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Table Of Contents : 03 August 2022 - 04 August 2022 
 

No Date News Title Page Sentiment Media Summary 

1. 04 

August 

2022 

Dukung 

Penyandang 

Tunanetra ke 

Dunia Kerja 

5 Positive Kompas Dukung Penyandang Tunanetra ke Dunia Kerja. 

Penyandang tunanetra dianggap tidak memiliki 

kemampuan bekeija selain memijat. Penyandang 

tunanetra bisa berdaya jika berkesem- patan 

melanjutkan ke pendidikan tinggi dan berkesem- 

patan magang di perusahaan atau kantor-kantor 

pemerin- tahan. Buku ini bisa menjadi rujukan untuk 

menyusun program-program dan mempersiapkan 

penyandang disabilitas, khususnya tunanetra, 

memasuki dunia kerja sehingga dunia keija yang 

inklusif bisa terwujud, ujar Eva Trisiana, Sekretaris 

Direktorat Jenderal Pembi- naan Penempatan 

Tenaga Kerja dan Perluasan Kesem- patan Kerja 

Kemcnaker, saat dihubungi, Rabu (3/8). 

2. 04 

August 

2022 

Tingkatkan 

Kualitas SDM 

melalui 

Perpres 

Revitalisasi 

Pendidikan 

Vokasi 

3 Positive Cianjur 

Ekspres 

Perpres ini merupakan per- luasan dari Instruksi 

Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi 

SMI< dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya 

Saing Sumber Daya Manusia Indonesia, yang tidak 

hanya berlaku untuk SMI<, namun berlaku juga 

untuk satuan pendidikan vokasi dari unsur 

Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi 

dan Lembaga Pelatihan Vokasi. Langkah tersebut 

dilakukan dengan mener- bitkan Peraturan Presiden 

(Perpres) Nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi 

Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Untuk 

menyosialisasikan Perpres 68/2022 tersebut, 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan 

Teknologi (Ke- mendikbudristek) menggelar kegiatan 

Sosialisasi dan Pe- nyusunan Tindak Lanjut Peraturan 

Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi 

Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Deputi 

Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan 

dan Moderasi Beragama, Kemenko PMK, Aris 

Darmansyah, mengata- kan Revitalisasi Pendidikan 

Vokasi dan Pelatihan Vokasi bertujuan untuk 

memperkuat orkestrasi penyelenggaraan vokasi 

sehingga perlu diben- tuk Tim Koordinasi Nasional 

Vokasi (TKNV). 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-04/KOMPAS1/Dukung%20Penyandang%20Tunanetra%20ke%20Dunia%20Kerja=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-04/KOMPAS1/Dukung%20Penyandang%20Tunanetra%20ke%20Dunia%20Kerja=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-04/KOMPAS1/Dukung%20Penyandang%20Tunanetra%20ke%20Dunia%20Kerja=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-04/KOMPAS1/Dukung%20Penyandang%20Tunanetra%20ke%20Dunia%20Kerja=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-04/CIANJUR_EKSPRES1/Tingkatkan%20Kualitas%20SDM%20melalui%20Perpres%20Revitalisasi%20Pendidikan%20Vokasi=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-04/CIANJUR_EKSPRES1/Tingkatkan%20Kualitas%20SDM%20melalui%20Perpres%20Revitalisasi%20Pendidikan%20Vokasi=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-04/CIANJUR_EKSPRES1/Tingkatkan%20Kualitas%20SDM%20melalui%20Perpres%20Revitalisasi%20Pendidikan%20Vokasi=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-04/CIANJUR_EKSPRES1/Tingkatkan%20Kualitas%20SDM%20melalui%20Perpres%20Revitalisasi%20Pendidikan%20Vokasi=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-04/CIANJUR_EKSPRES1/Tingkatkan%20Kualitas%20SDM%20melalui%20Perpres%20Revitalisasi%20Pendidikan%20Vokasi=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-04/CIANJUR_EKSPRES1/Tingkatkan%20Kualitas%20SDM%20melalui%20Perpres%20Revitalisasi%20Pendidikan%20Vokasi=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-04/CIANJUR_EKSPRES1/Tingkatkan%20Kualitas%20SDM%20melalui%20Perpres%20Revitalisasi%20Pendidikan%20Vokasi=1=3=1.jpg


 

3 

 

3. 04 

August 

2022 

Pemerintah 

Targetkan 

Kemiskinan 

Ekstrem 

Berkurang 1 

Persen per 

Tahun 

12 Negative Banten 

Pos 

. 34417012700Pemerintah TargetkanKemiskinan 

EkstremBerkurang 1 Persen per Tahun. Pemerintah 

TargetkanKemiskinan EkstremBerkurang 1 Persen 

per Tahun. Wapres Ma&aposruf menyampaikan hal 

tersebut saat memimpin rapat pleno percepatan 

penghapusan kemiskinan ekstrem selaku Ketua Tim 

Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 

(TNP2K) sekaligus selaku koordinator pelaksanaan 

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor4 tahun 2022 

tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan 

Ekstrem. "Kedua, Data Pensasaran Percepatan 

Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang 

bersumber dari data pendataan keluarga BKBBN 

(Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional) dengan informasi&aposby name, &aposby 

address&apos, dan by NIK, sosial-ekonomi keluarga 

yang relatif baru dan juga peringkat kesejahteraan 

keluarga," tambah Wapres. 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-04/BANTEN_POST1/Pemerintah%20Targetkan%20Kemiskinan%20Ekstrem%20Berkurang%201%20Persen%20per%20Tahun=1=12=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-04/BANTEN_POST1/Pemerintah%20Targetkan%20Kemiskinan%20Ekstrem%20Berkurang%201%20Persen%20per%20Tahun=1=12=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-04/BANTEN_POST1/Pemerintah%20Targetkan%20Kemiskinan%20Ekstrem%20Berkurang%201%20Persen%20per%20Tahun=1=12=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-04/BANTEN_POST1/Pemerintah%20Targetkan%20Kemiskinan%20Ekstrem%20Berkurang%201%20Persen%20per%20Tahun=1=12=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-04/BANTEN_POST1/Pemerintah%20Targetkan%20Kemiskinan%20Ekstrem%20Berkurang%201%20Persen%20per%20Tahun=1=12=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-04/BANTEN_POST1/Pemerintah%20Targetkan%20Kemiskinan%20Ekstrem%20Berkurang%201%20Persen%20per%20Tahun=1=12=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-04/BANTEN_POST1/Pemerintah%20Targetkan%20Kemiskinan%20Ekstrem%20Berkurang%201%20Persen%20per%20Tahun=1=12=1.jpg
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Title Dukung Penyandang Tunanetra ke Dunia Kerja 

Media Kompas Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Positive 

Page 5 PR Value  

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

04/KOMPAS1/Dukung%20Penyandang%20Tunanetra%20ke%20Dunia%20Kerja=1=5=1.jpg 

Summary Dukung Penyandang Tunanetra ke Dunia Kerja. Penyandang tunanetra dianggap tidak memiliki 

kemampuan bekeija selain memijat. Penyandang tunanetra bisa berdaya jika berkesem- patan 

melanjutkan ke pendidikan tinggi dan berkesem- patan magang di perusahaan atau kantor-

kantor pemerin- tahan.  

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-04/KOMPAS1/Dukung%20Penyandang%20Tunanetra%20ke%20Dunia%20Kerja=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-04/KOMPAS1/Dukung%20Penyandang%20Tunanetra%20ke%20Dunia%20Kerja=1=5=1.jpg
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Title Tingkatkan Kualitas SDM melalui Perpres Revitalisasi Pendidikan Vokasi 

Media Cianjur Ekspres Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Positive 

Page 3 PR Value  

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

04/CIANJUR_EKSPRES1/Tingkatkan%20Kualitas%20 

SDM%20melalui%20Perpres%20Revitalisasi%20Pendidikan%20Vokasi=1=3=1.jpg 

Summary Perpres ini merupakan per- luasan dari Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang 

Revitalisasi SMI< dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia 

Indonesia, yang tidak hanya berlaku untuk SMI<, namun berlaku juga untuk satuan pendidikan 

vokasi dari unsur Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan Lembaga Pelatihan 

Vokasi.  

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-04/CIANJUR_EKSPRES1/Tingkatkan%20Kualitas%20%20SDM%20melalui%20Perpres%20Revitalisasi%20Pendidikan%20Vokasi=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-04/CIANJUR_EKSPRES1/Tingkatkan%20Kualitas%20%20SDM%20melalui%20Perpres%20Revitalisasi%20Pendidikan%20Vokasi=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-04/CIANJUR_EKSPRES1/Tingkatkan%20Kualitas%20%20SDM%20melalui%20Perpres%20Revitalisasi%20Pendidikan%20Vokasi=1=3=1.jpg
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Title Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem Berkurang 1 Persen per Tahun 

Media Banten Pos Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Negative 

Page 12 PR Value  

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

04/BANTEN_POST1/Pemerintah%20Targetkan%20 

Kemiskinan%20Ekstrem%20Berkurang%201%20Persen%20per%20Tahun=1=12=1.jpg 

Summary . 34417012700Pemerintah TargetkanKemiskinan EkstremBerkurang 1 Persen per Tahun. 

Pemerintah TargetkanKemiskinan EkstremBerkurang 1 Persen per Tahun. Wapres Ma&aposruf 

menyampaikan hal tersebut saat memimpin rapat pleno percepatan penghapusan kemiskinan 

ekstrem selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sekaligus 

selaku koordinator pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor4 tahun 2022 tentang 

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.  

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-04/BANTEN_POST1/Pemerintah%20Targetkan%20%20Kemiskinan%20Ekstrem%20Berkurang%201%20Persen%20per%20Tahun=1=12=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-04/BANTEN_POST1/Pemerintah%20Targetkan%20%20Kemiskinan%20Ekstrem%20Berkurang%201%20Persen%20per%20Tahun=1=12=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-04/BANTEN_POST1/Pemerintah%20Targetkan%20%20Kemiskinan%20Ekstrem%20Berkurang%201%20Persen%20per%20Tahun=1=12=1.jpg


 

7 

 

Summary 

 

Media News Positive Neutral Negative 

80 123 47 48 28 

 

 

 

 

 

  



 

8 

 

Table Of Contents : 03 August 2022 - 04 August 2022 
 

No Date News Title Tone Media Summary 

1. 03 

August 

2022 

Elnusa Sabet Empat 

Penghargaan 

Human Capital on 

Resilience Award 

2022 

Positive Bisnis News 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. 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).  

2. 03 

August 

2022 

Info Loker Agustus 

2022: PT TASPEN 

Buka Lowongan 

untuk Lulusan D3 

Semua Jurusan, Cek 

di Sini! 

Neutral Pikiran Rakyat Bekasi Inilah informasi terbaru bagi Anda 

para pencari kerja, saat ini PT 

TASPEN (Persero) sedang membuka 

lowongan kerja (loker) untuk bulan 

Agustus 2022. PT TASPEN adalah 

Badan Usaha Milik Negara Indonesia 

yang bergerak di bidang asuransi 

tabungan hari tua dan dana pensiun 

bagi ASN dan pejabat negara.  

3. 03 

August 

2022 

Elnusa Sabet Empat 

Penghargaan 

Human Capital on 

Resilience Award 

2022 

Positive Press Release 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 

http://bisnisnews.id/detail/berita/elnusa-sabet-empat-penghargaan-human-capital-on-resilience-award-2022
http://bisnisnews.id/detail/berita/elnusa-sabet-empat-penghargaan-human-capital-on-resilience-award-2022
http://bisnisnews.id/detail/berita/elnusa-sabet-empat-penghargaan-human-capital-on-resilience-award-2022
http://bisnisnews.id/detail/berita/elnusa-sabet-empat-penghargaan-human-capital-on-resilience-award-2022
http://bisnisnews.id/detail/berita/elnusa-sabet-empat-penghargaan-human-capital-on-resilience-award-2022
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-125175411/info-loker-agustus-2022-pt-taspen-buka-lowongan-untuk-lulusan-d3-semua-jurusan-cek-di-sini
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-125175411/info-loker-agustus-2022-pt-taspen-buka-lowongan-untuk-lulusan-d3-semua-jurusan-cek-di-sini
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-125175411/info-loker-agustus-2022-pt-taspen-buka-lowongan-untuk-lulusan-d3-semua-jurusan-cek-di-sini
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-125175411/info-loker-agustus-2022-pt-taspen-buka-lowongan-untuk-lulusan-d3-semua-jurusan-cek-di-sini
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-125175411/info-loker-agustus-2022-pt-taspen-buka-lowongan-untuk-lulusan-d3-semua-jurusan-cek-di-sini
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-125175411/info-loker-agustus-2022-pt-taspen-buka-lowongan-untuk-lulusan-d3-semua-jurusan-cek-di-sini
http://pressrelease.kontan.co.id/news/elnusa-sabet-empat-penghargaan-human-capital-on-resilience-award-2022
http://pressrelease.kontan.co.id/news/elnusa-sabet-empat-penghargaan-human-capital-on-resilience-award-2022
http://pressrelease.kontan.co.id/news/elnusa-sabet-empat-penghargaan-human-capital-on-resilience-award-2022
http://pressrelease.kontan.co.id/news/elnusa-sabet-empat-penghargaan-human-capital-on-resilience-award-2022
http://pressrelease.kontan.co.id/news/elnusa-sabet-empat-penghargaan-human-capital-on-resilience-award-2022
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Royale Bandung pada Jumat 

(29/07).  

4. 03 

August 

2022 

Virtual Job Fair 

2022 Dibuka, 

Pemprov Sulawesi 

Utara Hubungkan 

Pengusaha dan 

Pencari Kerja 

Neutral Manado News "Karenanya, Pak Gubernur dan 

Wakil Gubernur menganggap 

kegiatan Job Fair ini betul-betul 

penting dan dirasakan dibutuhkan 

Pemprov Sulawesi Utara" 

ungkapnya. Dan untuk dapat 

melihat perusahaan mana saja yang 

menyediakan lowongan, pencari 

kerja dapat mengakses link 

jobfair.kemnaker.go.id. Hadir dalam 

pembukaam Job Fair 2022, 

Sekretaris Komisi IV DPRD Sulawesi 

Utara Cindy Wurangian, Kepala 

Pusat Pasar Kerja Sekretariat 

Jenderal Kementrian Tenaga Kerja 

RI yang diwakili Pandu Isdiyanto, 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Daerah Provinsi 

Sulawesi Utara, Ernie B Tumundo 

serta perwakilan Disnaker dan 

pimpinan perusahaan.  

5. 03 

August 

2022 

Gelar Job Fair 

Pertama Kali Secara 

Virtual di Sulawesi 

Utara, Pemprov 

Optimis Mampu 

Tekan Angka 

Penggangguran 

Positive Monitor Sulut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Sulawesi Utara 

bekerjasama dengan Kementerian 

Tenaga Kerja menggelar pameran 

Bursa Kerja (Job Fair) 2022 yang 

untuk pertama kalinya dilakukan 

secara virtual dan dibuka secara 

langsung oleh Asisten 3 Pemprov 

Sulawesi Utara Asiano Gammy 

Kawatu di Luwansa Hotel, Rabu 3 

Agustus 2022.  

6. 03 

August 

2022 

Klasifikasi 

Kementerian 

Negara Republik 

Indonesia yang 

Perlu Siswa Tahu! 

Neutral Detik Klasifikasi Kementerian Negara 

Republik Indonesia. Berdasarkan 

Perpres tersebut, berikut klasifikasi 

Kementerian Negara Republik 

Indonesia. Itulah klasifikasi 

kementerian negara republik 

Indonesia yang wajib kamu ketahui. 

Di Indonesia, jumlah kementerian 

tidak hanya satu atau dua. 

http://www.manadonews.co.id/2022/08/03/virtual-job-fair-2022-dibuka-pemprov-sulut-hubungkan-pengusaha-dan-pencari-kerja
http://www.manadonews.co.id/2022/08/03/virtual-job-fair-2022-dibuka-pemprov-sulut-hubungkan-pengusaha-dan-pencari-kerja
http://www.manadonews.co.id/2022/08/03/virtual-job-fair-2022-dibuka-pemprov-sulut-hubungkan-pengusaha-dan-pencari-kerja
http://www.manadonews.co.id/2022/08/03/virtual-job-fair-2022-dibuka-pemprov-sulut-hubungkan-pengusaha-dan-pencari-kerja
http://www.manadonews.co.id/2022/08/03/virtual-job-fair-2022-dibuka-pemprov-sulut-hubungkan-pengusaha-dan-pencari-kerja
http://www.manadonews.co.id/2022/08/03/virtual-job-fair-2022-dibuka-pemprov-sulut-hubungkan-pengusaha-dan-pencari-kerja
http://www.monitorsulut.com/2022/08/03/gelar-job-fair-pertama-kali-secara-virtual-di-sulut-pemprov-optimis-mampu-tekan-angka-penggangguran
http://www.monitorsulut.com/2022/08/03/gelar-job-fair-pertama-kali-secara-virtual-di-sulut-pemprov-optimis-mampu-tekan-angka-penggangguran
http://www.monitorsulut.com/2022/08/03/gelar-job-fair-pertama-kali-secara-virtual-di-sulut-pemprov-optimis-mampu-tekan-angka-penggangguran
http://www.monitorsulut.com/2022/08/03/gelar-job-fair-pertama-kali-secara-virtual-di-sulut-pemprov-optimis-mampu-tekan-angka-penggangguran
http://www.monitorsulut.com/2022/08/03/gelar-job-fair-pertama-kali-secara-virtual-di-sulut-pemprov-optimis-mampu-tekan-angka-penggangguran
http://www.monitorsulut.com/2022/08/03/gelar-job-fair-pertama-kali-secara-virtual-di-sulut-pemprov-optimis-mampu-tekan-angka-penggangguran
http://www.monitorsulut.com/2022/08/03/gelar-job-fair-pertama-kali-secara-virtual-di-sulut-pemprov-optimis-mampu-tekan-angka-penggangguran
http://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6212985/klasifikasi-kementerian-negara-republik-indonesia-yang-perlu-siswa-tahu
http://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6212985/klasifikasi-kementerian-negara-republik-indonesia-yang-perlu-siswa-tahu
http://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6212985/klasifikasi-kementerian-negara-republik-indonesia-yang-perlu-siswa-tahu
http://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6212985/klasifikasi-kementerian-negara-republik-indonesia-yang-perlu-siswa-tahu
http://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6212985/klasifikasi-kementerian-negara-republik-indonesia-yang-perlu-siswa-tahu
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7. 03 

August 

2022 

Bersiap Hadapi 

Bonus Demografi, 

Kemnaker Fokus 

pada 

Pengembangan 

Talenta Muda 

Indonesia 

Positive Sonora.id Indonesia sebagai bangsa yang 

besar saat ini sedang menuju bonus 

demografi, dan puncaknya 

diprediksi akan terjadi pada tahun 

2030 mendatang. Hasil sensus 

penduduk yang dilakukan oleh 

Badan Pusat Statistik (BPS) pada 

bulan September 2020, dari 270,2 

juta penduduk Indonesia, 79,72% 

merupakan penduduk dengan usia 

produktif yang mayoritasnya 

merupakan Generasi Z, dan 

Milenial. Berdasarkan data statistik 

tersebut, Kementerian 

Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) 

ingin memastikan, agar Indonesia 

dapat memanfaatkan momentum 

tersebut dengan sebaik-baiknya.  

8. 03 

August 

2022 

Gugat ke MK, 

Pekerja Rumahan 

Minta Diakui UU 

Ketenagakerjaan 

Positive Detik Sejumlah pekerja rumahan 

menggugat UU Ketenagakerjaan ke 

Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Pemohon I (Muhayati) merupakan 

pekerja rumahan sejak tahun 2004, 

memperoleh pekerjaan dan 

perintah kerja secara lisan dari 

seorang individu yang bertindak 

sebagai perantara untuk menjahit 

produk yang dihasilkan dalam kaus 

kaki dan sarung tangan bayi," kata 

pengacara pemohon, Wilopo 

Husodo, yang tertuang dalam 

risalah sidang MK, Rabu (3/8/2022). 

Mereka meminta agar makna UU 

Ketenagakerjaan diluaskan sehingga 

pekerja rumahan masuk 

perlindungan UU tersebut.  

