Kerja 

sama pencegahan perdagangan manusia harus diperkuat antara Indonesia dan Kamboja," ujar 

Retno.Menlu Retno menyatakan ada empat hal yang memerlukan kerja sama dengan pihak Kepolisian 

Kamboja, yaitu menangani 62 WNI yang sudah keluar dan yang masih berada di Kamboja. Selain itu RI 

dan Kamboja akan menjalin kerja sama penegakan hukum serta mengambil langkah pencegahan agar 

kasus serupa tidak terulang lagi.Pertemuan itu dilakukan setelah 62 WNI korban penipuan dan 

perdagangan manusia diselamatkan dari perusahaan online scam di Sihanoukville beberapa hari lalu. 

Kasus-kasus seperti itu berulang kali terjadi sejak 2021.Menurut Kepala Pusat Studi Migrasi Migrant Care 

Anis Hidayah, modus perekrutan WNI di Kamboja dilakukan secara daring melalui media sosial. Dia 

mendorong pemerintah mengambil langkah agar kasus serupa tak terulang."Mayoritas teman-teman 

yang berangkat menjadi korban di Kamboja ini terjebak dalam sindikasi trafficking yang dilakukan oleh 

jaringan di Indonesia. Jaringan ini terkoneksi dengan yang ada di Kamboja melalui media sosial," kata 

Anis Hidayah dalam konferensi pers virtual, Senin, 1 Agustus 2022.Anis memaparkan dalam kasus WNI di 

Kamboja yang disekap perusahaan investasi palsu, perekrutan terjadi melalui beberapa cara salah 

satunya media sosial. Korban melihat iklan lowongan kerja di media sosial lalu kemudian melamar. Proses 

wawancara dilakukan melalui fitur bertukar pesan di media sosial itu.Perekrutan juga dilakukan dengan 

melalui calo atau sponsor dan ajakan dari kerabat atau kolega yang sudah bekerja di Kamboja dan sama-

sama tertipu. Terkait lowongan kerja yang tercantum di media sosial tersebut, Anis mengatakan langkah 

mengatasi iklan-iklan semacam itu belum maksimal.Untuk itu dia mendorong kementerian dan lembaga 

pemerintah seperti Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Badan Pelindungan Pekerja Migran 

(BP2MI) menghadirkan narasi pembanding untuk memastikan masyarakat menyadari praktik yang dapat 

menjaring PMI menjadi korban perdagangan manusia."Pemerintah juga harus menggunakan seluruh 

sumber daya untuk meminimalisir kerentanan dan mengkampanyekan secara lebih luas tentang migrasi 

yang aman dan bahaya trafficking baik modus online dan lain sebagainya," ujar Anis.Kamboja termasuk 

dalam daftar hitam perdagangan manusia versi Kementerian Luar Negeri AS. Di Kamboja, Departemen 

Luar Negeri AS mengatakan bahwa korupsi endemik telah menghambat upaya untuk membantu ribuan 

orang termasuk anak-anak yang diperdagangkan di tempat hiburan, pembakaran batu bata dan operasi 

penipuan online."Pihak berwenang sering mengabaikan, menyangkal atau meremehkan pelanggaran 

tenaga kerja, termasuk pekerja anak, di pabrik dan tempat pembakaran batu bata. Pihak berwenang juga 

berkolusi dengan produsen batu bata untuk menangkap, memenjarakan dan mengembalikan pekerja 

kontrak yang berusaha melarikan diri," kata laporan itu. 
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Title Bendungan Keureuto Karya Abipraya, Raih Zero Accident 

Award 

Author Jalaludin Rummi 

Media Suara Pemerintah Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Positive 

Link http://suarapemerintah.id/2022/08/bendungan-keureuto-karya-abipraya-raih-zero-

accident-award 

Summary Bendungan Keureuto yang sedang dikerjakan PT Brantas Abipraya (Persero) meraih 

penghargaan zero accident dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. "Prestasi 

ini diraih berkat kolaborasi yang masif dari top manajemen hingga para Insan Abipraya di 

proyek dalam komitmen menjalankan K3 di lingkungan kerja khususnya di proyek, sehingga 

nihil kecelakaan kerja. Khususnya saat pandemik ini, bagaimana Perusahaan melakukan 

penanggulangan COVID-19," ujar Miftakhul Anas, Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya. 

Raihan ini sangat membanggakan, mengingat Brantas Abipraya baru saja meraih 

penghargaan serupa untuk Proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah Jambi. 

 

Bendungan Keureuto yang sedang dikerjakan PT Brantas Abipraya (Persero) meraih penghargaan zero 

accident dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Badan Usaha Milik Negara yang 

bergerak di bidang konstruksi ini kembali menunjukkan prestasinya dalam membuktikan komitmen 

menjaga aspek keselamatan di lingkungan proyek. Penghargaan dalam menerapkan budaya Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (K3) di Proyek Bendungan Keureuto di Aceh Utara ini langsung diserahkan oleh 

Pejabat (Pj) Gubernur yang diwakilkan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Keistimewaan Aceh, Sumberdaya 

Manusia dan Hubungan Kerjasama, Iskandar Syukri kepada Project Manager Proyek Bendungan 

Keureuto, Gea Fahmi Fahreza."Prestasi ini diraih berkat kolaborasi yang masif dari top manajemen hingga 

para Insan Abipraya di proyek dalam komitmen menjalankan K3 di lingkungan kerja khususnya di proyek, 

sehingga nihil kecelakaan kerja. Khususnya saat pandemik ini, bagaimana Perusahaan melakukan 

penanggulangan COVID-19," ujar Miftakhul Anas, Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya.Raihan ini 

sangat membanggakan, mengingat Brantas Abipraya baru saja meraih penghargaan serupa untuk Proyek 

Instalasi Pengolahan Air Limbah Jambi. Anas menambahkan, kekonsistenan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) Karya ini dalam implementasi K3 sesuai standar nasional Peraturan Pemerintah (PP) nomor 50 

tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan standar 

internasional ISO 45001 & 14001.Dikenal sebagai champion infrastruktur air khususnya bendungan ini 

sangat serius dalam menerapkan budaya K3, hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan Behavior Based 

Safety (BBS) baik di lingkungan kantor maupun proyek, apalagi pada masa pandemi saat ini. BBS 

merupakan upaya pencegahan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja yang berfokus pada perilaku 

berbahaya yang menyebabkan terganggunya proses produksi. Semoga dengan adanya penghargaan K3 

ini dapat meningkatkan motivasi Insan Abipraya untuk dapat menerapkan K3 lebih baik lagi. 
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Title Malaysia Berencana Datangkan Pekerja Migran dari India dan 

Pakistan 

Author Anoraga Ilafi 

Media Idn Times Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.idntimes.com/news/world/anoraga-ilafi/malaysia-berencana-datangkan-

pekerja-migran-india-pakistan-c1c2 

Summary Dalam sesi tanya jawab Dewan Rakyat Malaysia pada Selasa (02/08/2022), Datuk Zuraida 

memberikan jawaban terkait kekurangan pekerja migran yang bekerja di sektor perkebunan 

sawit. Datuk Zuraida menyebutkan pekerja migran asal Pakistan dan India menjadi opsi 

untuk menjawab permasalahan tersebut. Kekurangan pekerja migran di sektor sawit 

dikabarkan telah merugikan Malaysia dalam skala besar. Dalam pernyataan Datuk Seri Mohd 

Salim Sharif, Malaysia telah mengalami kerugian sebesar miliaran ringgit akibat 

permasalahan tersebut. 

 

 

 

Dalam sesi tanya jawab Dewan Rakyat Malaysia pada Selasa (02/08/2022), Datuk Zuraida memberikan 

jawaban terkait kekurangan pekerja migran yang bekerja di sektor perkebunan sawit. Datuk Zuraida 

menyebutkan pekerja migran asal Pakistan dan India menjadi opsi untuk menjawab permasalahan 

tersebut.Kekurangan pekerja migran di sektor sawit dikabarkan telah merugikan Malaysia dalam skala 

besar. Dalam pernyataan Datuk Seri Mohd Salim Sharif, Malaysia telah mengalami kerugian sebesar 

miliaran ringgit akibat permasalahan tersebut.1. Perekrutan pekerja migran India dan Pakistan jadi opsi 

jangka pendek bagi MalaysiaDatuk Zuraida telah berkoordinasi dengan para pelaku industri untuk 

mempertimbangkan pekerja migran dari kedua negara tersebut. "Kami juga meminta para pelaku 

industri untuk terbuka menerima tenaga kerja dari India dan Pakistan yang siap (bekerja di Malaysia)," 

kata Zuraida, dilansir The Star.Zuraida mengatakan pengadaan pekerja dari India dan Pakistan akan 

menjadi langkah jangka pendek. Malaysia sendiri sedang menghadapi permasalahan terkait kerja asma 

distribusi pekerja migran dengan Bangladesh dan Indonesia karena dianggap tak memberikan 

pelindungan yang sungguh-sungguh."Kami merasa dengan segera menyelesaikan masalah ini, kami harus 

mendatangkan pekerja ini untuk mengelola buah," tambahnya. Zuraida mengatakan Kementerian 

Ketenagakerjaan Malaysia juga telah membentuk komite untuk membantu industri dengan aplikasi 

mereka untuk mendatangkan pekerja asing.2. Malaysia ingin mengurangi ketergantungan terhadap 
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pekerja migran IndonesiaSelain itu, Zuraida mengatakan industri perkebunan juga telah memulai upaya 

otomasi untuk mengurangi ketergantungan terhadap pekerja migran. Para pekerja migran itu memang 

memegang peran penting di berbagai sektor industri strategis Malaysia.Asosiasi Minyak Sawit Malaysia 

(MPOA) mengatakan bahwa mereka memperkirakan sekitar 52.000 pekerja migran akan tiba pada akhir 

tahun 2022 ini. Wacana kerja sama dengan India dan Pakistan sebenarnya sudah direncanakan sejak 

lama.Datuk Zuraida mengatakan kerja sama dengan India dan Pakistan bertujuan untuk mengurangi 

ketergantungan pekerja migran asal Indonesia dan Bangladesh. Per 1 Mei 2022, upah yang diterima 

pekerja migran yang berada di sektor sawit sebesar 1500 ringgit atau sekitar Rp5.000.000,-.3. Indonesia-

Malaysia sebenarnya sudah menandatangani MoU pelindungan PMIPada 1 April 2022, Indonesia dan 

Malaysia sepakat menandatangani MoU terkait pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI) di Negeri 

Jiran. Penandatangan ini memberikan harapan baru bagi para PMI yang sedang atau akan bekerja di 

Malaysia.Penandatanganan MoU tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana 

Menteri (PM) Malaysia Ismail Sabri bin Yaakob di Istana Merdeka menurut laporan Kementerian Luar 

Negeri.Namun, pada pertengahan Juli 2022 lalu, pengiriman PMI ke Malaysia sempat disetop. Hal 

tersebut tak lepas dari indikasi adanya pelanggaran MoU antara kedua negara yang dilakukan oleh 

Malaysia.Setelah menjalani proses yang cukup panjang dalam menyusun nota kesepamahan, pengiriman 

PMI ke Malaysia dibuka kembali per Senin (01/08/2022). Berdasarkan data Bank Indonesia, jumlah PMI 

di Malaysia mencapai 1,6 juta orang. Jumlah tersebut belum termasuk PMI nonprosedural.Baca Artikel 

Selengkapnya 
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Title Menaker: Bonus Demografi Berikan Manfaat Kembangkan SDM 

Milenial yang Unggul dan Kompeten 

Author Maulina 

Lestari 

Media Pewartasatu.com Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Positive 

Link http://pewartasatu.com/menaker-bonus-demografi-berikan-manfaat-kembangkan-sdm-

milenial-yang-unggul-dan-kompeten 

Summary Menaker Ida Fauziyah menyampaikannya, ketika memberikan sambutan pada Sidang 

Promosi Doktoral Muhammad Aditya Warman anggota Dewan Pengawas BPJS 

Ketenagakerjaan, yang berjudul Model Pengembangan Talenta Unggul dalam 

Mempersiapkan Pemimpin Masa Depan di Era Perubahan secara virtual, Selasa (2/8/2022). 

Hasil sensus penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) September 2020, dari 

270,20 juta jiwa penduduk Indonesia, 70,72 persen merupakan penduduk usia produktif 

yang didominasi oleh generasi Gen Z dan generasi milenial. "Untuk memastikan bahwa 

bonus demografi memberikan manfaat, maka kita harus bisa mengembangkan sumber daya 

generasi milenial untuk menjadi talenta muda yang unggul dan kompetitif," ungkap Menaker 

Ida Fauziyah. ( Foto: Humas ) JAKARTA, Pewartasatu.com, Indonesia tengah mengalami 

bonus demografi yang puncaknya diperkirakan tahun 2030. 

 

Menaker RI, Ida Fauziyah. ( Foto: Humas ) JAKARTA, Pewartasatu.com, Indonesia tengah mengalami 

bonus demografi yang puncaknya diperkirakan tahun 2030. Hasil sensus penduduk yang dilakukan Badan 

Pusat Statistik (BPS) September 2020, dari 270,20 juta jiwa penduduk Indonesia, 70,72 persen merupakan 

penduduk usia produktif yang didominasi oleh generasi Gen Z dan generasi milenial. "Untuk memastikan 

bahwa bonus demografi memberikan manfaat, maka kita harus bisa mengembangkan sumber daya 

generasi milenial untuk menjadi talenta muda yang unggul dan kompetitif," ungkap Menaker Ida 

Fauziyah. Menaker Ida Fauziyah menyampaikannya, ketika memberikan sambutan pada Sidang Promosi 

Doktoral Muhammad Aditya Warman anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, yang berjudul 

Model Pengembangan Talenta Unggul dalam Mempersiapkan Pemimpin Masa Depan di Era Perubahan 

secara virtual, Selasa (2/8/2022). Menaker mengemukakan, Kemnaker tengah fokus untuk membuat 

program yang bertujuan memaksimalkan potensi talenta muda di Indonesia. Pengembangan talenta 

muda merupakan kebijakan strategis untuk menghadapi tantangan terkini bidang ketenagekerjaan. "Ini 

bertujuan agar talenta muda Indonesia dapat dimaksimalkan potensinya bagi kemajuan sektor 

ketenagakerjaan dan perekonomian," ucapnya. Menaker meyakini Sidang Promosi Doktoral ini dapat 

menjadi masukan berharga bagi program pengembangan talenta di bidang ketenagakerjaan, sekaligus 

memberikan sumbangsih penting terhadap dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. 

"Semoga dengan diraihnya gelar tertinggi akademik ini dapat memberikan manfaat mulai dari lingkungan 

tempat kerja, dunia akademis maupun masyarakat umum," ujarnya. 
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Title Lowongan Kerja PT Kereta Api Indonesia (Persero), Buka Posisi 

Operasional dan Pemeliharaan - Agtv News 

Author Rifaldi Risqi 

Ardana 

Media Agtvnews.com Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.agtvnews.com/ekonomi-bisnis/pr-584041280/lowongan-kerja-pt-kereta-api-

indonesia-persero-buka-posisi-operasional-dan-pemeliharaan 

Summary Dikutip dari unggahan Instagram resmi @kemnaker, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

membuka lowongan kerja pada posisi Operasional dan Pemeliharaan. Saat ini PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) membuka kesempatan bagi kalian yang sedang mencari pekerjaan. PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero) atau yang biasa disingkat PT. KAI ini adalah salah satu 

perusahaan BUMN yang bergerak dalam jasa transportasi kereta api, yang meliputi angkutan 

penumpang dan barang. Menurut unggahan tersebut, penempatan tenaga kerja dalam 

lowongan ini akan diprioritaskan pada wilayah Sumatera Selatan. 

 

 

 

Saat ini PT. Kereta Api Indonesia (Persero) membuka kesempatan bagi kalian yang sedang mencari 

pekerjaan. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) atau yang biasa disingkat PT. KAI ini adalah salah satu 

perusahaan BUMN yang bergerak dalam jasa transportasi kereta api, yang meliputi angkutan penumpang 

dan barang. Dikutip dari unggahan Instagram resmi @kemnaker, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

membuka lowongan kerja pada posisi Operasional dan Pemeliharaan.Menurut unggahan tersebut, 

penempatan tenaga kerja dalam lowongan ini akan diprioritaskan pada wilayah Sumatera Selatan. 

  



 

111 

 

Title BSU 2022 Cair Agustus? Begini Tanggapan Kemnaker dan Cek 

Apakah Anda Terdaftar atau Tidak di Link Ini 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayojakarta.com/news/pr-764041320/bsu-2022-cair-agustus-begini-tanggapan-

kemnaker-dan-cek-apakah-anda-terdaftar-atau-tidak-di-link-ini 

Summary Benarkah Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 akan cair bulan Agustus?. Sudah memasuki 

bulan Agustus namun BSU 2022 masih dipertanyakan kapan akan dicairkan. Simak info 

terbaru dari Kemnaker terkait BSU 2022 pada artikel ini. Para pekerja tentunya sangat 

menantikan kabar lanjutan dari pemerintah. 

 

 

 

Benarkah Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 akan cair bulan Agustus?Simak info terbaru dari 

Kemnaker terkait BSU 2022 pada artikel ini.Sudah memasuki bulan Agustus namun BSU 2022 masih 

dipertanyakan kapan akan dicairkan.Para pekerja tentunya sangat menantikan kabar lanjutan dari 

pemerintah.Diketahui jika BSU 2022 ini memang telah dijanjikan oleh pemerintah jika akan kembali 

disalurkan untuk para pekerja yang memenuhi syarat.Bantuan Subsidi Upah (BSU) ini diperuntukkan bagi 

para pekerja atau buruh yang terdampak pandemi Covid-19.Dilansir AyoJakarta. com dari laman 

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (Setkab) pada Selasa (2/8/2022), Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziya menyampaikan "Pemerintah mengalokasikan anggaran BSU 2022 sebesar Rp8,8 triliun dengan 

alokasi bantuan per penerima sebesar Rp1 juta. Adapun rincian terhadap kriteria dan mekanisme BSU 

2022 ini sedang digodok oleh Kementerian Ketenagakerjaan". 

  



 

112 

 

Title Hore! Subsidi Gaji 2022 Kini Siap Disalurkan, Tapi . . . Author _noname 

Media Tribun News Pontianak Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Positive 

Link http://pontianak.tribunnews.com/2022/08/02/hore-subsidi-gaji-2022-kini-siap-disalurkan-

tapi 

Summary Kabar gembira bagi para pekerja yang menanti kabar pencairan Subsidi Gaji atau BSU tahun 

2022. Terbaru Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan kesiapan untuk menyalurkan 

Subsidi Gaji kepada pekerja dengan Gaji bawah Rp 3,5 juta. Kendala teknis yang sebelumnya 

disebut menjadi penyebab Subsidi Gaji batal cair sebelum lebaran Idul Fitri 2022 kini sudah 

teratasi. Namun, lanjutnya, program Subsidi Gaji baru bisa disalurkan jika sudah mendapat 

arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

 

 

 

Kabar gembira bagi para pekerja yang menanti kabar pencairan Subsidi Gaji atau BSU tahun 2022.Terbaru 

Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan kesiapan untuk menyalurkan Subsidi Gaji kepada pekerja 

dengan Gaji bawah Rp 3,5 juta.Kepastian pencairan BSU 2022 ini disampaikan langsung oleh Staf Khusus 

Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari.Kendala teknis yang sebelumnya disebut menjadi penyebab 

Subsidi Gaji batal cair sebelum lebaran Idul Fitri 2022 kini sudah teratasi.Pasalnya Kemenaker menyebut 

sudah siap dari segala hal mulai dari data hingga lainnya.Namun, lanjutnya, program Subsidi Gaji baru 

bisa disalurkan jika sudah mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan 

Sri Mulyani."Kementerian Ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan sudah siap semuanya sampai 

data kalau memang program ini berjalan.""Tapi kami juga menunggu arahan dari Pak Presiden dan 

Menteri Keuangan," katanya Selasa 26 Juli 2022, dikutip dari Kompas.com.Namun, dia juga tidak dapat 

memastikan kapan program subsidi upah yang sempat dilontarkan ini disalurkan.Meski sektor 

ketenagakerjaan mulai pulih, tetapi menurut Dita masih ada sejumlah pekerja yang masih terdampak 

akibat pandemi."Kami masih belum tahu kapan disalurkannya.""Tetapi kami berharap BSU ini tetap bisa 

berlanjut karena masih banyak pekerja yang belum pulih seutuhnya," ucapnya.Syarat penerima 

BSUBerikut syarat penerima BSU atau subsidi gaji Rp 1 juta sebagaimana dikutip dari laman resmi 

Kemnaker:- Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK.- Peserta aktif 

program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan.- Mempunyai Gaji/Upah paling banyak 

sebesar Rp3,5 juta.- Pekerja/Buruh bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau 
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kabupaten/kota lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling banyak 

sebesar upah minimum kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.- Bekerja di 

wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang ditetapkan pemerintah.- Diutamakan yang bekerja pada sektor 

industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan & jasa 

kecuali Pendidikan dan Kesehatan (sesuai klasifikasi data sektoral BPJSTK).Sektor Tenaga Kerja Mulai 

PulihDiberitakan sebelumnya, Menaker Ida Fauziyah mengatakan, ada enam hal yang membuktikan 

kondisi sektor ketenegakaerjaan mulai pulih.1. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2022 mencapai 

5,01 persen.Sumber pertumbuhan tertinggi terdapat pada sektor industri yaitu sebesar 1,06 persen.2. 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat dari 68,08 persen pada tahun 2021, menjadi 69,06 

persen pada tahun ini.3. Tingkat pengangguran terbuka menurun dari 6,26 persen pada Februari 2021, 

menjadi 5,83 persen pada Februari 2022.Dalam konteks ini, jumlah pengangguran karena Covid-19 

menurun dari 1,62 juta orang menjadi 0,96 juta orang pada periode yang sama.Selain itu, jumlah 

penduduk yang berstatus sementara tidak bekerja karena Covid-19 menurun dari 1,11 juta orang pada 

tahun 2021, menjadi 0,58 juta orang pada 2022.4. Jumlah penduduk bekerja bertambah 4,55 juta orang 

dalam kurun waktu satu tahun terakhir dari 131,06 juta orang pada tahun 2021 menjadi 135,61 juta orang 

pada tahun 2022.5. Rata-rata upah buruh di Indonesia mengalami peningkatan dari Rp 2.860.630 pada 

tahun 2021, menjadi Rp 2.6. Jumlah kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan dapat terus dijaga 

peningkatannya selama masa pandemi dari 29,98 juta orang pada tahun 2020 menjadi 32,30 juta orang 

pada Mei 2022. 
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Title Selama 3 Hari, PT KAI Buka Lowongan Kerja, Ini Kualifikasinya Author _noname 

Media Jurnal Patroli News Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Neutral 

Link http://jurnalpatrolinews.co.id/nasional/selama-3-hari-pt-kai-buka-lowongan-kerja-ini-

kualifikasinya 

Summary Adapun untuk rincian persyaratan dan tahapan rekrutmen, masyarakat dapat mengakses 

recruitment.kai.id. PT. KAI mengimbau kepada masyarakat agar mewaspadai terhadap 

segala jenis bentuk penipuan yang mengatasnamakan rekrutmen KAI, serta mengabaikan 

pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu meluluskan peserta rekrut. 

 

PT Kereta Api Indonesia (Persero) membuka lowongan kerja untuk berbagai formasi pekerjaan yang bisa 

diikuti oleh berbagai jenjang pendidikan. Program recruitment ini hanya dibuka selama tiga hari hingga 

besok Rabu (3/8/2022).Beberapa formasi yang dibutuhkan pada rekrutmen ini yaitu tenaga operasional 

serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.Untuk jenjang SLTA lulusan SMA/MA jurusan Ilmu 

Pengetahuan Alam; SMK/MAK jurusan Teknik Mesin, Otomotif, Ketenagalistrikan, 

Elektro/Elektronika/Mekatronika, dan Bangunan. Pendidikan D3 yaitu jurusan Teknik 

Elektro/Elektronika/Mekatronika, Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Sipil, Teknik Listrik, dan 

Perkeretaapian. Serta jenjang D4/S1 untuk urusan Teknik Elektro/Elektronika/Mekatronika,Teknik 

Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Sipil, Teknik Listrik, dan Perkeretaapian."KAI memberikan kesempatan 

kepada talenta-talenta terbaik bangsa untuk bergabung dan berkarir di KAI melalui rekrutmen ini," ujar 

VP Public Relations KAI Joni Martinus dalam siaran persnya.Adapun untuk rincian persyaratan dan 

tahapan rekrutmen, masyarakat dapat mengakses recruitment.kai.id. PT. KAI mengimbau kepada 

masyarakat agar mewaspadai terhadap segala jenis bentuk penipuan yang mengatasnamakan rekrutmen 

KAI, serta mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu meluluskan peserta 

rekrut."Rekrutmen KAI tidak dipungut biaya apapun dan tidak menggunakan sistem refund, serta tidak 

bekerja sama dengan agen travel penyedia transportasi atau akomodasi yang berkaitan dengan 

pelaksanaan rekrutmen," tutup Joni.Dikutip dari laman instagram resmi @Kemnaker, berikut beberapa 

kualifikasinya:Operasional dan Pemeliharaan Kualifikasi: Laki-laki, berusia maksimal 30 tahun Memiliki 

tinggi badan minimal 160 cm dengan berat badan ideal Tidak bertato dan bertindik 4. Tidak pernah 

dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Tidak pernah 

diberhentikan di anak perusahaan atau institusi lainnya Tidak memiliki hubungan perkawinan dengan 

pekerja perusahaanKetentuan Khusus Prioritas Penempatan di wilayah Sumatera Bagian Selatan 

Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja PT KAI (Persero) Bersedia ditempatkan pada formasi sesuai 

kebutuhan dan aturan yang berlaku di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Penetapan formasi pekerjaan 

didasarkan pada hasil rekrutmen masing-masing pelamar dan kebutuhan perusahaan. Pemilihan lokasi 

seleksi tidak menentukan penempatan calon pekerja. 
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Title Elnusa Sabet Empat Penghargaan Human Capital on Resilience 

Award 2022 - Berita energi & Minerba Hari Ini - RuangEnergi.com 

Author Deddy 

Hassan 

Media Ruangenergi.com Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.ruangenergi.com/elnusa-sabet-empat-penghargaan-human-capital-on-

resilience-award-2022 

Summary Empat penghargaan yang diterima Elnusa di antaranya The Best Organization Structure, The 

Best Excellence in Workforce Flexibility & Mobility, The Most Resilience Company 2022 dan 

The Best Leadership Development Focus on HC yang diterima oleh Direktur SDM & Umum 

Elnusa Tenny Elfrida. Com- PT Elnusa Tbk (Elnusa) perusahaan penyedia jasa energi 

terkemuka raih empat kategori penghargaan bintang lima dalam acara Human Capital on 

Resilience Award 2022 yang diselenggarakan di Hotel El Royale Bandung pada Jumat (29/07). 

 

 

 

Jakarta, ruangenergi. com - PT Elnusa Tbk (Elnusa) perusahaan penyedia jasa energi terkemuka raih 

empat kategori penghargaan bintang lima dalam acara Human Capital on Resilience Award 2022 yang 

diselenggarakan di Hotel El Royale Bandung pada Jumat (29/07). Empat penghargaan yang diterima 

Elnusa di antaranya The Best Organization Structure, The Best Excellence in Workforce Flexibility & 

Mobility, The Most Resilience Company 2022 dan The Best Leadership Development Focus on HC yang 

diterima oleh Direktur SDM & Umum Elnusa Tenny Elfrida. Penghargaan yang diterima merupakan buah 

komitmen Human Capital Elnusa dalam melakukan transformasi dengan pengelolaan dinamis dan 

menghadapi lingkungan bisnis yang terus berubah. Penghargaan ini didapat melalui proses penjurian 

oleh para akademisi, proses riset dan juga diskusi positif bersama Kementerian Tenaga Kerja Republik 

Indonesia, para pakar IT, serta ahli keuangan. Proses penilaian dilakukan berdasarkan beberapa kriteria 

penjurian, yakni ketajaman rencana strategi SDM, transformasi digital dalam pengembangan HC, 

peningkatan skill dan kompetensi SDM menghadapi krisis, competency modelling serta Business Survival 

dalam upaya membangun ketahanan bisnis. Direktur SDM & Umum Elnusa, Tenny Elfrida mengucapkan 

terima kasih atas apresiasi yang diberikan, dengan perolehan ini kami akan terus memegang teguh 

konsistensi dan mempertahankan prestasi serta meningkatkan inovasi secara adaptif menyesuaikan 

perkembangan saat ini dan ke depan."Perolehan penghargaan ini merupakan bukti nyata dari komitmen 

Management Elnusa dalam menjalankan transformasi Human Capital dengan tetap mengacu pada 
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implementasi tata nilai AKHLAK pada setiap program yang dimiliki, sehingga Perwira Elnusa siap 

menjawab tantangan bisnis saat ini dan di masa mendatang" kata Tenny. "Strategi pengelolaan dan 

pengembangan SDM juga kami lakukan guna mendukung peningkatan kinerja perusahaan melalui 

berbagai program yang kami jalankan. Penghargaan ini juga merupakan hasil kolaborasi dan kontribusi 

dari seluruh seluruh jajaran fungsi di Elnusa, mulai dari Dewan Komisaris, Jajaran Direksi, Perwira Elnusa 

dan seluruh stakeholder yang terlibat mendukung pencapaian kinerja perusahaan lebih baik serta 

berkesinambungan" tambah Tenny. Atas kesiapan dalam menjalankan transformasi serta melalui segala 

kompetensi yang dimiliki dan Inovasi yang telah dilakukan, Elnusa berharap dapat terus maju 

menyongsong tahun-tahun mendatang lebih optimis lagi dengan bekal kinerja yang terus tumbuh 

ditopang oleh sumber daya manusia yang mumpuni dan berkualitas multi talenta. Dengan demikian 

mimpi Elnusa menjadi perusahaan jasa energi yang mampu membangun kapasitas nasional dengan 

berbagai prestasi akan lebih cepat terwujud. 
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Title ASEAN-Jepang Perkuat Keamanan Siber Kawasan Author Liputan6.com 

Media Liputan 6 Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.liputan6.com/bisnis/read/5031719/asean-jepang-perkuat-keamanan-siber-

kawasan 

Summary Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan National Center of Incident Readiness and Strategy 

for Cybersecurity (NISC) Jepang menyelenggarakan kegiatan 3rd ASEAN-JAPAN 

Cybersecurity Working Group Meeting dan 5th ASEAN-JAPAN Critical Information 

Infrastructure Protection (CIIP) Workshop tahun 2022. Pertemuan 3rd ASEAN-Japan 

Cybersecurity Working Group Meeting itu sendiri bertujuan untuk memperkuat kolaborasi 

dalam keamanan siber serta meningkatkan kapasitas keamanan siber antar negara ASEAN 

dan Jepang. Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala BSSN Hinsa Siburian, Konselor untuk 

Strategi Internasional NISC Jepang Mr. Nobuhiro Watanabe, delegasi dari negara anggota 

ASEAN, negara Jepang serta Sekretariat ASEAN. Forum ASEAN-Japan Cybersecurity Meeting 

merupakan forum yang paling aktif di regional ASEAN dalam hal pembahasan keamanan 

informasi dan keamanan siber dan telah berjalan sejak tahun 2009. 

 

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan National Center of Incident Readiness and Strategy for 

Cybersecurity (NISC) Jepang menyelenggarakan kegiatan 3rd ASEAN-JAPAN Cybersecurity Working 

Group Meeting dan 5th ASEAN-JAPAN Critical Information Infrastructure Protection (CIIP) Workshop 

tahun 2022.Forum ASEAN-Japan Cybersecurity Meeting merupakan forum yang paling aktif di regional 

ASEAN dalam hal pembahasan keamanan informasi dan keamanan siber dan telah berjalan sejak tahun 

2009.Pertemuan 3rd ASEAN-Japan Cybersecurity Working Group Meeting itu sendiri bertujuan untuk 

memperkuat kolaborasi dalam keamanan siber serta meningkatkan kapasitas keamanan siber antar 

negara ASEAN dan Jepang.Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala BSSN Hinsa Siburian, Konselor untuk 

Strategi Internasional NISC Jepang Mr. Nobuhiro Watanabe, delegasi dari negara anggota ASEAN, negara 

Jepang serta Sekretariat ASEAN.Kepala BSSN Hinsa Siburian memberikan keynote speech serta membuka 

kegiatan. Hinsa mengungkapkan bahwa Indonesia sebagai negara anggota ASEAN berkomitmen untuk 

terus berpartisipasi dalam mendukung terciptanya ruang siber yang aman dan damai di kawasan Asia 

Tenggara dan global."Oleh sebab itu, kami terus berupaya melakukan penguatan kapasitas dan 

kapabilitas keamanan siber di dalam negeri, serta mendorong sinergi dan kolaborasi, baik secara 

bilateral, regional, maupun global dalam menghadapi ancaman dan serangan siber," ujar Hinsa.BSSN 

menyambut baik kesempatan menjadi tuan rumah 3rd ASEAN-Japan Cybersecurity Working Group 

Meeting karena forum tersebut sangat bermanfaat bagi Indonesia untuk menegaskan komitmen 

Indonesia dalam menciptakan keamanan siber serta mendukung terciptanya ruang siber yang aman dan 

damai di kawasan dan global.Sebagai informasi, 3rd ASEAN-JAPAN Cybersecurity Working Group Meeting 

dan 5th ASEAN-JAPAN Critical Information Infrastructure Protection (CIIP) Workshop tahun 2022. 

dilaksanakan pada tanggal 2-5 Agustus 2022 di Courtyard by Marriott Bali Nusa Dua Resort, 

Bali.Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan, untuk meminimalkan ancaman 

siber serta mencegah kerugian yang ditimbulkan terhadap ruang siber, maka dibutuhkan penguatan 

keamanan siber. Ia memahami, penyelenggaraan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang 

dilakukan instansi pemerintah sering kali menjadi sasaran serangan siber."Untuk itu, penguatan terhadap 
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keamanan siber menjadi prioritas bagi sebuah negara, khususnya kementerian atau lembaga yang ada," 

kata Menaker Ida Fauziyah ketika meluncurkan Ketenagakerjaan-Computer Security Incident Response 

Team (CSIRT) 2022, di Jakarta, Kamis (28/7/2022). Pada peluncuran ini juga diserahkan Surat Tanda 

Registrasi CSIRT dari Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian, kepada Menaker Ida 

Fauziyah.Menaker menyatakan, dalam menanggulangi dan memulihkan insiden keamanan siber, 

Kemnaker perlu menyiapkan langkah-langkah komprehensif mulai dari antisipasi hingga 

mitigasi.Menurutnya, insiden keamanan siber tentu berdampak sangat merugikan bukan saja 

mengganggu layanan publik tetapi dapat menurunkan kredibilitas lembaga secara khusus dan 

pemerintah secara umum.Ia mengungkapkan, pembentukan Ketenagakerjaan-Computer Security 

Incident Response Team (CSIRT) memiliki tujuan penting dalam mewujudkan ketahanan siber yang 

profesional, melakukan koordinasi dan kolaborasi layanan keamanan, serta membangun kapasitas 

sumber daya keamanan siber."Ketenagakerjaan-CSIRT akan berperan sebagai wadah koordinasi antar 

unit dan pemangku kepentingan di Kemnaker yang berkaitan dengan keamanan informasi," ucap 

Menaker.Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker, Bambang Satrio 

Lelono, mengemukakan, keamanan informasi merupakan aspek penting yang perlu dibangun dengan 

baik."Memasuki era pembangunan ekosistem digital ketenagakerjaan yang masif, maka kita semua harus 

siap dengan segala konsekuensinya," ucapnya.Ia menambahkan, pembentukan Ketenagakerjaan-CSIRT 

ini untuk menggalang kesiapan tim Kemnaker dalam berkoordinasi antar instansi pemerintah."Upaya 

pengamanan informasi harus dimulai dari unit kita masing-masing, dari diri kita sendiri, mulai sekarang 

juga," pungkas Bambang.Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang mengungkap, 

hingga Februari 2022, ada 74.000 serangan siber yang coba masuk ke sistem Kota Tangerang.Namun, 

sejauh ini, kata Kadis Kominfo Kota Tangerang Mulyani, semua serangan siber tersebut masih dapat 

ditangani pihaknya. Meski begitu, pihak Pemkot Tangerang mencoba terus berinovasi agar tetap mampu 

menangkal serangan-serangan tersebut."Serangan atau insiden siber yang masuk ke Kota Tangerang bisa 

dibilang hampir setiap hari. Dengan itu, adanya Kota Tangerang CSIRT memang sangat penting dan 

dibutuhkan untuk lebih menjaga keamanan yang harus dijaga," kata Mulyani, Selasa (22/2/2022).Dia juga 

menyampaikan, Diskominfo Kota Tangerang, bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara atau 

BSSN meluncurkan Kota Tangerang CSIRT atau Computer Security Incident Response Team, untuk 

menangani masalah keamanan informasi seperti serangan atau insiden siber.Pembentukan CSIRT sesuai 

dengan amanat undang-undang dan diperkuat melalui keputusan Wali Kota Tangerang tanggal 22 

Desember 2021, lalu sebagai penanganan atas serangan siber terhadap sistem aplikasi lembaga."CSIRT 

ini untuk merespons berbagai permasalahan dalam bidang teknologi informasi, terutama dalam 

menangani masalah keamanan informasi seperti serangan atau insiden siber," tuturnya. 
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Title DWP Kemnaker Gelar Donor Darah dan Bazar Dalam Rangka 

Peringati HUT ke-75 Kemnaker dan ke-77 RI 

Author _noname 

Media Wartapembaruan.co.id Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/dwp-kemnaker-gelar-donor-darah-dan.html 

Summary DWP Kemnaker Gelar Donor Darah dan Bazar Dalam Rangka Peringati HUT ke-75 Kemnaker 

dan ke-77 RI. Jakarta, Wartapembaruan.co.id- Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun 

(HUT) ke-75 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan ke-77 Republik Indonesia, 

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemnaker menyelenggarakan donor darah dan bazar, 

bertempat di Gedung Kemnaker Jakarta pada Selasa (2/8/2022), yang dibuka secara resmi 

oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah. Menaker dalam sambutannya 

mengapresiasi DWP Kemnaker karena telah aktif menggelar berbagai kegiatan sosial dan 

kemanusiaan, termasuk kegiatan baksos yang diselenggarakan pada hari ini. Kesuksesan dan 

keberhasilan Kemnaker hingga usia ke-75 ini disebutnya tidak bisa dilepaskan dari peran 

serta para istri pegawai negeri sipil Kemnaker. 

 

DWP Kemnaker Gelar Donor Darah dan Bazar Dalam Rangka Peringati HUT ke-75 Kemnaker dan ke-77 

RIJakarta, Wartapembaruan.co.id - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan ke-77 Republik Indonesia, Dharma Wanita Persatuan 

(DWP) Kemnaker menyelenggarakan donor darah dan bazar, bertempat di Gedung Kemnaker Jakarta 

pada Selasa (2/8/2022), yang dibuka secara resmi oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida 

Fauziyah.Menaker dalam sambutannya mengapresiasi DWP Kemnaker karena telah aktif menggelar 

berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan, termasuk kegiatan baksos yang diselenggarakan pada hari 

ini."Saya kira Peran DWP tidak kecil atas kebesaran Kemnaker. Kami atas nama pribadi maupun menteri 

tidak berhenti mengucapkan terima kasih atas kerja-kerja sosial, kerja-kerja kemanusiaan yang 

melengkapi kegiatan Kemnaker," ucap Menaker."Saya apresiasi juga kepada para pendonor yang luar 

biasa. Kontribusi bapak-bapak dan ibu semua terhadap kegiatan donor darah patut diapresiasi," 

tambahnya.Ia mengatakan, hingga usia ke-75 ini, Kemnaker dengan segala dinamikannya telah melewati 

perjalanan panjang, mulai dari pemerintahan orde lama, orde baru, hingga reformasi.Kesuksesan dan 

keberhasilan Kemnaker hingga usia ke-75 ini disebutnya tidak bisa dilepaskan dari peran serta para istri 

pegawai negeri sipil Kemnaker."Perjalanan panjangan Kemnaker tidak bisa melupakan orang-orang yang 

berjasa atas kebesaran Kemnaker. Karena dibalik kesuksesan suami terdapat istri yang hebat. Semangat 

terus ibu-ibu semua. Jangan berhenti untuk terus berkontribusi menyemangati para bapak dan 

menyemengati kelembagaan Kementerian Ketenagakerjaan," pungkas Menaker Ida Fauziyah. 
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Title Peringati HUT ke-75 Kemnaker dan ke-77 RI, DWP Kemnaker Gelar 

Donor Darah dan Bazar 

Author Merdeka 

Media Merdeka Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.merdeka.com/peristiwa/peringati-hut-ke-75-kemnaker-dan-ke-77-ri-dwp-

kemnaker-gelar-donor-darah-dan-bazar.html 

Summary Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Kementerian Ketenagakerjaan 

dan ke-77 Republik Indonesia, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemnaker 

menyelenggarakan donor darah dan bazar. Menaker dalam sambutannya mengapresiasi 

DWP Kemnaker karena telah aktif menggelar berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan, 

termasuk kegiatan baksos yang diselenggarakan pada hari ini. Kesuksesan dan keberhasilan 

Kemnaker hingga usia ke-75 ini disebutnya tidak bisa dilepaskan dari peran serta para istri 

pegawai negeri sipil Kemnaker. "Saya kira Peran DWP tidak kecil atas kebesaran Kemnaker. 

 

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Kementerian Ketenagakerjaan dan ke-77 

Republik Indonesia, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemnaker menyelenggarakan donor darah dan 

bazar. Bertempat di Gedung Kemnaker pada Selasa (2/8/2022), kegiatan tersebut dibuka secara resmi 

oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.Menaker dalam sambutannya mengapresiasi DWP 

Kemnaker karena telah aktif menggelar berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan, termasuk kegiatan 

baksos yang diselenggarakan pada hari ini."Saya kira Peran DWP tidak kecil atas kebesaran Kemnaker. 

Kami atas nama pribadi maupun menteri tidak berhenti mengucapkan terima kasih atas kerja-kerja sosial, 

kerja-kerja kemanusiaan yang melengkapi kegiatan Kemnaker," kata Menaker."Saya apresiasi juga 

kepada para pendonor yang luar biasa. Kontribusi bapak-bapak dan ibu semua terhadap kegiatan donor 

darah patut diapresiasi," sambungnya.Ia mengatakan, hingga usia ke-75 ini, Kemnaker dengan segala 

dinamikannya telah melewati perjalanan panjang, mulai dari pemerintahan orde lama, orde baru, hingga 

reformasi.Kesuksesan dan keberhasilan Kemnaker hingga usia ke-75 ini disebutnya tidak bisa dilepaskan 

dari peran serta para istri pegawai negeri sipil Kemnaker."Perjalanan panjangan Kemnaker tidak bisa 

melupakan orang-orang yang berjasa atas kebesaran Kemnaker. Karena dibalik kesuksesan suami 

terdapat istri yang hebat. Semangat terus ibu-ibu semua. Jangan berhenti untuk terus berkontribusi 

menyemangati para bapak dan menyemangati kelembagaan Kementerian Ketenagakerjaan," 

pungkasnya. 
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Title Diduga Gaji Karyawan Rest Area Tol Lampung Dibawah Standar 

Minimum 

Author _noname 

Media Media Abpedsi Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Negative 

Link http://media-abpedsi.com/2022/08/02/diduga-gaji-karyawan-rest-area-tol-lampung-

dibawah-standar-minimum 

Summary Lampung (MA)- Tol Trans Sumatra sudah tidak asing lagi ditelinga kita bagi masyarakat pulau 

Sumatra yang sering melewati tol Terbanggi besar pematang panggang kayu agung 

Palembang (02/08/2022). Alex Noven Ketua Federasi Serikat Pekerja Transportasi Seluruh 

Indonesia Cabang Sumatra Selatan kecewa dengan Hutama karya cabang lampung diduga 

membiarkan terjadinya upah murah dan tidak memiliki kontrak kerja yang pasti. Di tengah 

gencarnya pembangunan jalan tol menyisakan duka buat pekerja rest area yang di kelola 

Hutama Karya, pasalnya masih banyak pekerja rest area 208,269,277,306 dan 311 yang 

masih mendapatkan gaji di bawah upah minimun propinsi. Saya mendapat laporan bahwa 

masih banyak rest area yang di kelola Hutama Karya khususnya tol terpeka yang melanggar 

undang undang ketenagakerjaan Republik Indonesia. 

 

 

 

Lampung (MA)- Tol Trans Sumatra sudah tidak asing lagi ditelinga kita bagi masyarakat pulau Sumatra 

yang sering melewati tol Terbanggi besar pematang panggang kayu agung Palembang (02/08/2022).Di 

tengah gencarnya pembangunan jalan tol menyisakan duka buat pekerja rest area yang di kelola Hutama 

Karya, pasalnya masih banyak pekerja rest area 208,269,277,306 dan 311 yang masih mendapatkan gaji 

di bawah upah minimun propinsi.Alex Noven Ketua Federasi Serikat Pekerja Transportasi Seluruh 

Indonesia Cabang Sumatra Selatan kecewa dengan Hutama karya cabang lampung diduga membiarkan 

terjadinya upah murah dan tidak memiliki kontrak kerja yang pasti.Saya mendapat laporan bahwa masih 

banyak rest area yang di kelola Hutama Karya khususnya tol terpeka yang melanggar undang undang 

ketenagakerjaan Republik Indonesia.BBJS ketenagakerjaan juga tidak ada sama sekali itu bisa dikenakan 

sangsi berdasarkan Undang - Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan pasal UU RI NO. 

40 TAHUN 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.Sesuai dengan yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU Cipta Kerja"), pada prinsipnya pengusaha 

dilarang membayarkan upah pekerja lebih rendah dari upah minimum.Di sisi lain, pengusaha wajib 
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membayar upah kepada pekerja sesuai dengan kesepakatan yang tidak boleh lebih rendah dari jumlah 

yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.Selain itu, pekerja dapat menempuh upaya 

pidana, yakni dengan melaporkan ke pihak kepolisian. Bagi pengusaha yang membayar upah lebih rendah 

dari upah minimum dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun 

dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta.Dasar Hukum:1. Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;3. Peraturan Nomor 121 Tahun 2019 tentang Upah 

Minimum Provinsi Tahun 2020;4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-

226/MEN/2000 6. tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal UU 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 

21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum.Imbuhnya bang Alek 

Noven panggilan akrabnya, jadi Hutama Karya Segera untuk perbaiki pengajian karyawan rest area yang 

sudah di tentukan undang-undang pemerintah dan harus memberi contoh yang baik karena perusahaan 

BUMN tegasnya. 
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Title Kondisi Membaik, BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 

2022 Rp1 Juta Batal Cair? 

Author _noname 

Media Ayo Surabaya Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784042491/kondisi-membaik-bsu-blt-subsidi-

gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta-batal-cair 

Summary Bantuan subsidi upah alias BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta tak 

kunjung cair, sementara para pekerja menantikan waktu pasti penyalurannya. Kabar terkini, 

BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta batal cair lantaran kondisi 

perekonomian para pekerja telah membaik. Jika benar BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta batal cair, mengapa pemerintah memberikan informasi 

mengenai penyaluran dana pada April lalu?. Beragam spekulasi merebak setelah penyaluran 

dana BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta tak juga diterima para 

pekerja. 