9. 03 

August 

2022 

Job Fair Virtual 

2022 Sulawesi 

Utara, Baru Dibuka 

Langsung Diserbu 

Ribuan Pencari 

Kerja 

Negative Tribun News Manado Job Fair Virtual 2022 Provinsi 

Sulawesi Utara dibuka, Rabu 

(3/8/2022). Seremoni pembukaan 

Job Fair Virtual 2022 ini digelar di 

Hotel Luwansa, Kota Manado. Bursa 

kerja ini dihelat Pasar Pusat Kerja 

Kementerian Tenaga Kerja bekerja 

http://www.sonora.id/read/423408175/bersiap-hadapi-bonus-demografi-kemnaker-fokus-pada-pengembangan-talenta-muda-indonesia
http://www.sonora.id/read/423408175/bersiap-hadapi-bonus-demografi-kemnaker-fokus-pada-pengembangan-talenta-muda-indonesia
http://www.sonora.id/read/423408175/bersiap-hadapi-bonus-demografi-kemnaker-fokus-pada-pengembangan-talenta-muda-indonesia
http://www.sonora.id/read/423408175/bersiap-hadapi-bonus-demografi-kemnaker-fokus-pada-pengembangan-talenta-muda-indonesia
http://www.sonora.id/read/423408175/bersiap-hadapi-bonus-demografi-kemnaker-fokus-pada-pengembangan-talenta-muda-indonesia
http://www.sonora.id/read/423408175/bersiap-hadapi-bonus-demografi-kemnaker-fokus-pada-pengembangan-talenta-muda-indonesia
http://www.sonora.id/read/423408175/bersiap-hadapi-bonus-demografi-kemnaker-fokus-pada-pengembangan-talenta-muda-indonesia
http://news.detik.com/berita/d-6213589/gugat-ke-mk-pekerja-rumahan-minta-diakui-uu-ketenagakerjaan
http://news.detik.com/berita/d-6213589/gugat-ke-mk-pekerja-rumahan-minta-diakui-uu-ketenagakerjaan
http://news.detik.com/berita/d-6213589/gugat-ke-mk-pekerja-rumahan-minta-diakui-uu-ketenagakerjaan
http://news.detik.com/berita/d-6213589/gugat-ke-mk-pekerja-rumahan-minta-diakui-uu-ketenagakerjaan
http://manado.tribunnews.com/2022/08/03/job-fair-virtual-2022-sulawesi-utara-baru-dibuka-langsung-diserbu-ribuan-pencari-kerja
http://manado.tribunnews.com/2022/08/03/job-fair-virtual-2022-sulawesi-utara-baru-dibuka-langsung-diserbu-ribuan-pencari-kerja
http://manado.tribunnews.com/2022/08/03/job-fair-virtual-2022-sulawesi-utara-baru-dibuka-langsung-diserbu-ribuan-pencari-kerja
http://manado.tribunnews.com/2022/08/03/job-fair-virtual-2022-sulawesi-utara-baru-dibuka-langsung-diserbu-ribuan-pencari-kerja
http://manado.tribunnews.com/2022/08/03/job-fair-virtual-2022-sulawesi-utara-baru-dibuka-langsung-diserbu-ribuan-pencari-kerja
http://manado.tribunnews.com/2022/08/03/job-fair-virtual-2022-sulawesi-utara-baru-dibuka-langsung-diserbu-ribuan-pencari-kerja
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sama dengan Pemprov Sulawesi 

Utara.  

10. 03 

August 

2022 

Ma'ruf Amin 

Kumpulkan 

Sejumlah Menteri 

di Istana Wapres, 

Bahas Apa? 

Neutral Inews Portal Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf 

Amin kumpulkan sejumlah menteri 

untuk rapat pleno membahas 

percepatan penghapusan 

kemiskinan ekstrem di Indonesia. 

Sesuai arahan Presiden harus 

menurunkan kemiskinan ekstrem 

pada tahun 2024," kata Wapres saat 

membuka rapat di Istana Wapres, 

Rabu (3/8/2022). Wapres 

merupakan Ketua Tim Nasional 

Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan (TNP2K).  

11. 03 

August 

2022 

Wapres Kumpulkan 

Sejumlah Menteri 

Bahas Percepatan 

Penghapusan 

Kemiskinan 

Ekstrem 

Negative Okezone Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf 

Amin mengumpulkan sejumlah 

menteri untuk rapat pleno 

membahas percepatan 

penghapusan kemiskinan ekstrem di 

Indonesia. Wapres selaku Ketua Tim 

Nasional Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan 

(TNP2K) memimpin rapat pleno 

sebagai tindak lanjut Instruksi 

Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 

2022 yang diterbitkan Presiden Joko 

Widodo (Jokowi) pada 8 Juni 2022 

lalu. Sesuai arahan Presiden harus 

menurunkan kemiskinan ekstrem 

pada tahun 2024," kata Wapres saat 

membuka rapat di Istana Wapres, 

Rabu (3/8/2022).  

12. 03 

August 

2022 

Kemnaker Gelar 

Rakor Persiapan 

Pelaksanaan 

Perluasan 

Kesempatan Kerja 

Berbasis Kawasan 

Tahun 2022. 

Positive Wartapembaruan.co.id Kemnaker Gelar Rakor Persiapan 

Pelaksanaan Perluasan Kesempatan 

Kerja Berbasis Kawasan Tahun 2022. 

Tangerang, Warrtapembaruan.co.id- 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) melalui Direktorat 

Jenderal Pembinaan Penempatan 

Tenaga Kerja dan Perluasan 

Kesempatan Kerja (Binapenta & 

PKK) menggelar Rapat Koordinasi 

(Rakor) persiapan Pelaksanaan 

http://www.inews.id/news/nasional/maruf-amin-kumpulkan-sejumlah-menteri-di-istana-wapres-bahas-apa
http://www.inews.id/news/nasional/maruf-amin-kumpulkan-sejumlah-menteri-di-istana-wapres-bahas-apa
http://www.inews.id/news/nasional/maruf-amin-kumpulkan-sejumlah-menteri-di-istana-wapres-bahas-apa
http://www.inews.id/news/nasional/maruf-amin-kumpulkan-sejumlah-menteri-di-istana-wapres-bahas-apa
http://www.inews.id/news/nasional/maruf-amin-kumpulkan-sejumlah-menteri-di-istana-wapres-bahas-apa
http://nasional.okezone.com/read/2022/08/03/337/2641110/wapres-kumpulkan-sejumlah-menteri-bahas-percepatan-penghapusan-kemiskinan-ekstrem
http://nasional.okezone.com/read/2022/08/03/337/2641110/wapres-kumpulkan-sejumlah-menteri-bahas-percepatan-penghapusan-kemiskinan-ekstrem
http://nasional.okezone.com/read/2022/08/03/337/2641110/wapres-kumpulkan-sejumlah-menteri-bahas-percepatan-penghapusan-kemiskinan-ekstrem
http://nasional.okezone.com/read/2022/08/03/337/2641110/wapres-kumpulkan-sejumlah-menteri-bahas-percepatan-penghapusan-kemiskinan-ekstrem
http://nasional.okezone.com/read/2022/08/03/337/2641110/wapres-kumpulkan-sejumlah-menteri-bahas-percepatan-penghapusan-kemiskinan-ekstrem
http://nasional.okezone.com/read/2022/08/03/337/2641110/wapres-kumpulkan-sejumlah-menteri-bahas-percepatan-penghapusan-kemiskinan-ekstrem
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/kemnaker-gelar-rakor-persiapan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/kemnaker-gelar-rakor-persiapan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/kemnaker-gelar-rakor-persiapan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/kemnaker-gelar-rakor-persiapan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/kemnaker-gelar-rakor-persiapan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/kemnaker-gelar-rakor-persiapan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/kemnaker-gelar-rakor-persiapan.html
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Perluasan Kesempatan Kerja 

Berbasis Kawasan Tahun 2022. 

Menurut Direktur Jenderal 

Binapenta & PKK Kemnaker, 

Suhartono, kegiatan perluasan 

kesempatan kerja berbasis kawasan 

tahun 2022 merupakan upaya untuk 

mengurangi pengangguran dan 

menciptakan alternatif peluang 

untuk masyarakat ekonomi kecil 

dan menengah yang menjadi bagian 

paling besar dalam struktur 

ekonomi bangsa ini.  

13. 03 

August 

2022 

Hapus Kemiskinan 

Ekstrem, Wapres 

Panggil Belasan 

Menteri 

Positive Idx Channel Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf 

Amin memanggil belasan menteri 

untuk mempercepat penghapusan 

kemiskinan ekstrem di Indonesia. 

Wapres selaku Ketua Tim Nasional 

Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan (TNP2K) memimpin 

rapat pleno sebagai tindak lanjut 

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 

Tahun 2022 yang diterbitkan 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 

8 Juni 2022 lalu.  

14. 03 

August 

2022 

Kurangi 

Pengangguran, 

Kemnaker Bahas 

Perluasan 

Kesempatan Kerja 

Berbasis Kawasan 

Tahun 2022 

Positive Progresnews.info Kementerian Ketenagakerjaan 

melalui Direktorat Jenderal 

Pembinaan Penempatan Tenaga 

Kerja dan Perluasan Kesempatan 

Kerja (Binapenta & PKK) 

mengadakan Rapat Koordinasi 

Persiapan Pelaksanaan Perluasan 

Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan 

Tahun 2022. Direktur Jenderal 

Binapenta & PKK Kemnaker, 

Suhartono mengatakan, kegiatan 

perluasan kesempatan kerja 

berbasis kawasan tahun 2022 

merupakan upaya untuk 

mengurangi pengangguran dan 

menciptakan alternatif peluang 

untuk masyarakat ekonomi kecil 

dan menengah yang menjadi bagian 

http://www.idxchannel.com/economics/hapus-kemiskinan-ekstrem-wapres-panggil-belasan-menteri
http://www.idxchannel.com/economics/hapus-kemiskinan-ekstrem-wapres-panggil-belasan-menteri
http://www.idxchannel.com/economics/hapus-kemiskinan-ekstrem-wapres-panggil-belasan-menteri
http://www.idxchannel.com/economics/hapus-kemiskinan-ekstrem-wapres-panggil-belasan-menteri
http://progresnews.info/2022/08/03/8198
http://progresnews.info/2022/08/03/8198
http://progresnews.info/2022/08/03/8198
http://progresnews.info/2022/08/03/8198
http://progresnews.info/2022/08/03/8198
http://progresnews.info/2022/08/03/8198
http://progresnews.info/2022/08/03/8198
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paling besar dalam struktur 

ekonomi bangsa ini. 

15. 03 

August 

2022 

Elnusa Sabet Empat 

Penghargaan 

Human Capital on 

Resilience Award 

2022 

Positive Berita Jatim 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) meraih empat 

kategori penghargaan bintang lima 

dalam acara Human Capital on 

Resilience Award 2022 yang 

diselenggarakan di Hotel El Royale 

Bandung.  

16. 03 

August 

2022 

Wapres Kumpulkan 

Menteri Bahas 

Percepatan 

Penghapusan 

Kemiskinan 

Ekstrem 

Negative Inews Portal Wapres Ma'ruf Amin 

mengumpulkan menteri dalam 

rapat pleno, Rabu (3/8/2022). Rapat 

membahas percepatan 

penghapusan kemiskinan ekstrem. 

Rapat dihadiri di antaranya Menko 

PMK Muhadjir Effendy, Menko 

Perekonomian, Airlangga Hartarto, 

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi 

Sadikin dan Menteri ATR/BPN Hadi 

Tjahjanto. Terlihat pula Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan 

Mentan Syahrul Yasin Limpo. 

17. 03 

August 

2022 

Terima Alat Dari 

Kemenaker, Lab K3 

Siap Berikan 

Pelayanan Terbaik 

Positive Rri Banjarmasin Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Selatan (Kalimantan Selatan) melalui 

Badan Layanan Umum Daerah 

(BLUD) Laboratorium Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja (Lab K3) Prov. 

"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 

http://beritajatim.com/ekbis/elnusa-sabet-empat-penghargaan-human-capital-on-resilience-award-2022
http://beritajatim.com/ekbis/elnusa-sabet-empat-penghargaan-human-capital-on-resilience-award-2022
http://beritajatim.com/ekbis/elnusa-sabet-empat-penghargaan-human-capital-on-resilience-award-2022
http://beritajatim.com/ekbis/elnusa-sabet-empat-penghargaan-human-capital-on-resilience-award-2022
http://beritajatim.com/ekbis/elnusa-sabet-empat-penghargaan-human-capital-on-resilience-award-2022
http://www.inews.id/multimedia/video/wapres-kumpulkan-menteri-bahas-percepatan-penghapusan-kemiskinan-ekstrem
http://www.inews.id/multimedia/video/wapres-kumpulkan-menteri-bahas-percepatan-penghapusan-kemiskinan-ekstrem
http://www.inews.id/multimedia/video/wapres-kumpulkan-menteri-bahas-percepatan-penghapusan-kemiskinan-ekstrem
http://www.inews.id/multimedia/video/wapres-kumpulkan-menteri-bahas-percepatan-penghapusan-kemiskinan-ekstrem
http://www.inews.id/multimedia/video/wapres-kumpulkan-menteri-bahas-percepatan-penghapusan-kemiskinan-ekstrem
http://www.inews.id/multimedia/video/wapres-kumpulkan-menteri-bahas-percepatan-penghapusan-kemiskinan-ekstrem
http://rri.co.id/banjarmasin/daerah/1564858/terima-alat-dari-kemenaker-lab-k3-siap-berikan-pelayanan-terbaik
http://rri.co.id/banjarmasin/daerah/1564858/terima-alat-dari-kemenaker-lab-k3-siap-berikan-pelayanan-terbaik
http://rri.co.id/banjarmasin/daerah/1564858/terima-alat-dari-kemenaker-lab-k3-siap-berikan-pelayanan-terbaik
http://rri.co.id/banjarmasin/daerah/1564858/terima-alat-dari-kemenaker-lab-k3-siap-berikan-pelayanan-terbaik
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didapat. Sebelumnya pihak Lab K3 

juga mempunyai alat ini, akan tetapi 

untuk alat hibah yang baru lebih 

lengkap serta multifungsi. 

18. 03 

August 

2022 

Siapa Saja Pekerja 

yang Dapat BLT 

Subsidi Gaji? 

Neutral Okezone Siapa saja pekerja yang dapat BLT 

subsidi gaji? Untuk pekerja yang 

mendapat BLT subsidi gaji ini yang 

bergaji Rp3,5 juta per bulan. Bagi 

pekerja yang ingin dapat BLT subsidi 

gaji Rp1 juta maka harus penuhi 

syarat ini:. BLT subsidi gaji Rp1 juta 

akan diberikan kepada pekerja. 

19. 03 

August 

2022 

Perusahaan 

Merugi, Ratusan 

Karyawan Pabrik 

Garmen di 

Sukoharjo Kena 

PHK 

Negative Timlo Keputusan tersebut diambil 

berdasarkan hasil perundingan 

bipartit antara perwakilan 

manajemen dan karyawan setempat 

pada Jumat (1/7/2022) lalu di ruang 

meeting room PT Sunwoo Garment 

Indonesia di Telukan, Grogol, 

Sukoharjo. Terpisah, Mediator 

Hubungan Industrial, Dispenaker 

Kabupaten Sukoharjo, Lilik Prajaka 

mengatakan, akibat PHK tersebut 

pihaknya juga telah menyalurkan 

beberapa pekerja di perusahaan itu 

ke perusahaan lain.  

20. 03 

August 

2022 

Disnakertrans 

Kabupaten 

Sukabumi Gandeng 

Perusahaan Untuk 

Pencaker, 

Antisipasi 

Pengangguran 

Positive Radar Sukabumi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Kabupaten 

Sukabumi, terus berupaya maksimal 

mencari terobosan baru untuk 

mengikis angka pengagguran di 

Kabupaten Sukabumi. Salah satu 

inovasinya melakukan kerjasama 

dengan lembaga terkait agar warga 

Kabupaten Sukabumi bisa bekerja. 

Kepala Disnakertrans Kabupaten 

Sukabumi, Usman Jaelani melalui 

Fungsional Pengantar Kerja 

Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, 

R. Elly Widianingsih kepada Radar 

Sukabumi mengatakan, untuk 

membuka peluang kerja bagi 

masyarakat Kabupaten Sukabumi, 

Disnakertrans Kabupaten Sukabumi 

http://economy.okezone.com/read/2022/08/02/320/2640895/siapa-saja-pekerja-yang-dapat-blt-subsidi-gaji
http://economy.okezone.com/read/2022/08/02/320/2640895/siapa-saja-pekerja-yang-dapat-blt-subsidi-gaji
http://economy.okezone.com/read/2022/08/02/320/2640895/siapa-saja-pekerja-yang-dapat-blt-subsidi-gaji
http://timlo.net/baca/68719758264/perusahaan-merugi-ratusan-karyawan-pabrik-garmen-di-sukoharjo-kena-phk
http://timlo.net/baca/68719758264/perusahaan-merugi-ratusan-karyawan-pabrik-garmen-di-sukoharjo-kena-phk
http://timlo.net/baca/68719758264/perusahaan-merugi-ratusan-karyawan-pabrik-garmen-di-sukoharjo-kena-phk
http://timlo.net/baca/68719758264/perusahaan-merugi-ratusan-karyawan-pabrik-garmen-di-sukoharjo-kena-phk
http://timlo.net/baca/68719758264/perusahaan-merugi-ratusan-karyawan-pabrik-garmen-di-sukoharjo-kena-phk
http://timlo.net/baca/68719758264/perusahaan-merugi-ratusan-karyawan-pabrik-garmen-di-sukoharjo-kena-phk
http://radarsukabumi.com/kabupaten-sukabumi/pemda-kabupaten-sukabumi/disnakertrans-kabupaten-sukabumi-gandeng-perusahaan-untuk-pencaker-antisipasi-pengangguran
http://radarsukabumi.com/kabupaten-sukabumi/pemda-kabupaten-sukabumi/disnakertrans-kabupaten-sukabumi-gandeng-perusahaan-untuk-pencaker-antisipasi-pengangguran
http://radarsukabumi.com/kabupaten-sukabumi/pemda-kabupaten-sukabumi/disnakertrans-kabupaten-sukabumi-gandeng-perusahaan-untuk-pencaker-antisipasi-pengangguran
http://radarsukabumi.com/kabupaten-sukabumi/pemda-kabupaten-sukabumi/disnakertrans-kabupaten-sukabumi-gandeng-perusahaan-untuk-pencaker-antisipasi-pengangguran
http://radarsukabumi.com/kabupaten-sukabumi/pemda-kabupaten-sukabumi/disnakertrans-kabupaten-sukabumi-gandeng-perusahaan-untuk-pencaker-antisipasi-pengangguran
http://radarsukabumi.com/kabupaten-sukabumi/pemda-kabupaten-sukabumi/disnakertrans-kabupaten-sukabumi-gandeng-perusahaan-untuk-pencaker-antisipasi-pengangguran
http://radarsukabumi.com/kabupaten-sukabumi/pemda-kabupaten-sukabumi/disnakertrans-kabupaten-sukabumi-gandeng-perusahaan-untuk-pencaker-antisipasi-pengangguran
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selain memberikan informasi 

lowongan kerja di daerah 

Kabupaten Sukabumi maupun 

dalam negeri, Disnakertrans juga 

memberikan informasi terkait 

lowongan kerja di luar negeri.  

21. 03 

August 

2022 

Pembanguan 

Gapura Fakultas 

Teknik Universitas 

Sultan Ageng 

Tirtayasa Cilegon 

Diduga Langgar K3 

Negative Matamedia.co.id CILEGON-Matamedia, Proyek 

Pekerjaan Gapura di Fakultas Teknik 

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 

Cilegon yang tidak mencantumkan 

papan plang proyek dalam 

pembangunannya diduga telah 

melanggar Undang- Undang 

keterbukaan informasi publik (KIP). 

Hal tersebut di ketahui Salah satu 

warga Cilegon Rani saat saat dirinya 

sedang membeli sebuah makanan di 

depan Fakultas Teknik Universitas 

Sultan Ageng Tirtayasa Cilegon, 

dirinya melihat salah satu pekerja 

sedang berada diketinggian tidak 

menggunakan tali pengaman. 

22. 03 

August 

2022 

Menaker sambut 

Madrasah Penuhi 

Kebutuhan Magang 

di Jepang 

Neutral Seputar Cibubur "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).  

23. 03 

August 

2022 

Puncak Bonus 

Demografi Tahun 

2030, Kemnaker 

Fokus Maksimalkan 

Potensi Talenta 

Muda 

Positive Seputar Cibubur Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah mengatakan, Indonesia 

tengah mengalami bonus demografi 

yang puncaknya diperkirakan tahun 

2030. Sensus Badan Pusat Statistik 

(BPS) September 2020 menyebut, 

dari 270,20 juta jiwa penduduk, 

sebanyak 70,72 persen di antaranya 

merupakan penduduk usia produktif 

yang didominasi generasi Gen Z dan 

generasi milenial. 

http://matamedia.co.id/pembanguan-gapura-fakultas-teknik-universitas-sultan-ageng-tirtayasa-cilegon-diduga-langgar-k3
http://matamedia.co.id/pembanguan-gapura-fakultas-teknik-universitas-sultan-ageng-tirtayasa-cilegon-diduga-langgar-k3
http://matamedia.co.id/pembanguan-gapura-fakultas-teknik-universitas-sultan-ageng-tirtayasa-cilegon-diduga-langgar-k3
http://matamedia.co.id/pembanguan-gapura-fakultas-teknik-universitas-sultan-ageng-tirtayasa-cilegon-diduga-langgar-k3
http://matamedia.co.id/pembanguan-gapura-fakultas-teknik-universitas-sultan-ageng-tirtayasa-cilegon-diduga-langgar-k3
http://matamedia.co.id/pembanguan-gapura-fakultas-teknik-universitas-sultan-ageng-tirtayasa-cilegon-diduga-langgar-k3
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785176056/menaker-sambut-madrasah-penuhi-kebutuhan-magang-di-jepang
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785176056/menaker-sambut-madrasah-penuhi-kebutuhan-magang-di-jepang
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785176056/menaker-sambut-madrasah-penuhi-kebutuhan-magang-di-jepang
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785176056/menaker-sambut-madrasah-penuhi-kebutuhan-magang-di-jepang
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785175726/puncak-bonus-demografi-tahun-2030-kemnaker-fokus-maksimalkan-potensi-talenta-muda
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785175726/puncak-bonus-demografi-tahun-2030-kemnaker-fokus-maksimalkan-potensi-talenta-muda
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785175726/puncak-bonus-demografi-tahun-2030-kemnaker-fokus-maksimalkan-potensi-talenta-muda
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785175726/puncak-bonus-demografi-tahun-2030-kemnaker-fokus-maksimalkan-potensi-talenta-muda
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785175726/puncak-bonus-demografi-tahun-2030-kemnaker-fokus-maksimalkan-potensi-talenta-muda
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785175726/puncak-bonus-demografi-tahun-2030-kemnaker-fokus-maksimalkan-potensi-talenta-muda
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24. 03 

August 

2022 

BSU BLT Subsidi 

Gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 

2022 Tak Punya 

Rekening Himbara 

Rp1 Juta Batal Cair? 