 

Bantuan subsidi upah alias BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta tak kunjung cair, 

sementara para pekerja menantikan waktu pasti penyalurannya.Kabar terkini, BSU BLT subsidi gaji via 

BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta batal cair lantaran kondisi perekonomian para pekerja telah 

membaik.Betulkan demikian? Jika benar BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta 

batal cair, mengapa pemerintah memberikan informasi mengenai penyaluran dana pada April 

lalu?Beragam spekulasi merebak setelah penyaluran dana BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 

2022 Rp1 juta tak juga diterima para pekerja.Terkini, tersiar kabar BSU 2022 bakal cair Agustus seperti 

penyaluran dana tahun 2021 lalu. Sedangkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) tidak memberikan kepastian apapun.Melalui pernyataan yang sempat dirilis sebelumnya, 

Kemnaker memastikan jika BSU 2022 akan dicairkan setelah tahapan prosesnya rampung.Proses ini 

melibatkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam pengajuan anggaran, Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebagai penyedia data tenaga kerja dan pihak Himbara atau 

Himpunan Bank Negara sebagai penyalur dana kepada para pekerja. 
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Title Kemenaker fokus pada program untuk memaksimalkan potensi 

talenta muda Indonesia 

Author Skip To 

Content 

Media Berita Viral Indonesia Terbaru Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Positive 

Link http://jlksjfdiweslfkj.com/kemenaker-fokus-pada-program-untuk-memaksimalkan-potensi-

talenta-muda-indonesia 

Summary Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) fokus mengembangkan program yang bertujuan 

untuk memaksimalkan potensi talenta muda Indonesia. "Hal ini bertujuan untuk 

memaksimalkan potensi talenta muda Indonesia untuk mendorong sektor 

ketenagakerjaan," kata Dr Muhammad Aditya Warman, anggota Panwaslu BPJS 

Ketenagakerjaan, dalam presentasi bertajuk "Style" pada konferensi promosi dan 

pembangunan ekonomi. Menurut Ida, Indonesia sedang mengalami bonus demografi yang 

diperkirakan akan mencapai puncaknya pada tahun 2030. Menurut hasil sensus yang 

dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2020, dari 270,2 juta penduduk 

Indonesia, 70,72% merupakan usia produktif dan didominasi oleh Generasi Z dan Milenial. 

 

 

 

 Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) fokus mengembangkan program yang bertujuan untuk 

memaksimalkan potensi talenta muda Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai tanggapan atas bonus 

demografi yang diperkirakan akan mencapai puncaknya pada tahun 2030. Menteri Tenaga Kerja Ida 

Fauziyah mengatakan pembinaan generasi muda merupakan kebijakan strategis untuk menjawab 

tantangan terkini di dunia kerja. "Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi talenta muda Indonesia 

untuk mendorong sektor ketenagakerjaan," kata Dr Muhammad Aditya Warman, anggota Panwaslu BPJS 

Ketenagakerjaan, dalam presentasi bertajuk "Style" pada konferensi promosi dan pembangunan 

ekonomi. " Pengembangan bakat luar biasa yang membina pemimpin masa depan di masa perubahan. 

Hampir, Selasa (8 Februari 2022). Menurut Ida, Indonesia sedang mengalami bonus demografi yang 

diperkirakan akan mencapai puncaknya pada tahun 2030. Menurut hasil sensus yang dilakukan Badan 

Pusat Statistik (BPS) pada September 2020, dari 270,2 juta penduduk Indonesia, 70,72% merupakan usia 

produktif dan didominasi oleh Generasi Z dan Milenial. 
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Title Kemnaker Fokus Buat Program Maksimalkan Potensi 

Talenta Muda di Indonesia 

Author Fabiola Febrinastri 

Media Suara.com Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.suara.com/bisnis/2022/08/02/201029/kemnaker-fokus-buat-program-

maksimalkan-potensi-talenta-muda-di-indonesia 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah fokus membuat program yang bertujuan 

memaksimalkan potensi talenta muda di Indonesia. "Ini bertujuan agar talenta muda 

Indonesia dapat dimaksimalkan potensinya bagi kemajuan sektor ketenagakerjaan dan 

perekonomian," tutur Ida ketika memberikan sambutan pada Sidang Promosi Doktoral 

Muhammad Aditya Warman anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, yang berjudul 

Model Pengembangan Talenta Unggul dalam Mempersiapkan Pemimpin Masa Depan di Era 

Perubahan secara virtual, Selasa (2/8/2022). Kata Ida, Indonesia tengah mengalami bonus 

demografi yang puncaknya diperkirakan tahun 2030. Hasil sensus penduduk yang dilakukan 

Badan Pusat Statistik (BPS) September 2020, dari 270,20 juta jiwa penduduk Indonesia, 70,72 

persen merupakan penduduk usia produktif yang didominasi oleh generasi Gen Z dan 

generasi milenial. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah fokus membuat program yang bertujuan 

memaksimalkan potensi talenta muda di Indonesia. Ini dilakukan untuk menghadapi bonus demografi 

yang puncaknya diperkirakan akan terjadi pada 2030 mendatang.Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

mengatakan, pengembangan talenta muda merupakan kebijakan strategis untuk menghadapi tantangan 

terkini bidang ketenagekrjaan."Ini bertujuan agar talenta muda Indonesia dapat dimaksimalkan 

potensinya bagi kemajuan sektor ketenagakerjaan dan perekonomian," tutur Ida ketika memberikan 

sambutan pada Sidang Promosi Doktoral Muhammad Aditya Warman anggota Dewan Pengawas BPJS 

Ketenagakerjaan, yang berjudul Model Pengembangan Talenta Unggul dalam Mempersiapkan Pemimpin 

Masa Depan di Era Perubahan secara virtual, Selasa (2/8/2022).Kata Ida, Indonesia tengah mengalami 

bonus demografi yang puncaknya diperkirakan tahun 2030. Hasil sensus penduduk yang dilakukan Badan 

Pusat Statistik (BPS) September 2020, dari 270,20 juta jiwa penduduk Indonesia, 70,72 persen merupakan 

penduduk usia produktif yang didominasi oleh generasi Gen Z dan generasi milenial."Untuk memastikan 

bahwa bonus demografi memberikan manfaat, maka kita harus bisa mengembangkan sumber daya 

generasi milenial untuk menjadi talenta muda yang unggul dan kompetitif," Ida.Ida meyakini Sidang 

Promosi Doktoral ini dapat menjadi masukan berharga bagi program pengembangan talenta di bidang 

ketenagakerjaan, sekaligus memberikan sumbangsih penting terhadap dinamika dan perkembangan ilmu 

pengetahuan di Indonesia."Semoga dengan diraihnya gelar tertinggi akademik ini dapat memberikan 

manfaat mulai dari lingkungan tempat kerja, dunia akademis maupun masyarakat umum," ujarnya. 
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Title Kemenkominfo Gelar Program Cakap Digital 2022, Sasar Pelajar 

SD Kelas 5 di Makassar 

Author _noname 

Media Jawa Post National Network Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.jpnn.com/news/kemenkominfo-gelar-program-cakap-digital-2022-sasar-

pelajar-sd-kelas-5-di-makassar 

Summary Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Siber Kreasi kembali 

menggelar Makin Cakap Digital tahun 2022 melalui video virtual, Selasa (2/8). Program 

tersebut diperuntukan untuk para peserta didik SD kela 5 Se-Kota Makassar makin mengenal 

dunia digital. 

 

 

 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Siber Kreasi kembali menggelar 

Makin Cakap Digital tahun 2022 melalui video virtual, Selasa (2/8).Program tersebut diperuntukan untuk 

para peserta didik SD kela 5 Se-Kota Makassar makin mengenal dunia digital.Mengandeng, Pendidikan 

Sulawesi Cakap Digital, kali ini mengangkat tema "Aku Anak Cerdas, Aku Cakap Digital," bertujuan untuk 

mengembangkan kemampuan komunikasi digital Siswa di sekolah.Selain itu, kegiatan tersebut juga 

bertujuan untuk mendukung percepatan transformasi digital, agar masyarakat makin cakap digital dalam 

memanfaatkan internet demi menunjang kemajuan bangsa.Dalam tersebut juga menghadirkan tiga 

Narasumber, yaitu Kepala UPT SPF SDN Kompleks Sambunv Jawa Makassar, Fahmawati, Country 

Manager Indonesia-RED Engineering dan Founder-Lumbungin, Edwin P. Wikanta, dan Mulahizhun Amien, 

yang merupakan Ketua MKKS Swasta SMP Kota Makasar.Edwin P. Wikanta mengatakan pihaknya akan 

terus mendukung para siswa untuk terus berkembang."Kami dukung semua bentuk kemajuan, tetapi 

semua harus demi mengangkat derajat manusia. Etika ada karena kita adalah manusia." kata Edwin P. 

Wikanta.Selain mendapatkan wawasan lewat pencerahan dari sejumlah narasumber, peserta juga 

mendapatkan e-sertificate.Selain itu, acara ini juga ada doorprize pulsa/e-money senilai Rp 1.000.000 

yang senantiasa disiapkan oleh panitia.Berita Selanjutnya: Cegah Kejahatan Siber, Kemnaker 

Meluncurkan Ketenagakerjaan-CSIRTRedaktur & 
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Title Kapan BSU 2022 Cair? Kemnaker Pastikan Soal Penyaluran BSU 

BPJS Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-794040969/kapan-bsu-2022-cair-kemnaker-

pastikan-soal-penyaluran-bsu-bpjs-ketenagakerjaan 

Summary BSU 2022 merupakan bantuan yang ditujukan untuk pekerja atau buruh yang memiliki upah 

di bawah Rp3,5 juta per bulan. Penerima bantuan BSU 2022 yang telah masuk dalam kriteria 

menurut Kemnaker, akan mendapatkan dana sejumlah Rp1 juta yang akan disalurkan ke 

rekening penerima. Pemerintah akan menyalurkan bantuan BSU 2022 kepada 8,8 juta 

penerima, dari 8,8 triliun jumlah anggaran yang disiapkan. BSU 2022 atau BSU BPJS 

Ketenagakerjaan merupakan bantuan yang diadakan oleh pemerintah melalui Kemnaker 

sejak tahun 2020. 

 

 

 

BSU 2022 merupakan bantuan yang ditujukan untuk pekerja atau buruh yang memiliki upah di bawah 

Rp3,5 juta per bulan.Bantuan dari pemerintah tersebut akan disalurkan oleh Kemnaker ke rekening para 

penerima bantuan yang sah atau yang masuk dalam kriteria penerima.Penerima bantuan BSU 2022 yang 

telah masuk dalam kriteria menurut Kemnaker, akan mendapatkan dana sejumlah Rp1 juta yang akan 

disalurkan ke rekening penerima.Pemerintah akan menyalurkan bantuan BSU 2022 kepada 8,8 juta 

penerima, dari 8,8 triliun jumlah anggaran yang disiapkan.BSU 2022 atau BSU BPJS Ketenagakerjaan 

merupakan bantuan yang diadakan oleh pemerintah melalui Kemnaker sejak tahun 2020.Bantuan BSU 

BPJS Ketenagakerjaan ini awalnya ditujukan untuk pekerja atau buruh yang terdampak pandemi Covid-

19."Program ini bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan ekonomi buruh atau 

pekerja sebagai bentuk penanganan dampak dari Covid-19," katanya dilansir dari kemnaker.co.id. 
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Title Bonus Demografi Berikan Manfaat Kembangkan SDM Milenial yang 

Unggul dan Kompeten 

Author _noname 

Media Wartapembaruan.co.id Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/bonus-demografi-berikan-manfaat.html 

Summary Bonus Demografi Berikan Manfaat Kembangkan SDM Milenial yang Unggul dan Kompeten. 

Jakarta, Wartapembaruan.co.id- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

mengatakan, Indonesia tengah mengalami bonus demografi yang puncaknya diperkirakan 

tahun 2030. Hasil sensus penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) September 

2020, dari 270,20 juta jiwa penduduk Indonesia, 70,72 persen merupakan penduduk usia 

produktif yang didominasi oleh generasi Gen Z dan generasi milenial. "Untuk memastikan 

bahwa bonus demografi memberikan manfaat, maka kita harus bisa mengembangkan 

sumber daya generasi milenial untuk menjadi talenta muda yang unggul dan kompetitif," 

kata Menaker Ida Fauziyah ketika memberikan sambutan pada Sidang Promosi Doktoral 

Muhammad Aditya Warman anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, yang berjudul 

Model Pengembangan Talenta Unggul dalam Mempersiapkan Pemimpin Masa Depan di Era 

Perubahan secara virtual, Selasa (2/8/2022). 

 

 

 

Bonus Demografi Berikan Manfaat Kembangkan SDM Milenial yang Unggul dan KompetenJakarta, 

Wartapembaruan.co.id - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, Indonesia 

tengah mengalami bonus demografi yang puncaknya diperkirakan tahun 2030. Hasil sensus penduduk 

yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) September 2020, dari 270,20 juta jiwa penduduk Indonesia, 

70,72 persen merupakan penduduk usia produktif yang didominasi oleh generasi Gen Z dan generasi 

milenial."Untuk memastikan bahwa bonus demografi memberikan manfaat, maka kita harus bisa 

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

kompetitif," kata Menaker Ida Fauziyah ketika memberikan sambutan pada Sidang Promosi Doktoral 

Muhammad Aditya Warman anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, yang berjudul Model 

Pengembangan Talenta Unggul dalam Mempersiapkan Pemimpin Masa Depan di Era Perubahan secara 

virtual, Selasa (2/8/2022).Menurut Menaker, Kemnaker tengah fokus untuk membuat program yang 

bertujuan memaksimalkan potensi talenta muda di Indonesia. Pengembangan talenta muda merupakan 
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kebijakan strategis untuk menghadapi tantangan terkini bidang ketenagakerjaan. "Ini bertujuan agar 

talenta muda Indonesia dapat dimaksimalkan potensinya bagi kemajuan sektor ketenagakerjaan dan 

perekonomian," ujar Menaker.Menaker meyakini Sidang Promosi Doktoral ini dapat menjadi masukan 

berharga bagi program pengembangan talenta di bidang ketenagakerjaan, sekaligus memberikan 

sumbangsih penting terhadap dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia."Semoga 

dengan diraihnya gelar tertinggi akademik ini dapat memberikan manfaat mulai dari lingkungan tempat 

kerja, dunia akademis maupun masyarakat umum," pungkas Menaker Ida Fauziyah. 
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Title 144 Peserta Ikuti Pelatihan BLK Tahap II Author _noname 

Media Borneonews Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.borneonews.co.id/berita/272190-144-peserta-ikuti-pelatihan-blk-tahap-ii 

Summary "Ada 144 peserta dengan sembilan kejuruan mengikuti pelatihan berbasis kompetensi 

program pelatihan vokasi dan produktivitas tahap II tahun 2022 di Disnaker Kota Palangka 

Raya," ucapnya saat di konfirmasi, Selasa, 2 Agustus 2022. 

 

 

 

BORNEONEWS Palangka Raya - Dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) siap 

kerja dan bersaing, Balai Latihan Keterampilan (BLK) Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Palangka Raya 

membuka pelatihan tahap II. Pelatihan gencar dilakukan agar para usia potensial mampu bersaing saat 

mencari kerja.Kepala Disnaker Kota Palangka Raya, Mesliani Tara mengatakan, peserta ini nantinya akan 

mengikuti pelatihan hingga tanggal 30 Agustus 2022 sesuai dengan jumlah jam pelajaran yang diberikan. 

Pelatihan sudah dimulai sejak tanggal 1 kemarin."Ada 144 peserta dengan sembilan kejuruan mengikuti 

pelatihan berbasis kompetensi program pelatihan vokasi dan produktivitas tahap II tahun 2022 di 

Disnaker Kota Palangka Raya," ucapnya saat di konfirmasi, Selasa, 2 Agustus 2022.Mesliani menjelaskan, 

kegiatan pelatihan ini merupakan kerja sama pemerintah daerah dengan Kementerian Tenaga Kerja 

(Kemenaker) Republik Indonesia (RI) melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Kota 

Bekasi."Adapun pelatihan yang diberikan meliputi servis sepeda motor, mengerjakan finishing dengan 

teknik semprot, computer operator assistant, menjahit pakaian dengan mesin, pemeliharaan dan 

perbaikan AC untuk rumah tangga, tata kecantikan kulit, bakery, dan teknik pengelasan," 

ungkapnya.Dirinya berharap kepada semua peserta untuk benar-benar mengikuti pelatihan tersebut, 

sehingga apa yang ingin didapatkan bisa terwujud, sehingga kedepan sudah memiliki bekal ilmu 

pengetahuan atau skill sesuai bidang masing-masing serta mampu bersaing di dunia kerja."Seraplah 

semua ilmu yang diberikan oleh para pelatih, jangan sampai dalam waktu sebulan ini tidak ada artinya. 

Karena apa yang diberikan para pelatih merupakan apa yang dibutuhkan di luar sana nantinya ketika 

mencari kerja," pungkasnya. 
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Title Pendidikan Madrasah penuhi Kebutuhan magang di Jepang Author _noname 

Media Bisnistoday.co.id Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Neutral 

Link http://bisnistoday.co.id/pendidikan-madrasah-penuhi-kebutuhan-magang-di-jepang 

Summary Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyambut baik keinginan dari Himpunan Sekolah 

dan Madrasah Islam Nusantara (HISMINU), untuk membantu dalam pemenuhan kebutuhan 

akan tenaga kerja Indonesia di Jepang melalui program pemagangan. "Tenaga kerja 

Indonesia di Jepang sangat diminati karena memiliki karakter yang unggul, tentu saja untuk 

mencari pekerja yang kompeten dalam jumlah yang besar kita masih kesulitan," kata 

Menaker Ida Fauziyah ketika menerima audiensi Ketua HISMINU, Zainal Arifin Junaidi, di 

Jakarta, Selasa (2/8). Menaker menyatakan, Kemnaker terus berupaya meningkatkan jumlah 

peserta program pemagangan ke Jepang, namun pemenuhan peserta pemagangan tersebut 

harus diimbangi dengan kompetensi kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri. Dalam 

audiensi ini Menaker mengharapkan HISMINU tidak hanya membantu kebutuhan tenaga 

kerja dengan program pemagangan di Jepang tetapi juga dapat dilakukan melalui program 

Specified Skilled Worker (SSW)./. 

 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyambut baik keinginan dari Himpunan Sekolah dan 

Madrasah Islam Nusantara (HISMINU), untuk membantu dalam pemenuhan kebutuhan akan tenaga 

kerja Indonesia di Jepang melalui program pemagangan."Tenaga kerja Indonesia di Jepang sangat 

diminati karena memiliki karakter yang unggul, tentu saja untuk mencari pekerja yang kompeten dalam 

jumlah yang besar kita masih kesulitan," kata Menaker Ida Fauziyah ketika menerima audiensi Ketua 

HISMINU, Zainal Arifin Junaidi, di Jakarta, Selasa (2/8).Menaker menyatakan, Kemnaker terus berupaya 

meningkatkan jumlah peserta program pemagangan ke Jepang, namun pemenuhan peserta pemagangan 

tersebut harus diimbangi dengan kompetensi kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri."Kemnaker 

akan terus mendorong berbagai upaya peningkatan kompetensi SDM Indonesia," katanya."Pemagangan 

luar negeri dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kemampuan SDM kita mendekati standar 

kompetensi industri multinasional yang nantinya mampu bersaing di pasar kerja global," lanjut 

Menaker.Dalam audiensi ini Menaker mengharapkan HISMINU tidak hanya membantu kebutuhan 

tenaga kerja dengan program pemagangan di Jepang tetapi juga dapat dilakukan melalui program 

Specified Skilled Worker (SSW)./ 

  



 

132 

 

Title DWP Kemnaker Gelar Donor Darah dan Bazar, Peringati HUT 77 RI 

dan HUT Kemnaker Yang Ke 75 

Author _noname 

Media Progresnews.info Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Positive 

Link http://progresnews.info/2022/08/02/8185 

Summary Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Kementerian Ketenagakerjaan 

dan ke-77 Republik Indonesia, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemnaker 

menyelenggarakan donor darah dan bazar. Menaker dalam sambutannya mengapresiasi 

DWP Kemnaker karena telah aktif menggelar berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan, 

termasuk kegiatan baksos yang diselenggarakan pada hari ini. Kesuksesan dan keberhasilan 

Kemnaker hingga usia ke-75 ini disebutnya tidak bisa dilepaskan dari peran serta para istri 

pegawai negeri sipil Kemnaker. "Saya kira Peran DWP tidak kecil atas kebesaran Kemnaker. 

 

 

 

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Kementerian Ketenagakerjaan dan ke-77 

Republik Indonesia, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemnaker menyelenggarakan donor darah dan 

bazar.Bertempat di Gedung Kemnaker Jakarta pada Selasa (2/8/2022), kegiatan tersebut dibuka secara 

resmi oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.Menaker dalam sambutannya mengapresiasi DWP 

Kemnaker karena telah aktif menggelar berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan, termasuk kegiatan 

baksos yang diselenggarakan pada hari ini."Saya kira Peran DWP tidak kecil atas kebesaran Kemnaker. 

Kami atas nama pribadi maupun menteri tidak berhenti mengucapkan terima kasih atas kerja-kerja sosial, 

kerja-kerja kemanusiaan yang melengkapi kegiatan Kemnaker," kata Menaker."Saya apresiasi juga 

kepada para pendonor yang luar biasa. Kontribusi bapak-bapak dan ibu semua terhadap kegiatan donor 

darah patut diapresiasi," sambungnya.Ia mengatakan, hingga usia ke-75 ini, Kemnaker dengan segala 

dinamikannya telah melewati perjalanan panjang, mulai dari pemerintahan orde lama, orde baru, hingga 

reformasi.Kesuksesan dan keberhasilan Kemnaker hingga usia ke-75 ini disebutnya tidak bisa dilepaskan 

dari peran serta para istri pegawai negeri sipil Kemnaker."Perjalanan panjangan Kemnaker tidak bisa 

melupakan orang-orang yang berjasa atas kebesaran Kemnaker. Karena dibalik kesuksesan suami 

terdapat istri yang hebat. Semangat terus ibu-ibu semua. Jangan berhenti untuk terus berkontribusi 

menyemangati para bapak dan menyemengati kelembagaan Kementerian Ketenagakerjaan," 

pungkasnya. 
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Title BSU 2022 Dipastikan Cair? Simak Informasi Terbaru dari 

Kemnaker Terkait Jadwal Pencairannya 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095172036/bsu-2022-dipastikan-cair-simak-

informasi-terbaru-dari-kemnaker-terkait-jadwal-pencairannya 

Summary BSU 2022 dipastikan cair? Jadwal pencairan BSU 2022 hingga saat ini masih terus dinantikan 

oleh masyarakat, terutama para pekerja dan buruh yang sudah termasuk kategori penerima. 

Untuk secara jelasnya, Menaker mengungkapkan jika pencairan BSU 2022 akan tetap 

dicairkan, namun masih belum diketahui kapan pastinya akan disalurkan. Hal tersebut 

karena Menaker bersama dengan jajarannya masih merampungkan regulasi teknis 

pelaksanaan pencairan BSU 2022, serta mengajukan anggaran bersama Kementerian 

Keuangan. 

 

 

 

BSU 2022 dipastikan cair? Simak berikut informasi terbaru dari Kemnaker terkait jadwal 

pencairannya.Jadwal pencairan BSU 2022 hingga saat ini masih terus dinantikan oleh masyarakat, 

terutama para pekerja dan buruh yang sudah termasuk kategori penerima.Lalu, apakah akan segera 

dicairkan? Untuk secara jelasnya, Menaker mengungkapkan jika pencairan BSU 2022 akan tetap 

dicairkan, namun masih belum diketahui kapan pastinya akan disalurkan.Hal tersebut karena Menaker 

bersama dengan jajarannya masih merampungkan regulasi teknis pelaksanaan pencairan BSU 2022, serta 

mengajukan anggaran bersama Kementerian Keuangan."Jika seluruh tahapan tadi sudah siap, segera 

kami salurkan ya Renaker," tulis keterangan dalam unggahan Instagram Kemnaker, sebagaimana dikutip 

oleh Pikiranrakyat-Depok.com pada 2 Agustus 2022.Selain itu, Menaker Ida Fauziyah juga mengatakan 

bahwa saat ini, pihaknya juga masih merampungkan instrumen kebijakan pencairan dana BSU 2022 

tersebut."Saat ini kami sedang mempersiapkan instrumen kebijakan pelaksanaan BSU tahun 2022, dan 

kami ingin memastikan bahwa subsidi upah ini dapat dijalankan secara tepat, akurat, dan akuntabel. tiga 

hal itu yang harus kami jaga. Maka dari itu kami membutuhkan waktu," kata Menaker Ida Fauziyah. 
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Title Menaker sambut baik Lembaga Pendidikan Madrasah penuhi 

Kebutuhan magang di Jepang 

Author _noname 

Media Pripos Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Positive 

Link http://pripos.id/menaker-sambut-baik-lembaga-pendidikan-madrasah-penuhi-kebutuhan-

magang-di-jepang 

Summary "Tenaga kerja Indonesia di Jepang sangat diminati karena memiliki karakter yang unggul, 

tentu saja untuk mencari pekerja yang kompeten dalam jumlah yang besar kita masih 

kesulitan," kata Menaker Ida Fauziyah ketika menerima audiensi Ketua HISMINU, Zainal 

Arifin Junaidi, di Jakarta, Selasa (2/8/2022). 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyambut baik keinginan dari Himpunan Sekolah dan 

Madrasah Islam Nusantara (HISMINU), untuk membantu dalam pemenuhan kebutuhan akan tenaga 

kerja Indonesia di Jepang melalui program pemagangan."Tenaga kerja Indonesia di Jepang sangat 

diminati karena memiliki karakter yang unggul, tentu saja untuk mencari pekerja yang kompeten dalam 

jumlah yang besar kita masih kesulitan," kata Menaker Ida Fauziyah ketika menerima audiensi Ketua 

HISMINU, Zainal Arifin Junaidi, di Jakarta, Selasa (2/8/2022).Menaker menyatakan, Kemnaker terus 

berupaya meningkatkan jumlah peserta program pemagangan ke Jepang, namun pemenuhan peserta 

pemagangan tersebut harus diimbangi dengan kompetensi kerja agar sesuai dengan kebutuhan 

industri."Kemnaker akan terus mendorong berbagai upaya peningkatan kompetensi SDM Indonesia," 

katanya."Pemagangan luar negeri dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kemampuan SDM kita 

mendekati standar kompetensi industri multinasional yang nantinya mampu bersaing di pasar kerja 

global," lanjut Menaker.Dalam audiensi ini Menaker mengharapkan HISMINU tidak hanya membantu 

kebutuhan tenaga kerja dengan program pemagangan di Jepang tetapi juga dapat dilakukan melalui 

program Specified Skilled Worker (SSW). 
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Title Peringati HUT ke-75 Kemnaker dan ke-77 RI, DWP Kemnaker 

Gelar Donor Darah dan Bazar 

Author _noname 

Media Pripos Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Positive 

Link http://pripos.id/peringati-hut-ke-75-kemnaker-dan-ke-77-ri-dwp-kemnaker-gelar-donor-

darah-dan-bazar 

Summary Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Kementerian Ketenagakerjaan dan 

ke-77 Republik Indonesia, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemnaker menyelenggarakan 

donor darah dan bazar. Menaker dalam sambutannya mengapresiasi DWP Kemnaker karena 

telah menggelar berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan, termasuk kegiatan baksos yang 

diselenggarakan pada hari ini. "Saya kira Peran DWP tidak kecil di atas kebesaran Kemnaker. 

Ia mengatakan, hingga usia ke-75 ini, Kemnaker dengan segala dinamikannya telah melewati 

perjalanan panjang, mulai dari pemerintahan orde lama, orde baru, hingga reformasi. 

 

 

 

Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Kementerian Ketenagakerjaan dan ke-77 

Republik Indonesia, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemnaker menyelenggarakan donor darah dan 

bazar.Bertempat di Gedung Kemnaker Jakarta pada Selasa (2/8/2022), kegiatan tersebut dibuka secara 

resmi oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.Menaker dalam sambutannya mengapresiasi DWP 

Kemnaker karena telah menggelar berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan, termasuk kegiatan baksos 

yang diselenggarakan pada hari ini."Saya kira Peran DWP tidak kecil di atas kebesaran Kemnaker. Kami 

atas nama pribadi maupun menteri tidak mengucapkan terima kasih atas kerja-kerja sosial, kerja-kerja 

kemanusiaan yang melengkapi kegiatan Kemnaker," kata Menaker."Saya apresiasi juga kepada para 

pendonor yang luar biasa. Kontribusi bapak-bapak dan ibu semua terhadap kegiatan donor darah patut 

diapresiasi," sambungnya.Ia mengatakan, hingga usia ke-75 ini, Kemnaker dengan segala dinamikannya 

telah melewati perjalanan panjang, mulai dari pemerintahan orde lama, orde baru, hingga reformasi.dan 

keberhasilan Kemnaker hingga usia ke-75 ini disebutnya tidak bisa diperbarui dari peran serta para istri 

pegawai negeri sipil Kemnaker."Perjalanan panjang Kemnaker tidak bisa melupakan orang-orang yang 

berjasa atas kebesaran Kemnaker. Karena dibalik kesuksesan suami terdapat istri yang hebat. Semangat 

terus ibu-ibu semua. Jangan berhenti untuk terus berkontribusi menyemangati para bapak dan 

menyemengati kelembagaan Kementerian Ketenagakerjaan," pungkasnya. 
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Title Menaker: Bonus Demografi Berikan Manfaat Kembangkan SDM 

Milenial yang Unggul dan Kompeten 

Author _noname 

Media Pripos Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Positive 

Link http://pripos.id/menaker-bonus-demografi-berikan-manfaat-kembangkan-sdm-milenial-

yang-unggul-dan-kompeten 

Summary "Untuk memastikan bahwa bonus demografi memberikan manfaat, maka kita harus bisa 

mengembangkan sumber daya generasi milenial untuk menjadi talenta muda yang unggul 

dan kompetitif," kata Menaker Ida Fauziyah ketika memberikan sambutan pada Sidang 

Promosi Doktoral Muhammad Aditya Warman anggota Dewan Pengawas BPJS 

Ketenagakerjaan, yang berjudul Model Pengembangan Talenta Unggul dalam 

Mempersiapkan Pemimpin Masa Depan di Era Perubahan secara virtual, Selasa (2/8/2022). 

 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, Indonesia tengah mengalami bonus demografi yang 

puncaknya diperkirakan tahun 2030. Hasil sensus penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) 

September 2020, dari 270,20 juta jiwa penduduk Indonesia, 70,72 persen merupakan penduduk usia 

produktif yang didominasi oleh generasi Gen Z dan generasi milenial."Untuk memastikan bahwa bonus 

demografi memberikan manfaat, maka kita harus bisa mengembangkan sumber daya generasi milenial 

untuk menjadi talenta muda yang unggul dan kompetitif," kata Menaker Ida Fauziyah ketika memberikan 

sambutan pada Sidang Promosi Doktoral Muhammad Aditya Warman anggota Dewan Pengawas BPJS 

Ketenagakerjaan, yang berjudul Model Pengembangan Talenta Unggul dalam Mempersiapkan Pemimpin 

Masa Depan di Era Perubahan secara virtual, Selasa (2/8/2022).Menaker mengemukakan, Kemnaker 

tengah fokus untuk membuat program yang bertujuan memaksimalkan potensi talenta muda di 

Indonesia. Pengembangan talenta muda merupakan kebijakan strategis untuk menghadapi tantangan 

terkini bidang ketenagekrjaan."Ini bertujuan agar talenta muda Indonesia dapat dimaksimalkan 

potensinya bagi kemajuan sektor ketenagakerjaan dan perekonomian," ucapnya.Menaker meyakini 

Sidang Promosi Doktoral ini dapat menjadi masukan berharga bagi program pengembangan talenta di 

bidang ketenagakerjaan, sekaligus memberikan sumbangsih penting terhadap dinamika dan 

perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia."Semoga dengan diraihnya gelar tertinggi akademik ini 

dapat memberikan manfaat mulai dari lingkungan tempat kerja, dunia akademis maupun masyarakat 

umum," ujarnya. 
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Title Benahi Birokrasi, Pemkab OKI Luncurkan Layanan Digital 

Kepegawaian 

Author Admin - 

Media Klik Sumatera Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Positive 

Link http://kliksumatera.com/benahi-birokrasi-pemkab-oki-luncurkan-layanan-digital-

kepegawaian 

Summary Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terus melakukan pembenahan dan 

perbaikan birokrasi, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan meluncurkan aplikasi 

digital kepegawaian SEGMENT (Sistem Digital Dokumen Aparatur Sipil Negara). Maka dari 

itu, Pemkab OKI akan memberikan kesempatan pegawai NON ASN dan NON P3K yang 

memenuhi syarat untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) 

Kabupaten Ogan Komering Ilir. 

 

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terus melakukan pembenahan dan perbaikan birokrasi, 

salah satu cara yang dilakukan adalah dengan meluncurkan aplikasi digital kepegawaian SEGMENT 

(Sistem Digital Dokumen Aparatur Sipil Negara). Aplikasi yang didesain untuk mendukung transformasi 

organisasi dan sumber daya manusia aparatur di Ogan Komering Ilir. Kepala Badan Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Maulidini, SKM menyampaikan aplikasi SEGMENT diluncurkan guna 

meningkatkan pelayanan dan memudahkan para ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan 

Komering Ilir dalam pengurusan administrasi kepegawaian serta wujud reformasi birokrasi. "Aplikasi 

SEGMENT merupakan pelayanan secara online yang berbasis website yang mengakomodir sejumlah 

pengajuan pelayanan mulai dari Izin cuti, usul kenaikan pangkat, usul pensiun, usul mutasi serta 

kepengurusan bagian kepegawaian lainnya", jelas Deni. Senin, (01/08). Deni menambahkan, BKPP OKI 

terus bertransformasi memberikan pelayanan kepegawaian yang terintegrasi dan berkualitas. Sekretaris 

Daerah OKI, H.Husin, S.Pd, MM, M.Pd mengapresiasi diluncurkan Aplikasi layanan SEGMENT yang dapat 

memberikan kemudahan bagi pegawai dalam pengurusan administrasi kepegawaian mengingat 

geografis Kabupaten Ogan Komering Ilir yang sangat luas. Sekda mengatakan, transformasi diperlukan 

untuk mewujudkan good governance di Kabupaten OKI yang tangguh, tanggap terhadap perubahan dan 

resposif untuk mencapai kinerja maksimal serta penyelenggaraan pelayanan publik yang prima. "Saya 

sangat berharap, transformasi ini, menjadi ikhtiar kita bersama untuk menjadikan birokrasi Kemenaker 

sebagai world class bureaucracy yang mampu memberikan pelayanan publik berkualitas, efektif, dan 

efisien," ujar Sekda Husin. Dalam kesempatan yang sama, dilakukan pemetaan data non ASN di OKI 

terkait dengan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kepala BKPP OKI, 

Maulidini mengatakan pegawai Non-ASN maupun Non-P3K di OKI berjumlah 8.000-an orang. Maka dari 

itu, Pemkab OKI akan memberikan kesempatan pegawai NON ASN dan NON P3K yang memenuhi syarat 

untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Kabupaten Ogan Komering Ilir. 

Semetara itu, untuk petugas kebersihan, keamanan dan supir dipenuhi dengan tenaga ahli daya 

(outsourching). "Honorer ataupun Tenaga Kerja Suka Rela (TKS) bukan bearti tidak memiliki kompetensi 

hanya saya belum mendapatkan kesempatan. Kita memberikan kesempatan itu, tentu dengan 

mekanisme sesuai dengan regulasi yang berlaku", tandasnya. 
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Title Apresiasi Peran DWP Kemnaker, Menaker Ida Fauziyah: 

Semangat Terus Ibu-ibu! 

Author _noname 

Media Jawa Post National Network Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.jpnn.com/news/apresiasi-peran-dwp-kemnaker-menaker-ida-fauziyah-

semangat-terus-ibu-ibu 

Summary Kami atas nama pribadi maupun menteri tidak berhenti mengucapkan terima kasih atas 

kerja-kerja sosial, kerja-kerja kemanusiaan yang melengkapi kegiatan Kemnaker," kata 

Menaker Ida Fauziyah saat membuka kegiatan tersebut. Dalam kesempatan itu, Menaker 

Ida Fauziyah juga menyampaikan apresiasinya terhadap para pendonor. 

 

 

 

Dharma Wanita Persatuan Kementerian Ketenagakerjaan (DWP Kemnaker) menyelenggarakan aksi 

sosial, berupa donor darah dan bazar, Selasa (2/8).Kegiatan dilaksanakan untuk memperingati hari ulang 

tahun (HUT) ke-75 Kemnaker sekaligus menyambut HUT ke-77 Kemerdekaan RI.Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan apresiasinya terhadap DWP Kemnaker karena telah aktif 

menggelar berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan, termasuk bakti sosial yang diselenggarakan pada 

hari ini."Saya kira peran DWP tidak kecil atas kebesaran Kemnaker. Kami atas nama pribadi maupun 

menteri tidak berhenti mengucapkan terima kasih atas kerja-kerja sosial, kerja-kerja kemanusiaan yang 

melengkapi kegiatan Kemnaker," kata Menaker Ida Fauziyah saat membuka kegiatan tersebut.Dalam 

kesempatan itu, Menaker Ida Fauziyah juga menyampaikan apresiasinya terhadap para 

pendonor."Kontribusi bapak-bapak dan ibu semua terhadap kegiatan donor darah patut diapresiasi," 

ucapnya.Menaker Ida menyebutkan hingga usia ke-75 ini, Kemnaker dengan segala dinamikannya telah 

melewati perjalanan panjang, mulai dari pemerintahan orde lama, orde baru, hingga 

reformasi.Kesuksesan dan keberhasilan Kemnaker hingga usia ke-75 tahun ini disebutnya tidak bisa 

dilepaskan dari peran serta para istri pegawai negeri sipil (PNS) Kemnaker."Di balik kesuksesan suami 

terdapat istri yang hebat. Semangat terus ibu-ibu semua. Jangan berhenti untuk terus berkontribusi 

menyemangati para bapak dan menyemangati kelembagaan Kementerian Ketenagakerjaan," ujar 

Menaker Ida Fauziyah.Redaktur & 
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Title Penting bagi Fresh Graduate, Kuasai 4 Keterampilan Dasar Ini 

Termasuk Komunikasi 

Author _noname 

Media Portal Jember Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Positive 

Link http://portaljember.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-165172048/penting-bagi-fresh-

graduate-kuasai-4-keterampilan-dasar-ini-termasuk-komunikasi 

Summary Berikut informasi mengenai 4 keterampilan dasar yang perlu dikuasai oleh seorang fresh 

graduate yang ingin melamar kerja. Secara umum fresh graduate merupakan istilah yang 

ditujukan kepada orang yang baru saja menyelesaikan sekolah atau kuliahnya. Biasanya para 

fresh graduate akan berharap untuk dapat segera memperoleh pekerjaan setelah 

kelulusannya dari tempat menimba ilmu. Namun seiring dengan berjalannya waktu 

persaingan untuk memperoleh pekerjaan semakin ketat dengan meningkatnya jumlah 

pelamar kerja. 

 

 

 

Secara umum fresh graduate merupakan istilah yang ditujukan kepada orang yang baru saja 

menyelesaikan sekolah atau kuliahnya.Biasanya para fresh graduate akan berharap untuk dapat segera 

memperoleh pekerjaan setelah kelulusannya dari tempat menimba ilmu.Namun seiring dengan 

berjalannya waktu persaingan untuk memperoleh pekerjaan semakin ketat dengan meningkatnya jumlah 

pelamar kerja.Dimana para pelamar kerja tersebut tidak hanya berasal dari fresh graduate, namun juga 

orang yang telah mempunyai banyak pengalaman kerja.Oleh karena itu sebagian dari fresh graduate 

merasa minder karena belum mempunyai pengalaman kerja apabila dibandingkan dengan 

lainnya.Berikut informasi mengenai 4 keterampilan dasar yang perlu dikuasai oleh seorang fresh 

graduate yang ingin melamar kerja.Informasi mengenai fresh graduate tersebut dilansir PortalJember. 

com dari Instagram @kemnaker pada postingan 11 Juli 2022.Pada postingan tersebut dipaparkan tips 

mengenai keterampilan yang perlu dimiliki oleh fresh graduate dimana keempat tips tersebut adalah 

sebagai berikut.1. Program dasar komputer seperti halnya microsoft office, photoshop, dan lain 

sebagainya.2. Bahasa asing karena banyaknya perusahaan yang mempunyai kerja sama dengan klien 

asing.3. Keterampilan presentasi supaya ide dan masukan yang dimiliki mudah untuk diterima.4. 

Komunikasi karena dibutuhkan komunikasi yang baik dengan rekan kerja maupun atasan. 
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Title Menaker sambut baik Lembaga Pendidikan Madrasah Penuhi 

Kebutuhan Magang di Jepang 

Author Zul Fasli 

Media Liputan.co.id Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Positive 

Link http://liputan.co.id/2022/08/menaker-sambut-baik-lembaga-pendidikan-madrasah-

penuhi-kebutuhan-magang-di-jepang 

Summary Dalam audiensi ini Menaker mengharapkan HISMINU tidak hanya membantu kebutuhan 

tenaga kerja dengan program pemagangan di Jepang tetapi juga dapat dilakukan melalui 

program Specified Skilled Worker (SSW). "Tenaga kerja Indonesia di Jepang sangat diminati 

karena memiliki karakter yang unggul, tentu saja untuk mencari pekerja yang kompeten 

dalam jumlah yang besar kita masih kesulitan," kata Ida Fauziyah, ketika menerima audiensi 

Ketua HISMINU, Zainal Arifin Junaidi, di Jakarta, Selasa (2/8/2022). Ida Fauziyah menyatakan, 

Kemnaker terus berupaya meningkatkan jumlah peserta program pemagangan ke Jepang, 

namun pemenuhan peserta pemagangan tersebut harus diimbangi dengan kompetensi kerja 

agar sesuai dengan kebutuhan industri. "Pemagangan luar negeri dimaksudkan sebagai 

upaya peningkatan kemampuan SDM kita mendekati standar kompetensi industri 

multinasional yang nantinya mampu bersaing di pasar kerja global," lanjut Menaker. 

 

 

 

"Tenaga kerja Indonesia di Jepang sangat diminati karena memiliki karakter yang unggul, tentu saja untuk 

mencari pekerja yang kompeten dalam jumlah yang besar kita masih kesulitan," kata Ida Fauziyah, ketika 

menerima audiensi Ketua HISMINU, Zainal Arifin Junaidi, di Jakarta, Selasa (2/8/2022).Ida Fauziyah 

menyatakan, Kemnaker terus berupaya meningkatkan jumlah peserta program pemagangan ke Jepang, 

namun pemenuhan peserta pemagangan tersebut harus diimbangi dengan kompetensi kerja agar sesuai 

dengan kebutuhan industri."Kemnaker akan terus mendorong berbagai upaya peningkatan kompetensi 

SDM Indonesia," katanya."Pemagangan luar negeri dimaksudkan sebagai upaya peningkatan 

kemampuan SDM kita mendekati standar kompetensi industri multinasional yang nantinya mampu 

bersaing di pasar kerja global," lanjut Menaker.Dalam audiensi ini Menaker mengharapkan HISMINU 

tidak hanya membantu kebutuhan tenaga kerja dengan program pemagangan di Jepang tetapi juga dapat 

dilakukan melalui program Specified Skilled Worker (SSW). 
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Title Menaker: Bonus Demografi Berikan Manfaat Kembangkan SDM 

Milenial 

Author Zul Fasli 

Media Liputan.co.id Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Positive 

Link http://liputan.co.id/2022/08/menaker-bonus-demografi-berikan-manfaat-kembangkan-

sdm-milenial 

Summary "Untuk memastikan bahwa bonus demografi memberikan manfaat, maka kita harus bisa 

mengembangkan sumber daya generasi milenial untuk menjadi talenta muda yang unggul 

dan kompetitif," kata Ida Fauziyah, saat memberikan sambutan pada Sidang Promosi 

Doktoral Muhammad Aditya Warman anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan, secara virtual, 

Selasa (2/8/2022). Ida Fauziyah mengemukakan, Kemnaker tengah fokus membuat program 

yang bertujuan memaksimalkan potensi talenta muda di Indonesia. Pengembangan talenta 

muda merupakan kebijakan strategis untuk menghadapi tantangan terkini bidang 

ketenagakerjaan. "Ini bertujuan agar talenta muda Indonesia dapat dimaksimalkan 

potensinya bagi kemajuan sektor ketenagakerjaan dan perekonomian," ucapnya. 

 

 

 

"Untuk memastikan bahwa bonus demografi memberikan manfaat, maka kita harus bisa 

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

kompetitif," kata Ida Fauziyah, saat memberikan sambutan pada Sidang Promosi Doktoral Muhammad 

Aditya Warman anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan, secara virtual, Selasa (2/8/2022).Ida Fauziyah 

mengemukakan, Kemnaker tengah fokus membuat program yang bertujuan memaksimalkan potensi 

talenta muda di Indonesia. Pengembangan talenta muda merupakan kebijakan strategis untuk 

menghadapi tantangan terkini bidang ketenagakerjaan."Ini bertujuan agar talenta muda Indonesia dapat 

dimaksimalkan potensinya bagi kemajuan sektor ketenagakerjaan dan perekonomian," 

ucapnya.Menaker meyakini Sidang Promosi Doktoral ini dapat menjadi masukan berharga bagi program 

pengembangan talenta di bidang ketenagakerjaan, sekaligus memberikan sumbangsih penting terhadap 

dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia."Semoga dengan diraihnya gelar tertinggi 

akademik ini dapat memberikan manfaat mulai dari lingkungan tempat kerja, dunia akademis maupun 

masyarakat umum," ujarnya. 
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Title BLK Sawahlunto Adakan Pelatihan Upskilling untuk Operator 

Alat Berat 

Author _noname 

Media Mj News Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.mjnews.id/2022/08/blk-sawahlunto-adakan-pelatihan.html 

Summary - Pemko Sawahlunto berkomitmen dan tetap berpihak kepada para calon tenaga kerja 

Sawahlunto dengan terus menyelenggarakan berbagai paket pelatihan di BLK dan Worshop 

Otomotif Kejuruan Alat Berat. Enam jenis tersebut adalah, otomotif teknik sepeda motor 

konvensional, garmen apparel, menjahit, bangunan berupa cabinet maker dan pemasangan 

baja ringan, refrigator untuk perawatan AC, pembuatan roti, kue serta welding, yaitu 

pengelasan SMAW posisi 2F," ujar Wako Sawahlunto Deri Asta memberi rincian. Misi Pemko 

Sawahlunto salah satunya adalah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis ekonomi kreatif serta mengadakan pelatihan 

melalui BLK. "Pelatihan kerja dimaksudkan untuk menyiapkan skill (kompetensi) bagi 

generasi muda, sebagai prioritas utama dalam mencetak tenaga kerja siap pakai dari 

Sawahlunto," pungkas Wako Sawahlunto. 