Neutral Ayo Surabaya BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta 

batal cair bagi yang tak punya 

rekening Himbara, benarkah?. 

Pasalnya, kabar beredar jika pekerja 

yang telah ditetapkan sebegai 

penerima dana BSU BLT subsidi gaji 

via BPJS Ketenagakerjaan 2022, 

namun tak punya rekening Himbara, 

bantuan subsidi upah Rp1 juta batal 

cair. Pekerja calon penerima dana 

BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta yang 

tak punya rekening Himbara risau. 

25. 03 

August 

2022 

BSU BPJS 

KETENAGAKERJAAN 

2022 SUDAH CAIR? 

Cek dengan 2 Cara 

Ini 

Neutral Ayo Bandung Apakah Bantuan Subsidi Upah atau 

BSU BPJS KETENAGAKERJAAN 2022 

cair? Cek nama penerima dengan 2 

cara di artikel ini. Berikut ini akan 

dijelaskan cara cek BSU 2022. 

Pemerintah melanjutkan program 

BSU bagi pekerja atau buruh dengan 

gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan. 

26. 03 

August 

2022 

BSU 2022 Cair ke 

Rekening 14 Juta 

Pekerja? 

Selengkapnya! 

Neutral Ayo Bandung BSU 2022 kapan cair, benarkah 14 

juta pekerja akan menerima 

manfaat Bantuan Subsidi Upah 

(BSU)?. Sudah 4 bulan berlalu sejak 

April, Mei, Juni dan Juli namun BSU 

BPJS Ketenagakerjaan 2022 tak 

kunjung dicairkan. Kepastian BSU 

BPJS Ketenagakerjaan 2022 kembali 

cair diperkuat oleh pernyataan 

Menaker Ida Fauziyah, saat acara 

Mayday 1 Mei 2022.  

27. 03 

August 

2022 

Lowongan Kerja PT 

Permodalan 

Nasional BUMN 

Lulusan SMK 

Sederajat 

Neutral Beritakbb.com Berikut ini ada lowongan kerja 

(Loker) BUMN terbaru untuk lulusan 

SMA, SMK sederajat di PT 

Permodalan Nasional Madani (PT 

PNM). Beberapa bulan setelah 

didirikan, melalui Kep Menkeu No. 

487 KMK 017 tanggal 15 Oktober 

1999, sebagai pelaksanaan dari 

undang-undang No. 23 tahun 1999, 

PNM ditunjuk menjadi salah satu 

BUMN Koordinator untuk 

http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784047386/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-tak-punya-rekening-himbara-rp1-juta-batal-cair
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784047386/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-tak-punya-rekening-himbara-rp1-juta-batal-cair
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784047386/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-tak-punya-rekening-himbara-rp1-juta-batal-cair
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784047386/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-tak-punya-rekening-himbara-rp1-juta-batal-cair
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784047386/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-tak-punya-rekening-himbara-rp1-juta-batal-cair
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784047386/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-tak-punya-rekening-himbara-rp1-juta-batal-cair
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794046934/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-sudah-cair-cek-dengan-2-cara-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794046934/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-sudah-cair-cek-dengan-2-cara-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794046934/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-sudah-cair-cek-dengan-2-cara-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794046934/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-sudah-cair-cek-dengan-2-cara-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794046934/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-sudah-cair-cek-dengan-2-cara-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794046488/bsu-2022-cair-ke-rekening-14-juta-pekerja-selengkapnya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794046488/bsu-2022-cair-ke-rekening-14-juta-pekerja-selengkapnya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794046488/bsu-2022-cair-ke-rekening-14-juta-pekerja-selengkapnya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794046488/bsu-2022-cair-ke-rekening-14-juta-pekerja-selengkapnya
http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-965177220/lowongan-kerja-pt-permodalan-nasional-bumn-lulusan-smk-sederajat
http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-965177220/lowongan-kerja-pt-permodalan-nasional-bumn-lulusan-smk-sederajat
http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-965177220/lowongan-kerja-pt-permodalan-nasional-bumn-lulusan-smk-sederajat
http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-965177220/lowongan-kerja-pt-permodalan-nasional-bumn-lulusan-smk-sederajat
http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-965177220/lowongan-kerja-pt-permodalan-nasional-bumn-lulusan-smk-sederajat
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menyalurkan dan mengelola 12 

Kredit program.  

28. 03 

August 

2022 

Kurangi 

Pengangguran, 

Kemnaker Bahas 

Perluasan 

Kesempatan Kerja 

Berbasis Kawasan 

Positive Suara.com Kementerian Ketenagakerjaan 

melalui Direktorat Jenderal 

Pembinaan Penempatan Tenaga 

Kerja dan Perluasan Kesempatan 

Kerja (Binapenta & PKK) 

mengadakan Rapat Koordinasi 

Persiapan Pelaksanaan Perluasan 

Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan 

Tahun 2022. Salah satu upayanya 

dengan mengimplementasikan 

Lompatan Ke-3 dari 9 Lompatan 

Ketenagakerjaan yaitu Transformasi 

Perluasan Kesempatan Kerja melalui 

kegiatan perluasan kesempatan 

kerja berbasis kawasan," kata 

Suhartono, di Tangerang, Propinsi 

Banten, Selasa (2/8/22).  

29. 03 

August 

2022 

Dapat Tawaran 

Pekerjaan? Berikut 

7 Hal yang Perlu 

Dipertimbangkan 

Termasuk Jenjang 

Karir 

Positive Portal Jember Berikut informasi mengenai 7 hal 

yang perlu dipertimbangakan atau 

bisa dinegosiasikan saat mendapat 

tawaran pekerjaan. Pada postingan 

tersebut disampaikan bahwa 

sebelum menerima tawaran 

pekerjaan perlu kehati-hatian, 

dimana terdapat 7 hal yang perlu 

dipertimbangkan maupun dapat 

dinegosiasikan. 

30. 03 

August 

2022 

Begini Cara 

Kemnaker Kurangi 

Pengangguran dan 

Ciptakan Peluang 

Ekonomi 

Masyarakat 

Positive Jawa Post National 

Network 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) melalui Direktorat 

Jenderal Pembinaan Penempatan 

Tenaga Kerja dan Perluasan 

Kesempatan Kerja (Binapenta & 

PKK) melakukan Rapat Koordinasi 

Persiapan Pelaksanaan Perluasan 

Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan 

Tahun 2022. Direktur Jenderal 

Binapenta & PKK Kemnaker 

Suhartono mengatakan kegiatan 

perluasan kesempatan kerja 

berbasis kawasan 2022 merupakan 

upaya untuk mengurangi 

pengangguran dan menciptakan 

http://metro.suara.com/read/2022/08/03/131608/kurangi-pengangguran-kemnaker-bahas-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
http://metro.suara.com/read/2022/08/03/131608/kurangi-pengangguran-kemnaker-bahas-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
http://metro.suara.com/read/2022/08/03/131608/kurangi-pengangguran-kemnaker-bahas-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
http://metro.suara.com/read/2022/08/03/131608/kurangi-pengangguran-kemnaker-bahas-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
http://metro.suara.com/read/2022/08/03/131608/kurangi-pengangguran-kemnaker-bahas-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
http://metro.suara.com/read/2022/08/03/131608/kurangi-pengangguran-kemnaker-bahas-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-165174192/dapat-tawaran-pekerjaan-berikut-7-hal-yang-perlu-dipertimbangkan-termasuk-jenjang-karir
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-165174192/dapat-tawaran-pekerjaan-berikut-7-hal-yang-perlu-dipertimbangkan-termasuk-jenjang-karir
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-165174192/dapat-tawaran-pekerjaan-berikut-7-hal-yang-perlu-dipertimbangkan-termasuk-jenjang-karir
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-165174192/dapat-tawaran-pekerjaan-berikut-7-hal-yang-perlu-dipertimbangkan-termasuk-jenjang-karir
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-165174192/dapat-tawaran-pekerjaan-berikut-7-hal-yang-perlu-dipertimbangkan-termasuk-jenjang-karir
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-165174192/dapat-tawaran-pekerjaan-berikut-7-hal-yang-perlu-dipertimbangkan-termasuk-jenjang-karir
http://www.jpnn.com/news/begini-cara-kemnaker-kurangi-pengangguran-dan-ciptakan-peluang-ekonomi-masyarakat
http://www.jpnn.com/news/begini-cara-kemnaker-kurangi-pengangguran-dan-ciptakan-peluang-ekonomi-masyarakat
http://www.jpnn.com/news/begini-cara-kemnaker-kurangi-pengangguran-dan-ciptakan-peluang-ekonomi-masyarakat
http://www.jpnn.com/news/begini-cara-kemnaker-kurangi-pengangguran-dan-ciptakan-peluang-ekonomi-masyarakat
http://www.jpnn.com/news/begini-cara-kemnaker-kurangi-pengangguran-dan-ciptakan-peluang-ekonomi-masyarakat
http://www.jpnn.com/news/begini-cara-kemnaker-kurangi-pengangguran-dan-ciptakan-peluang-ekonomi-masyarakat
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alternatif peluang untuk masyarakat 

ekonomi kecil dan menengah. 

31. 03 

August 

2022 

Kalimantan Tengah 

Masuk 10 Besar 

Pelayanan AK-1 

Neutral Barita Itah Provinsi Kalimantan Tengah masuk 

dalam 10 besar dalam Pelayanan 

verifikasi dan penerbitan AK-1 

(pencari kerja) di dinas yang 

membidangi ketenagakerjaan 

kabupaten dan kota se-Kalimantan 

Tengah Tahun 2021-2022.  

32. 03 

August 

2022 

Pendaftaran Kartu 

Prakerja 

Gelombang 39 

Telah Ditutup, 

Begini Cara Cek 

Hasilnya Jika Tak 

Dapat SMS 

Neutral Tribun News Jakarta Kartu Prakerja gelombang 39 telah 

ditutup, simak cara cek lolos atau 

tidak jika tak dapat notifikasi SMS. 

Seleksi pendaftaran Kartu Prakerja 

gelombang 39 ditutup pada Hari 

Selasa, (2/8/2022) malam. Melansir 

Instagram @prakerja.go.id, Kartu 

Prakerja gelombang 39 ditutup 

pukul 23.59 WIB.  

33. 03 

August 

2022 

Ribuan Pencaker 

Terdaftar di Hari 

Pertama Job Fair 

Virtual 2022 

Sulawesi Utara 

Neutral Komentar Kali ini, program duo top eksekutif 

Sulawesi Utara dengan membuka 

kesempatan bagi pencari kerja 

(Pencaker) melalui Job Virtual 2022 

Provinsi Sulawesi Utara yang dibuka 

Asisten III Drs Gamy Kawatu di 

Luwansa Hotel Manado, Rabu 

(03/08/2022). Gubernur Olly 

Dondokambey (OD) bersama Wakil 

Gubernur Stven Kandouw (SK) terus 

berkomitmen mendorong 

pemulihan ekonomi masyarakat di 

Provinsi Sulawesi Utara sejak 

Pandemi Covid-19. Program OD-SK 

ini melalui Dinas Tenaga Kerja 

Sulawesi Utara terbilang 

memberikan sinyal positif.  

34. 03 

August 

2022 

Wamenaker RI 

Minta Polinema 

Aktif Ciptakan 

Tenaga Vokasi 

Handal | TIMES 

Indonesia 

Positive Times Indonesia "Kami di Kementerian 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia 

memberi support ke Polinema 

untuk berperan aktif meningkatkan 

tenaga vokasi yang handal," katanya 

di acara Seminar Nasional yang 

digelar BEM Polinema, Rabu 

(3/8/2022). Selain Wamenaker RI, 

http://baritaitah.co.id/berita-kalteng-masuk-10-besar-pelayanan-ak1
http://baritaitah.co.id/berita-kalteng-masuk-10-besar-pelayanan-ak1
http://baritaitah.co.id/berita-kalteng-masuk-10-besar-pelayanan-ak1
http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/03/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-39-telah-ditutup-begini-cara-cek-hasilnya-jika-tak-dapat-sms
http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/03/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-39-telah-ditutup-begini-cara-cek-hasilnya-jika-tak-dapat-sms
http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/03/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-39-telah-ditutup-begini-cara-cek-hasilnya-jika-tak-dapat-sms
http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/03/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-39-telah-ditutup-begini-cara-cek-hasilnya-jika-tak-dapat-sms
http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/03/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-39-telah-ditutup-begini-cara-cek-hasilnya-jika-tak-dapat-sms
http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/03/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-39-telah-ditutup-begini-cara-cek-hasilnya-jika-tak-dapat-sms
http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/03/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-39-telah-ditutup-begini-cara-cek-hasilnya-jika-tak-dapat-sms
http://www.komentar.co/2022/08/ribuan-pencaker-terdaftar-di-hari-pertama-job-fair-virtual-2022-sulut.html
http://www.komentar.co/2022/08/ribuan-pencaker-terdaftar-di-hari-pertama-job-fair-virtual-2022-sulut.html
http://www.komentar.co/2022/08/ribuan-pencaker-terdaftar-di-hari-pertama-job-fair-virtual-2022-sulut.html
http://www.komentar.co/2022/08/ribuan-pencaker-terdaftar-di-hari-pertama-job-fair-virtual-2022-sulut.html
http://www.komentar.co/2022/08/ribuan-pencaker-terdaftar-di-hari-pertama-job-fair-virtual-2022-sulut.html
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/421521/wamenaker-ri-minta-polinema-aktif-ciptakan-tenaga-vokasi-handal
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/421521/wamenaker-ri-minta-polinema-aktif-ciptakan-tenaga-vokasi-handal
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/421521/wamenaker-ri-minta-polinema-aktif-ciptakan-tenaga-vokasi-handal
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/421521/wamenaker-ri-minta-polinema-aktif-ciptakan-tenaga-vokasi-handal
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/421521/wamenaker-ri-minta-polinema-aktif-ciptakan-tenaga-vokasi-handal
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/421521/wamenaker-ri-minta-polinema-aktif-ciptakan-tenaga-vokasi-handal
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BEM Polinema juga mengundang 

Owner Awesam Malang Fafi Fathur 

dan Founder Speaking.id Zahra Noor 

sebagai narasumber. 

35. 03 

August 

2022 

Stafsus Menaker : 

Lulusan Universitas 

Picky Saat Memilih 

Pekerjaan (3) - 

BTALK 

Neutral Kompas Tv Hal ini yang membuat potensi 

mereka tidak bekerja lebih besar", 

katanya dalam program B-Talk di 

KompasTV. Saksikan program B-Talk 

dalam episode" Biaya Pendidikan 

Ngebut, Gaji Orangtua Kalah Gesit" 

bersama Jurnalis KompasTV 

Mysister Tarigan bagian ketiga. 

Perubahan pola pikir, dari yang 

semula hanya fokus mengejar ijazah 

S1, S2 hingga S3, kini para pencari 

kerja juga diharapkan mampu 

menambah keahlian khusus agar 

siap saat terjun ke dunia kerja.  

36. 03 

August 

2022 

Apindo : Ada Yang 

Salah Pada Sistem 

Pendidikan Kita (1) 

- BTALK 

Negative Kompas Tv Saksikan program B-Talk dalam 

episode" Biaya Pendidikan Ngebut, 

Gaji Orangtua Kalah Gesit" bersama 

Jurnalis KompasTV Mysister Tarigan 

bagian pertama. "Kalau saya 

mencontoh pendidikan di negara 

lain, setelah lulus SMP ada pilihan, 

apakah mau mencari keahlian 

khusus sehingga mencari 

pendidikan vokasi, atau mau 

menjadi scientist sehingga bisa 

memilih masuk ke sekolah umum", 

ujarnya dalam program B-Talk di 

KompasTV.  

37. 03 

August 

2022 

Puncak Bonus 

Demografi Tahun 

2030, Kemnaker 

Fokus Maksimalkan 

Potensi Talenta 

Muda 

Positive Pikiran Rakyat Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah mengatakan, Indonesia 

tengah mengalami bonus demografi 

yang puncaknya diperkirakan tahun 

2030. Sensus Badan Pusat Statistik 

(BPS) September 2020 menyebut, 

dari 270,20 juta jiwa penduduk, 

sebanyak 70,72 persen di antaranya 

merupakan penduduk usia produktif 

yang didominasi generasi Gen Z dan 

generasi milenial.  

http://www.kompas.tv/article/315401/stafsus-menaker-lulusan-universitas-picky-saat-memilih-pekerjaan-3-btalk
http://www.kompas.tv/article/315401/stafsus-menaker-lulusan-universitas-picky-saat-memilih-pekerjaan-3-btalk
http://www.kompas.tv/article/315401/stafsus-menaker-lulusan-universitas-picky-saat-memilih-pekerjaan-3-btalk
http://www.kompas.tv/article/315401/stafsus-menaker-lulusan-universitas-picky-saat-memilih-pekerjaan-3-btalk
http://www.kompas.tv/article/315401/stafsus-menaker-lulusan-universitas-picky-saat-memilih-pekerjaan-3-btalk
http://www.kompas.tv/article/315397/apindo-ada-yang-salah-pada-sistem-pendidikan-kita-1-btalk
http://www.kompas.tv/article/315397/apindo-ada-yang-salah-pada-sistem-pendidikan-kita-1-btalk
http://www.kompas.tv/article/315397/apindo-ada-yang-salah-pada-sistem-pendidikan-kita-1-btalk
http://www.kompas.tv/article/315397/apindo-ada-yang-salah-pada-sistem-pendidikan-kita-1-btalk
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015177899/puncak-bonus-demografi-tahun-2030-kemnaker-fokus-maksimalkan-potensi-talenta-muda
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015177899/puncak-bonus-demografi-tahun-2030-kemnaker-fokus-maksimalkan-potensi-talenta-muda
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015177899/puncak-bonus-demografi-tahun-2030-kemnaker-fokus-maksimalkan-potensi-talenta-muda
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015177899/puncak-bonus-demografi-tahun-2030-kemnaker-fokus-maksimalkan-potensi-talenta-muda
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015177899/puncak-bonus-demografi-tahun-2030-kemnaker-fokus-maksimalkan-potensi-talenta-muda
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015177899/puncak-bonus-demografi-tahun-2030-kemnaker-fokus-maksimalkan-potensi-talenta-muda
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38. 03 

August 

2022 

Login BSU 2022 di 

Sini, Segera Cek BLT 

Subsidi Gaji Cair 

Hari Ini? 

Neutral Ayo Bandung Anda bisa login BSU 2022 untuk cek 

BLT subsidi gaji cair hari ini atau 

tidak dalam artikel ini. BSU 2022 BLT 

Subsidi Gaji Rp1 juta siap cair ke 8,8 

juta pekerja, ini cara cek daftar 

status penerima BSU 2022 dan link 

BPJS Ketenagakerjaan atau 

Kemnaker. Pekerja bisa cek daftar 

penerima BSU 2022 Subsidi Upah 

atau BLT Subsidi Gaji yang cair Rp1 

juta via 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id (BPJS 

Ketenagakerjaan) atau 

bsu.kemnaker.go.id (Kemnaker). 

BSU 2022 Subsidi Upah atau BLT 

Subsidi Gaji merupakan program 

pemerintah untuk membantu 

pekerja atau buruh yang terdampak 

Covid-19. 

39. 03 

August 

2022 

Info Loker Agustus 

2022: PT 

Transportasi 

Jakarta Cari 

Pramudi Bus, Cek 

Syarat dan 

Kualifikasinya 

Neutral Pikiran Rakyat Bekasi PT Transportasi Jakarta atau biasa 

disebut PT Transjakarta baru saja 

membuka lowongan kerja di bulan 

Agustus 2022. Lowongan kerja 

(loker) yang tersedia di PT 

Transportasi Jakarta bagi Anda para 

pencari kerja adalah Pramudi Bus. 

Posisi yang dibutuhkan dari 

lowongan kerja yang dibuka PT 

Transportasi Jakarta adalah sebagai 

Pramudi Bus, dengan syarat harus 

memiliki SIM dengan usia minimal 

27 hingga 47 tahun.  

40. 03 

August 

2022 

BSU 2022 Sudah 

Cair? Cek Rekening 

Dapat Rp1 Juta Jika 

Muncul Tanda Ini 

Neutral Ayo Semarang Penyaluran dana BSU 2022 atau BLT 

subsidi gaji sebesar Rp1 juta sudah 

sangat dinanti oleh para calon 

penerima baik pekerja atau buruh. 