 

 

 

- Pemko Sawahlunto berkomitmen dan tetap berpihak kepada para calon tenaga kerja Sawahlunto 

dengan terus menyelenggarakan berbagai paket pelatihan di BLK dan Worshop Otomotif Kejuruan Alat 

Berat."Awal 2022 lalu misalnya, telah melaksanakan (6) enam jenis paket pelatihan BLK, dengan bebas 

biaya. Enam jenis tersebut adalah, otomotif teknik sepeda motor konvensional, garmen apparel, 

menjahit, bangunan berupa cabinet maker dan pemasangan baja ringan, refrigator untuk perawatan AC, 

pembuatan roti, kue serta welding, yaitu pengelasan SMAW posisi 2F," ujar Wako Sawahlunto Deri Asta 

memberi rincian.Misi Pemko Sawahlunto salah satunya adalah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

dan mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis ekonomi kreatif serta mengadakan pelatihan melalui 

BLK."Pelatihan kerja dimaksudkan untuk menyiapkan skill (kompetensi) bagi generasi muda, sebagai 

prioritas utama dalam mencetak tenaga kerja siap pakai dari Sawahlunto," pungkas Wako 

Sawahlunto.Pada pembukaan pelatihan upskilling ini Senin (1/8/2022) turut dihadiri langsung oleh Masri 

Hashar, Ketua Yayasan Bung Hatta, yang diketahui merupakan salah seorang tokoh pendorong 

pembangunan workshop kejuruan alat berat, serta Kepala Disnakertrans Provinsi Sumatra Barat, Nizam 
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Muluk, Plt. Kepala Balai Pelatihan dan Vokasi Padang, Afridamon, Ketua DPRD Kota Sawahlunto, Eka 

Wahyu, SE dan sejumlah undangan lainnya.Walikota Deri Asta menyebut bahwa pelatihan upskilling ini 

menjadi inovasi Pemko Sawahlunto dalam menyelenggarakan pelatihan kerja yang memenuhi unsur link 

dan match dengan dunia kerja/industri."Sinergi Pemko dengan perusahaan, untuk instruktur dan biaya 

pelatihan, ditanggung Pemko. Untuk peralatan dan lokasi praktek, difasilitasi oleh perusahaan. Sehingga 

nantinya, begitu tamat para peserta dapat langsung direkrut oleh perusahaan menjadi karyawan," ujar 

Wako Deri Asta.Kegiatan ini terlaksana, atas kerjasama Pemko Sawahlunto dengan Balai Pelatihan Vokasi 

dan Produktivitas Padang untuk melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas keterampilan (upskilling) 

operator alat berat, di Balai Latihan Kerja (BLK) Parambahan, Kota Sawahlunto.Pelatihan Upskilling pada 

operator alat berat di Kota Sawahlunto, merupakan sebuah langkah Link And Match Balai Latihan Kerja 

(BLK) dengan dunia kerja atau industri.Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu dan Tenaga 

Kerja (DPMTSP-Naker) Kota Sawahlunto, Dwi Darmawati, pada Senin (1/8/2022) saat pembukaan 

pelatihan mengatakan bahwa pelatihan ini, diikuti oleh 16 peserta yang merupakan pembantu (helper) 

operator alat berat dari seluruh perusahaan tambang batu bara yang ada di Kota Sawahlunto."Saat ini, 

sifatnya untuk peningkatan kapasitas ketrampilan, jadi memang yang dilatih sekarang adalah para 

peserta yang sudah memiliki dasar/sudah bekerja di berbagai bidang alat berat. Pelatihan ini, 

diselenggarakan dengan durasi 80 jam pelajaran. Setelah selesai, mereka diberikan sertifikat dari 

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan dikeluarkan Sertifikat Izin Operasional (SIO)," ungkap Dwi 

Darmawati.Pelatihan upskilling saat ini, terbilang istimewa karena dihadiri langsung oleh Sesditjen 

Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktifitas (Binalavotas) Kemenaker RI, Hery Budoyo."BLK 

Parambahan merupakan lokasi pelatihan upskilling dan saat ini sedang dibangun menjadi workshop 

otomotif kejuruan alat berat oleh Kemenaker RI. Sesditjen Binalavotas mengunjungi pelatihan ini, 

sekaligus untuk meninjau progres pembangunan workshop tersebut," ujar Dwi Darmawati.Sementara 

itu, Sesditjen Binalavotas Hery Budoyo dalam sambutannya menyampaikan bahwa, pelatihan upskilling 

ini sebagai bagian dari sembilan (9) agenda lompatan Kemenaker bagi transformasi Balai Latihan Kerja 

yang dilakukan dengan meningkatkan akses dan mutu pelatihan kerja bagi para pencari kerja dan tenaga 

kerja."Tahun depan, direncanakan untuk memberikan tujuh (7) buah paket pelatihan operator alat berat 

bagi workshop di Kota Sawahlunto," pungkas Hery mengakhiri. 
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Title Disnakertrans Konawe Gandeng BPVP Kendari Buka Pelatihan 

Boarding 

Author _noname 

Media Detik Sultra Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Neutral 

Link http://detiksultra.com/berita-daerah-sulawesi-tenggara/konawe/disnakertrans-konawe-

gandeng-bpvp-kendari-buka-pelatihan-boarding 

Summary Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari bekerja sama dengan Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Konawe membuka satu paket pelatihan 

berbasis kompetensi institusional boarding dengan biaya pelatihan bersumber dari APBD 

Kabupaten Konawe, Senin (1/8/2022) di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Utama BPVP Kendari. 

Kepala BPVP Kendari La Ode Haji Polondu menyebutkan, satu paket yang dibuka yaitu 

program pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan jumlah siswa sebanyak 

12 orang yang berasal dari Kabupaten Konawe. 

 

Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Konawe membuka satu paket pelatihan berbasis kompetensi 

institusional boarding dengan biaya pelatihan bersumber dari APBD Kabupaten Konawe, Senin 

(1/8/2022) di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Utama BPVP Kendari.Kepala BPVP Kendari La Ode Haji Polondu 

menyebutkan, satu paket yang dibuka yaitu program pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

dengan jumlah siswa sebanyak 12 orang yang berasal dari Kabupaten Konawe."Selama 20 hari, para siswa 

akan mengikuti pelatihan di BPVP Kendari dan diasramakan karena pelatihan yang diikuti yaitu pelatihan 

berbasis kompetensi institusional boarding," katanya.Ia menjelaskan, para siswa yang mengikuti 

pelatihan mesti bersungguh-sungguh. Pasalnya, ada harapan yang menjadi amanah bagi para siswa untuk 

bisa berhasil atau kompeten pada bidang program pelatihan yang diikuti. Amanah itu merupakan visi misi 

Presiden Republik Indonesia untuk menciptakan generasi cemerlang yang memiliki pengetahuan dan 

keterampilan serta sikap perilaku yang baik."Ini juga tentu sama dengan visi misi Bupati Konawe yang 

menginginkan sumber daya manusianya (SDM) unggul dan kompeten, memiliki ilmu pengetahuan, 

keterampilan serta sikap perilaku baik dalam memajukan pembangunan daerah, bangsa dan negara," 

jelasnya.Jika hal itu mampu diwujudkan, lanjut mantan Kepala Bagian (Kabag) Rumah Tangga 

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI), maka jalan untuk berhasil bagi para 

siswa akan terbuka lebar, apalagi jika dipadukan dengan kemampuan menguasai kecerdasan sosial."Kami 

di BPVP Kendari, tidak hanya memberikan pelatihan bagi para siswa dengan tujuan semata-mata 

menjadikan mereka kompeten pada program pelatihan yang diikuti, namun ada beberapa hal mendasar 

lainnya sebagai bagian dari instrumen penilaian yang juga menjadi syarat untuk dinyatakan kompeten. 

Diantaranya terkait sikap perilaku, kedisiplinan, dan akhlak," bebernya.Orang nomor satu di BPVP 

Kendari ini menambahkan, siswa pelatihan dari kerja sama dengan Disnakertrans Kabupaten Konawe, 

kini telah menjadi keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan atas hal itu maka 

pihaknya akan terus memantau perjalanan para siswa dalam menuju kesuksesan, membantu setiap ada 

kesulitan, dan mencari solusi dari masalah yang dihadapi."Setelah pelatihan usai, kami akan pantau 

mereka, jadi kami tidak lepas tangan meski pelatihan yang mereka ikuti telah usai," tandasnya.Kepala 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Kabupaten Konawe, Lidya Wulandari Nathan 

Marak, dalam sambutannya sebelum membuka giat tersebut mengucapkan terima kasih kepada Kepala 
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BPVP Kendari Dr La Ode Haji Polondu serta keluarga besar BPVP Kendari karena telah menerima pihaknya 

dan para siswa yang berasal dari Kabupaten Konawe untuk mengikuti pelatihan."Saya mengucapkan 

terima kasih atas perhatian semua pihak, dan saya juga berharap kegiatan baik ini dapat terus terjalin, 

sehingga generasi muda dan angkatan kerja kita bisa memiliki kompetensi dan daya saing yang mempuni 

untuk membangun daerah kita tercinta," tuturnya.Ia juga berpesan kepada para siswa untuk bersungguh-

sungguh dalam mengikuti proses pelatihan di BPVP Kendari, karena pelatihan tersebut sangat baik meski 

waktunya singkat. Perubahan sikap perilaku, kedisiplinan, bertambahnya ilmu pengetahuan dan 

keterampilan harus bisa dicapai dengan baik sehingga kelak, hal itu akan mengantarkan para siswa 

menuju keberhasilan yang diinginkan."Harapan kami semua, para siswa dapat berhasil, memanfaatkan 

ilmu dan keterampilan yang diperoleh di sini untuk menolong diri sendiri, keluarga dan masyarakat umum 

yang berimplikasi pada kemajuan daerah, bangsa dan negara," tutupnya. 
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Title Menaker Sambut Baik Keinginan HISMINU Penuhi Kebutuhan TKI 

Magang di Jepang 

Author _noname 

Media Wartapembaruan.co.id Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/menaker-sambut-baik-keinginan-

hisminu.html 

Summary Menaker Sambut Baik Keinginan HISMINU Penuhi Kebutuhan TKI Magang di Jepang. Jakarta, 

Wartapembaruan.co.id- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, menyambut baik 

keinginan dari Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara (HISMINU), untuk 

membantu dalam pemenuhan kebutuhan akan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Jepang 

melalui program pemagangan. 

 

 

 

Menaker Sambut Baik Keinginan HISMINU Penuhi Kebutuhan TKI Magang di JepangJakarta, 

Wartapembaruan.co.id - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, menyambut baik keinginan 

dari Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara (HISMINU), untuk membantu dalam pemenuhan 

kebutuhan akan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Jepang melalui program pemagangan."Tenaga kerja 

Indonesia di Jepang sangat diminati karena memiliki karakter yang unggul, tentu saja untuk mencari 

pekerja yang kompeten dalam jumlah yang besar kita masih kesulitan," ucap Menaker Ida Fauziyah ketika 

menerima audiensi Ketua HISMINU, Zainal Arifin Junaidi, di Jakarta, Selasa (2/8/2022).Menaker 

menyatakan, Kemnaker terus berupaya meningkatkan jumlah peserta program pemagangan ke Jepang, 

namun pemenuhan peserta pemagangan tersebut harus diimbangi dengan kompetensi kerja agar sesuai 

dengan kebutuhan industri. "Kemnaker akan terus mendorong berbagai upaya peningkatan kompetensi 

SDM Indonesia," kata Menaker.Pemagangan luar negeri dimaksudkan sebagai upaya peningkatan 

kemampuan SDM kita mendekati standar kompetensi industri multinasional yang nantinya mampu 

bersaing di pasar kerja global," lanjut Menaker.Dalam audiensi ini Menaker mengharapkan HISMINU 

tidak hanya membantu kebutuhan tenaga kerja dengan program pemagangan di Jepang tetapi juga dapat 

dilakukan melalui program Specified Skilled Worker (SSW). 
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Title Pemprov Nusa Tenggara Barat dan Kemnaker menggelar 

Virtual Job Fair akbar 

Author Nur Imansyah 

Media Antara Ntb Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Neutral 

Link http://mataram.antaranews.com/berita/209253/pemprov-ntb-dan-kemnaker-menggelar-

virtual-job-fair-akbar 

Summary Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat) bekerja 

sama dengan Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI akan menggelar Virtual Job 

Fair akbar pada 10-11 Agustus 2022. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Nusa Tenggara Barat, I Gede Putu Aryadi di Mataram, Selasa, mengatakan 

kegiatan Virtual Job Fair 2022 yang diselenggarakan oleh Kemnaker ini, hanya 10 provinsi 

yang terpilih. "Berdasarkan data BPS Tahun 2021, jumlah angkatan kerja Nusa Tenggara 

Barat sebesar 2,7 juta. Sementara jumlah angka pengangguran Nusa Tenggara Barat sebesar 

3,01 persen atau 82 ribu orang," ujarnya. 

 

 

 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat) bekerja sama dengan 

Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI akan menggelar Virtual Job Fair akbar pada 10-11 

Agustus 2022. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Nusa Tenggara Barat, I Gede 

Putu Aryadi di Mataram, Selasa, mengatakan kegiatan Virtual Job Fair 2022 yang diselenggarakan oleh 

Kemnaker ini, hanya 10 provinsi yang terpilih. Karena itu Gede meminta seluruh pihak dapat bekerja 

sama dengan baik memanfaatkan momentum tersebut. "Berdasarkan data BPS Tahun 2021, jumlah 

angkatan kerja Nusa Tenggara Barat sebesar 2,7 juta. Sementara jumlah angka pengangguran Nusa 

Tenggara Barat sebesar 3,01 persen atau 82 ribu orang," ujarnya. Disnakertrans Nusa Tenggara Barat, 

kata Gede, menargetkan pengangguran terbuka 2022 bisa menurun menjadi 2,4 persen atau sebanyak 

64 ribu pengangguran. "Diharapkan dengan adanya Job Fair ini dapat menurunkan angka pengangguran 

di Nusa Tenggara Barat," ucap Gede. Menurut dia, dengan adanya kegiatan itu, perusahaan dapat 

memberikan informasi terkait tren pasar kerja, sehingga pemerintah bisa menyiapkan kompetensi 

tenaga kerja agar matching dengan kebutuhan dunia industri. "Dari sisi pemerintah, adanya Job Fair bisa 

dijadikan bahan analisis dalam menyiapkan angkatan kerja bisa mengakses kesempatan kerja sesuai 

dengan kebutuhan dunia industri. Dengan demikian, lembaga vokasi bisa menyesuaikan kurikulum sesuai 
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dengan kebutuhan dunia industri," terangnya. Gede berpesan agar secara rutin dan objektif mengisi dan 

mengupdate informasi tentang perusahaannya di aplikasi WLKP Online. "Informasi ini sangat penting 

agar pemerintah mengetahui kondisi perusahaan beserta karyawannya dan dapat menganalisis tren 

kebutuhan dunia industri," ujar Gde. Pada Virtual Job Fair tahun ini, Disnakertrans bakal menghadirkan 

50 perusahaan. Acara yang gratis tanpa dipungut biaya ini mensyaratkan peserta-nya melakukan 

pendaftaran secara online di https://siapkerja.kemnaker.go.id Pada website tersebut para pelamar kerja 

diminta untuk membuat akun Kemnaker baru dengan mengisikan data diri berupa Nomor Induk 

Kependudukan (KTP), nama lengkap, dan nama ibu kandung. Setelah melakukan pendaftaran akun 

Kemnaker para pelamar kerja dapat memilih perusahaan yang diminati. Nantinya, lowongan pekerjaan 

dari 50 perusahaan tersebut juga bisa dilihat melalui laman https://jobfair.kemnaker.go.id/ 
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Title Tingkatkan Kompetensi SDM, Kemnaker Berusaha Penuhi 

Kebutuhan Magang di Jepang 

Author (mrk/jpnn) 

Media Jawa Post National Network Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.jpnn.com/news/tingkatkan-kompetensi-sdm-kemnaker-berusaha-penuhi-

kebutuhan-magang-di-jepang 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah berusaha memenuhi keinginan Himpunan 

Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara (Hisminu) untuk membantu kebutuhan tenaga kerja 

Indonesia di Jepang melalui program pemagangan. "Tenaga kerja Indonesia di Jepang sangat 

diminati karena memiliki karakter yang unggul. Ida menyatakan pihaknya terus berupaya 

meningkatkan jumlah peserta program pemagangan ke Jepang. Dalam audiensi ini, Ida 

mengharapkan Hisminu tidak hanya membantu kebutuhan tenaga kerja dengan program 

pemagangan di Jepang, tetapi juga melalui program specified skilled worker (SSW). 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah berusaha memenuhi keinginan Himpunan Sekolah dan 

Madrasah Islam Nusantara (Hisminu) untuk membantu kebutuhan tenaga kerja Indonesia di Jepang 

melalui program pemagangan."Tenaga kerja Indonesia di Jepang sangat diminati karena memiliki 

karakter yang unggul. Untuk mencari pekerja yang kompeten dalam jumlah besar, kami kesulitan," kata 

Menaker Ida ketika menerima audiensi Ketua Hisminu Zainal Arifin Junaidi di Jakarta, Selasa (2/8).Ida 

menyatakan pihaknya terus berupaya meningkatkan jumlah peserta program pemagangan ke Jepang. 

Namun, pemenuhan peserta pemagangan harus diimbangi dengan kompetensi kerja agar sesuai dengan 

kebutuhan industri."Kemnaker terus mendorong berbagai upaya peningkatan kompetensi SDM 

Indonesia," kata Ida."Pemagangan luar negeri dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kemampuan 

SDM kita mendekati standar kompetensi industri multinasional yang nanti mampu bersaing di pasar kerja 

global," ucap Menaker.Dalam audiensi ini, Ida mengharapkan Hisminu tidak hanya membantu kebutuhan 

tenaga kerja dengan program pemagangan di Jepang, tetapi juga melalui program specified skilled 

worker (SSW).Redaktur & 
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Title Sulit dalam Mencari Pekerjaan? Kurangi 4 Kebiasaan Ini 

Termasuk Terlalu Picky 

Author _noname 

Media Portal Jember Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Negative 

Link http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-165172302/sulit-dalam-

mencari-pekerjaan-kurangi-4-kebiasaan-ini-termasuk-terlalu-picky 

Summary Berikut informasi mengenai 4 kebiasaan yang perlu untuk dikurangi ketika merasa kesulitan 

dalam mencari suatu pekerjaan. Sehingga menurut postingan tersebut terdapat 4 kebiasaan 

yang perlu dikurangi pada saat mencari pekerjaan yaitu sebagai berikut. Secara umum 

sebagian besar orang membutuhkan pekerjaan untuk bisa memperoleh penghasilan demi 

mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun pada masa kini jumlah orang yang mencari 

pekerjaan atau para pelamar kerja semakin meningkat seiring dengan berjalannya waktu. 

 

 

 

Secara umum sebagian besar orang membutuhkan pekerjaan untuk bisa memperoleh penghasilan demi 

mencukupi kebutuhan hidupnya.Namun pada masa kini jumlah orang yang mencari pekerjaan atau para 

pelamar kerja semakin meningkat seiring dengan berjalannya waktu.Oleh karena itu persaingan dalam 

mendapatkan suatu pekerjaan menjadi semakin ketat dengan banyaknya jumlah pelamar kerja.Sehingga 

sebagian orang sering merasa kesulitan dalam mencari suatu pekerjaan, terlebih yang sesuai dengan 

keinginannya.Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Apakah terdapat faktor atau penyebab lain yang turut 

mempengaruhi kesulitan dalam mencari pekerjaan?Berikut informasi mengenai 4 kebiasaan yang perlu 

untuk dikurangi ketika merasa kesulitan dalam mencari suatu pekerjaan.Informasi mengenai kebiasaan 

tersebut dilansir PortalJember. com dari Instagram @kemnaker pada postingan 11 Juli 2022.Pada 

postingan tersebut disampaikan bahwa sulitnya dalam mencari pekerjaan dapat disebabkan oleh faktor 

internal yang berasal dari dirinya sendiri.Sehingga menurut postingan tersebut terdapat 4 kebiasaan yang 

perlu dikurangi pada saat mencari pekerjaan yaitu sebagai berikut.1. Terlalu picky atau pemilih.2. Malas 

untuk melakukan riset.3. Kurang aktif.4. Cepat mudah merasa putus asa. 
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Title Legislator Desak Pembentukan Pansus PMI Ilegal di Kamboja Author Lpp Rri 

Media Rrinews Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Negative 

Link http://rri.co.id/nasional/politik/1564482/legislator-desak-pembentukan-pansus-pmi-ilegal-

di-kamboja 

Summary Komisi I DPR mendesak pembentukan panitia khusus menelusuri kasus pekerja migran 

Indonesia (PMI) ilegal, korban penipuan di Kamboja. Terungkap beberapa waktu lalu, 60 

pekerja migran Indonesia menjadi korban perdagangan manusia dan mengalami 

penyekapan di Sihanoukville, Kamboja. Dengan pembentukan Pansus, maka dapat ditelusuri 

dugaan adanya mafia rekrutmen pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural. "Kalau 

perlu DPR kita buat Pansus karena kejadian ini sudah luar biasa," kata anggota Komisi I DPR 

Rizki Aulia Rahman Natakusuma dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI, Selasa (2/8/2022). 

 

Komisi I DPR mendesak pembentukan panitia khusus menelusuri kasus pekerja migran Indonesia (PMI) 

ilegal, korban penipuan di Kamboja. Dengan pembentukan Pansus, maka dapat ditelusuri dugaan adanya 

mafia rekrutmen pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural. Terungkap beberapa waktu lalu, 60 

pekerja migran Indonesia menjadi korban perdagangan manusia dan mengalami penyekapan di 

Sihanoukville, Kamboja. "Kalau perlu DPR kita buat Pansus karena kejadian ini sudah luar biasa," kata 

anggota Komisi I DPR Rizki Aulia Rahman Natakusuma dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI, Selasa 

(2/8/2022). Rizki menduga kasus tersebut karena ketidaktahuan mengenai prosedur menjadi pekerja 

migran legal. "Banyak sekali warga kita yang tidak mengerti dan mengharapkan untuk mendapatkan 

pekerjaan yang baik. Mencari keuntungan dan mereka mungkin melihat ada peluang di luar negeri 

mereka ambil," ujarnya. Ini masalah multidimensi menyangkut banyak kementerian dan lembaga terkait. 

Untuk itu, pihaknya terus melakukan pengawasan dalam kasus yang menyangkut pekerja migran ilegal 

tersebut. "Ini tidak bisa diselesaikan oleh Kementerian Luar Negeri sendiri," kata Rizki menegaskan. Kasus 

ini melibatkan kementerian/lembaga lain seperti Kementerian Ketenagakerjaan, BP2MI dan sebagainya. 

"Kita ingin mengoptimalkan bagaimana kita bisa mengubah mindset pemerintah yang tadinya agar 

reaktif menjadi preventif," ucapnya. Ke depannya, ia berharap kasus-kasus terhadap pekerja migran 

Indonesia tidak terjadi lagi. 
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Title Legislator Desak Pembentukan Pansus PMI Ilegal di Kamboja Author Lpp Rri 

Media Images1.rri.co.id Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Negative 

Link http://images1.rri.co.id/nasional/politik/1564482/legislator-desak-pembentukan-pansus-

pmi-ilegal-di-kamboja 

Summary KBRN, Jakarta: Komisi I DPR mendesak pembentukan panitia khusus menelusuri kasus 

pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal, korban penipuan di Kamboja. Terungkap beberapa 

waktu lalu, 60 pekerja migran Indonesia menjadi korban perdagangan manusia dan 

mengalami penyekapan di Sihanoukville, Kamboja. Dengan pembentukan Pansus, maka 

dapat ditelusuri dugaan adanya mafia rekrutmen pekerja migran Indonesia (PMI) 

nonprosedural. "Kalau perlu DPR kita buat Pansus karena kejadian ini sudah luar biasa," kata 

anggota Komisi I DPR Rizki Aulia Rahman Natakusuma dalam perbincangan bersama Pro 3 

RRI, Selasa (2/8/2022). 