Awalnya kemnaker menjanjikan jika 

dana BSU 2022 akan diberikan 

kepada calon penerima pekerja atau 

buruh di bulan April lalu. Namun 

hingga saat ini belum ada informasi 

lebih lanjut terkait kapan 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-794047966/login-bsu-2022-di-sini-segera-cek-blt-subsidi-gaji-cair-hari-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794047966/login-bsu-2022-di-sini-segera-cek-blt-subsidi-gaji-cair-hari-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794047966/login-bsu-2022-di-sini-segera-cek-blt-subsidi-gaji-cair-hari-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794047966/login-bsu-2022-di-sini-segera-cek-blt-subsidi-gaji-cair-hari-ini
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-125176170/info-loker-agustus-2022-pt-transportasi-jakarta-cari-pramudi-bus-cek-syarat-dan-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-125176170/info-loker-agustus-2022-pt-transportasi-jakarta-cari-pramudi-bus-cek-syarat-dan-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-125176170/info-loker-agustus-2022-pt-transportasi-jakarta-cari-pramudi-bus-cek-syarat-dan-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-125176170/info-loker-agustus-2022-pt-transportasi-jakarta-cari-pramudi-bus-cek-syarat-dan-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-125176170/info-loker-agustus-2022-pt-transportasi-jakarta-cari-pramudi-bus-cek-syarat-dan-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-125176170/info-loker-agustus-2022-pt-transportasi-jakarta-cari-pramudi-bus-cek-syarat-dan-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-125176170/info-loker-agustus-2022-pt-transportasi-jakarta-cari-pramudi-bus-cek-syarat-dan-kualifikasinya
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774048339/bsu-2022-sudah-cair-cek-rekening-dapat-rp1-juta-jika-muncul-tanda-ini
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774048339/bsu-2022-sudah-cair-cek-rekening-dapat-rp1-juta-jika-muncul-tanda-ini
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774048339/bsu-2022-sudah-cair-cek-rekening-dapat-rp1-juta-jika-muncul-tanda-ini
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774048339/bsu-2022-sudah-cair-cek-rekening-dapat-rp1-juta-jika-muncul-tanda-ini
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penyaluran dana BSU 2022 akan 

dilakukan oleh kemnaker.  

41. 03 

August 

2022 

Perluasan 

Kesempatan Kerja 

Berbasis Kawasan 

2022 untuk 

Mengurangi 

Pengangguran 

Positive Pewartasatu.com Kementerian Ketenagakerjaan 

melalui Direktorat Jenderal 

Pembinaan Penempatan Tenaga 

Kerja dan Perluasan Kesempatan 

Kerja (Binapenta & PKK) 

mengadakan Rapat Koordinasi 

Persiapan Pelaksanaan Perluasan 

Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan 

Tahun 2022. "Salah satu upayanya 

dengan mengimplementasikan 

Lompatan Ke-3 dari 9 Lompatan 

Ketenagakerjaan yaitu Transformasi 

Perluasan Kesempatan Kerja melalui 

kegiatan perluasan kesempatan 

kerja berbasis kawasan," kata 

Suhartono di Tangerang, Selasa 

(2/8/2022). 

42. 03 

August 

2022 

BSU 2022 Pasti Cair 

Bulan Agustus? Cek 

Nama Penerima 

Rp1 Juta di Sini 

Neutral Ayo Semarang Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan mengadakan 

program BPJS Ketenagakerjaan BSU 

2022 atau BLT subsidi gaji. Program 

bantuan BSU 2022 diberikan kepada 

para pekerja atau buruh yang 

terdampak pandemi covid 19. 

Program bantuan BSU 2022 

tersebut bertujuan untuk 

melindungi, mempertahankan dan 

meningkatkan ekonomi pekerja atau 

buruh dalam penanganan dampak 

covid 19. Apakah BLT subsidi gaji 

akan cair bulan Agustus?. 

43. 03 

August 

2022 

Job Fair Virtual Tiga 

Hari, Pemprov 

Sulawesi Utara 

Optimistis Tekan 

Angka 

Pengangguran 

Positive Exposenews.id Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Sulawesi Utara 

bekerjasama dengan Kementerian 

Tenaga Kerja kembali menggelar 

pameran Bursa Kerja (Job Fair) 

mulai hari ini hingga 5 Agustus 2022 

mendatang. Menariknya, job fair 

tiga hari ini dilakukan secara virtual 

oleh pencari kerja maupun 

perusahaan pencari tenaga kerja. 

Asisten 3 Pemprov Sulawesi Utara 

http://pewartasatu.com/perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan-2022-untuk-mengurangi-pengangguran
http://pewartasatu.com/perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan-2022-untuk-mengurangi-pengangguran
http://pewartasatu.com/perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan-2022-untuk-mengurangi-pengangguran
http://pewartasatu.com/perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan-2022-untuk-mengurangi-pengangguran
http://pewartasatu.com/perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan-2022-untuk-mengurangi-pengangguran
http://pewartasatu.com/perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan-2022-untuk-mengurangi-pengangguran
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774048584/bsu-2022-pasti-cair-bulan-agustus-cek-nama-penerima-rp1-juta-di-sini
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774048584/bsu-2022-pasti-cair-bulan-agustus-cek-nama-penerima-rp1-juta-di-sini
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774048584/bsu-2022-pasti-cair-bulan-agustus-cek-nama-penerima-rp1-juta-di-sini
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774048584/bsu-2022-pasti-cair-bulan-agustus-cek-nama-penerima-rp1-juta-di-sini
http://exposenews.id/2022/08/03/job-fair-virtual-tiga-hari-pemprov-sulut-optimistis-tekan-angka-pengangguran
http://exposenews.id/2022/08/03/job-fair-virtual-tiga-hari-pemprov-sulut-optimistis-tekan-angka-pengangguran
http://exposenews.id/2022/08/03/job-fair-virtual-tiga-hari-pemprov-sulut-optimistis-tekan-angka-pengangguran
http://exposenews.id/2022/08/03/job-fair-virtual-tiga-hari-pemprov-sulut-optimistis-tekan-angka-pengangguran
http://exposenews.id/2022/08/03/job-fair-virtual-tiga-hari-pemprov-sulut-optimistis-tekan-angka-pengangguran
http://exposenews.id/2022/08/03/job-fair-virtual-tiga-hari-pemprov-sulut-optimistis-tekan-angka-pengangguran
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Asiano Gammy Kawatu, saat 

membuka kegiatan, mengaku 

optimistis Job Fair ini, akan sangat 

bermanfaat dalam menekan jumlah 

pengangguran yang ada di Provinsi 

Sulawesi Utara. 

44. 03 

August 

2022 

Lowongan Kerja PT 

Transportasi 

Jakarta, Butuh 

Tenaga Pramudi 

Bus, Simak 

Kualifikasinya Disini 

- Agtv News 

Positive Agtvnews.com Dikutip dari unggahan Instagram 

resmi @kemnaker pada 3 Agustus 

2022, berikut beberapa kualifikasi 

dan deskripsi pekerjaan dalam 

lowongan kerja PT. Transportasi 

Jakarta posisi Pramudi Bus:- Usia 

minimal 27, maksimal 47 tahun- 

Memiliki SIM min.  

45. 03 

August 

2022 

Pemerintah target 

kemiskinan 

ekstrem berkurang 

1 persen per tahun 

Negative Antara Sulteng Wakil Presiden Ma'ruf Amin 

mengatakan pemerintah telah 

menargetkan pengurangan tingkat 

kemiskinan ekstrem sebesar 1 

persen setiap tahun hingga 2024. 

"Saya minta kita fokus menurunkan 

tingkat kemiskinan ekstrem minimal 

1 poin persentase setiap tahun, 

mulai tahun 2022 ini," kata Wapres 

Ma'ruf Amin saat memberikan 

pengantar rapat di istana wakil 

presiden Jakarta, Rabu. 

46. 03 

August 

2022 

Pemerintah target 

kemiskinan 

ekstrem berkurang 

1 persen per tahun 

Negative Antara Wakil Presiden Ma'ruf Amin 

mengatakan pemerintah telah 

menargetkan pengurangan tingkat 

kemiskinan ekstrem sebesar 1 

persen setiap tahun hingga 2024. 

"Saya minta kita fokus menurunkan 

tingkat kemiskinan ekstrem minimal 

1 poin persentase setiap tahun, 

mulai tahun 2022 ini," kata Wapres 

Ma'ruf Amin saat memberikan 

pengantar rapat di istana wakil 

presiden Jakarta, Rabu. Kemudian 

kemiskinan ekstrem di tahun 2021 

ada 2,14 persen dan di bulan Maret 

2022 turun ke 2,04 persen jadi 

jumlah orangnya sekitar 5,59 juta 

orang. 

http://www.agtvnews.com/ekonomi-bisnis/pr-584048787/lowongan-kerja-pt-transportasi-jakarta-butuh-tenaga-pramudi-bus-simak-kualifikasinya-disini
http://www.agtvnews.com/ekonomi-bisnis/pr-584048787/lowongan-kerja-pt-transportasi-jakarta-butuh-tenaga-pramudi-bus-simak-kualifikasinya-disini
http://www.agtvnews.com/ekonomi-bisnis/pr-584048787/lowongan-kerja-pt-transportasi-jakarta-butuh-tenaga-pramudi-bus-simak-kualifikasinya-disini
http://www.agtvnews.com/ekonomi-bisnis/pr-584048787/lowongan-kerja-pt-transportasi-jakarta-butuh-tenaga-pramudi-bus-simak-kualifikasinya-disini
http://www.agtvnews.com/ekonomi-bisnis/pr-584048787/lowongan-kerja-pt-transportasi-jakarta-butuh-tenaga-pramudi-bus-simak-kualifikasinya-disini
http://www.agtvnews.com/ekonomi-bisnis/pr-584048787/lowongan-kerja-pt-transportasi-jakarta-butuh-tenaga-pramudi-bus-simak-kualifikasinya-disini
http://www.agtvnews.com/ekonomi-bisnis/pr-584048787/lowongan-kerja-pt-transportasi-jakarta-butuh-tenaga-pramudi-bus-simak-kualifikasinya-disini
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3035937/pemerintah-target-kemiskinan-ekstrem-berkurang-1-persen-per-tahun
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3035937/pemerintah-target-kemiskinan-ekstrem-berkurang-1-persen-per-tahun
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3035937/pemerintah-target-kemiskinan-ekstrem-berkurang-1-persen-per-tahun
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3035937/pemerintah-target-kemiskinan-ekstrem-berkurang-1-persen-per-tahun
http://www.antaranews.com/berita/3035937/pemerintah-target-kemiskinan-ekstrem-berkurang-1-persen-per-tahun
http://www.antaranews.com/berita/3035937/pemerintah-target-kemiskinan-ekstrem-berkurang-1-persen-per-tahun
http://www.antaranews.com/berita/3035937/pemerintah-target-kemiskinan-ekstrem-berkurang-1-persen-per-tahun
http://www.antaranews.com/berita/3035937/pemerintah-target-kemiskinan-ekstrem-berkurang-1-persen-per-tahun
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47. 03 

August 

2022 

Pemerintah target 

kemiskinan 

ekstrem berkurang 

1 persen per tahun 

Negative Antara Kalteng Wakil Presiden Ma'ruf Amin 

mengatakan pemerintah telah 

menargetkan pengurangan tingkat 

kemiskinan ekstrem sebesar 1 

persen setiap tahun hingga 2024. 

"Saya minta kita fokus menurunkan 

tingkat kemiskinan ekstrem minimal 

1 poin persentase setiap tahun, 

mulai tahun 2022 ini," kata Wapres 

Ma'ruf Amin saat memberikan 

pengantar rapat di istana wakil 

presiden Jakarta, Rabu. 

48. 03 

August 

2022 

Pemerintah target 

kemiskinan 

ekstrem berkurang 

1 persen per tahun 

Negative Antara Jateng Wakil Presiden Ma'ruf Amin 

mengatakan pemerintah telah 

menargetkan pengurangan tingkat 

kemiskinan ekstrem sebesar 1 

persen setiap tahun hingga 

2024."Saya minta kita fokus 

menurunkan tingkat kemiskinan 

ekstrem minimal 1 poin persentase 

setiap tahun, mulai tahun 2022 ini," 

kata Wapres Ma'ruf Amin saat 

memberikan pengantar rapat di 

istana wakil presiden Jakarta, Rabu. 

Kemudian kemiskinan ekstrem di 

tahun 2021 ada 2,14 persen dan di 

bulan Maret 2022 turun ke 2,04 

persen jadi jumlah orangnya sekitar 

5,59 juta orang.  

49. 03 

August 

2022 

Tunggu Arahan 

Jokowi, BSU 2022 

Siap Cair Agustus? 

Ini Keterangan 

Resmi Kemnaker 

Positive Ayo Semarang Staf khusus Menteri 

ketenagakerjaan menyampaikan 

penyaluran dana BSU 2022 masih 

menunggu kepastian dan arahan 

dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Kabar terkait kapan cair BSU 2022 

atau BLT subsidi gaji BPJS 

Ketenagakerjaan sudah sangat 

ditunggu oleh para calon penerima. 

Kabarnya, Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) siap 

untuk mencairkan dana bantuan 

BSU 2022 kepada penerima melalui 

jaringan bank Himbara.  

http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3035937/pemerintah-target-kemiskinan-ekstrem-berkurang-1-persen-per-tahun
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3035937/pemerintah-target-kemiskinan-ekstrem-berkurang-1-persen-per-tahun
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3035937/pemerintah-target-kemiskinan-ekstrem-berkurang-1-persen-per-tahun
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3035937/pemerintah-target-kemiskinan-ekstrem-berkurang-1-persen-per-tahun
http://jateng.antaranews.com/nasional/berita/3035937/pemerintah-target-kemiskinan-ekstrem-berkurang-1-persen-per-tahun
http://jateng.antaranews.com/nasional/berita/3035937/pemerintah-target-kemiskinan-ekstrem-berkurang-1-persen-per-tahun
http://jateng.antaranews.com/nasional/berita/3035937/pemerintah-target-kemiskinan-ekstrem-berkurang-1-persen-per-tahun
http://jateng.antaranews.com/nasional/berita/3035937/pemerintah-target-kemiskinan-ekstrem-berkurang-1-persen-per-tahun
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774048817/tunggu-arahan-jokowi-bsu-2022-siap-cair-agustus-ini-keterangan-resmi-kemnaker
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774048817/tunggu-arahan-jokowi-bsu-2022-siap-cair-agustus-ini-keterangan-resmi-kemnaker
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774048817/tunggu-arahan-jokowi-bsu-2022-siap-cair-agustus-ini-keterangan-resmi-kemnaker
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774048817/tunggu-arahan-jokowi-bsu-2022-siap-cair-agustus-ini-keterangan-resmi-kemnaker
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774048817/tunggu-arahan-jokowi-bsu-2022-siap-cair-agustus-ini-keterangan-resmi-kemnaker
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50. 03 

August 

2022 

BSU 2022 Cair? Ini 

Pesan Menaker Ida 

Fauziyah untuk 

Penerima BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 

Neutral Ayo Bandung Meski belum ada kepastian tanggal 

BSU 2022 kapan cair, tetapi dengan 

pesan dari Menaker Ida Fauziyah 

diharapkan bisa sedikit mengobati 

rasa penasaran dari para penerima 

Bantuan Subsidi Upah. Selain itu, 

pernyataan dari Menaker Ida 

Fauziyah juga menjadi pertanda 

bahwa BSU BPJS Ketenagakerjaan 

itu ada dan tidak dibatalkan 

penyalurannya. Memasuki awal 

Agustus, BSU 2022 kapan cair masih 

menjadi pertanyaan yang hangat 

diperbincangkan. Program BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 dalam upaya 

pemerintah meningkatkan ekonomi 

dan daya beli masyarakat pasca 

menurunnya pandemi COVID-19. 

51. 03 

August 

2022 

Pemerintah target 

kemiskinan 

ekstrem berkurang 

1 persen per tahun 

Negative Antara Sumut Wakil Presiden Ma'ruf Amin 

mengatakan pemerintah telah 

menargetkan pengurangan tingkat 

kemiskinan ekstrem sebesar 1 

persen setiap tahun hingga 2024. 

"Saya minta kita fokus menurunkan 

tingkat kemiskinan ekstrem minimal 

1 poin persentase setiap tahun, 

mulai tahun 2022 ini," kata Wapres 

Ma'ruf Amin saat memberikan 

pengantar rapat di istana wakil 

presiden Jakarta, Rabu. Kemudian 

kemiskinan ekstrem di tahun 2021 

ada 2,14 persen dan di bulan Maret 

2022 turun ke 2,04 persen jadi 

jumlah orangnya sekitar 5,59 juta 

orang. Wapres Ma'ruf 

menyampaikan hal tersebut saat 

memimpin rapat pleno percepatan 

penghapusan kemiskinan ekstrem 

selaku Ketua Tim Nasional 

Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan (TNP2K) sekaligus selaku 

koordinator pelaksanaan Instruksi 

Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-794048670/bsu-2022-cair-ini-pesan-menaker-ida-fauziyah-untuk-penerima-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794048670/bsu-2022-cair-ini-pesan-menaker-ida-fauziyah-untuk-penerima-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794048670/bsu-2022-cair-ini-pesan-menaker-ida-fauziyah-untuk-penerima-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794048670/bsu-2022-cair-ini-pesan-menaker-ida-fauziyah-untuk-penerima-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794048670/bsu-2022-cair-ini-pesan-menaker-ida-fauziyah-untuk-penerima-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3035937/pemerintah-target-kemiskinan-ekstrem-berkurang-1-persen-per-tahun
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3035937/pemerintah-target-kemiskinan-ekstrem-berkurang-1-persen-per-tahun
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3035937/pemerintah-target-kemiskinan-ekstrem-berkurang-1-persen-per-tahun
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3035937/pemerintah-target-kemiskinan-ekstrem-berkurang-1-persen-per-tahun
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2022 tentang Percepatan 

Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. 

52. 03 

August 

2022 

Koalisi SPSK Minta 

Kemnaker Buka 

Informasi Soal 

Sistem Satu Kanal 

Penempatan PMI 

ke Malaysia 

Neutral Rakyatsumut.com Koalisi Publik Untuk Perbaikan SPSK 

(Koalisi SPSK) mendesak 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) membuka informasi 

soal _one channel system_ (OCS) 

atau sistem satu kanal yang 

digunakan dalam penempatan 

pekerja migran Indonesia (PMI) di 

Malaysia. Koordinator Koalisi SPSK, 

Fuad Adnan mengatakan 

pemerintah tidak pernah 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_ 

system yang diklaim menjadi jalan 

terbaik untuk mencegah eksploitasi 

PMI di Malaysia. Serta memastikan 

bahwa sistem satu kanal terbuka 

bagi semua pemangku kepentingan 

_(stakeholder)_ penempatan PMI ke 

Malaysia. 

53. 03 

August 

2022 

Pemerintah target 

kemiskinan 

ekstrem berkurang 

1 persen per tahun 

Negative Antara Papua Wakil Presiden Ma'ruf Amin 

mengatakan pemerintah telah 

menargetkan pengurangan tingkat 

kemiskinan ekstrem sebesar 1 

persen setiap tahun hingga 2024. 

"Saya minta kita fokus menurunkan 

tingkat kemiskinan ekstrem minimal 

1 poin persentase setiap tahun, 

mulai tahun 2022 ini," kata Wapres 

Ma'ruf Amin saat memberikan 

pengantar rapat di istana wakil 

presiden Jakarta, Rabu. Kemudian 

kemiskinan ekstrem di tahun 2021 

ada 2,14 persen dan di bulan Maret 

2022 turun ke 2,04 persen jadi 

jumlah orangnya sekitar 5,59 juta 

orang. Wapres Ma'ruf 

menyampaikan hal tersebut saat 

http://rakyatsumut.com/2022/08/03/koalisi-spsk-minta-kemnaker-buka-informasi-soal-sistem-satu-kanal-penempatan-pmi-ke-malaysia
http://rakyatsumut.com/2022/08/03/koalisi-spsk-minta-kemnaker-buka-informasi-soal-sistem-satu-kanal-penempatan-pmi-ke-malaysia
http://rakyatsumut.com/2022/08/03/koalisi-spsk-minta-kemnaker-buka-informasi-soal-sistem-satu-kanal-penempatan-pmi-ke-malaysia
http://rakyatsumut.com/2022/08/03/koalisi-spsk-minta-kemnaker-buka-informasi-soal-sistem-satu-kanal-penempatan-pmi-ke-malaysia
http://rakyatsumut.com/2022/08/03/koalisi-spsk-minta-kemnaker-buka-informasi-soal-sistem-satu-kanal-penempatan-pmi-ke-malaysia
http://rakyatsumut.com/2022/08/03/koalisi-spsk-minta-kemnaker-buka-informasi-soal-sistem-satu-kanal-penempatan-pmi-ke-malaysia
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3035937/pemerintah-target-kemiskinan-ekstrem-berkurang-1-persen-per-tahun
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3035937/pemerintah-target-kemiskinan-ekstrem-berkurang-1-persen-per-tahun
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3035937/pemerintah-target-kemiskinan-ekstrem-berkurang-1-persen-per-tahun
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3035937/pemerintah-target-kemiskinan-ekstrem-berkurang-1-persen-per-tahun
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memimpin rapat pleno percepatan 

penghapusan kemiskinan ekstrem 

selaku Ketua Tim Nasional 

Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan (TNP2K) sekaligus selaku 

koordinator pelaksanaan Instruksi 

Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 

2022 tentang Percepatan 

Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. 

54. 03 

August 

2022 

Pemerintah target 

kemiskinan 

ekstrem berkurang 

1 persen per tahun 

Negative Antara Riau Wakil Presiden Ma'ruf Amin 

mengatakan pemerintah telah 

menargetkan pengurangan tingkat 

kemiskinan ekstrem sebesar 1 

persen setiap tahun hingga 2024. 

"Saya minta kita fokus menurunkan 

tingkat kemiskinan ekstrem minimal 

1 poin persentase setiap tahun, 

mulai tahun 2022 ini," kata Wapres 

Ma'ruf Amin saat memberikan 

pengantar rapat di istana wakil 

presiden Jakarta, Rabu. Kemudian 

kemiskinan ekstrem di tahun 2021 

ada 2,14 persen dan di bulan Maret 

2022 turun ke 2,04 persen jadi 

jumlah orangnya sekitar 5,59 juta 

orang. Wapres Ma'ruf 

menyampaikan hal tersebut saat 

memimpin rapat pleno percepatan 

penghapusan kemiskinan ekstrem 

selaku Ketua Tim Nasional 

Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan (TNP2K) sekaligus selaku 

koordinator pelaksanaan Instruksi 

Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 

2022 tentang Percepatan 

Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. 

55. 03 

August 

2022 

Wapres: 

Pemerintah 

targetkan 

kemiskinan 

ekstrem berkurang 

1 persen per tahun 

Negative Antara Kalteng "Saya minta kita fokus menurunkan 

tingkat kemiskinan ekstrem minimal 

1 poin persentase setiap tahun, 

mulai tahun 2022 ini," kata Wapres 

Ma'ruf Amin saat memberikan 

pengantar rapat di istana wakil 

presiden Jakarta, Rabu. Wapres 

Ma'ruf menyampaikan hal tersebut 

http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3035937/pemerintah-target-kemiskinan-ekstrem-berkurang-1-persen-per-tahun
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3035937/pemerintah-target-kemiskinan-ekstrem-berkurang-1-persen-per-tahun
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3035937/pemerintah-target-kemiskinan-ekstrem-berkurang-1-persen-per-tahun
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3035937/pemerintah-target-kemiskinan-ekstrem-berkurang-1-persen-per-tahun
http://makassar.antaranews.com/berita/413217/wapres-pemerintah-targetkan-kemiskinan-ekstrem-berkurang-1-persen-per-tahun
http://makassar.antaranews.com/berita/413217/wapres-pemerintah-targetkan-kemiskinan-ekstrem-berkurang-1-persen-per-tahun
http://makassar.antaranews.com/berita/413217/wapres-pemerintah-targetkan-kemiskinan-ekstrem-berkurang-1-persen-per-tahun
http://makassar.antaranews.com/berita/413217/wapres-pemerintah-targetkan-kemiskinan-ekstrem-berkurang-1-persen-per-tahun
http://makassar.antaranews.com/berita/413217/wapres-pemerintah-targetkan-kemiskinan-ekstrem-berkurang-1-persen-per-tahun
http://makassar.antaranews.com/berita/413217/wapres-pemerintah-targetkan-kemiskinan-ekstrem-berkurang-1-persen-per-tahun
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saat memimpin rapat pleno 

percepatan penghapusan 

kemiskinan ekstrem selaku Ketua 

Tim Nasional Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan 

(TNP2K) sekaligus selaku 

koordinator pelaksanaan Instruksi 

Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 

2022 tentang Percepatan 

Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. 

Pengalaman global mengajarkan 

ada dua kunci utama penurunan 

kemiskinan ekstrem secara efektif 

yakni konvergensi program dan 

perbaikan akurasi pensasarannya," 

ucap Wapres. Pemerintah, menurut 

Wapres, juga sudah memiliki tiga 

instrumen kebijakan. 

56. 03 

August 

2022 

Hari Ini Terakhir! 

Cek Lowongan 

Kerja Kimia Farma 

Khusus D3 Farmasi, 

Ini Syarat dan Cara 

Melamarnya 

Neutral Tribun News Jakarta Hari ini terakhir! Cek lowongan kerja 

Kimia Farma khusus lulusan D3 

farmasi, ini syarat dan posisi yang 

dibutuhkan. PT Kimia Farma Apotek 

membuka lowongan kerja yang 

nantinya akan mengisi posisi 

Apoteker Pendamping. Kimia Farma 

Apotek merupakan perusahaan 

yang resmi didirikan pada 4 Januari 

2003. 

57. 03 

August 

2022 

Pemprov Jawa 

Tengah dan 

Kemnaker RI Gelar 

"Virtual Job Fair", 

Ada 280 Lowongan 

Neutral Portal Jateng Ia menyebut, ajang ini merupakan 

kerja sama Pemprov Jawa Tengah 

dengan Kemnaker RI. Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah dan 

Kementerian Tenaga Kerja 

(Kemnaker) RI menggelar Virtual Job 

Fair Akbar Jawa Tengah 2022. Ajang 

itu dapat diakses melalui 

jobfair.kemnaker.go.id. Sub 

Koordinator Penempatan Tenaga 

Kerja Disnakertrans Jawa Tengah 

Ardi Nugroho mengatakan, hingga 

Rabu siang pukul 13.00 WIB, sudah 

ada 1.973 pelamar yang mendaftar 

pada kegiatan tersebut. Sementara, 

daftar perusahaan penyedia kerja 

http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/03/hari-ini-terakhir-cek-lowongan-kerja-kimia-farma-khusus-d3-farmasi-ini-syarat-dan-cara-melamarnya
http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/03/hari-ini-terakhir-cek-lowongan-kerja-kimia-farma-khusus-d3-farmasi-ini-syarat-dan-cara-melamarnya
http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/03/hari-ini-terakhir-cek-lowongan-kerja-kimia-farma-khusus-d3-farmasi-ini-syarat-dan-cara-melamarnya
http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/03/hari-ini-terakhir-cek-lowongan-kerja-kimia-farma-khusus-d3-farmasi-ini-syarat-dan-cara-melamarnya
http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/03/hari-ini-terakhir-cek-lowongan-kerja-kimia-farma-khusus-d3-farmasi-ini-syarat-dan-cara-melamarnya
http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/03/hari-ini-terakhir-cek-lowongan-kerja-kimia-farma-khusus-d3-farmasi-ini-syarat-dan-cara-melamarnya
http://jatengprov.go.id/publik/pemprov-jateng-dan-kemnaker-ri-gelar-virtual-job-fair-ada-280-lowongan
http://jatengprov.go.id/publik/pemprov-jateng-dan-kemnaker-ri-gelar-virtual-job-fair-ada-280-lowongan
http://jatengprov.go.id/publik/pemprov-jateng-dan-kemnaker-ri-gelar-virtual-job-fair-ada-280-lowongan
http://jatengprov.go.id/publik/pemprov-jateng-dan-kemnaker-ri-gelar-virtual-job-fair-ada-280-lowongan
http://jatengprov.go.id/publik/pemprov-jateng-dan-kemnaker-ri-gelar-virtual-job-fair-ada-280-lowongan
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dapat dilihat pada 

jobfair.kemnaker.go.id. Ia 

menyebut, job fair ini adalah pilot 

project dari Kemnaker RI. 

58. 03 

August 

2022 

BSU 2022 Rp1 Juta 

Cair ke Rekening 

Hari ini? Ini 

Bocoran Resmi 

Kemnaker dan BPJS 

Ketenagakerjaan 

Positive Ayo Semarang Banyak calon penerima yang 

menanyakan apakah BSU 2022 atau 

BLT subsidi gaji Rp1 juta cair hari 

ini?. Senada dengan kemnaker, BPJS 

Ketenagakerjaan sebagai pihak 

penyedia data saat ini masih 

mempersiapkan data sesuai dengan 

kriteria yang sudah diatur dalam 

regulasi. Para calon penerima dana 

bantuan sedang menantikan 

kepastian BSU 2022 cair. Pada 

awalnya BSU 2022 rencana akan cair 

pada April lalu, namun hingga saat 

ini belum juga diterima oleh para 

pekerja. 

59. 03 

August 

2022 

ASEAN Bahas Kerja 

Sama Sistem 

Informasi Pasar 

Kerja 

Positive Assets.rri.co.id KBRN, Jakarta: Negara ASEAN 

mengadakan pertemuan teknis 

terkait penguatan sistem informasi 

pasar kerja (Labour Market 

Information System/LMIS). "Ini 

merupakan momentum yang 

signifikan untuk mewujudkan 

harmonisasi dan kerja sama antar 

negara anggota ASEAN khususnya 

dalam peningkatan Sistem Informasi 

Pasar Tenaga Kerja," kata Sekretaris 

Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar 

Sanusi, saat membuka workshop di 

Jakarta, Rabu (3/8/2022). Anwar 

menambahkan, guna meningkatkan 

keterampilan dan perbaikan dari 

aspek ketenagakerjaan negara 

anggota ASEAN harus memiliki LMIS 

yang kuat serta terhubung. Ia 

menegaskan, setelah pelaksanaan 

workshop LMIS ini, akan dirumuskan 

beberapa langkah untuk lebih 

mengoperasionalkan berbagai 

komitmen negara ASEAN. 

http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774049058/bsu-2022-rp1-juta-cair-ke-rekening-hari-ini-ini-bocoran-resmi-kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774049058/bsu-2022-rp1-juta-cair-ke-rekening-hari-ini-ini-bocoran-resmi-kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774049058/bsu-2022-rp1-juta-cair-ke-rekening-hari-ini-ini-bocoran-resmi-kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774049058/bsu-2022-rp1-juta-cair-ke-rekening-hari-ini-ini-bocoran-resmi-kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774049058/bsu-2022-rp1-juta-cair-ke-rekening-hari-ini-ini-bocoran-resmi-kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774049058/bsu-2022-rp1-juta-cair-ke-rekening-hari-ini-ini-bocoran-resmi-kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerjaan
http://assets.rri.co.id/internasional/1565519/asean-bahas-kerja-sama-sistem-informasi-pasar-kerja
http://assets.rri.co.id/internasional/1565519/asean-bahas-kerja-sama-sistem-informasi-pasar-kerja
http://assets.rri.co.id/internasional/1565519/asean-bahas-kerja-sama-sistem-informasi-pasar-kerja
http://assets.rri.co.id/internasional/1565519/asean-bahas-kerja-sama-sistem-informasi-pasar-kerja
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60. 03 

August 

2022 

Sejumlah Negara 

Anggota ASEAN 

Bahas Kerja Sama 

Penguatan Sistem 

Informasi Pasar 

Kerja 

Positive Wartapembaruan.co.id Sejumlah Negara Anggota ASEAN 

Bahas Kerja Sama Penguatan Sistem 

Informasi Pasar Kerja. Jakarta, 

Wartapembaruan.co.id- Sejumlah 

negara anggota ASEAN mengadakan 

pertemuan teknis terkait penguatan 

sistem informasi pasar kerja (Labour 

Market Information System/LMIS) di 

Negara-negara ASEAN, sebagai 

dasar untuk meningkatkan 

keterampilan dan kebijakan 

pembangunan ketenagakerjaan. 

Workshop ini perlu dilakukan 

mengingat Negara-negara ASEAN 

memiliki potensi luar biasa, 

terutama dari sisi SDM. "Ini 

merupakan momentum yang 

signifikan untuk mewujudkan 

harmonisasi dan kerja sama antar 

negara anggota ASEAN khususnya 

dalam peningkatan Sistem Informasi 

Pasar Tenaga Kerja," ujar Anwar 

Sanusi saat membuka workshop di 

Jakarta, Rabu (3/8/2022). 

61. 03 

August 

2022 

ASEAN Bahas Kerja 

Sama Penguatan 

Sistem Informasi 

Pasar Kerja 

Positive Media Indonesia SEJUMLAH negara ASEAN 

mengadakan pertemuan teknis 

terkait penguatan sistem informasi 

pasar kerja (Labour Market 

Information System/LMIS) di 

Negara-negara ASEAN, sebagai 

dasar untuk meningkatkan 

keterampilan dan kebijakan 

pembangunan ketenagakerjaan. 

Workshop perlu dilakukan 

mengingat Negara-negara ASEAN 

memiliki potensi luar biasa, 

terutama dari sisi SDM. "Ini 

merupakan momentum yang 

signifikan untuk mewujudkan 

harmonisasi dan kerja sama antar 

negara anggota ASEAN khususnya 

dalam peningkatan Sistem Informasi 

Pasar Tenaga Kerja," ungkapnya, 

Rabu (3/8). Dia menambahkan, 

Negara Anggota ASEAN harus 

http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/sejumlah-negara-anggota-asean-bahas.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/sejumlah-negara-anggota-asean-bahas.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/sejumlah-negara-anggota-asean-bahas.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/sejumlah-negara-anggota-asean-bahas.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/sejumlah-negara-anggota-asean-bahas.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/sejumlah-negara-anggota-asean-bahas.html
http://mediaindonesia.com/ekonomi/511998/asean-bahas-kerja-sama-penguatan-sistem-informasi-pasar-kerja
http://mediaindonesia.com/ekonomi/511998/asean-bahas-kerja-sama-penguatan-sistem-informasi-pasar-kerja
http://mediaindonesia.com/ekonomi/511998/asean-bahas-kerja-sama-penguatan-sistem-informasi-pasar-kerja
http://mediaindonesia.com/ekonomi/511998/asean-bahas-kerja-sama-penguatan-sistem-informasi-pasar-kerja
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memiliki LMIS yang kuat, dan 

terhubung di masing-masing negara 

untuk meningkatkan keterampilan 

juga perbaikan dari aspek 

ketenagakerjaan. 

62. 03 

August 

2022 

5,56 Juta Penduduk 

RI Miskin Ekstrem 

per Maret 2022 

Negative Paperlane Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian Airlangga Hartarto 

mengatakan total masyarakat yang 

masuk kategori kemiskinan ekstrem 

mencapai 5,59 juta per Maret 2022. 

Lalu, turun menjadi 2,04 persen 

pada Maret 2022. "Kemudian 

kemiskinan ekstrem pada 2021 ada 

2,14 persen dan Maret 2022 turun 

ke 2,04 persen dengan standar 

kemiskinan 11.633. Airlangga 

mengatakan tingkat kemiskinan 

ekstrem sebesar 2,14 persen pada 

2021. 

63. 03 

August 

2022 

ASEAN Bahas Kerja 

Sama Sistem 

Informasi Pasar 

Kerja 

Positive Rrinews Negara ASEAN mengadakan 

pertemuan teknis terkait penguatan 

sistem informasi pasar kerja (Labour 

Market Information System/LMIS). 

"Ini merupakan momentum yang 

signifikan untuk mewujudkan 

harmonisasi dan kerja sama antar 

negara anggota ASEAN khususnya 

dalam peningkatan Sistem Informasi 

Pasar Tenaga Kerja," kata Sekretaris 

Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar 

Sanusi, saat membuka workshop di 

Jakarta, Rabu (3/8/2022). Anwar 

menambahkan, guna meningkatkan 

keterampilan dan perbaikan dari 

aspek ketenagakerjaan negara 

anggota ASEAN harus memiliki LMIS 

yang kuat serta terhubung. Ia 

menegaskan, setelah pelaksanaan 

workshop LMIS ini, akan dirumuskan 

beberapa langkah untuk lebih 

mengoperasionalkan berbagai 

komitmen negara ASEAN. 

http://paperplane-tm.site/5-56-juta-penduduk-ri-miskin-ekstrem-per-maret-2022-20250.html
http://paperplane-tm.site/5-56-juta-penduduk-ri-miskin-ekstrem-per-maret-2022-20250.html
http://paperplane-tm.site/5-56-juta-penduduk-ri-miskin-ekstrem-per-maret-2022-20250.html
http://rri.co.id/internasional/1565519/asean-bahas-kerja-sama-sistem-informasi-pasar-kerja
http://rri.co.id/internasional/1565519/asean-bahas-kerja-sama-sistem-informasi-pasar-kerja
http://rri.co.id/internasional/1565519/asean-bahas-kerja-sama-sistem-informasi-pasar-kerja
http://rri.co.id/internasional/1565519/asean-bahas-kerja-sama-sistem-informasi-pasar-kerja
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64. 03 

August 

2022 

Simak Info 

Lowongan Kerja PT 

Transportasi 

Jakarta Bagian 

Pengemudi Bus! 

Neutral Pikiran Rakyat 

Tasikmalaya 

Pada saat ini PT Transportasi Jakarta 

sedang membuka kesempatan 

kepada para pencari lowongan kerja 

(loker). Bagian yang tersedia untuk 

lowongan kerja PT Transportasi 

Jakarta yaitu pengemudi bus. Salah 

satu persyaratan untuk melamar ke 

PT Transportasi Jakarta yaitu 

memiliki minimal B1 umum atau B2 

umum, seperti dilansir 

PikiranRakyat-Tasikmalaya.com. 

Dari akun Instagram @kemnaker. 

Lalu, apa saja kualifikasi dan 

deskripsi pekerjaan di PT 

Transportasi Jakarta? simak 

penjelasan lowongan kerja berikut 

ini. 

65. 03 

August 

2022 

ASEAN 

Kembangkan 

Sistem Informasi 

Pasar Kerja 

Neutral Vibiz Media Kementerian Ketenagakerjaan 

menyebut bahwa negara-negara 

ASEAN memiliki potensi luar biasa, 

terutama dari sisi sumber daya 

manusia (SDM), juga kawasan yang 

tumbuh secara ekonomi, sosial serta 

geopolitik yang semakin kuat. "Ini 

merupakan momentum yang 

signifikan untuk mewujudkan 

harmonisasi dan kerja sama antar 

negara anggota ASEAN khususnya 

dalam peningkatan Sistem Informasi 

Pasar Tenaga Kerja," jelas Sekretaris 

Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan Anwar Sanusi saat 

membuka workshop di Jakarta, 

pada Rabu, 3 Agustus 2022. Negara-

negara Anggota ASEAN, lanjutnya, 

harus memiliki LMIS yang kuat, dan 

terhubung di masing-masing negara 

untuk meningkatkan keterampilan 

juga perbaikan dari aspek 

ketenagakerjaan. Untuk itu, penting 

merumuskan beberapa langkah 

mengoperasionalkan berbagai 

komitmen negara ASEAN. 

http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065178775/simak-info-lowongan-kerja-pt-transportasi-jakarta-bagian-pengemudi-bus
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065178775/simak-info-lowongan-kerja-pt-transportasi-jakarta-bagian-pengemudi-bus
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065178775/simak-info-lowongan-kerja-pt-transportasi-jakarta-bagian-pengemudi-bus
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065178775/simak-info-lowongan-kerja-pt-transportasi-jakarta-bagian-pengemudi-bus
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065178775/simak-info-lowongan-kerja-pt-transportasi-jakarta-bagian-pengemudi-bus
http://www.vibizmedia.com/2022/08/03/asean-kembangkan-sistem-informasi-pasar-kerja
http://www.vibizmedia.com/2022/08/03/asean-kembangkan-sistem-informasi-pasar-kerja
http://www.vibizmedia.com/2022/08/03/asean-kembangkan-sistem-informasi-pasar-kerja
http://www.vibizmedia.com/2022/08/03/asean-kembangkan-sistem-informasi-pasar-kerja
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66. 03 

August 

2022 

Kemnaker Bahas 

Perluasan 

Kesempatan Kerja 

Berbasis Kawasan 

2022 untuk Kurangi 

Pengangguran 

Positive Pripos Kementerian Ketenagakerjaan 

melalui Direktorat Jenderal 

Pembinaan Penempatan Tenaga 

Kerja dan Perluasan Kesempatan 

Kerja (Binapenta & PKK) 

mengadakan Rapat Koordinasi 

Persiapan Pelaksanaan Perluasan 

Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan 

Tahun 2022. Salah satu upayanya 

dengan mengimplementasikan 

Lompatan Ke-3 dari 9 Lompatan 

Ketenagakerjaan yaitu Transformasi 

Perluasan Kesempatan Kerja melalui 

kegiatan perluasan kesempatan 

kerja berbasis kawasan," kata 

Suhartono di Tangerang, Selasa 

(2/8/2022). Ia membeberkan, pada 

tahun 2022 ini, sebanyak 15 

kawasan telah dipilih berdasarkan 

kriteria yang tertera dalam Kepmen 

Nomor 38 Tahun 2022 yaitu 

Kawasan Wisata Super Prioritas, 

Daerah 3T (Terluar, Terdepan, dan 

Tertinggal), Kawasan Perkotaan, dan 

Kawasan Berbasis Potensi Unggulan 

Daerah; Berbasis Afirmasi (Provinsi 

Papua & Papua Barat, Daerah 

Kantong Pekerja Migran Indonesia, 

Daerah dengan Tingkat 

Pengangguran Tinggi dan 

Kemiskinan Ekstrim, dan Daerah 

Rawan Bencana). Direktur Jenderal 

Binapenta & PKK Kemnaker, 

Suhartono mengatakan, kegiatan 

perluasan kesempatan kerja 

berbasis kawasan tahun 2022 

merupakan upaya untuk 

mengurangi pengangguran dan 

menciptakan alternatif peluang 

untuk masyarakat ekonomi kecil 

dan menengah yang menjadi bagian 

paling besar dalam struktur 

ekonomi bangsa ini. 

http://pripos.id/kemnaker-bahas-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan-2022-untuk-kurangi-pengangguran
http://pripos.id/kemnaker-bahas-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan-2022-untuk-kurangi-pengangguran
http://pripos.id/kemnaker-bahas-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan-2022-untuk-kurangi-pengangguran
http://pripos.id/kemnaker-bahas-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan-2022-untuk-kurangi-pengangguran
http://pripos.id/kemnaker-bahas-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan-2022-untuk-kurangi-pengangguran
http://pripos.id/kemnaker-bahas-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan-2022-untuk-kurangi-pengangguran
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67. 03 