 

KBRN, Jakarta: Komisi I DPR mendesak pembentukan panitia khusus menelusuri kasus pekerja migran 

Indonesia (PMI) ilegal, korban penipuan di Kamboja. Dengan pembentukan Pansus, maka dapat ditelusuri 

dugaan adanya mafia rekrutmen pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural. Terungkap beberapa 

waktu lalu, 60 pekerja migran Indonesia menjadi korban perdagangan manusia dan mengalami 

penyekapan di Sihanoukville, Kamboja. "Kalau perlu DPR kita buat Pansus karena kejadian ini sudah luar 

biasa," kata anggota Komisi I DPR Rizki Aulia Rahman Natakusuma dalam perbincangan bersama Pro 3 

RRI, Selasa (2/8/2022). Rizki menduga kasus tersebut karena ketidaktahuan mengenai prosedur menjadi 

pekerja migran legal. "Banyak sekali warga kita yang tidak mengerti dan mengharapkan untuk 

mendapatkan pekerjaan yang baik. Mencari keuntungan dan mereka mungkin melihat ada peluang di 

luar negeri mereka ambil," ujarnya. Ini masalah multidimensi menyangkut banyak kementerian dan 

lembaga terkait. Untuk itu, pihaknya terus melakukan pengawasan dalam kasus yang menyangkut 

pekerja migran ilegal tersebut. "Ini tidak bisa diselesaikan oleh Kementerian Luar Negeri sendiri," kata 

Rizki menegaskan. Kasus ini melibatkan kementerian/lembaga lain seperti Kementerian 

Ketenagakerjaan, BP2MI dan sebagainya. "Kita ingin mengoptimalkan bagaimana kita bisa mengubah 

mindset pemerintah yang tadinya agar reaktif menjadi preventif," ucapnya. Ke depannya, ia berharap 

kasus-kasus terhadap pekerja migran Indonesia tidak terjadi lagi. 
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Title Tim Koordinasi Nasional Vokasi Dibentuk Sebagai Tindak Lanjut 

Perpres tentang Vokasi 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-015170648/tim-koordinasi-nasional-vokasi-

dibentuk-sebagai-tindak-lanjut-perpres-tentang-vokasi 

Summary Untuk menyosialisasikan Perpres 68/2022 tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menggelar kegiatan Sosialisasi dan Penyusunan 

Tindak Lanjut Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan 

Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Pemerintah akan membentuk Tim Koordinasi Nasional Vokasi 

(TKNV) dan Strategi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Ini sebagai 

tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan 

Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, Perpres Revitalisasi Pendidikan 

Vokasi dan Pelatihan Vokasi merupakan tindaklanjut arahan Presiden Joko Widodo untuk 

mengorkestrasi kementerian dan lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan vokasi. 

 

 

 

Pemerintah akan membentuk Tim Koordinasi Nasional Vokasi (TKNV) dan Strategi Nasional Revitalisasi 

Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.Ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 

2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.Pelaksana Tugas Deputi Bidang 

Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Aris Darmansyah mengatakan, TKNV dibentuk untuk 

mengkoordinasikan pemangku kepentingan terkait serta meningkatkan SDM di seputar pendidikan 

vokasi.Tujuannya, SDM yang ada saat ini bisa memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, 

dunia industri, dan kewirausahaan."Harapannya, program pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dapat 

menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri.Selain itu, sebagai lembaga lembaga yang 

mewakili sektor swasta, KADIN Indonesia diharapkan bisa memberikan peran penting dalam 

pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi," katanya dalam keterangan pers, Selasa 2 Agustus 

2022.Aris menambahkan, dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2022 terdapat pembagian tugas pendidikan 

vokasi yang dikoordinasikan oleh Kemendikbudristek dan pelatihan vokasi yang dikoordinasikan oleh 
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Kementerian Ketenagakerjaan.Sebelumnya KADIN hanya sebagai objek, untuk menerima lulusan, baik 

dari SMK maupun Perguruan Tinggi Vokasi."Tetapi dengan adanya Perpres 68/2022 ini, KADIN juga 

sebagai subjek yang bersama-sama mencetak SDM unggul, salah satunya dengan peran menyusun SKKNI 

(Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), di mana KADIN sangat memahami hal itu," 

katanya.Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, 

Saryadi, mengatakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 merupakan upaya untuk 

mengatasi masalah, tantangan, dan menjawab kebutuhan saat ini.Untuk menyosialisasikan Perpres 

68/2022 tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) 

menggelar kegiatan Sosialisasi dan Penyusunan Tindak Lanjut Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 

tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.Saryadi menuturkan, kegiatan sosialisasi 

diselenggarakan sebagai salah satu media dan ajang untuk konsolidasi guna menyamakan persepsi, 

menginternalisasi substansi, serta memadukan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh para pihak dalam 

mewujudkan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang berkualitas, dan mampu menjawab tantangan 

kebutuhan SDM saat ini dan masa mendatang."Kami telah melakukan sosialisasi Perpres 68/2022 di Riau 

untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat, dan di Makassar untuk Wilayah Indonesia Bagian Timur. Dan saat 

ini tengah dilaksanakan sosialisasi untuk wilayah Indonesia bagian tengah yang meliputi provinsi di 

seluruh Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur," ujar Saryadi.Sebelumnya, 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, 

Perpres Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi merupakan tindaklanjut arahan Presiden 

Joko Widodo untuk mengorkestrasi kementerian dan lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan 

vokasi.Selain itu, supaya penyediaan SDM terampil berjalan lebih terarah, katanya, Presiden 

menginginkan agar Perguruan Tinggi Kementerian Lain (PTKL) atau dikenal sebagai "perguruan tinggi 

kedinasan" agar diorkestrasikan oleh Kemendikbudristek.Muhadjir mengungkapkan, terdapat sebanyak 

159 PTKL di 17 Kementerian dan Lembaga. Dari jumlah perguruan tinggi kedinasan itu, sebanyak 90 

persenn merupakan pendidikan vokasi.Dengan demikian, PTKL sangat berpotensi untuk menyiapkan 

bonus demografi menjadi SDM yang kompeten dan berdaya saing."Dengan Revitalisasi Pendidikan dan 

Pelatihan Vokasi tersebut, kualitas pendidikan vokasi bisa meningkat. Karena Kementerian dan Lembaga 

ikut bergotong royong mewujudkan misi pertama Presiden yakni meningkatkan kualitas manusia 

Indonesia," ujarnya.Selain itu, menurut Muhadjir, dengan adanya Perpres RPPV ini Kementerian dan 

Lembaga yang memiliki perguruan tinggi dan sekolah kedinasan diwajibkan berkontribusi dalam 

penyelarasan kurikulum, membuka akses magang bagi siswa/mahasiswa, penyediaan sarpras dan SDM 

di perguruan tinggi dan sekolah vokasi di bawah Kemendikbudristek.Berdasarkan data Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemenristekdikti), pendidikan vokasional di Indonesia 

terdiri dari 1.365 lembaga pendidikan, yakni 1.103 akademi kejuruan dan 262 politeknik. 
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Title Apresiasi Pelaksanaan PBK Tahap II Author Author 

Media Lensa Kalteng Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Positive 

Link http://lensakalteng.com/2022/08/apresiasi-pelaksanaan-pbk-tahap-ii 

Summary Sebelumnya Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya, Mesliani Tara mengatakan, saat 

ini pihaknya tengah menggelar Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) program pelatihan 

vokasi dan produktivitas tahap II tahun 2022, yang diikuti sebanyak 144 peserta dengan 

sembilan kejuruan. "PBK ini merupakan kerja sama Pemko Palangka Raya dengan 

Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas (BBPVP) Kota Bekasi,"bebernya. "Peserta PBK ini akan mengikuti pelatihan 

hingga 30 Agustus 2022 sesuai dengan jumlah jam pelajaran yang diberikan," sebutnya. 

LENSAKALTENG. 

 

LENSAKALTENG. com - Palangka Raya - Anggota Komisi C DPRD Palangka Raya Susi Idawati memberikan 

apresiasinya kepada pemerintah kota setempat, dalam menekan angka pengangguran. "Pemko Palangka 

Raya melalui Balai Latihan Kerja (BLK), sejauh ini semakin gencar melaksanakan berbagai program 

pelatihan keterampilan. Ini langkah yang baik," ungkapnya, Senin (1/8/2022). Menurut Susi, dengan 

adanya lanjutan pelatihan vokasi dan produktivitas tahap II tahun anggaran 2022, maka sangat 

berdampak positif bagi masyarakat usia produktif. Namun terlepas dari itu, srikandi DPRD Palangka Raya 

dari Partai Nasdem ini berharap, adanya upaya meningkatkan kualitas SDM juga bisa berdampak pada 

meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dengan memiliki keterampilan, maka dapat memberikan 

kemudahan masyarakat untuk mendapat pekerjaan. Harus disadari kata dia, selama pandemi ini 

angkatan kerja saat ini lebih sulit mencari pekerjaan dibandingkan angkatan kerja lama. Terutama 

mereka yang jenjang pendidikannya lebih tinggi. Jika tidak segera ditangani, krisis yang tengah dialami 

kelompok angkatan kerja baru ini bisa membawa dampak negatif yang berkepanjangan. "Solusi dari 

pemerintah daerah dengan membuka berbagai program pelatihan kerja yang berbasis kompetensi akan 

sangat berguna nantinya bagi pencari kerja. Perusahaan tentu melirik mereka yang punya kemampuan 

sesuai kualifikasi," tutur Susi. Sebelumnya Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya, Mesliani Tara 

mengatakan, saat ini pihaknya tengah menggelar Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) program 

pelatihan vokasi dan produktivitas tahap II tahun 2022, yang diikuti sebanyak 144 peserta dengan 

sembilan kejuruan. "PBK ini merupakan kerja sama Pemko Palangka Raya dengan Kementerian Tenaga 

Kerja Republik Indonesia melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Kota 

Bekasi,"bebernya. Adapun pelatihan yang diberikan meliputi servis sepeda motor, mengerjakan finishing 

dengan teknik semprot, computer operator assistant, menjahit pakaian dengan mesin, pemeliharaan dan 

perbaikan AC untuk rumah tangga, tata kecantikan kulit, bakery, dan teknik pengelasan. "Peserta PBK ini 

akan mengikuti pelatihan hingga 30 Agustus 2022 sesuai dengan jumlah jam pelajaran yang diberikan," 

sebutnya. 
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Title Kemnaker bocorkan Kapan Transfer Rp1 Juta BSU 2022 Cair? Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-794043062/kemnaker-bocorkan-kapan-transfer-

rp1-juta-bsu-2022-cair 

Summary Soalnya kabar yang menggantung soal kapan BSU 2022 cair membuat banyaknya isu yang 

tersiar soal kapan jadwal dana bantuan tersebut akan cair. Namun yang pasti, dana subsidi 

gaji itu akan ditransfer kepada para karyawan, apabila regulasi terbaru BSU 2022 telah 

rampung. Kabar terbaru soal Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 cair masih dinantikan 

kalangan karyawan yang terdaftar sebagai peserta penerima BLT subsidi gaji Rp1 juta. 

Sebelumnya, Kemnaker sempat memperkirakan bahwa dana BSU bisa disalurkan pada April 

lalu, tapi ternyata rupanya ada beberapa kendala, sehingga dana yang menjadi hak karyawan 

itu belum bisa tersalurkan. 

 

 

 

Kabar terbaru soal Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 cair masih dinantikan kalangan karyawan yang 

terdaftar sebagai peserta penerima BLT subsidi gaji Rp1 juta.Soalnya kabar yang menggantung soal kapan 

BSU 2022 cair membuat banyaknya isu yang tersiar soal kapan jadwal dana bantuan tersebut akan 

cair.Sebelumnya, Kemnaker sempat memperkirakan bahwa dana BSU bisa disalurkan pada April lalu, tapi 

ternyata rupanya ada beberapa kendala, sehingga dana yang menjadi hak karyawan itu belum bisa 

tersalurkan.Apalagi, ini telah mendekati penghujung bulan Juli, namun belum ada tanda bahwa BLT 

Subsidi gaji akan cair.Berdasarkan hal tersebut, kencang berembus kabar yang mengatakan bahwa BSU 

BPJS Ketenagakerjaan akan pada awal Agustus mendatang. Benarkah hal tersebut?Kemnaker sendiri 

memang belum pernah menyebut secara rinci, perihal kapan dana BLT tersebut akan disalurkan kepada 

para karyawan.Sehingga belum bisa dipastikan apakah BSU BPJS Ketenagakerjaan akan cair di pada awal 

Agustus nanti atau tidak.Namun yang pasti, dana subsidi gaji itu akan ditransfer kepada para karyawan, 

apabila regulasi terbaru BSU 2022 telah rampung. 
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Title Fatayat NU Maluku Siap Deklarasi Dukung MI Capres 2024 Author _noname 

Media Mimbar Rakyat News Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Positive 

Link http://mimbarrakyatnews.com/besok-fatayat-nu-maluku-deklarasi-dukung-mi-capres-2024 

Summary Bertepatan dengan momen itu, akan dibuka pula rapat kerja (Raker) Fatayat NU Maluku 

sekaligus Fatayat NU mendeklarasikan dukungan kepada Wakil Ketua DPR-RI yang juga Ketua 

Umum PKB, Muhaimin Iskandar (MI) sebagai Calon Presiden (Capres) 2024. Ketua Umum 

Pengurus Pusat Fatayat NU Margareth Aliyatul Maimunah akan melantik Pengurus Fatayat 

Nahdlatul Ulama (NU) Provinsi Maluku periode 2021-2026 pimpinan Habiba Pellu dan Hilda 

Rolobessy di Swiss-Belhotel Ambon, Rabu (3/8) besok. Koordinator deklarasi Fatayat NU 

untuk Cak Imin 2024, Susy Sanaky katakan, sebagai organisasi perempuannya NU 

mendukung Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar karena Cak Imin bagian dari NU yang 

memiliki rekam jejak panjang dan terukur di kancah politik nasional. "Siapapun nanti yang 

akan jadi wakilnya, kita tetap mendoakan beliau (Cak Imin) menjadi Presiden RI 2024. 

 

 

 

Ketua Umum Pengurus Pusat Fatayat NU Margareth Aliyatul Maimunah akan melantik Pengurus Fatayat 

Nahdlatul Ulama (NU) Provinsi Maluku periode 2021-2026 pimpinan Habiba Pellu dan Hilda Rolobessy di 

Swiss-Belhotel Ambon, Rabu (3/8) besok.Bertepatan dengan momen itu, akan dibuka pula rapat kerja 

(Raker) Fatayat NU Maluku sekaligus Fatayat NU mendeklarasikan dukungan kepada Wakil Ketua DPR-RI 

yang juga Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (MI) sebagai Calon Presiden (Capres) 2024.Koordinator 

deklarasi Fatayat NU untuk Cak Imin 2024, Susy Sanaky katakan, sebagai organisasi perempuannya NU 

mendukung Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar karena Cak Imin bagian dari NU yang memiliki 

rekam jejak panjang dan terukur di kancah politik nasional."Siapapun nanti yang akan jadi wakilnya, kita 

tetap mendoakan beliau (Cak Imin) menjadi Presiden RI 2024. Beliau lahir dari keluarga NU dan selalu 

menjaga nama baik NU maka tidak salah Fatayat NU memberi dukungan ke beliau," tandasnya di Swiss-

Belhotel Ambon, Selasa (2/8).Dengan dukungan perempuan NU di Maluku yang memiliki anggota ribuan, 

tersebar di 9 Kabupaten/Kota, pihaknya kata Sanaky, yakin dukungan ke Cak Imin tidak akan sia-sia 

bersama siapapun Cawapresnya, Maluku akan memberi sumbangsih kemenangan.Sementara, Ketua 

Fatayat NU Maluku Habiba Pellu katakan, momen pelantikan dan Raker mengusung tema sentral 

"Bangkit bersama, Berdaya bersama". Maksudnya agar bagaimana perempuan NU bangkit dan berdaya 
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secara mandiri dalam semua bidang."Kita bersama 9 cabang akan juga godok program kerja kedepan 

yang selaras dengan 7 bidang di Fatayat NU. Baik kesehatan, lingkungan dan sebagainya. Paling penting 

itu perempuan NU harus berinovasi dengan kemampuan yang dimiliki guna membantu pemerintah 

daerah keluar dari kemiskinan," terangnya.Fatayat NU bersinergi dengan pemerintah daerah dan 

stakeholder kata mantan anggota DPRD Maluku itu, amanah wajib dalam memajukan bangsa, negara 

dan daerah. Termasuk akan konsern melihat masalah stunting dan kekerasan terhadap perempuan, yang 

akan digodok di Raker."Kita sudah jalankan program tenaga kerja mandiri. Kita berdayakan perempuan 

NU di bidang peternakan, pertanian, menjahit. BLK Fatayat NU di Tial itu selalu kerjasama dengan 

Kementerian Tenaga Kerja untuk melatih ibu-ibu penjahit. Baju pengurus yang dilantik besok ini spesial 

dijahit mereka," kuncinya. (MR-02)Post Views: 52 
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Title Peringati HUT ke-75 Kemnaker dan ke-77 RI, DWP Kemnaker 

Gelar Donor Darah dan Bazar 

Author Maulina 

Lestari 

Media Pewartasatu.com Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Positive 

Link http://pewartasatu.com/peringati-hut-ke-75-kemnaker-dan-ke-77-ri-dwp-kemnaker-gelar-

donor-darah-dan-bazar 

Summary Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Kementerian Ketenagakerjaan 

dan ke-77 Republik Indonesia, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemnaker 

menyelenggarakan donor darah dan bazar. Menaker dalam sambutannya mengapresiasi 

DWP Kemnaker karena telah aktif menggelar berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan, 

termasuk kegiatan baksos yang diselenggarakan pada hari ini. Kesuksesan dan keberhasilan 

Kemnaker hingga usia ke-75 ini disebutnya tidak bisa dilepaskan dari peran serta para istri 

pegawai negeri sipil Kemnaker. "Saya kira Peran DWP tidak kecil atas kebesaran Kemnaker. 

 

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Kementerian Ketenagakerjaan dan ke-77 

Republik Indonesia, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemnaker menyelenggarakan donor darah dan 

bazar. Bertempat di Gedung Kemnaker Jakarta pada Selasa (2/8/2022), kegiatan tersebut dibuka secara 

resmi oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. Menaker dalam sambutannya mengapresiasi DWP 

Kemnaker karena telah aktif menggelar berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan, termasuk kegiatan 

baksos yang diselenggarakan pada hari ini. "Saya kira Peran DWP tidak kecil atas kebesaran Kemnaker. 

Kami atas nama pribadi maupun menteri tidak berhenti mengucapkan terima kasih atas kerja-kerja sosial, 

kerja-kerja kemanusiaan yang melengkapi kegiatan Kemnaker," kata Menaker. "Saya apresiasi juga 

kepada para pendonor yang luar biasa. Kontribusi bapak-bapak dan ibu semua terhadap kegiatan donor 

darah patut diapresiasi," sambungnya. Ia mengatakan, hingga usia ke-75 ini, Kemnaker dengan segala 

dinamikanya telah melewati perjalanan panjang, mulai dari pemerintahan orde lama, orde baru, hingga 

reformasi. Kesuksesan dan keberhasilan Kemnaker hingga usia ke-75 ini disebutnya tidak bisa dilepaskan 

dari peran serta para istri pegawai negeri sipil Kemnaker. "Perjalanan panjang Kemnaker tidak bisa 

melupakan orang-orang yang berjasa atas kebesaran Kemnaker. Karena dibalik kesuksesan suami 

terdapat istri yang hebat. Semangat terus ibu-ibu semua". "Jangan berhenti untuk terus berkontribusi 

menyemangati para bapak dan menyemengati kelembagaan Kementerian Ketenagakerjaan," 

pungkasnya. 
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Title Maksimalkan Potensi Talenta Muda, Cara Kemnaker Pastikan 

Bonus Demografi Beri Manfaat 

Author _noname 

Media Jawa Post National Network Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.jpnn.com/news/maksimalkan-potensi-talenta-muda-cara-kemnaker-pastikan-

bonus-demografi-beri-manfaat 

Summary Hal itu disampaikan Menaker Ida Fauziyah saat memberikan sambutan pada sidang promosi 

doktoral Muhammad Aditya Warman, anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, 

yang berjudul 'Model Pengembangan Talenta Unggul dalam Mempersiapkan Pemimpin 

Masa Depan di Era Perubahan' secara virtual, Selasa (2/8). 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan Indonesia tengah mengalami bonus demografi 

yang puncaknya diperkirakan pada 2030."Untuk memastikan bonus demografi memberikan manfaat, 

kita harus bisa mengembangkan sumber daya generasi milenial untuk menjadi talenta muda yang unggul 

dan kompetitif," saran Menaker Ida Fauziyah.Hal itu disampaikan Menaker Ida Fauziyah saat memberikan 

sambutan pada sidang promosi doktoral Muhammad Aditya Warman, anggota Dewan Pengawas BPJS 

Ketenagakerjaan, yang berjudul 'Model Pengembangan Talenta Unggul dalam Mempersiapkan 

Pemimpin Masa Depan di Era Perubahan' secara virtual, Selasa (2/8).Menaker Ida menyampaikan 

Kemnaker tengah fokus untuk membuat program yang bertujuan memaksimalkan potensi talenta muda 

di Indonesia.Pengembangan talenta muda merupakan kebijakan strategis untuk menghadapi tantangan 

terkini bidang ketenagekrjaan."Ini bertujuan agar talenta muda Indonesia dapat dimaksimalkan 

potensinya bagi kemajuan sektor ketenagakerjaan dan perekonomian," ujarnya.Dia meyakini sidang 

promosi doktoral ini dapat menjadi masukan berharga bagi program pengembangan talenta di bidang 

ketenagakerjaan, sekaligus memberikan sumbangsih penting terhadap dinamika dan perkembangan ilmu 

pengetahuan di Indonesia."Semoga dengan diraihnya gelar tertinggi akademik ini dapat memberikan 

manfaat mulai dari lingkungan tempat kerja, dunia akademis maupun masyarakat umum," harap 

Menaker Ida Fauziyah.Berdasarkan hasil sensus yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) September 

2020, dari 270,20 juta jiwa penduduk Indonesia, 70,72 persen berusia produktif yang didominasi oleh 

generasi Gen Z dan generasi milenial.Redaktur & 
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Title Elnusa Sabet Empat Penghargaan Human Capital on Resilience 

Award 2022 

Author _noname 

Media Offshoreindonesia.com Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Positive 

Link http://offshoreindonesia.com/read/2068/Elnusa-Sabet-Empat-Penghargaan-Human-

Capital-on-Resilience-Award-2022 

Summary Empat penghargaan yang diterima Elnusa di antaranya The Best Organization Structure, The 

Best Excellence in Workforce Flexibility & Mobility, The Most Resilience Company 2022 dan 

The Best Leadership Development Focus on HC yang diterima oleh Direktur SDM & Umum 

Elnusa Tenny Elfrida. 