August 

2022 

Kurangi 

Pengangguran, 

Kemnaker Bahas 

Perluasan 

Kesempatan Kerja 

Berbasis Kawasan 

Positive Seputar Cibubur Kementerian Ketenagakerjaan 

melalui Direktorat Jenderal 

Pembinaan Penempatan Tenaga 

Kerja dan Perluasan Kesempatan 

Kerja (Binapenta & PKK) 

mengadakan Rapat Koordinasi 

Persiapan Pelaksanaan Perluasan 

Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan 

Tahun 2022. Salah satu upayanya 

dengan mengimplementasikan 

Lompatan Ke-3 dari 9 Lompatan 

Ketenagakerjaan yaitu Transformasi 

Perluasan Kesempatan Kerja melalui 

kegiatan perluasan kesempatan 

kerja berbasis kawasan," kata 

Suhartono di Tangerang, Selasa 

(2/8/2022). Ia membeberkan, pada 

tahun 2022 ini, sebanyak 15 

kawasan telah dipilih berdasarkan 

kriteria yang tertera dalam Kepmen 

Nomor 38 Tahun 2022 yaitu 

Kawasan Wisata Super Prioritas, 

Daerah 3T (Terluar, Terdepan, dan 

Tertinggal), Kawasan Perkotaan, dan 

Kawasan Berbasis Potensi Unggulan 

Daerah; Berbasis Afirmasi (Provinsi 

Papua & Papua Barat, Daerah 

Kantong Pekerja Migran Indonesia, 

Daerah dengan Tingkat 

Pengangguran Tinggi dan 

Kemiskinan Ekstrim, dan Daerah 

Rawan Bencana). Direktur Jenderal 

Binapenta & PKK Kemnaker, 

Suhartono mengatakan, kegiatan 

perluasan kesempatan kerja 

berbasis kawasan tahun 2022 

merupakan upaya untuk 

mengurangi pengangguran dan 

menciptakan alternatif peluang 

untuk masyarakat ekonomi kecil 

dan menengah yang menjadi bagian 

paling besar dalam struktur 

ekonomi bangsa ini. 

http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785179339/kurangi-pengangguran-kemnaker-bahas-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785179339/kurangi-pengangguran-kemnaker-bahas-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785179339/kurangi-pengangguran-kemnaker-bahas-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785179339/kurangi-pengangguran-kemnaker-bahas-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785179339/kurangi-pengangguran-kemnaker-bahas-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785179339/kurangi-pengangguran-kemnaker-bahas-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan
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68. 03 

August 

2022 

Siapkan 280 

Lowongan Kerja, 

Pemprov Jawa 

Tengah dan 

Kemnaker Gelar 

Virtual Job Fair - 

Dobrak 

Positive Dobrak.co Pemerintah Provinsi (Pemprov) 

Jawa Tengah (Jawa Tengah) dan 

Kementerian Ketenagakerjaan ( 

Kemnaker ) menggelar Virtual Job 

Fair Akbar Jawa Tengah 2022. Sub 

Koordinator Penempatan Tenaga 

Kerja Disnakertrans Jawa Tengah 

Ardi Nugroho mengatakan, hingga 

Rabu siang pukul 13.00 WIB, sudah 

ada 1.973 pelamar yang mendaftar 

pada kegiatan tersebut. Ia 

menyebut, ajang ini merupakan 

kerja sama Pemprov Jawa Tengah 

dengan Kemnaker RI. Jawa Tengah 

menjadi satu di antara banyak 

provinsi yang ditunjuk, mengingat 

daerah yang dipimpin oleh Ganjar 

Pranowo ini, memiliki 

perkembangan perusahaan yang 

banyak dan berlimpahnya potensi 

tenaga kerja. 

69. 03 

August 

2022 

5,56 Juta Penduduk 

RI Miskin Ekstrem 

per Maret 2022 

Negative Beritabaru.news Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian Airlangga Hartarto 

mengatakan 5,56 juta jiwa masuk 

kelompok kemiskinan ekstrem per 

Maret 2022. Jakarta, CNN 

Indonesia--. Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian Airlangga 

Hartarto mengatakan total 

masyarakat yang masuk kategori 

kemiskinan ekstrem mencapai 5,59 

juta per Maret 2022. Lalu, turun 

menjadi 2,04 persen pada Maret 

2022. "Kemudian kemiskinan 

ekstrem pada 2021 ada 2,14 persen 

dan Maret 2022 turun ke 2,04 

persen dengan standar kemiskinan 

11.633. 

70. 03 

August 

2022 

5,56 Juta Penduduk 

RI Miskin Ekstrem 

per Maret 2022 

Negative Cnn Indonesia Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian Airlangga Hartarto 

mengatakan total masyarakat yang 

masuk kategori kemiskinan ekstrem 

mencapai 5,59 juta per Maret 2022. 

Lalu, turun menjadi 2,04 persen 

http://www.dobrak.co/news/pr-934050004/siapkan-280-lowongan-kerja-pemprov-jateng-dan-kemnaker-gelar-virtual-job-fair
http://www.dobrak.co/news/pr-934050004/siapkan-280-lowongan-kerja-pemprov-jateng-dan-kemnaker-gelar-virtual-job-fair
http://www.dobrak.co/news/pr-934050004/siapkan-280-lowongan-kerja-pemprov-jateng-dan-kemnaker-gelar-virtual-job-fair
http://www.dobrak.co/news/pr-934050004/siapkan-280-lowongan-kerja-pemprov-jateng-dan-kemnaker-gelar-virtual-job-fair
http://www.dobrak.co/news/pr-934050004/siapkan-280-lowongan-kerja-pemprov-jateng-dan-kemnaker-gelar-virtual-job-fair
http://www.dobrak.co/news/pr-934050004/siapkan-280-lowongan-kerja-pemprov-jateng-dan-kemnaker-gelar-virtual-job-fair
http://www.dobrak.co/news/pr-934050004/siapkan-280-lowongan-kerja-pemprov-jateng-dan-kemnaker-gelar-virtual-job-fair
http://beritabaru.news/5-56-juta-penduduk-ri-miskin-ekstrem-per-maret-2022-147420.html
http://beritabaru.news/5-56-juta-penduduk-ri-miskin-ekstrem-per-maret-2022-147420.html
http://beritabaru.news/5-56-juta-penduduk-ri-miskin-ekstrem-per-maret-2022-147420.html
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220803150624-532-829810/556-juta-penduduk-ri-miskin-ekstrem-per-maret-2022
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220803150624-532-829810/556-juta-penduduk-ri-miskin-ekstrem-per-maret-2022
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220803150624-532-829810/556-juta-penduduk-ri-miskin-ekstrem-per-maret-2022
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pada Maret 2022. "Kemudian 

kemiskinan ekstrem pada 2021 ada 

2,14 persen dan Maret 2022 turun 

ke 2,04 persen dengan standar 

kemiskinan 11.633. Airlangga 

mengatakan tingkat kemiskinan 

ekstrem sebesar 2,14 persen pada 

2021. 

71. 03 

August 

2022 

Antusiasme calon 

PMI di Lombok 

Tengah tujuan 

Malaysia masih 

meningkat 

Neutral Antara Kaltara Pemerintah Kabupaten Lombok 

Tengah, Nusa Tenggara Barat, 

menyatakan antusiasme calon 

pekerja migran Indonesia (CPMI) di 

daerah setempat untuk bekerja ke 

luar negeri dengan tujuan Malaysia 

semakin meningkat. "Setelah dibuka 

kembali pengiriman calon PMI 

tujuan Malaysia, antusiasme warga 

untuk berangkat ke luar negeri 

cukup tinggi," kata Sekretaris Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Lombok Tengah, H 

Reman di Praya, Rabu. Penempatan 

CPMI ke Malaysia sempat 

dihentikan sementara, namun sejak 

awal Agustus telah mulai dibuka 

kembali. Jumlah CPMI di Lombok 

Tengah yang telah terdaftar atau 

memiliki ID sebanyak 2.085 orang 

untuk semua negara. 

72. 03 

August 

2022 

Antusiasme calon 

PMI di Lombok 

Tengah tujuan 

Malaysia masih 

meningkat 

Neutral Antara Kalteng Pemerintah Kabupaten Lombok 

Tengah, Nusa Tenggara Barat, 

menyatakan antusiasme calon 

pekerja migran Indonesia (CPMI) di 

daerah setempat untuk bekerja ke 

luar negeri dengan tujuan Malaysia 

semakin meningkat. "Setelah dibuka 

kembali pengiriman calon PMI 

tujuan Malaysia, antusiasme warga 

untuk berangkat ke luar negeri 

cukup tinggi," kata Sekretaris Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Lombok Tengah, H 

Reman di Praya, Rabu. Penempatan 

CPMI ke Malaysia sempat 

http://kaltara.antaranews.com/nasional/berita/3036537/antusiasme-calon-pmi-di-lombok-tengah-tujuan-malaysia-masih-meningkat
http://kaltara.antaranews.com/nasional/berita/3036537/antusiasme-calon-pmi-di-lombok-tengah-tujuan-malaysia-masih-meningkat
http://kaltara.antaranews.com/nasional/berita/3036537/antusiasme-calon-pmi-di-lombok-tengah-tujuan-malaysia-masih-meningkat
http://kaltara.antaranews.com/nasional/berita/3036537/antusiasme-calon-pmi-di-lombok-tengah-tujuan-malaysia-masih-meningkat
http://kaltara.antaranews.com/nasional/berita/3036537/antusiasme-calon-pmi-di-lombok-tengah-tujuan-malaysia-masih-meningkat
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3036537/antusiasme-calon-pmi-di-lombok-tengah-tujuan-malaysia-masih-meningkat
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3036537/antusiasme-calon-pmi-di-lombok-tengah-tujuan-malaysia-masih-meningkat
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3036537/antusiasme-calon-pmi-di-lombok-tengah-tujuan-malaysia-masih-meningkat
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3036537/antusiasme-calon-pmi-di-lombok-tengah-tujuan-malaysia-masih-meningkat
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3036537/antusiasme-calon-pmi-di-lombok-tengah-tujuan-malaysia-masih-meningkat
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dihentikan sementara, namun sejak 

awal Agustus telah mulai dibuka 

kembali. Jumlah CPMI di Lombok 

Tengah yang telah terdaftar atau 

memiliki ID sebanyak 2.085 orang 

untuk semua negara. 

73. 03 

August 

2022 

Antusiasme calon 

PMI di Lombok 

Tengah tujuan 

Malaysia masih 

meningkat 

Neutral Antara Pemerintah Kabupaten Lombok 

Tengah, Nusa Tenggara Barat, 

menyatakan antusiasme calon 

pekerja migran Indonesia (CPMI) di 

daerah setempat untuk bekerja ke 

luar negeri dengan tujuan Malaysia 

semakin meningkat. "Setelah dibuka 

kembali pengiriman calon PMI 

tujuan Malaysia, antusiasme warga 

untuk berangkat ke luar negeri 

cukup tinggi," kata Sekretaris Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Lombok Tengah, H 

Reman di Praya, Rabu. Penempatan 

CPMI ke Malaysia sempat 

dihentikan sementara, namun sejak 

awal Agustus telah mulai dibuka 

kembali. Jumlah CPMI di Lombok 

Tengah yang telah terdaftar atau 

memiliki ID sebanyak 2.085 orang 

untuk semua negara. 

74. 03 

August 

2022 

Antusiasme calon 

PMI di Lombok 

Tengah tujuan 

Malaysia masih 

meningkat 

Neutral Antara Jateng Pemerintah Kabupaten Lombok 

Tengah, Nusa Tenggara Barat, 

menyatakan antusiasme calon 

pekerja migran Indonesia (CPMI) di 

daerah setempat untuk bekerja ke 

luar negeri dengan tujuan Malaysia 

semakin meningkat. "Setelah dibuka 

kembali pengiriman calon PMI 

tujuan Malaysia, antusiasme warga 

untuk berangkat ke luar negeri 

cukup tinggi," kata Sekretaris Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Lombok Tengah, H 

Reman di Praya, Rabu. Penempatan 

CPMI ke Malaysia sempat 

dihentikan sementara, namun sejak 

awal Agustus telah mulai dibuka 

http://www.antaranews.com/berita/3036537/antusiasme-calon-pmi-di-lombok-tengah-tujuan-malaysia-masih-meningkat
http://www.antaranews.com/berita/3036537/antusiasme-calon-pmi-di-lombok-tengah-tujuan-malaysia-masih-meningkat
http://www.antaranews.com/berita/3036537/antusiasme-calon-pmi-di-lombok-tengah-tujuan-malaysia-masih-meningkat
http://www.antaranews.com/berita/3036537/antusiasme-calon-pmi-di-lombok-tengah-tujuan-malaysia-masih-meningkat
http://www.antaranews.com/berita/3036537/antusiasme-calon-pmi-di-lombok-tengah-tujuan-malaysia-masih-meningkat
http://jateng.antaranews.com/nasional/berita/3036537/antusiasme-calon-pmi-di-lombok-tengah-tujuan-malaysia-masih-meningkat
http://jateng.antaranews.com/nasional/berita/3036537/antusiasme-calon-pmi-di-lombok-tengah-tujuan-malaysia-masih-meningkat
http://jateng.antaranews.com/nasional/berita/3036537/antusiasme-calon-pmi-di-lombok-tengah-tujuan-malaysia-masih-meningkat
http://jateng.antaranews.com/nasional/berita/3036537/antusiasme-calon-pmi-di-lombok-tengah-tujuan-malaysia-masih-meningkat
http://jateng.antaranews.com/nasional/berita/3036537/antusiasme-calon-pmi-di-lombok-tengah-tujuan-malaysia-masih-meningkat
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kembali. Jumlah CPMI di Lombok 

Tengah yang telah terdaftar atau 

memiliki ID sebanyak 2.085 orang 

untuk semua negara. 

75. 03 

August 

2022 

Antusiasme calon 

PMI di Lombok 

Tengah tujuan 

Malaysia masih 

meningkat 

Neutral Antara Sulteng Pemerintah Kabupaten Lombok 

Tengah, Nusa Tenggara Barat, 

menyatakan antusiasme calon 

pekerja migran Indonesia (CPMI) di 

daerah setempat untuk bekerja ke 

luar negeri dengan tujuan Malaysia 

semakin meningkat. "Setelah dibuka 

kembali pengiriman calon PMI 

tujuan Malaysia, antusiasme warga 

untuk berangkat ke luar negeri 

cukup tinggi," kata Sekretaris Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Lombok Tengah, H 

Reman di Praya, Rabu. Penempatan 

CPMI ke Malaysia sempat 

dihentikan sementara, namun sejak 

awal Agustus telah mulai dibuka 

kembali. Jumlah CPMI di Lombok 

Tengah yang telah terdaftar atau 

memiliki ID sebanyak 2.085 orang 

untuk semua negara. 

76. 03 

August 

2022 

Antusiasme calon 

PMI di Lombok 

Tengah tujuan 

Malaysia masih 

meningkat 

Neutral Antara Papua Praya, Lombok Pemerintah 

Kabupaten Lombok Tengah, Nusa 

Tenggara Barat, menyatakan 

antusiasme calon pekerja migran 

Indonesia (CPMI) di daerah 

setempat untuk bekerja ke luar 

negeri dengan tujuan Malaysia 

semakin meningkat. "Setelah dibuka 

kembali pengiriman calon PMI 

tujuan Malaysia, antusiasme warga 

untuk berangkat ke luar negeri 

cukup tinggi," kata Sekretaris Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Lombok Tengah, H 

Reman di Praya, Rabu. Penempatan 

CPMI ke Malaysia sempat 

dihentikan sementara, namun sejak 

awal Agustus telah mulai dibuka 

kembali. Jumlah CPMI di Lombok 

http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3036537/antusiasme-calon-pmi-di-lombok-tengah-tujuan-malaysia-masih-meningkat
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3036537/antusiasme-calon-pmi-di-lombok-tengah-tujuan-malaysia-masih-meningkat
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3036537/antusiasme-calon-pmi-di-lombok-tengah-tujuan-malaysia-masih-meningkat
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3036537/antusiasme-calon-pmi-di-lombok-tengah-tujuan-malaysia-masih-meningkat
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3036537/antusiasme-calon-pmi-di-lombok-tengah-tujuan-malaysia-masih-meningkat
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3036537/antusiasme-calon-pmi-di-lombok-tengah-tujuan-malaysia-masih-meningkat
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3036537/antusiasme-calon-pmi-di-lombok-tengah-tujuan-malaysia-masih-meningkat
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3036537/antusiasme-calon-pmi-di-lombok-tengah-tujuan-malaysia-masih-meningkat
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3036537/antusiasme-calon-pmi-di-lombok-tengah-tujuan-malaysia-masih-meningkat
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3036537/antusiasme-calon-pmi-di-lombok-tengah-tujuan-malaysia-masih-meningkat
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Tengah yang telah terdaftar atau 

memiliki ID sebanyak 2.085 orang 

untuk semua negara. 

77. 03 

August 

2022 

Antusiasme calon 

PMI di Lombok 

Tengah tujuan 

Malaysia masih 

meningkat 

Neutral Antara Sumut Pemerintah Kabupaten Lombok 

Tengah, Nusa Tenggara Barat, 

menyatakan antusiasme calon 

pekerja migran Indonesia (CPMI) di 

daerah setempat untuk bekerja ke 

luar negeri dengan tujuan Malaysia 

semakin meningkat. "Setelah dibuka 

kembali pengiriman calon PMI 

tujuan Malaysia, antusiasme warga 

untuk berangkat ke luar negeri 

cukup tinggi," kata Sekretaris Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Lombok Tengah, H 

Reman di Praya, Rabu. Penempatan 

CPMI ke Malaysia sempat 

dihentikan sementara, namun sejak 

awal Agustus telah mulai dibuka 

kembali. Jumlah CPMI di Lombok 

Tengah yang telah terdaftar atau 

memiliki ID sebanyak 2.085 orang 

untuk semua negara. 

78. 03 

August 

2022 

Antusiasme calon 

PMI di Lombok 

Tengah tujuan 

Malaysia masih 

meningkat 

Neutral Antara Riau Pemerintah Kabupaten Lombok 

Tengah, Nusa Tenggara Barat, 

menyatakan antusiasme calon 

pekerja migran Indonesia (CPMI) di 

daerah setempat untuk bekerja ke 

luar negeri dengan tujuan Malaysia 

semakin meningkat. "Setelah dibuka 

kembali pengiriman calon PMI 

tujuan Malaysia, antusiasme warga 

untuk berangkat ke luar negeri 

cukup tinggi," kata Sekretaris Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Lombok Tengah, H 

Reman di Praya, Rabu. Penempatan 

CPMI ke Malaysia sempat 

dihentikan sementara, namun sejak 

awal Agustus telah mulai dibuka 

kembali. Jumlah CPMI di Lombok 

Tengah yang telah terdaftar atau 

http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3036537/antusiasme-calon-pmi-di-lombok-tengah-tujuan-malaysia-masih-meningkat
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3036537/antusiasme-calon-pmi-di-lombok-tengah-tujuan-malaysia-masih-meningkat
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3036537/antusiasme-calon-pmi-di-lombok-tengah-tujuan-malaysia-masih-meningkat
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3036537/antusiasme-calon-pmi-di-lombok-tengah-tujuan-malaysia-masih-meningkat
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3036537/antusiasme-calon-pmi-di-lombok-tengah-tujuan-malaysia-masih-meningkat
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3036537/antusiasme-calon-pmi-di-lombok-tengah-tujuan-malaysia-masih-meningkat
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3036537/antusiasme-calon-pmi-di-lombok-tengah-tujuan-malaysia-masih-meningkat
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3036537/antusiasme-calon-pmi-di-lombok-tengah-tujuan-malaysia-masih-meningkat
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3036537/antusiasme-calon-pmi-di-lombok-tengah-tujuan-malaysia-masih-meningkat
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3036537/antusiasme-calon-pmi-di-lombok-tengah-tujuan-malaysia-masih-meningkat
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memiliki ID sebanyak 2.085 orang 

untuk semua negara. 

79. 03 

August 

2022 

Pemerintah 

targetkan 

kemiskinan 

ekstrem berkurang 

1 persen per tahun 

Negative Elshinta Wakil Presiden Ma`ruf Amin 

mengatakan pemerintah telah 

menargetkan pengurangan tingkat 

kemiskinan ekstrem sebesar 1 

persen setiap tahun hingga 2024. 

"Saya minta kita fokus menurunkan 

tingkat kemiskinan ekstrem minimal 

1 poin persentase setiap tahun, 

mulai tahun 2022 ini," kata Wapres 

Ma'ruf Amin saat memberikan 

pengantar rapat di istana wakil 

presiden Jakarta, Rabu (3/8). 

Kemudian kemiskinan ekstrem di 

tahun 2021 ada 2,14 persen dan di 

bulan Maret 2022 turun ke 2,04 

persen jadi jumlah orangnya sekitar 

5,59 juta orang. Wapres Ma'ruf 

menyampaikan hal tersebut saat 

memimpin rapat pleno percepatan 

penghapusan kemiskinan ekstrem 

selaku Ketua Tim Nasional 

Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan (TNP2K) sekaligus selaku 

koordinator pelaksanaan Instruksi 

Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 

2022 tentang Percepatan 

Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. 

80. 03 

August 

2022 

Antusiasme calon 

PMI di Lombok 

Tengah tujuan 

Malaysi meningkat 

Positive Antara Kalteng Pemerintah Kabupaten Lombok 

Tengah, Nusa Tenggara Barat, 

menyatakan antusiasme calon 

pekerja migran Indonesia (CPMI) di 

daerah setempat untuk bekerja ke 

luar negeri dengan tujuan Malaysia 

semakin meningkat. "Setelah dibuka 

kembali pengiriman calon PMI 

tujuan Malaysia, antusiasme warga 

untuk berangkat ke luar negeri 

cukup tinggi," kata Sekretaris Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Lombok Tengah, H 

Reman di Praya, Rabu. Jumlah CPMI 

di Lombok Tengah yang telah 

http://elshinta.com/news/275530/2022/08/03/pemerintah-targetkan-kemiskinan-ekstrem-berkurang-1-persen-per-tahun
http://elshinta.com/news/275530/2022/08/03/pemerintah-targetkan-kemiskinan-ekstrem-berkurang-1-persen-per-tahun
http://elshinta.com/news/275530/2022/08/03/pemerintah-targetkan-kemiskinan-ekstrem-berkurang-1-persen-per-tahun
http://elshinta.com/news/275530/2022/08/03/pemerintah-targetkan-kemiskinan-ekstrem-berkurang-1-persen-per-tahun
http://elshinta.com/news/275530/2022/08/03/pemerintah-targetkan-kemiskinan-ekstrem-berkurang-1-persen-per-tahun
http://mataram.antaranews.com/berita/209401/antusiasme-calon-pmi-di-lombok-tengah-tujuan-malaysi-meningkat
http://mataram.antaranews.com/berita/209401/antusiasme-calon-pmi-di-lombok-tengah-tujuan-malaysi-meningkat
http://mataram.antaranews.com/berita/209401/antusiasme-calon-pmi-di-lombok-tengah-tujuan-malaysi-meningkat
http://mataram.antaranews.com/berita/209401/antusiasme-calon-pmi-di-lombok-tengah-tujuan-malaysi-meningkat
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terdaftar atau memiliki ID sebanyak 

2.085 orang untuk semua negara. 

Com dengan judul: Antusiasme 

calon PMI di Lombok Tengah tujuan 

Malaysia masih meningkat. 

81. 03 

August 

2022 

Pelatihan Upskilling 

Operator Alat Berat 

di Sawahlunto, 

Langkah 'Link And 

Match' Balai 

Latihan Kerja 

Dengan Dunia 

Kerja/Industri 

Neutral Benteng Sumbar Pemko Sawahlunto, Sumatera Barat 

bekerja sama dengan Balai 

Pelatihan Vokasi dan Produktifitas 

Padang melaksanakan pelatihan 

peningkatan kapasitas keterampilan 

(upskilling) operator alat berat di 

Balai Latihan Kerja (BLK) 

Parambahan. Kepala Dinas 

Penanaman Modal Terpadu Satu 

Pintu dan Tenaga Kerja (DPMTSP-

Naker) Kota Sawahlunto, Dwi 

Darmawati, pada Senin 01 Agustus 

2022 menyampaikan pelatihan itu 

diikuti oleh 16 orang peserta yang 

merupakan pembantu (helper) 

operator alat berat dari seluruh 

perusahaan tambang batu bara di 

Sawahlunto. "Tahun depan kami 

berencana untuk memberikan tujuh 

buah paket pelatihan operator alat 

berat bagi workshop di Sawahlunto 

ini," kata Hery. Wali Kota 

Sawahlunto Deri Asta menyebut 

pelatihan upskilling ini menjadi 

inovasi Pemko Sawahlunto dalam 

menyelenggarakan pelatihan kerja 

yang memenuhi unsur link dan 

match dengan dunia kerja/industri. 

82. 03 

August 

2022 

Job Fair 2022 

Dibuka, Ribuan 

Pencari Kerja 

Mendaftar di Hari 

Pertama 

Neutral Sulut Online Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 

(Pemprov Sulawesi Utara) yang 

diprakarsai Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) 

menggelar pameran Bursa Kerja 

(Job Fair) 2022 di Luwansa Hotel, 

Rabu (3/08/2022) dan melibatkan 

beragam perusahaan. Job Fair ini. 

"Job Fair yang diselenggarakan ini 

memberikan peluang pekerjaan bagi 

penyandang disabilitas. Kawatu 

http://www.bentengsumbar.com/2022/08/pelatihan-upskilling-operator-alat.html
http://www.bentengsumbar.com/2022/08/pelatihan-upskilling-operator-alat.html
http://www.bentengsumbar.com/2022/08/pelatihan-upskilling-operator-alat.html
http://www.bentengsumbar.com/2022/08/pelatihan-upskilling-operator-alat.html
http://www.bentengsumbar.com/2022/08/pelatihan-upskilling-operator-alat.html
http://www.bentengsumbar.com/2022/08/pelatihan-upskilling-operator-alat.html
http://www.bentengsumbar.com/2022/08/pelatihan-upskilling-operator-alat.html
http://www.bentengsumbar.com/2022/08/pelatihan-upskilling-operator-alat.html
http://sulutonline.com/job-fair-2022-dibuka-ribuan-pencari-kerja-mendaftar-di-hari-pertama
http://sulutonline.com/job-fair-2022-dibuka-ribuan-pencari-kerja-mendaftar-di-hari-pertama
http://sulutonline.com/job-fair-2022-dibuka-ribuan-pencari-kerja-mendaftar-di-hari-pertama
http://sulutonline.com/job-fair-2022-dibuka-ribuan-pencari-kerja-mendaftar-di-hari-pertama
http://sulutonline.com/job-fair-2022-dibuka-ribuan-pencari-kerja-mendaftar-di-hari-pertama
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menuturkan, pelaksanaan Job Fair 

selama 3 hari ke depan ini, 

berimplikasi positif untuk 

mengurangi angka pengangguran 

Provinsi Sulawesi Utara. 

83. 03 

August 

2022 

Ketemu 

Wamenaker, 

Apindo Jawa Timur 

Keberatan RUU KIA 

Negative Duta.co Untuk itu, DPP Apindo Jawa Timur 

mengadakan pertemuan dengan 

Wakil Menteri Tenaga Kerja RI, 

Afriansyah Noor sekaligus makan 

malam di Grand Mercure Mirama 

Surabaya. "Sudah kami sampaikan 

dan minta dukungan langsung ke 

Wamenaker tentang keberatan 

pengusaha tentang RUU KIA" terang 

Eddy Widjanarko, Ketua DPP Apindo 

Jawa Timur. Pertemuan dihadiri juga 

Ketua Dewan Pertimbangan APINDO 

JawaTimur, Alim Markus dan 

pengurus DPP Apindo Jawa Timur. " 

Ya kami sampaikan kondisi 

perekonomian Jawa Timur saat ini, 

dan keberatan kami tentang RUU 

KIA ini," tambah Alim Markus. 

84. 03 

August 

2022 

Menko Airlangga 

Sebut 5,56 Juta 

Penduduk RI Miskin 

Ekstrem 

Negative Batam Today Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian Airlangga Hartarto 

mengatakan total masyarakat yang 

masuk kategori kemiskinan ekstrem 

mencapai 5,59 juta per Maret 2022. 

Airlangga mengatakan tingkat 

kemiskinan ekstrem sebesar 2,14 

persen pada 2021. Jadi jumlah 

orangnya sekitar 5,59 juta orang," 

ungkap Airlangga dalam konferensi 

pers, Rabu (3/8). "Dengan program 

yang dilakukan dan perlindungan 

sosial, ini terlihat sudah ada 

perbaikan," terang Airlangga. 

85. 03 

August 

2022 

BSU 2022 Cair 

Kapan? Ikuti 

Program Baru 15 

Wilayah Perluasan 

Kesempatan Kerja 

dari Kemnaker 

Positive Ayo Bandung Info terbaru pencairan BSU 2022 

Bantuan Subsidi Upah sedang ramai 

dicari saat ini. Tak mengherankan 

muncul banyak pertanyaan tentang 

BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan 

kapan cair. Peserta sebenarnya bisa 

langsug login BSU 2022 Kemnaker 

http://redaksi.duta.co/ketemu-wamenaker-apindo-jatim-keberatan-ruu-kia
http://redaksi.duta.co/ketemu-wamenaker-apindo-jatim-keberatan-ruu-kia
http://redaksi.duta.co/ketemu-wamenaker-apindo-jatim-keberatan-ruu-kia
http://redaksi.duta.co/ketemu-wamenaker-apindo-jatim-keberatan-ruu-kia
http://batamtoday.com/home/read/179211/Menko-Airlangga-Sebut-556-Juta-Penduduk-RI-Miskin-Ekstrem
http://batamtoday.com/home/read/179211/Menko-Airlangga-Sebut-556-Juta-Penduduk-RI-Miskin-Ekstrem
http://batamtoday.com/home/read/179211/Menko-Airlangga-Sebut-556-Juta-Penduduk-RI-Miskin-Ekstrem
http://batamtoday.com/home/read/179211/Menko-Airlangga-Sebut-556-Juta-Penduduk-RI-Miskin-Ekstrem
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794050433/bsu-2022-cair-kapan-ikuti-program-baru-15-wilayah-perluasan-kesempatan-kerja-dari-kemnaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794050433/bsu-2022-cair-kapan-ikuti-program-baru-15-wilayah-perluasan-kesempatan-kerja-dari-kemnaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794050433/bsu-2022-cair-kapan-ikuti-program-baru-15-wilayah-perluasan-kesempatan-kerja-dari-kemnaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794050433/bsu-2022-cair-kapan-ikuti-program-baru-15-wilayah-perluasan-kesempatan-kerja-dari-kemnaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794050433/bsu-2022-cair-kapan-ikuti-program-baru-15-wilayah-perluasan-kesempatan-kerja-dari-kemnaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794050433/bsu-2022-cair-kapan-ikuti-program-baru-15-wilayah-perluasan-kesempatan-kerja-dari-kemnaker
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untuk cek apakah terdaftar 

penerima. Selain itu, sebenarnya tak 

perlu terlalu menunggu BSU 2022 

BPJS Ketenagakerjaan kapan cair. 

86. 03 

August 

2022 

Kenapa BSU 2022 

Belum Cair hingga 

Awal Agustus? Ini 

Jawaban Kemnaker 

Soal Pencairan BSU 

Rp1 Juta 

Neutral Ayo Bandung Hal ini lantas menjadi pertanyaan 

pekerja kenapa BSU 2022 belum 

juga cair hingga awal Agustus?. 

Simak penjelasan Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) soal 

pencairan BSU 2022 Rp1 juta. 

Pekerja dan buruh saat ini tengah 

harap-harap cemas pasalnya 

bantuan subsidi upah BPJS 

Ketenagakerjaan belum juga cair 

hingga awal bulan Agustus. BSU 

BPJS Ketenagakerjaan yang 

dijanjikan cair bulan April hingga kini 

belum ada sinyal akan cair. 

87. 03 

August 

2022 

Pemerintah 

Targetkan 

Kemiskinan 

Ekstrem Berkurang 

1 Persen per Tahun 

Negative Jawa Pos Wapres Ma'ruf menyampaikan hal 

tersebut saat memimpin rapat 

pleno percepatan penghapusan 

kemiskinan ekstrem selaku Ketua 

Tim Nasional Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan 

(TNP2K) sekaligus selaku 

koordinator pelaksanaan Instruksi 

Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 

2022 tentang Percepatan 

Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. 

"Kedua, Data Pensasaran 

Percepatan Penghapusan 

Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang 

bersumber dari data pendataan 

keluarga BKBBN (Badan 

Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional) dengan 

informasi 'by name', 'by address', 

dan by NIK, sosial-ekonomi keluarga 

yang relatif baru dan juga peringkat 

kesejahteraan keluarga," tambah 

Wapres. Inpres No. 4 Tahun 2022 

tentang Percepatan Penghapusan 

Kemiskinan Ekstrem ditetapkan 

pada tanggal 8 Juni 2022. Wakil 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-794049867/kenapa-bsu-2022-belum-cair-hingga-awal-agustus-ini-jawaban-kemnaker-soal-pencairan-bsu-rp1-juta
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794049867/kenapa-bsu-2022-belum-cair-hingga-awal-agustus-ini-jawaban-kemnaker-soal-pencairan-bsu-rp1-juta
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794049867/kenapa-bsu-2022-belum-cair-hingga-awal-agustus-ini-jawaban-kemnaker-soal-pencairan-bsu-rp1-juta
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794049867/kenapa-bsu-2022-belum-cair-hingga-awal-agustus-ini-jawaban-kemnaker-soal-pencairan-bsu-rp1-juta
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794049867/kenapa-bsu-2022-belum-cair-hingga-awal-agustus-ini-jawaban-kemnaker-soal-pencairan-bsu-rp1-juta
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794049867/kenapa-bsu-2022-belum-cair-hingga-awal-agustus-ini-jawaban-kemnaker-soal-pencairan-bsu-rp1-juta
http://www.jawapos.com/nasional/03/08/2022/pemerintah-targetkan-kemiskinan-ekstrem-berkurang-1-persen-per-tahun
http://www.jawapos.com/nasional/03/08/2022/pemerintah-targetkan-kemiskinan-ekstrem-berkurang-1-persen-per-tahun
http://www.jawapos.com/nasional/03/08/2022/pemerintah-targetkan-kemiskinan-ekstrem-berkurang-1-persen-per-tahun
http://www.jawapos.com/nasional/03/08/2022/pemerintah-targetkan-kemiskinan-ekstrem-berkurang-1-persen-per-tahun
http://www.jawapos.com/nasional/03/08/2022/pemerintah-targetkan-kemiskinan-ekstrem-berkurang-1-persen-per-tahun
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Presiden Ma'ruf Amin mengatakan 

pemerintah telah menargetkan 

pengurangan tingkat kemiskinan 

ekstrem sebesar 1 persen setiap 

tahun hingga 2024. 

88. 03 

August 

2022 

Target 

Pengurangan 

Kemiskinan 

Ekstrem 1 Persen 

Setiap Tahun, 

Ma'ruf Amin 

Intruksikan Ini 

Negative Fajar Wakil Presiden Ma'ruf Amin 

mengatakan pemerintah telah 

menargetkan pengurangan tingkat 

kemiskinan ekstrem sebesar 1 

persen setiap tahun hingga 2024. 

"Saya minta kita fokus menurunkan 

tingkat kemiskinan ekstrem minimal 

1 poin persentase setiap tahun, 

mulai tahun 2022 ini," kata Wapres 

Ma'ruf Amin saat memberikan 

pengantar rapat di istana wakil 

presiden Jakarta, Rabu. Wapres 

Ma'ruf menyampaikan hal tersebut 

saat memimpin rapat pleno 

percepatan penghapusan 

kemiskinan ekstrem selaku Ketua 

Tim Nasional Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan 

(TNP2K) sekaligus selaku 

koordinator pelaksanaan Instruksi 

Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 

2022 tentang Percepatan 

Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. 

"Penghapusan kemiskinan ekstrem 

pada 2024 merupakan tantangan 

sangat berat. 

89. 03 

August 

2022 

Anwar Sanusi: 

ASEAN Bahas Kerja 

Sama Penguatan 

Sistem Informasi 

Pasar Kerja - 

Dobrak 

Positive Dobrak.co Sekretaris Jenderal (Sekjen) 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) Anwar Sanusi 

menuturkan sejumlah negara 

ASEAN mengadakan pertemuan 

teknis terkait penguatan sistem 

informasi pasar kerja (Labour 

Market Information System/ LMIS ) 

di Negara-negara ASEAN, sebagai 

dasar untuk meningkatkan 

keterampilan dan kebijakan 

pembangunan ketenagakerjaan. "Ini 

merupakan momentum yang 

http://fajar.co.id/2022/08/03/target-pengurangan-kemiskinan-ekstrem-1-persen-setiap-tahun-maruf-amin-intruksikan-ini
http://fajar.co.id/2022/08/03/target-pengurangan-kemiskinan-ekstrem-1-persen-setiap-tahun-maruf-amin-intruksikan-ini
http://fajar.co.id/2022/08/03/target-pengurangan-kemiskinan-ekstrem-1-persen-setiap-tahun-maruf-amin-intruksikan-ini
http://fajar.co.id/2022/08/03/target-pengurangan-kemiskinan-ekstrem-1-persen-setiap-tahun-maruf-amin-intruksikan-ini
http://fajar.co.id/2022/08/03/target-pengurangan-kemiskinan-ekstrem-1-persen-setiap-tahun-maruf-amin-intruksikan-ini
http://fajar.co.id/2022/08/03/target-pengurangan-kemiskinan-ekstrem-1-persen-setiap-tahun-maruf-amin-intruksikan-ini
http://fajar.co.id/2022/08/03/target-pengurangan-kemiskinan-ekstrem-1-persen-setiap-tahun-maruf-amin-intruksikan-ini
http://www.dobrak.co/news/pr-934050836/anwar-sanusi-asean-bahas-kerja-sama-penguatan-sistem-informasi-pasar-kerja
http://www.dobrak.co/news/pr-934050836/anwar-sanusi-asean-bahas-kerja-sama-penguatan-sistem-informasi-pasar-kerja
http://www.dobrak.co/news/pr-934050836/anwar-sanusi-asean-bahas-kerja-sama-penguatan-sistem-informasi-pasar-kerja
http://www.dobrak.co/news/pr-934050836/anwar-sanusi-asean-bahas-kerja-sama-penguatan-sistem-informasi-pasar-kerja
http://www.dobrak.co/news/pr-934050836/anwar-sanusi-asean-bahas-kerja-sama-penguatan-sistem-informasi-pasar-kerja
http://www.dobrak.co/news/pr-934050836/anwar-sanusi-asean-bahas-kerja-sama-penguatan-sistem-informasi-pasar-kerja
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signifikan untuk mewujudkan 

harmonisasi dan kerja sama antar 

negara anggota ASEAN khususnya 

dalam peningkatan Sistem Informasi 

Pasar Tenaga Kerja," kata Anwar 

Sanusi saat membuka workshop di 

Jakarta, Rabu (3/8/2022). Anwar 

Sanusi menambahkan, Negara-

negara Anggota ASEAN harus 

memiliki LMIS yang kuat, dan 

terhubung di masing-masing negara 

untuk meningkatkan keterampilan 

juga perbaikan dari aspek 

ketenagakerjaan. Anwar Sanusi 

menegaskan, setelah pelaksanaan 

workshop LMIS ini, akan dirumuskan 

beberapa langkah untuk lebih 

mengoperasionalkan berbagai 

komitmen negara ASEAN. 

90. 03 

August 

2022 

Pemerintah Ingin 

Tiap Tahun 

Pengurangan 

Kemiskinan 

Ekstrem Capai 1 

Persen 

Negative Publiksatu.co Inpres No. 4 Tahun 2022 tentang 

Percepatan Penghapusan 

Kemiskinan Ekstrem ditetapkan 

pada tanggal 8 Juni 2022. Wapres 

Ma'ruf menyampaikan hal tersebut 

saat memimpin rapat pleno 

percepatan penghapusan 

kemiskinan ekstrem selaku Ketua 

Tim Nasional Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan 

(TNP2K) sekaligus selaku 

koordinator pelaksanaan Instruksi 

Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 

2022 tentang Percepatan 

Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. 

"Kedua, Data Pensasaran 

Percepatan Penghapusan 

Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang 

bersumber dari data pendataan 

keluarga BKBBN (Badan 

Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional) dengan 

informasi 'by name', 'by address', 

dan by NIK, sosial-ekonomi keluarga 

yang relatif baru dan juga peringkat 

kesejahteraan keluarga," tambah 

http://publiksatu.co/2022/08/03/pemerintah-ingin-tiap-tahun-pengurangan-kemiskinan-ekstrem-capai-1-persen-223707
http://publiksatu.co/2022/08/03/pemerintah-ingin-tiap-tahun-pengurangan-kemiskinan-ekstrem-capai-1-persen-223707
http://publiksatu.co/2022/08/03/pemerintah-ingin-tiap-tahun-pengurangan-kemiskinan-ekstrem-capai-1-persen-223707
http://publiksatu.co/2022/08/03/pemerintah-ingin-tiap-tahun-pengurangan-kemiskinan-ekstrem-capai-1-persen-223707
http://publiksatu.co/2022/08/03/pemerintah-ingin-tiap-tahun-pengurangan-kemiskinan-ekstrem-capai-1-persen-223707
http://publiksatu.co/2022/08/03/pemerintah-ingin-tiap-tahun-pengurangan-kemiskinan-ekstrem-capai-1-persen-223707
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Wapres. PUBLIKSATU- Wakil 

Presiden Ma'ruf Amin mengatakan 

pemerintah telah menargetkan 

pengurangan tingkat kemiskinan 

ekstrem sebesar 1 persen setiap 

tahun hingga 2024. 

91. 03 

August 

2022 

Job Fair "Obat" 

Menekan 

Pengangguran 

Akibat Dampak 

Covid-19 

Positive Media Manado Kegiatan Job Fair selama 3 hari 

kedepan menjadi 'obat' yang sangat 

bermanfaat dalam menekan jumlah 

pengangguran di Provinsi Sulawesi 

Utara. Demikian disampaikan 

Asisten III Setda Pemprov Sulawesi 

Utara, Asiano Gamy Kawatu SE MSi 

saat membuka pameran Bursa Kerja 

(Job Fair) tahun 2022 di Luwansa 

Hotel, Rabu (03/08/2022). Job Fair 

ini dilaksanakan berkat kerjasama 

antara Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) 

Provinsi Sulawesi Utara dengan 

Kementerian Tenaga Kerja RI. 

Sebab, Covid sudah memberi 

dampak yang besar bagi 

pengangguran dan kita harus 

menguranginya lewat kegiatan 

seperti Job Fair ini," kata Kawatu. 