 

 

 

PT Elnusa Tbk (Elnusa) perusahaan penyedia jasa energi terkemuka raih empat kategori penghargaan 

bintang lima dalam acara Human Capital on Resilience Award 2022 yang diselenggarakan di Hotel El 

Royale Bandung pada Jumat (29/07). Empat penghargaan yang diterima Elnusa di antaranya The Best 

Organization Structure, The Best Excellence in Workforce Flexibility & Mobility, The Most Resilience 

Company 2022 dan The Best Leadership Development Focus on HC yang diterima oleh Direktur SDM & 

Umum Elnusa Tenny Elfrida. Penghargaan yang diterima merupakan buah komitmen Human Capital 

Elnusa dalam melakukan transformasi dengan pengelolaan dinamis dan menghadapi lingkungan bisnis 

yang terus berubah.Penghargaan ini didapat melalui proses penjurian oleh para akademisi, proses riset 

dan juga diskusi positif bersama Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, para pakar IT, serta ahli 

keuangan. Proses penilaian dilakukan berdasarkan beberapa kriteria penjurian, yakni ketajaman rencana 

strategi SDM, transformasi digital dalam pengembangan HC, peningkatan skill dan kompetensi SDM 

menghadapi krisis, competency modelling serta Business Survival dalam upaya membangun ketahanan 

bisnis.Direktur SDM & Umum Elnusa, Tenny Elfrida mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang 

diberikan, dengan perolehan ini kami akan terus memegang teguh konsistensi dan mempertahankan 

prestasi serta meningkatkan inovasi secara adaptif menyesuaikan perkembangan saat ini dan ke 

depan."Perolehan penghargaan ini merupakan bukti nyata dari komitmen Management Elnusa dalam 

menjalankan transformasi Human Capital dengan tetap mengacu pada implementasi tata nilai AKHLAK 

pada setiap program yang dimiliki, sehingga Perwira Elnusa siap menjawab tantangan bisnis saat ini dan 

di masa mendatang" kata Tenny."Strategi pengelolaan dan pengembangan SDM juga kami lakukan guna 
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mendukung peningkatan kinerja perusahaan melalui berbagai program yang kami jalankan. Penghargaan 

ini juga merupakan hasil kolaborasi dan kontribusi dari seluruh seluruh jajaran fungsi di Elnusa, mulai dari 

Dewan Komisaris, Jajaran Direksi, Perwira Elnusa dan seluruh stakeholder yang terlibat mendukung 

pencapaian kinerja perusahaan lebih baik serta berkesinambungan" tambah Tenny.Atas kesiapan dalam 

menjalankan transformasi serta melalui segala kompetensi yang dimiliki dan Inovasi yang telah dilakukan, 

Elnusa berharap dapat terus maju menyongsong tahun-tahun mendatang lebih optimis lagi dengan bekal 

kinerja yang terus tumbuh ditopang oleh sumber daya manusia yang mumpuni dan berkualitas multi 

talenta. Dengan demikian mimpi Elnusa menjadi perusahaan jasa energi yang mampu membangun 

kapasitas nasional dengan berbagai prestasi akan lebih cepat terwujud. 
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Title Rakortas BP2MI Se Prop Riau Yang Dibuka Oleh Gubernur, 

Melibatkan Anggota DPD / MPR RI Dr.Hj.Misharti Sebagai 

Narasumber. 

Author Kunjungi 

Profil 

Media Bintangrokinews Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Neutral 

Link http://bintangrokinews.blogspot.com/2022/08/rakortas-bp2mi-se-prop-riau-yang-

dibuka.html 

Summary Gubernur Riau, Drs.H Syamsuar, MSi minta BP2MI di Jakarta atau BP3MI di daerah, untuk 

menyiapkan skil atau keahlian pekerja migran Indonesia, sebelum di kirim ke luar Negeri. Hal 

itu ditegaskan Syamsuar, saat membuka Rakortas Sosialisasi UU No 18/2017 BP2MI bersama 

Pemprov Riau dan Pemkab/ Pemko se Provinsi Riau, tentang PPMI perlindungan Pekerja 

Migram Indonesia, Selasa (02/08/2022) di Balai Serindit Pekabaru. Acara ini dibuka langsung 

oleh Gubernur Riau Drs.H Syamsuar, MSi, dan di hadiri Kementrian tenaga kerja, Kementrian 

Luar negeri, dari BP2MI, Juga dari Anggota DPD / MPR RI Dr.Hj. "Rakortas Sosialisasi UU No 

18/2017, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI ) bersama Pemrov Riau dan 

Kabupaten/ Kota se Provinsi Riau, ini bertujuan memberikan perlindungan dan penempatan 

maksimal pada pekerja migran Indonesia," Ujar Kepala BP2MI, Benny Rhamdan melalui 

Deputi Bidang Luar Negeri. 

 

 

 

Gubernur Riau, Drs.H Syamsuar, MSi minta BP2MI di Jakarta atau BP3MI di daerah, untuk menyiapkan 

skil atau keahlian pekerja migran Indonesia, sebelum di kirim ke luar Negeri. Hal itu ditegaskan Syamsuar, 

saat membuka Rakortas Sosialisasi UU No 18/2017 BP2MI bersama Pemprov Riau dan Pemkab/ Pemko 

se Provinsi Riau, tentang PPMI perlindungan Pekerja Migram Indonesia, Selasa (02/08/2022) di Balai 

Serindit Pekabaru.Acara ini dibuka langsung oleh Gubernur Riau Drs.H Syamsuar, MSi, dan di hadiri 

Kementrian tenaga kerja, Kementrian Luar negeri, dari BP2MI, Juga dari Anggota DPD / MPR RI 

Dr.Hj.Misharti yang juga sebagai Narsum, Kadis PTSP Naker, Murdansyah,S.Sos,MM dan Plt Kabid P3K2 

Hevi Heri Antoni,S.Sos MSi serta Asrizal,SE,MSi dari Kuansing.Pada acara tersebut, dilakukan 

penandatangan MOU antara pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota bersama BP2MI."Rakortas Sosialisasi 

UU No 18/2017, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI ) bersama Pemrov Riau dan 

Kabupaten/ Kota se Provinsi Riau, ini bertujuan memberikan perlindungan dan penempatan maksimal 
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pada pekerja migran Indonesia," Ujar Kepala BP2MI, Benny Rhamdan melalui Deputi Bidang Luar 

Negeri.Menurut Deputi, BP3MI di daerah merupakan mitra utama BP2MI, dan untuk di ketahui 90 persen 

tenaga kerja migran illegal menyasar kaum wanita, ujar Deputi Luar Negeri BP2MI."Oleh sebab itu, 

melalui Rakortas ini, diharapkan terus peningkatan koordinasi lintas stakholders, untuk mengantisipasi 

terjadinya pengiriman pekerja migran ke luar negeri, sebagai perlindungan awal," tegasnya.Di jelaskan 

juga, bahwa para pekerja migran Indonesia di luar negeri ada 9 juta orang, dan mereka ini merupakan 

pahlawan devisa, yang mampu menanggung 45 juta jiwa, di Indonesia. Dan menyumbang 153 T per tahun 

untuk Indonesia."Ini yang harus di lindungi oleh negara, dan harus di mulai dari BP3MI yang tersebar di 

daerah," ujar Benny diwaliki Deputi BP2MI Bidang Luar Negeri.Lindungan pekerja migran kita dari ujung 

rambut sampai ujung kaki, dan harus dipertegas untuk menyikat sindikat pengiriman TKI atau tenaga 

kerja migran illegal ke luar negeri, cetusnya dihadapan Forkopimda Riau yang hadir."Pihak BP2MI, sangat 

mengapresiasi peranserta Pemrov Riau yang sangat konsen membantu BP2MI. Apalagi Riau merupakan 

provinsi yang berada di perbatasan, dan rawan pengiriman TKI illegal," pungkasnyaSementara Gubernur 

Riau, Syamsuar mengungkapkan, "jika Riau merupakan imbas pemulangan TKI illegal di Indonesia seperti 

Kota Dumai, Kami tak punya sarana untuk penampungan TKI yang jumlahnya ribuan, karena itu butuh 

sinergisitas semua element, cetusnya.Oleh sebab itu, Syamsuar menegaskan jika mau kirim TKI, berikan 

dulu pelatihan dan skill yang baik, kata Gubernur. Agar mendapatkan pekerjaan yang layak, untuk TKI kita 

di luar negeri, imbuhnya ."Karena itu, melalui Rakortas ini dihasilkan rumusan yang optimal, untuk 

melindungi pekerja migran kita, mulai dari daerah hingga pemerintah pusat, tutup Syamsuar.Selain 

sambutan dari Gubernur dan dari BP2MI, Dr. Misharti S. Ag. M. Si. dari unsur DPD RI komite 3 yang juga 

dinobatkan sebagai salah satu nara sumber menjelaskan.Bahwa UU 18 /2017 lahir dengan semangat 

bahwa pemerintah harus hadir utk memberikan perlindungan kepada seluruh Masyarakat Indonesia 

apakah yang sedang berada di Indonesia maupun di luar negeri, Dengan UU 18 / 2017 PMI ( pekerja 

Migran Indonesia ) bukan hanya diatur penempatannya saja melaunkan terkait perlindungan, humanis 

dan martabat."Saya sebagai anggota komite 3 DPD RI memberikan apresiasi kepada BP2MI pusat, BP3MI 

prop Riau dan pemerintah daerah baik itu prov maupun kabupaten atau kota yang dengan tindakan cepat 

melakukan MOU dalam penanganan dan perlindungan PMI mulai dari sebelum berangkat, saat bekerja 

sampai ke purna atau saat kembali ke tanah air, dan kami juga mendorong agar pemda menetapkan 

anggaran," Ucap Misharti. 
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Title Lembaga Pendidikan Madrasah Akan penuhi Kebutuhan 

Magang di Jepang 

Author Maulina Lestari 

Media Pewartasatu.com Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Neutral 

Link http://pewartasatu.com/lembaga-pendidikan-madrasah-akan-penuhi-kebutuhan-magang-

di-jepang 

Summary Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyambut baik keinginan dari Himpunan Sekolah 

dan Madrasah Islam Nusantara (HISMINU), untuk membantu dalam pemenuhan kebutuhan 

akan tenaga kerja Indonesia di Jepang melalui program pemagangan. "Tenaga kerja 

Indonesia di Jepang sangat diminati karena memiliki karakter yang unggul, tentu saja untuk 

mencari pekerja yang kompeten dalam jumlah yang besar kita masih kesulitan," kata 

Menaker Ida Fauziyah ketika menerima audiensi Ketua HISMINU, Zainal Arifin Junaidi, di 

Jakarta, Selasa (2/8/2022). 

 

 

 Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyambut baik keinginan dari Himpunan Sekolah dan 

Madrasah Islam Nusantara (HISMINU), untuk membantu dalam pemenuhan kebutuhan akan tenaga 

kerja Indonesia di Jepang melalui program pemagangan. "Tenaga kerja Indonesia di Jepang sangat 

diminati karena memiliki karakter yang unggul, tentu saja untuk mencari pekerja yang kompeten dalam 

jumlah yang besar kita masih kesulitan," kata Menaker Ida Fauziyah ketika menerima audiensi Ketua 

HISMINU, Zainal Arifin Junaidi, di Jakarta, Selasa (2/8/2022). Menaker menyatakan, Kemnaker terus 

berupaya meningkatkan jumlah peserta program pemagangan ke Jepang, namun pemenuhan peserta 

pemagangan tersebut harus diimbangi dengan kompetensi kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri. 

"Kemnaker akan terus mendorong berbagai upaya peningkatan kompetensi SDM Indonesia," katanya. 

"Pemagangan luar negeri dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kemampuan SDM kita mendekati 

standar kompetensi industri multinasional yang nantinya mampu bersaing di pasar kerja global," lanjut 

Menaker. Dalam audiensi ini Menaker mengharapkan HISMINU tidak hanya membantu kebutuhan 

tenaga kerja dengan program pemagangan di Jepang tetapi juga dapat dilakukan melalui program 

Specified Skilled Worker (SSW). 
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Title Peringati HUT ke-75 Kemnaker dan ke-77 RI, DWP Kemnaker 

Gelar Donor Darah dan Bazar 

Author Liputan6.com 

Media Liputan 6 Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.liputan6.com/news/read/5031966/peringati-hut-ke-75-kemnaker-dan-ke-77-

ri-dwp-kemnaker-gelar-donor-darah-dan-bazar 

Summary Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Kementerian Ketenagakerjaan 

dan ke-77 Republik Indonesia, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemnaker 

menyelenggarakan donor darah dan bazar. Menaker dalam sambutannya mengapresiasi 

DWP Kemnaker karena telah aktif menggelar berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan, 

termasuk kegiatan baksos yang diselenggarakan pada hari ini. Kesuksesan dan keberhasilan 

Kemnaker hingga usia ke-75 ini disebutnya tidak bisa dilepaskan dari peran serta para istri 

pegawai negeri sipil Kemnaker. "Saya kira Peran DWP tidak kecil atas kebesaran Kemnaker. 

 

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Kementerian Ketenagakerjaan dan ke-77 

Republik Indonesia, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemnaker menyelenggarakan donor darah dan 

bazar.Bertempat di Gedung Kemnaker Jakarta pada Selasa (2/8/2022), kegiatan tersebut dibuka secara 

resmi oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.Menaker dalam sambutannya mengapresiasi DWP 

Kemnaker karena telah aktif menggelar berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan, termasuk kegiatan 

baksos yang diselenggarakan pada hari ini."Saya kira Peran DWP tidak kecil atas kebesaran Kemnaker. 

Kami atas nama pribadi maupun menteri tidak berhenti mengucapkan terima kasih atas kerja-kerja sosial, 

kerja-kerja kemanusiaan yang melengkapi kegiatan Kemnaker," kata Menaker."Saya apresiasi juga 

kepada para pendonor yang luar biasa. Kontribusi bapak-bapak dan ibu semua terhadap kegiatan donor 

darah patut diapresiasi," sambungnya.Ia mengatakan, hingga usia ke-75 ini, Kemnaker dengan segala 

dinamikannya telah melewati perjalanan panjang, mulai dari pemerintahan orde lama, orde baru, hingga 

reformasi.Kesuksesan dan keberhasilan Kemnaker hingga usia ke-75 ini disebutnya tidak bisa dilepaskan 

dari peran serta para istri pegawai negeri sipil Kemnaker."Perjalanan panjangan Kemnaker tidak bisa 

melupakan orang-orang yang berjasa atas kebesaran Kemnaker. Karena dibalik kesuksesan suami 

terdapat istri yang hebat. Semangat terus ibu-ibu semua. Jangan berhenti untuk terus berkontribusi 

menyemangati para bapak dan menyemengati kelembagaan Kementerian Ketenagakerjaan," 

pungkasnya. 
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Title Elnusa Raih Penghargaan Human Capital on Resilience Award 

2022 

Author Sofyan Badrie 

Media Porto News Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.portonews.com/2022/laporan-utama/elnusa-raih-penghargaan-human-

capital-on-resilience-award-2022 

Summary PT Elnusa Tbk (Elnusa) perusahaan penyedia jasa energi terkemuka raih empat kategori 

penghargaan bintang lima dalam acara Human Capital on Resilience Award 2022 yang 

diselenggarakan di Hotel El Royale Bandung pada Jumat (29/7/2022). Empat penghargaan 

yang diterima Elnusa di antaranya The Best Organization Structure, The Best Excellence in 

Workforce Flexibility & Mobility, The Most Resilience Company 2022 dan The Best 

Leadership Development Focus on HC yang diterima oleh Direktur SDM & Umum Elnusa 

Tenny Elfrida. Penghargaan yang diterima merupakan buah komitmen Human Capital Elnusa 

dalam melakukan transformasi dengan pengelolaan dinamis dan menghadapi lingkungan 

bisnis yang terus berubah. Direktur SDM & Umum Elnusa, Tenny Elfrida mengucapkan terima 

kasih atas apresiasi yang diberikan, dengan perolehan ini kami akan terus memegang teguh 

konsistensi dan mempertahankan prestasi serta meningkatkan inovasi secara adaptif 

menyesuaikan perkembangan saat ini dan ke depan. 

 

 

 

 PT Elnusa Tbk (Elnusa) perusahaan penyedia jasa energi terkemuka raih empat kategori penghargaan 

bintang lima dalam acara Human Capital on Resilience Award 2022 yang diselenggarakan di Hotel El 

Royale Bandung pada Jumat (29/7/2022). Empat penghargaan yang diterima Elnusa di antaranya The 

Best Organization Structure, The Best Excellence in Workforce Flexibility & Mobility, The Most Resilience 

Company 2022 dan The Best Leadership Development Focus on HC yang diterima oleh Direktur SDM & 

Umum Elnusa Tenny Elfrida. Penghargaan yang diterima merupakan buah komitmen Human Capital 

Elnusa dalam melakukan transformasi dengan pengelolaan dinamis dan menghadapi lingkungan bisnis 

yang terus berubah. Penghargaan ini didapat melalui proses penjurian oleh para akademisi, proses riset 

dan juga diskusi positif bersama Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, para pakar IT, serta ahli 

keuangan. Proses penilaian dilakukan berdasarkan beberapa kriteria penjurian, yakni ketajaman rencana 

strategi SDM, transformasi digital dalam pengembangan HC, peningkatan skill dan kompetensi SDM 
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menghadapi krisis, competency modelling serta Business Survival dalam upaya membangun ketahanan 

bisnis. Direktur SDM & Umum Elnusa, Tenny Elfrida mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang 

diberikan, dengan perolehan ini kami akan terus memegang teguh konsistensi dan mempertahankan 

prestasi serta meningkatkan inovasi secara adaptif menyesuaikan perkembangan saat ini dan ke 

depan."Perolehan penghargaan ini merupakan bukti nyata dari komitmen Management Elnusa dalam 

menjalankan transformasi Human Capital dengan tetap mengacu pada implementasi tata nilai AKHLAK 

pada setiap program yang dimiliki, sehingga Perwira Elnusa siap menjawab tantangan bisnis saat ini dan 

di masa mendatang," kata Tenny. "Strategi pengelolaan dan pengembangan SDM juga kami lakukan guna 

mendukung peningkatan kinerja perusahaan melalui berbagai program yang kami jalankan. Penghargaan 

ini juga merupakan hasil kolaborasi dan kontribusi dari seluruh seluruh jajaran fungsi di Elnusa, mulai dari 

Dewan Komisaris, Jajaran Direksi, Perwira Elnusa dan seluruh stakeholder yang terlibat mendukung 

pencapaian kinerja perusahaan lebih baik serta berkesinambungan," tambah Tenny. Atas kesiapan dalam 

menjalankan transformasi serta melalui segala kompetensi yang dimiliki dan Inovasi yang telah dilakukan, 

Elnusa berharap dapat terus maju menyongsong tahun-tahun mendatang lebih optimis lagi dengan bekal 

kinerja yang terus tumbuh ditopang oleh sumber daya manusia yang mumpuni dan berkualitas multi 

talenta. Dengan demikian mimpi Elnusa menjadi perusahaan jasa energi yang mampu membangun 

kapasitas nasional dengan berbagai prestasi akan lebih cepat terwujud. 
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Title Lembaga Pendidikan Madrasah Penuhi Kebutuhan Magang di 

Jepang 

Author _noname 

Media Progresnews.info Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Neutral 

Link http://progresnews.info/2022/08/02/lembaga-pendidikan-madrasah-penuhi-kebutuhan-

magang-jepang 

Summary Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyambut baik keinginan dari Himpunan Sekolah 

dan Madrasah Islam Nusantara (HISMINU), untuk membantu dalam pemenuhan kebutuhan 

akan tenaga kerja Indonesia di Jepang melalui program pemagangan. "Tenaga kerja 

Indonesia di Jepang sangat diminati karena memiliki karakter yang unggul, tentu saja untuk 

mencari pekerja yang kompeten dalam jumlah yang besar kita masih kesulitan," kata 

Menaker Ida Fauziyah ketika menerima audiensi Ketua HISMINU, Zainal Arifin Junaidi, di 

Jakarta, Selasa (2/8/2022). 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyambut baik keinginan dari Himpunan Sekolah dan 

Madrasah Islam Nusantara (HISMINU), untuk membantu dalam pemenuhan kebutuhan akan tenaga 

kerja Indonesia di Jepang melalui program pemagangan."Tenaga kerja Indonesia di Jepang sangat 

diminati karena memiliki karakter yang unggul, tentu saja untuk mencari pekerja yang kompeten dalam 

jumlah yang besar kita masih kesulitan," kata Menaker Ida Fauziyah ketika menerima audiensi Ketua 

HISMINU, Zainal Arifin Junaidi, di Jakarta, Selasa (2/8/2022).Menaker menyatakan, Kemnaker terus 

berupaya meningkatkan jumlah peserta program pemagangan ke Jepang, namun pemenuhan peserta 

pemagangan tersebut harus diimbangi dengan kompetensi kerja agar sesuai dengan kebutuhan 

industri."Kemnaker akan terus mendorong berbagai upaya peningkatan kompetensi SDM Indonesia," 

katanya."Pemagangan luar negeri dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kemampuan SDM kita 

mendekati standar kompetensi industri multinasional yang nantinya mampu bersaing di pasar kerja 

global," lanjut Menaker.Dalam audiensi ini Menaker mengharapkan HISMINU tidak hanya membantu 

kebutuhan tenaga kerja dengan program pemagangan di Jepang tetapi juga dapat dilakukan melalui 

program Specified Skilled Worker (SSW). 
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Title Pengembangan Talenta Muda Guna Menghadapi Tantangan Terkini 

Bidang Ketenagekarjaan 

Author _noname 

Media Progresnews.info Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Positive 

Link http://progresnews.info/2022/08/02/pengembangan-talenta-muda-guna-menghadapi-

tantangan-terkini-bidang-ketenagekarjaan 

Summary "Untuk memastikan bahwa bonus demografi memberikan manfaat, maka kita harus bisa 

mengembangkan sumber daya generasi milenial untuk menjadi talenta muda yang unggul 

dan kompetitif," kata Menaker Ida Fauziyah ketika memberikan sambutan pada Sidang 

Promosi Doktoral Muhammad Aditya Warman anggota Dewan Pengawas BPJS 

Ketenagakerjaan, yang berjudul Model Pengembangan Talenta Unggul dalam 

Mempersiapkan Pemimpin Masa Depan di Era Perubahan secara virtual, Selasa (2/8/2022). 

 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, Indonesia tengah mengalami bonus demografi yang 

puncaknya diperkirakan tahun 2030. Hasil sensus penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) 

September 2020, dari 270,20 juta jiwa penduduk Indonesia, 70,72 persen merupakan penduduk usia 

produktif yang didominasi oleh generasi Gen Z dan generasi milenial."Untuk memastikan bahwa bonus 

demografi memberikan manfaat, maka kita harus bisa mengembangkan sumber daya generasi milenial 

untuk menjadi talenta muda yang unggul dan kompetitif," kata Menaker Ida Fauziyah ketika memberikan 

sambutan pada Sidang Promosi Doktoral Muhammad Aditya Warman anggota Dewan Pengawas BPJS 

Ketenagakerjaan, yang berjudul Model Pengembangan Talenta Unggul dalam Mempersiapkan Pemimpin 

Masa Depan di Era Perubahan secara virtual, Selasa (2/8/2022).Menaker mengemukakan, Kemnaker 

tengah fokus untuk membuat program yang bertujuan memaksimalkan potensi talenta muda di 

Indonesia. Pengembangan talenta muda merupakan kebijakan strategis untuk menghadapi tantangan 

terkini bidang ketenagekarjaan."Ini bertujuan agar talenta muda Indonesia dapat dimaksimalkan 

potensinya bagi kemajuan sektor ketenagakerjaan dan perekonomian," ucapnya.Menaker meyakini 

Sidang Promosi Doktoral ini dapat menjadi masukan berharga bagi program pengembangan talenta di 

bidang ketenagakerjaan, sekaligus memberikan sumbangsih penting terhadap dinamika dan 

perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia."Semoga dengan diraihnya gelar tertinggi akademik ini 

dapat memberikan manfaat mulai dari lingkungan tempat kerja, dunia akademis maupun masyarakat 

umum," ujarnya. 
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Title Pemerintah Siapkan Tim Koordinasi Nasional Vokasi Author Faustinus Nua 

Media Media Indonesia Reporter  

Date 02 August 2022 Tone Positive 

Link http://mediaindonesia.com/humaniora/511814/pemerintah-siapkan-tim-koordinasi-

nasional-vokasi 

Summary PEMERINTAH menyiapkan Tim Koordinasi Nasional Vokasi dalam mewujudkan perubahan 

mendasar dan menyeluruh terhadap sistem pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Sebagai 

tindak lanjut dari terbitnya Perpres 68/2022 tersebut, pemerintah akan membentuk Tim 

Koordinasi Nasional Vokasi (TKNV) dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) sebagai Ketua. Sehingga perlu dibentuk Tim 

Koordinasi Nasional Vokasi (TKNV). Salah satu langkah strategis adalah menerbitkan 

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi 

dan Pelatihan Vokasi. 

 

 

 

PEMERINTAH menyiapkan Tim Koordinasi Nasional Vokasi dalam mewujudkan perubahan mendasar dan 

menyeluruh terhadap sistem pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.Salah satu langkah strategis adalah 

menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi 

dan Pelatihan Vokasi. Perpres ini merupakan perluasan dari Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016 

tentang Revitalisasi SMK dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia 

Indonesia, yang tidak hanya berlaku untuk SMK, namun berlaku juga untuk satuan pendidikan vokasi dari 

unsur Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan Lembaga Pelatihan Vokasi.Sebagai tindak 

lanjut dari terbitnya Perpres 68/2022 tersebut, pemerintah akan membentuk Tim Koordinasi Nasional 

Vokasi (TKNV) dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

(Kemenko PMK) sebagai Ketua. Selain itu, pemerintah juga akan menyusun Strategi Nasional Revitalisasi 

Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang saat ini masih dalam proses pembahasan.Plt.Direktur 

Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Saryadi, mengatakan implementasi 

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 merupakan upaya untuk mengatasi masalah, tantangan, dan 

menjawab kebutuhan saat ini. Untuk menyosialisasikan Perpres 68/2022 tersebut, Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) menggelar kegiatan Sosialisasi dan 

Penyusunan Tindak Lanjut Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tersebut.Saryadi menuturkan, 
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kegiatan sosialisasi diselenggarakan sebagai salah satu media dan ajang untuk konsolidasi guna 

menyamakan persepsi, menginternalisasi substansi, serta memadukan seluruh sumber daya yang dimiliki 

oleh para pihak dalam mewujudkan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang berkualitas, dan 

mampu menjawab tantangan kebutuhan SDM saat ini dan masa mendatang."Kami telah melakukan 

sosialisasi Perpres 68/2022 di Riau untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat, dan di Makassar untuk Wilayah 

Indonesia Bagian Timur. Dan saat ini tengah dilaksanakan sosialisasi untuk wilayah Indonesia bagian 

tengah yang meliputi provinsi di seluruh Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara 

Timur," ujar Saryadi dalam keterangannya, Selasa (2/8).Plt. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan 

Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Kemenko PMK, Aris Darmansyah, mengatakan Revitalisasi 

Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi bertujuan untuk memperkuat orkestrasi penyelenggaraan 

vokasi. Sehingga perlu dibentuk Tim Koordinasi Nasional Vokasi (TKNV). Tim ini bertugas 

mengoordinasikan pemangku kepentingan terkait serta meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya 

saing guna menyongsong Indonesia Emas 2045."Dalam pembangunan sumber daya manusia, kita 

harapkan SDM dapat memanfaatkan infrastruktur yang telah dibangun, tentunya SDM yang terampil, 

kreatif, inovatif, dan adaptif yang saat ini belum dapat dipenuhi secara optimal. Tujuannya agar diperoleh 

sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan DUDIKA," kata dia.Menurut 

Aris, program pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan 

kebutuhan industri. Selain itu, sebagai lembaga yang mewakili sektor swasta, KADIN Indonesia 

diharapkan bisa memberikan peran yang penting dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan 

vokasi.Aris menambahkan, dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2022 terdapat pembagian tugas pendidikan 

vokasi yang dikoordinasikan oleh Kemendikbud-Ristek dan pelatihan vokasi yang dikoordinasikan oleh 

Kementerian Ketenagakerjaan."Sebelumnya KADIN hanya sebagai objek, untuk menerima lulusan, baik 

dari SMK maupun Perguruan Tinggi Vokasi. Tetapi dengan adanya Perpres 68/2022 ini, KADIN juga 

sebagai subjek yang bersama-sama mencetak SDM unggul, salah satunya dengan peran menyusun SKKNI 

(Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), di mana KADIN sangat memahami hal itu," 

katanya.Kegiatan sosialisasi Perpres 68/2022 di Bali dibuka secara resmi oleh Gubernur Bali, Wayan 

Koster. Dalam sambutannya, ia berharap pengelolaan sistem pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi 

dapat mengatasi kesenjangan pendidikan dan kebutuhan lokal di daerah, serta memaksimalkan 

keunggulan lokal dan karakter daerah. "Potensi, karakter, dan kekayaan daerah berbeda-beda, 

pendidikan vokasi perlu membangun potensi di daerah," ujar Wayan.Aris meyebut, potensi lulusan 

pendidikan vokasi dapat dimaksimalkan untuk membantu program dan arahan presiden tentang 

penggunaan produk dalam negeri. "Kita memerlukan teknologi tepat guna dan sarana yang simpel untuk 

mengolah suatu produk yang memiliki nilai tambah. Dalam mengolah produk ini diperlukan pendidikan 

vokasi dan sarana prasarana yang bisa diciptakan lulusan vokasi," kata Wayan.Kegiatan sosialisasi Perpres 

68/2022 di Bali dihadiri secara langsung oleh unsur pejabat tinggi dari Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman 

dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko 

Perekonomian), Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan 

Teknologi (Kemendikbud-Ristek), Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, 

Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), GIZ, dan KADIN Indonesia sebagai 

lembaga yang mewakili sektor swasta yaitu, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA).Turut 

diundang pula dari unsur Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi, Asosiasi Lembaga 

Kursus dan Pelatihan di tingkat provinsi, dari seluruh provinsi di pulau jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur, 

dan Nusa Tenggara Barat. Kemendikbudristek juga mengundang unsur unit pelaksana teknis (UPT) di 

lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yaitu 7 Balai Besar/Balai Pengembangan Penjaminan 

Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV), 49 lembaga dari Politeknik Negeri dan Akademi Komunitas Negeri. 
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Title Bonus Demografi Beri Manfaat Kembangkan SDM 

Milenial yang Unggul dan Kompeten 

Author Clara Maria Tjandra 

Dewi H. 

Media Infopublik.id Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Positive 

Link http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/655097/bonus-demografi-beri-

manfaat-kembangkan-sdm-milenial-yang-unggul-dan-kompeten 

Summary "Untuk memastikan bahwa bonus demografi memberikan manfaat, maka kita harus bisa 

mengembangkan sumber daya generasi milenial untuk menjadi talenta muda yang unggul 

dan kompetitif," kata Menaker Ida Fauziyah dalam sambutannya pada Sidang Promosi 

Doktoral Muhammad Aditya Warman, anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, 

yang berjudul Model Pengembangan Talenta Unggul dalam Mempersiapkan Pemimpin Masa 

Depan di Era Perubahan secara virtual, Selasa (2/8/2022). Hasil sensus penduduk yang 

dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) September 2020, dari 270,20 juta jiwa penduduk 

Indonesia, 70,72 persen merupakan penduduk usia produktif yang didominasi oleh generasi 

Gen Z dan generasi milenial. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengatakan 

Indonesia tengah mengalami bonus demografi yang puncaknya diperkirakan terjadi pada 

2030. Menaker mengemukakan, Kemnaker tengah fokus untuk membuat program yang 

bertujuan memaksimalkan potensi talenta muda di Indonesia. 

 

 

 

 Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengatakan Indonesia tengah mengalami bonus 

demografi yang puncaknya diperkirakan terjadi pada 2030. Hasil sensus penduduk yang dilakukan Badan 

Pusat Statistik (BPS) September 2020, dari 270,20 juta jiwa penduduk Indonesia, 70,72 persen merupakan 

penduduk usia produktif yang didominasi oleh generasi Gen Z dan generasi milenial. "Untuk memastikan 

bahwa bonus demografi memberikan manfaat, maka kita harus bisa mengembangkan sumber daya 

generasi milenial untuk menjadi talenta muda yang unggul dan kompetitif," kata Menaker Ida Fauziyah 

dalam sambutannya pada Sidang Promosi Doktoral Muhammad Aditya Warman, anggota Dewan 

Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, yang berjudul Model Pengembangan Talenta Unggul dalam 

Mempersiapkan Pemimpin Masa Depan di Era Perubahan secara virtual, Selasa (2/8/2022). Menaker 

mengemukakan, Kemnaker tengah fokus untuk membuat program yang bertujuan memaksimalkan 

potensi talenta muda di Indonesia. Pengembangan talenta muda merupakan kebijakan strategis untuk 
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menghadapi tantangan terkini bidang ketenagekrjaan. "Itu bertujuan agar talenta muda Indonesia dapat 

dimaksimalkan potensinya bagi kemajuan sektor ketenagakerjaan dan perekonomian," ucapnya. 

Menaker meyakini Sidang Promosi Doktoral itu dapat menjadi masukan berharga bagi program 

pengembangan talenta di bidang ketenagakerjaan, sekaligus memberikan sumbangsih penting terhadap 

dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. "Semoga dengan diraihnya gelar tertinggi 

akademik ini dapat memberikan manfaat mulai dari lingkungan tempat kerja, dunia akademis maupun 

masyarakat umum," ujarnya. 
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Title Menaker Apresiasi Madrasah Bisa Penuhi Kebutuhan 

Magang di Jepang 

Author Vanya Karunia Mulia 

Putri 

Media Infopublik.id Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Neutral 

Link http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/655099/menaker-apresiasi-madrasah-

bisa-penuhi-kebutuhan-magang-di-jepang 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menyambut baik keinginan dari 

Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara (HISMINU), untuk membantu dalam 

pemenuhan kebutuhan akan tenaga kerja Indonesia di Jepang melalui program 

pemagangan. "Tenaga kerja Indonesia di Jepang sangat diminati karena memiliki karakter 

yang unggul, tentu saja untuk mencari pekerja yang kompeten dalam jumlah yang besar kita 

masih kesulitan," kata Menaker Ida Fauziyah ketika menerima audiensi Ketua HISMINU, 

Zainal Arifin Junaidi, di Jakarta, Selasa (2/8/2022). 

 

 

 

 Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menyambut baik keinginan dari Himpunan Sekolah 

dan Madrasah Islam Nusantara (HISMINU), untuk membantu dalam pemenuhan kebutuhan akan tenaga 

kerja Indonesia di Jepang melalui program pemagangan. "Tenaga kerja Indonesia di Jepang sangat 

diminati karena memiliki karakter yang unggul, tentu saja untuk mencari pekerja yang kompeten dalam 

jumlah yang besar kita masih kesulitan," kata Menaker Ida Fauziyah ketika menerima audiensi Ketua 

HISMINU, Zainal Arifin Junaidi, di Jakarta, Selasa (2/8/2022). Menaker menyatakan, Kemnaker terus 

berupaya meningkatkan jumlah peserta program pemagangan ke Jepang, namun pemenuhan peserta 

pemagangan tersebut harus diimbangi dengan kompetensi kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri. 

"Kemnaker akan terus mendorong berbagai upaya peningkatan kompetensi SDM Indonesia," katanya. 

"Pemagangan luar negeri dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kemampuan SDM kita mendekati 

standar kompetensi industri multinasional yang nantinya mampu bersaing di pasar kerja global," lanjut 

Menaker. Dalam audiensi itu Menaker mengharapkan HISMINU tidak hanya membantu kebutuhan 

tenaga kerja dengan program pemagangan di Jepang tetapi juga dapat dilakukan melalui program 

Specified Skilled Worker (SSW). 

  



 

176 

 

Title Peringati HUT Kemnaker dan RI, DWP Kemnaker Gelar Donor 

Darah dan Bazar 

Author Adi Mirsan 

Media Infopublik.id Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Positive 

Link http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/655023/peringati-hut-kemnaker-dan-

ri-dwp-kemnaker-gelar-donor-darah-dan-bazar 

Summary Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Kementerian Ketenagakerjaan 

dan HUT ke-77 Republik Indonesia, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyelenggarakan donor darah dan bazar. Menaker dalam 

sambutannya mengapresiasi DWP Kemnaker karena telah aktif menggelar berbagai kegiatan 

sosial dan kemanusiaan, termasuk kegiatan bakti sosial (baksos). 

 

 

 

 Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Kementerian Ketenagakerjaan dan HUT ke-

77 Republik Indonesia, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

menyelenggarakan donor darah dan bazar. Bertempat di Gedung Kemnaker Jakarta pada Selasa 

(2/8/2022), kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menkaer), Ida 

Fauziyah. Menaker dalam sambutannya mengapresiasi DWP Kemnaker karena telah aktif menggelar 

berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan, termasuk kegiatan bakti sosial (baksos). "Saya kira Peran DWP 

tidak kecil atas kebesaran Kemnaker. Kami atas nama pribadi maupun menteri tidak berhenti 

mengucapkan terima kasih atas kerja-kerja sosial, kerja-kerja kemanusiaan yang melengkapi kegiatan 

Kemnaker," kata Menaker. "Saya apresiasi juga kepada para pendonor yang luar biasa. Kontribusi bapak-

bapak dan ibu semua terhadap kegiatan donor darah patut diapresiasi," sambungnya. Ia mengatakan, 

hingga usia ke-75 ini, Kemnaker dengan segala dinamikannya telah melewati perjalanan panjang, mulai 

dari pemerintahan orde lama, orde baru, hingga reformasi. Kesuksesan dan keberhasilan Kemnaker 

hingga usia ke-75 ini disebutnya tidak bisa dilepaskan dari peran serta para istri pegawai negeri sipil 

Kemnaker. "Perjalanan panjangan Kemnaker tidak bisa melupakan orang-orang yang berjasa atas 

kebesaran Kemnaker. Karena dibalik kesuksesan suami terdapat istri yang hebat. Semangat terus ibu-ibu 

semua. Jangan berhenti untuk terus berkontribusi menyemangati para bapak dan menyemengati 

kelembagaan Kementerian Ketenagakerjaan," pungkasnya. 
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Title PT Trans Jakarta Buka Lowongan Kerja Pramudi Bus, Ini 

Syarat dan Cara Daftarnya 

Author Eko Adhi 

Wibowo 

Media Semarangku.com Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Neutral 

Link http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315175343/pt-trans-jakarta-buka-

lowongan-kerja-pramudi-bus-ini-syarat-dan-cara-daftarnya 

Summary Cek info loker PT Transportasi atau Trans Jakarta dimana membuka lowongan kerja Pramudi 

Bus. Berikut persyaratan dan cara daftar loker atau lowongan kerja Pramudi Bus yang dibuka 

PT Transportasi atau Trans Jakarta. Melalui Instagram resminya, Kemnaker 

menginformasikan loker atau lowongan kerja Pramudi Bus PT Transportasi atau Trans 

Jakarta. Berikut adalah persyaratan dan cara mendaftar loker atau lowongan kerja Pramudi 

Bus di PT Transportasi atau Trans Jakarta :. Pramudi Bus. 

 

 

 

 Cek info loker PT Transportasi atau Trans Jakarta dimana membuka lowongan kerja Pramudi Bus.PT 

Transportasi atau Trans Jakarta buka loker atau lowongan kerja untuk formasi yang tersedia.Berikut 

persyaratan dan cara daftar loker atau lowongan kerja Pramudi Bus yang dibuka PT Transportasi atau 

Trans Jakarta.Melalui Instagram resminya, Kemnaker menginformasikan loker atau lowongan kerja 

Pramudi Bus PT Transportasi atau Trans Jakarta."PT Transportasi Jakarta membuka kesempatan bagimu 

untuk mengisi berbagai formasi yang tersedia, " tulis Kemnaker pada Instagram resminya.Berikut adalah 

persyaratan dan cara mendaftar loker atau lowongan kerja Pramudi Bus di PT Transportasi atau Trans 

Jakarta :Pramudi BusKualifikasi :-Usia minimal 27, maksimal 47 tahun.-Memiliki min. SIM B1 Umum atau 

B2 Umum.-Memiliki integritas dan disiplin yang baik.-Memiliki jiwa responsif mengenai permasalahan 

kendaraan.Deskripsi Pekerjaan :-Melaksanakan pengecekan kesiapan bus (perlengkapan dan kondisi bus 

yang dapat dicek secara fisik/non teknis).-Memastikan kelengkapan pramudi sesuai dengan standar yang 

berlaku (seragam pengemudi, surat-surat SIM dan STNK dan sebagainya).-Mengoperasikan bus sesuai 

rute dan dengan kecepatan yang sesuai dengan aturan.Bagi yang tertarik untuk mendaftar loker atau 

lowongan kerja Pramudi Bus PT Transportasi atau Trans Jakarta, kunjungi Website 

https://sdm.transjakarta.co.id/karir.Demikian persyaratan dan cara mendaftar loker atau lowongan kerja 

Pramudi Bus di PT Transportasi atau Trans Jakarta.*** 
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Title Ini Rencana Tindak Lanjut Kasus WNI Disekap di Kamboja Author Yudono Yanuar 

Media Tempo.co Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Negative 

Link http://dunia.tempo.co/read/1618599/ini-rencana-tindak-lanjut-kasus-wni-disekap-di-

kamboja 

Summary Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada Selasa, 2 Agustus 2022, bertemu dengan Kepala 

Kepolisian Kamboja, Jenderal Neth Savouen. KBRI Phnom Penh pada Minggu, 31 Juli 2022, 

mengevakuasi 62 WNI terduga korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang 

dipekerjakan di perusahaan investasi bodong serta judi online di Kamboja. Menanggapi 

permintaan Menlu RI, Kepala Kepolisian Kamboja, menyampaikan komitmen penuh untuk 

memberikan kerja samanya. Sementara Kamboja mempercayakannya pada Brigjen You 

Boren, Deputy Director of Logistic and Finance Department, Personal Assistant of Deputy 

Commissioner General. 

 

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada Selasa, 2 Agustus 2022, bertemu dengan Kepala Kepolisian 

Kamboja, Jenderal Neth Savouen. Kedua negara sepakat bekerja sama dalam pencegahan perdagangan 

manusia setelah kasus sejenis jadi sorotan baru-baru ini.KBRI Phnom Penh pada Minggu, 31 Juli 2022, 

mengevakuasi 62 WNI terduga korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dipekerjakan di 

perusahaan investasi bodong serta judi online di Kamboja. WNI tersebut disekap dan disiksa.Menurut 

keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI, Retno menyampaikan 4 hal dalam pertemuannya dengan 

Savouen di Pnom Penh. Pertama, menangani 62 WNI yang sudah dibebaskan. Kedua, menangani yang 

masih tersisa. Ketiga, kerja sama penegakan hukum. Dan keempat, kerja sama dalam mengambil langkah 

pencegahan agar kasus serupa tidak terulang lagi.Menanggapi permintaan Menlu RI, Kepala Kepolisian 

Kamboja, menyampaikan komitmen penuh untuk memberikan kerja samanya. Disepakati bahwa setelah 

pertemuan ini, otoritas terkait antara kedua negara langsung akan melakukan pertemuan teknis, yang 

antara lain membahas beberapa hal.Pertama, investigasi bersama. Kedua, bantuan hukum. Ketiga, 

penunjukan contact persons guna mempercepat penanganan jika kasus serupa muncul kembali. Dan 

keempat, membuat MoU kerja sama untuk penanganan TPPO.Dalam pertemuan itu, Menlu RI 

didampingi oleh beberapa pejabat Kepolisian RI, yaitu Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Komisaris 

Jenderal Arief Sulistyanto, Wakil Kepala Badan Intelijen Kepolisian Irjen Merdisyam, dan Sekretaris NCB 

Interpol Brigjen Amur Chandra.Adapun contact person sebagai titik fokus kerja sama pemberantasan 

TPPO dan penegakan hukum telah ditunjuk masing-masing pihak. Polri menunjuk Sekretaris NCB Interpol 

Brigjen Amur Chandra. Sementara Kamboja mempercayakannya pada Brigjen You Boren, Deputy Director 

of Logistic and Finance Department, Personal Assistant of Deputy Commissioner General.Menurut 

keterangan tertulis dari Mabes Polri yang diterima pada Selasa, 2 Agustus 2022, rencana tindak lanjut 

setelah pertemuan teknis dua kepolisian termasuk, pertama, koordinasi antar interpol kedua negara 

untuk memberikan dukungan alat bukti penyidikan di Kamboja. Kedua, kerja sama investigasi perkara ini 

di Indonesia karena banyak korban WNI oleh sindikat TPPO.Ketiga, pengembangan investigasi untuk 

memberantas sindikat ini di Indonesia dan Kamboja atau negara lain yang terafiliasi. Keempat, 

membangun kerja sama pencegahan kejahatan TPPO dengan para stake holder di Indonesia dengan 

koordinasi Kemenko Polhukam dan tukar menukar informasi dengan pihak kepolisian 

Kamboja.Berdasarkan catatan KBRI Phnom Penh, kasus perdagangan manusia di Kamboja bukan kali ini 
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saja terjadi. Pada 2021, 119 WNI korban investasi bodong telah dipulangkan ke Indonesia. Tahun ini, 

kasus serupa semakin meningkat. Hingga Juli 2022, tercatat 291 WNI menjadi korban, dengan 133 orang 

di antaranya sudah berhasil dipulangkan.Migrant CARE menyatakan kasus perdagangan manusia di 

Kamboja ini merupakan darurat. Badan itu bahkan mencatat, perkara serupa yang menimpa WNI tidak 

hanya terjadi di Kamboja, namun juga di Filipina dan Thailand.Menurut keterangan Migrant CARE, para 

korban berasal dari berbagai daerah antara lain Medan (Sumatra Utara), Jakarta, Depok (Jawa Barat), 

Indragiri Hulu (Riau), Jember (Jawa Timur). Dari agen yang berada di Kamboja, mereka dijanjikan bekerja 

sebagai operator, marketing dan customer service dengan gaji US$1000 - 1500, atau sekitar Rp15-22 

juta.Faktanya mereka hanya menerima US$500 atau sekitar Rp 7 juta. Apabila para PMI tersebut 

mengundurkan diri maka harus membayar denda sebesar US$ 2000 - 11000, atau Rp 30-163 jutaKorban 

dijual dengan harga yang beragam, salah satunya dijual seharga US$2000 atau Rp 30 juta. Mereka dijual 

dari perusahaan satu ke perusahaan lain karena beberapa sebab. Mereka juga dipekerjakan tanpa 

kontrak dan jam kerja yang panjang.Anis Hidayah dari Migrant CARE mendesak pemerintah untuk 

melakukan langkah jangka panjang. Selain mengusut tuntas pelaku perekrut beserta jaringannya yang 

berada di wilayah Indonesia."Kemenaker RI, BP2MI, hingga Pemerintah Daerah mulai dari provinsi, 

kabupaten/kota hingga desa harus mengintensifkan edukasi dan sosialisasi migrasi aman dan bahaya 

trafficking dengan modus-modus mutakhir kepada masyarakat hingga di grassroot," kata Anis.Menurut 

Anis, otoritas terkait juga diharuskan mengintensifkan pengawasan agensi perekrut pekerja migran 

Indonesia, calo baik di lapangan maupun di media sosial yang memanfaatkan situasi ekonomi masyarakat 

pasca-pandemi. 
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