92. 03 

August 

2022 

Wapres Ingatkan 

Pentingnya 

Konvergensi 

Program dan 

Akurasi Data untuk 

Penanggulangan 

Kemiskinan 

Esktrem 

Positive Kontrastimes.com Untuk mengawal tindak lanjut atas 

inpres tersebut, Wakil Presiden 

(Wapres) K.H. Ma'ruf Amin selaku 

Ketua Tim Nasional Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan 

(TNP2K) memimpin Rapat Pleno 

Khusus TNP2K tentang Pelaksanaan 

Inpres Nomor 4 Tahun 2022, di 

Istana Wapres, Jalan Medan 

Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta 

Pusat, Rabu (03/08/2022). Pertama, 

yaitu penetapan wilayah prioritas 

penghapusan kemiskinan ekstrem 

untuk tahun 2022, 2023, dan 2024," 

urai Wapres. Kedua, lanjutnya, 

adalah Data Pensasaran Percepatan 

Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 

(P3KE) yang bersumber dari data 

http://mediamanado.com/job-fair-obat-menekan-pengangguran-akibat-dampak-covid-19
http://mediamanado.com/job-fair-obat-menekan-pengangguran-akibat-dampak-covid-19
http://mediamanado.com/job-fair-obat-menekan-pengangguran-akibat-dampak-covid-19
http://mediamanado.com/job-fair-obat-menekan-pengangguran-akibat-dampak-covid-19
http://mediamanado.com/job-fair-obat-menekan-pengangguran-akibat-dampak-covid-19
http://kontrastimes.com/wapres-ingatkan-pentingnya-konvergensi-program-dan-akurasi-data-untuk-penanggulangan-kemiskinan-esktrem
http://kontrastimes.com/wapres-ingatkan-pentingnya-konvergensi-program-dan-akurasi-data-untuk-penanggulangan-kemiskinan-esktrem
http://kontrastimes.com/wapres-ingatkan-pentingnya-konvergensi-program-dan-akurasi-data-untuk-penanggulangan-kemiskinan-esktrem
http://kontrastimes.com/wapres-ingatkan-pentingnya-konvergensi-program-dan-akurasi-data-untuk-penanggulangan-kemiskinan-esktrem
http://kontrastimes.com/wapres-ingatkan-pentingnya-konvergensi-program-dan-akurasi-data-untuk-penanggulangan-kemiskinan-esktrem
http://kontrastimes.com/wapres-ingatkan-pentingnya-konvergensi-program-dan-akurasi-data-untuk-penanggulangan-kemiskinan-esktrem
http://kontrastimes.com/wapres-ingatkan-pentingnya-konvergensi-program-dan-akurasi-data-untuk-penanggulangan-kemiskinan-esktrem
http://kontrastimes.com/wapres-ingatkan-pentingnya-konvergensi-program-dan-akurasi-data-untuk-penanggulangan-kemiskinan-esktrem
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Pendataan Keluarga Badan 

Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN) yang 

memuat informasi by name by 

address by nomor induk 

kependudukan (NIK), sosial-

ekonomi keluarga yang relatif baru, 

dan juga peringkat kesejahteraan 

keluarga. "Pemanfaatan Data P3KE 

ini sekaligus untuk melengkapi Data 

Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 

dan meningkatkan akurasi 

pensasaran program untuk 

menjangkau keluarga miskin 

ekstrem yang belum mendapat 

program, yaitu yang exclusion 

error," terangnya. 

93. 03 

August 

2022 

Airlangga: Angka 

Kemiskinan 

Ekstrem Alami 

Perbaikan 

Dibandingkan Awal 

Covid-19 

Positive Republika "Jadi sudah ada perbaikan (sejak 

awal Covid-19), dengan standar 

kemiskinan 11.633, jadi jumlah 

orangnya sekitar 5,59 juta orang," 

kata Airlangga usai rapat pleno 

tentang Percepatan Penghapusan 

Kemiskinan Ekstrem di Istana Wakil 

Presiden, Jakarta, Rabu (3/8/2022). 

Airlangga mengatakan, data angka 

kemiskinan di Indonesia mengalami 

penurunan dari awal pandemi 

Covid-19, yakni 9,7 persen menjadi 

9,54 persen pada Maret 2022. 

Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian Airlangga Hartarto 

optimistis angka kemiskinan di 

Indonesia akan terus mengalami 

penurunan. Sementara, angka 

kemiskinan ekstrem juga menurun 

dari 2,14 persen pada 2021 menjadi 

2,04 persen pada Maret 2022. 

94. 03 

August 

2022 

Airlangga: Angka 

Kemiskinan 

Ekstrem Alami 

Perbaikan 

Dibandingkan Awal 

Covid-19 

Positive Republika "Jadi sudah ada perbaikan (sejak 

awal Covid-19), dengan standar 

kemiskinan 11.633, jadi jumlah 

orangnya sekitar 5,59 juta orang," 

kata Airlangga usai rapat pleno 

tentang Percepatan Penghapusan 

http://republika.co.id/berita/rg1jn0428/airlangga-angka-kemiskinan-ekstrem-alami-perbaikan-dibandingkan-awal-covid-19
http://republika.co.id/berita/rg1jn0428/airlangga-angka-kemiskinan-ekstrem-alami-perbaikan-dibandingkan-awal-covid-19
http://republika.co.id/berita/rg1jn0428/airlangga-angka-kemiskinan-ekstrem-alami-perbaikan-dibandingkan-awal-covid-19
http://republika.co.id/berita/rg1jn0428/airlangga-angka-kemiskinan-ekstrem-alami-perbaikan-dibandingkan-awal-covid-19
http://republika.co.id/berita/rg1jn0428/airlangga-angka-kemiskinan-ekstrem-alami-perbaikan-dibandingkan-awal-covid-19
http://republika.co.id/berita/rg1jn0428/airlangga-angka-kemiskinan-ekstrem-alami-perbaikan-dibandingkan-awal-covid-19
http://www.republika.co.id/berita/rg1jn0428/airlangga-angka-kemiskinan-ekstrem-alami-perbaikan-dibandingkan-awal-covid19
http://www.republika.co.id/berita/rg1jn0428/airlangga-angka-kemiskinan-ekstrem-alami-perbaikan-dibandingkan-awal-covid19
http://www.republika.co.id/berita/rg1jn0428/airlangga-angka-kemiskinan-ekstrem-alami-perbaikan-dibandingkan-awal-covid19
http://www.republika.co.id/berita/rg1jn0428/airlangga-angka-kemiskinan-ekstrem-alami-perbaikan-dibandingkan-awal-covid19
http://www.republika.co.id/berita/rg1jn0428/airlangga-angka-kemiskinan-ekstrem-alami-perbaikan-dibandingkan-awal-covid19
http://www.republika.co.id/berita/rg1jn0428/airlangga-angka-kemiskinan-ekstrem-alami-perbaikan-dibandingkan-awal-covid19
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Kemiskinan Ekstrem di Istana Wakil 

Presiden, Jakarta, Rabu (3/8/2022). 

Airlangga mengatakan, data angka 

kemiskinan di Indonesia mengalami 

penurunan dari awal pandemi 

Covid-19, yakni 9,7 persen menjadi 

9,54 persen pada Maret 2022. 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- 

Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian Airlangga Hartarto 

optimistis angka kemiskinan di 

Indonesia akan terus mengalami 

penurunan. Sementara, angka 

kemiskinan ekstrem juga menurun 

dari 2,14 persen pada 2021 menjadi 

2,04 persen pada Maret 2022. 

95. 03 

August 

2022 

Mahasiswa KKN 

Unwidha Klaten 

Menjadi Peserta 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

Neutral Media Indonesia Sebanyak 366 mahasiswa KKN 

termasuk 22 dosen pembimbing 

lapangan (DPL) Unwidha Klaten kini 

menjadi peserta program jaminan 

sosial BPJS Ketenagakerjaan Cabang 

Klaten. Khusus, mengapresiasi 

kebijakan Unwidha Klaten yang 

memberikan. Terwujudnya 

perlindungan mahasiswa Unwidha 

Klaten yang melaksanakan. 

MAHASISWA Universitas Widya 

Dharma (Unwidha) Klaten, Jawa 

Tengah, yang. 

96. 03 

August 

2022 

Warga Pucuk 

Rantau Sambangi 

Kantor Naker 

Kuansing, Berniat 

Jadi Pekerja Migran 

Ke Malaysia 

Neutral Riau Hits Berniat menjadi Calon Pekerja 

Migran Indonesia ( CPMI ) ke 

Penang Malaysia, seorang warga 

desa Pangkalan Pucuk Rantau, 

Masda Tio Dora Br Napitupulu (20) 

menyambangi Dinas Perizinan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja Kuansing Rabu, 3/8/22 

petang. Ditemani orang tuanya, 

Naganjo Napitupulu, wanita muda 

itu hendak mengurus surat 

rekomendasi agar bisa dikirim 

sebagai pekerja Migran ke Malaysia, 

melalui PT. Adila Freskifarindo Duta 

yang beralamat di Medan Sumatera 

http://mediaindonesia.com/nusantara/512071/mahasiswa-kkn-unwidha-klaten-menjadi-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://mediaindonesia.com/nusantara/512071/mahasiswa-kkn-unwidha-klaten-menjadi-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://mediaindonesia.com/nusantara/512071/mahasiswa-kkn-unwidha-klaten-menjadi-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://mediaindonesia.com/nusantara/512071/mahasiswa-kkn-unwidha-klaten-menjadi-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://mediaindonesia.com/nusantara/512071/mahasiswa-kkn-unwidha-klaten-menjadi-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://riauhits.com/berita-warga-pucuk-rantau-sambangi-kantor-naker-kuansing-berniat-jadi-pekerja-migran-ke-malaysia-.html
http://riauhits.com/berita-warga-pucuk-rantau-sambangi-kantor-naker-kuansing-berniat-jadi-pekerja-migran-ke-malaysia-.html
http://riauhits.com/berita-warga-pucuk-rantau-sambangi-kantor-naker-kuansing-berniat-jadi-pekerja-migran-ke-malaysia-.html
http://riauhits.com/berita-warga-pucuk-rantau-sambangi-kantor-naker-kuansing-berniat-jadi-pekerja-migran-ke-malaysia-.html
http://riauhits.com/berita-warga-pucuk-rantau-sambangi-kantor-naker-kuansing-berniat-jadi-pekerja-migran-ke-malaysia-.html
http://riauhits.com/berita-warga-pucuk-rantau-sambangi-kantor-naker-kuansing-berniat-jadi-pekerja-migran-ke-malaysia-.html
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Utara. Kami harus memastikan 

bahwa PJTKI yang mengirimkan 

Nasda Tio Dora terdaftar secara 

resmi di Kementrian Tenaga Kerja 

dan punya izin resmi, tegas Hevi 

yang baru saja mengikuti Rapat 

Terbatas bersama BP2MI di 

Pekanbaru, terkait perlindungan 

pekerja migran Indonesia di luar 

negeri, imbuhnya. Warga ber KTP 

Pucuk Rantau itu, menyebutkan 

masih akan mengurus pasport 

anaknya sesuai rekomendasi yang di 

dapat ke kantor Imigrasi Pekanbaru. 

97. 03 

August 

2022 

ASEAN Bahas Kerja 

Sama Penguatan 

Sistem Informasi 

Pasar Kerja 

Positive Liputan.co.id Workshop ini perlu dilakukan 

mengingat Negara-negara ASEAN 

memiliki potensi luar biasa, 

terutama dari sisi SDM. "Ini 

merupakan momentum yang 

signifikan untuk mewujudkan 

harmonisasi dan kerja sama antar 

negara anggota ASEAN khususnya 

dalam peningkatan Sistem Informasi 

Pasar Tenaga Kerja," kata Anwar 

Sanusi, saat membuka workshop, di 

Jakarta, Rabu (3/8/2022). Anwar 

Sanusi menambahkan, Negara-

negara Anggota ASEAN harus 

memiliki LMIS yang kuat, dan 

terhubung di masing-masing negara 

untuk meningkatkan keterampilan 

juga perbaikan dari aspek 

ketenagakerjaan. Ditegaskannya, 

setelah pelaksanaan workshop LMIS 

ini, akan dirumuskan beberapa 

langkah untuk lebih 

mengoperasionalkan berbagai 

komitmen negara ASEAN. 

98. 03 

August 

2022 

Ribuan Orang 

Pencari Kerja 

Berjubel di Job Fair 

2022 Pemprov 

Sulawesi Utara 

Neutral Redaksi Sulut Manado- Ribuan orang dengan latar 

belakang pendidikan beragam 

berjubel di momen Job Fair 2022 

Pemprov Sulawesi Utara, bertempat 

di Luwansa Hotel, Rabu 

(3/08/2022). Job Fair 2022 yang di 

http://liputan.co.id/2022/08/asean-bahas-kerja-sama-penguatan-sistem-informasi-pasar-kerja
http://liputan.co.id/2022/08/asean-bahas-kerja-sama-penguatan-sistem-informasi-pasar-kerja
http://liputan.co.id/2022/08/asean-bahas-kerja-sama-penguatan-sistem-informasi-pasar-kerja
http://liputan.co.id/2022/08/asean-bahas-kerja-sama-penguatan-sistem-informasi-pasar-kerja
http://redaksisulut.com/job-fair-2022-dibuka-ribuan-pencari-kerja-mendaftar-di-hari-pertama
http://redaksisulut.com/job-fair-2022-dibuka-ribuan-pencari-kerja-mendaftar-di-hari-pertama
http://redaksisulut.com/job-fair-2022-dibuka-ribuan-pencari-kerja-mendaftar-di-hari-pertama
http://redaksisulut.com/job-fair-2022-dibuka-ribuan-pencari-kerja-mendaftar-di-hari-pertama
http://redaksisulut.com/job-fair-2022-dibuka-ribuan-pencari-kerja-mendaftar-di-hari-pertama
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gelar Pemerintah Provinsi Sulawesi 

Utara (Pemprov Sulawesi Utara) 

yang diprakarsai Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi (Disnakertrans) 

juga mengakomodir masyarakat 

pencari kerja, termasuk penyandang 

disabilitas. Mereka berhak 

mendapatkan kesempatan yang 

sama seperti pencari kerja yang 

lain," kata Asisten 3 Pemprov 

Sulawesi Utara Asiano Gammy 

Kawatu. Kawatu menuturkan, 

pelaksanaan Job Fair selama 3 hari 

ke depan ini, berimplikasi positif 

untuk mengurangi angka 

pengangguran Provinsi Sulawesi 

Utara. 

99. 03 

August 

2022 

Kemenaker soal 

Ancaman Mogok 

Buruh terkait UMP 

DKI: Itu Biar 

Diputuskan antara 

Pengusaha dan 

Pekerja 

Neutral Kompas Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) angkat suara terkait 

sikap buruh yang mengancam akan 

melakukan mogok kerja apabila 

para pengusaha tetap menurunkan 

Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 

Jakarta. Semula, UMR Jakarta 2022 

mengacu pada Keputusan Gubernur 

DKI Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 

tentang UMP DKI Jakarta 2022 yakni 

sebesar Rp 4.452.724. Beberapa 

waktu berselang, Gubernur DKI 

Jakarta Anies Baswedan merevisi 

besaran kenaikan UMP DKI Jakarta 

tahun 2022 dari 0,85 persen 

menjadi 5,1 persen atau naik Rp 

225. 667 dari UMP 2021. Asosiasi 

Pengusaha Indonesia (Apindo) pun 

mengajukan tuntutan ke Pengadilan 

Tata Usaha Negara (PTUN) agar 

UMP DKI yang dinilai tinggi tersebut 

berubah sesuai kepgub sebelumnya. 

Terbaru, Pemprov DKI mengajukan 

banding terkait putusan PTUN 

mengenai UMP. 

http://money.kompas.com/read/2022/08/03/215000426/kemenaker-soal-ancaman-mogok-buruh-terkait-ump-dki--itu-biar-diputuskan-antara
http://money.kompas.com/read/2022/08/03/215000426/kemenaker-soal-ancaman-mogok-buruh-terkait-ump-dki--itu-biar-diputuskan-antara
http://money.kompas.com/read/2022/08/03/215000426/kemenaker-soal-ancaman-mogok-buruh-terkait-ump-dki--itu-biar-diputuskan-antara
http://money.kompas.com/read/2022/08/03/215000426/kemenaker-soal-ancaman-mogok-buruh-terkait-ump-dki--itu-biar-diputuskan-antara
http://money.kompas.com/read/2022/08/03/215000426/kemenaker-soal-ancaman-mogok-buruh-terkait-ump-dki--itu-biar-diputuskan-antara
http://money.kompas.com/read/2022/08/03/215000426/kemenaker-soal-ancaman-mogok-buruh-terkait-ump-dki--itu-biar-diputuskan-antara
http://money.kompas.com/read/2022/08/03/215000426/kemenaker-soal-ancaman-mogok-buruh-terkait-ump-dki--itu-biar-diputuskan-antara


 

50 

 

100. 03 

August 

2022 

Pemprov Jawa 

Tengah dan 

Kemnaker RI Gelar 

"Virtual Job Fair", 

Ada 280 Lowongan 

Kerja - Herald Jawa 

Tengah 

Neutral Herald Jateng Ia menyebut, ajang ini merupakan 

kerja sama Pemprov Jawa Tengah 

dengan Kemnaker RI. 

Heraldjateng.id, Semarang- 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

dan Kementerian Tenaga Kerja 

(Kemnaker) RI menggelar Virtual Job 

Fair Akbar Jawa Tengah 2022. Ajang 

itu dapat diakses melalui 

jobfair.kemnaker.go.id. Sub 

Koordinator Penempatan Tenaga 

Kerja Disnakertrans Jawa Tengah 

Ardi Nugroho mengatakan, hingga 

Rabu siang pukul 13.00 WIB, sudah 

ada 1.973 pelamar yang mendaftar 

pada kegiatan tersebut. Sementara, 

daftar perusahaan penyedia kerja 

dapat dilihat pada 

jobfair.kemnaker.go.id. Ia 

menyebut, job fair ini adalah pilot 

project dari Kemnaker RI. 

101. 03 

August 

2022 

Pemprov Jawa 

Tengah dan 

Kemnaker RI Gelar 

Virtual Job Fair, 

Ada 280 Lowongan 

- jatengdaily.com 

Neutral Jateng Daily Ia menyebut, ajang ini merupakan 

kerja sama Pemprov Jawa Tengah 

dengan Kemnaker RI. SEMARANG 

(Jawa Tengahdaily.com)- 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

dan Kementerian Tenaga Kerja 

(Kemnaker) RI menggelar Virtual Job 

Fair Akbar Jawa Tengah 2022. Ajang 

itu dapat diakses melalui 

jobfair.kemnaker.go.id. Sub 

Koordinator Penempatan Tenaga 

Kerja Disnakertrans Jawa Tengah 

Ardi Nugroho mengatakan, hingga 

Rabu siang pukul 13.00 WIB, sudah 

ada 1.973 pelamar yang mendaftar 

pada kegiatan tersebut. Jawa 

Tengah, beberapa perusahaan yang 

ikut serta, di antaranya pariwisata, 

manufaktur, dan perbankan. 

102. 03 

August 

2022 

Pemprov Jawa 

Tengah Bersama 

Kemnaker Gelar 

"Virtual Job Fair" 

Neutral Semarangpedia SEMARANG[SemarangPedia]- 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) 

Jawa Tengah dan Kementerian 

Tenaga Kerja (Kemnaker) RI 

http://jateng.herald.id/2022/08/03/pemprov-jateng-dan-kemnaker-ri-gelar-virtual-job-fair-ada-280-lowongan-kerja
http://jateng.herald.id/2022/08/03/pemprov-jateng-dan-kemnaker-ri-gelar-virtual-job-fair-ada-280-lowongan-kerja
http://jateng.herald.id/2022/08/03/pemprov-jateng-dan-kemnaker-ri-gelar-virtual-job-fair-ada-280-lowongan-kerja
http://jateng.herald.id/2022/08/03/pemprov-jateng-dan-kemnaker-ri-gelar-virtual-job-fair-ada-280-lowongan-kerja
http://jateng.herald.id/2022/08/03/pemprov-jateng-dan-kemnaker-ri-gelar-virtual-job-fair-ada-280-lowongan-kerja
http://jateng.herald.id/2022/08/03/pemprov-jateng-dan-kemnaker-ri-gelar-virtual-job-fair-ada-280-lowongan-kerja
http://jateng.herald.id/2022/08/03/pemprov-jateng-dan-kemnaker-ri-gelar-virtual-job-fair-ada-280-lowongan-kerja
http://jatengdaily.com/2022/pemprov-jateng-dan-kemnaker-ri-gelar-virtual-job-fair-ada-280-lowongan
http://jatengdaily.com/2022/pemprov-jateng-dan-kemnaker-ri-gelar-virtual-job-fair-ada-280-lowongan
http://jatengdaily.com/2022/pemprov-jateng-dan-kemnaker-ri-gelar-virtual-job-fair-ada-280-lowongan
http://jatengdaily.com/2022/pemprov-jateng-dan-kemnaker-ri-gelar-virtual-job-fair-ada-280-lowongan
http://jatengdaily.com/2022/pemprov-jateng-dan-kemnaker-ri-gelar-virtual-job-fair-ada-280-lowongan
http://jatengdaily.com/2022/pemprov-jateng-dan-kemnaker-ri-gelar-virtual-job-fair-ada-280-lowongan
http://semarangpedia.com/pemprov-jateng-bersaqma-kemnaker-gelar-virtual-job-fair
http://semarangpedia.com/pemprov-jateng-bersaqma-kemnaker-gelar-virtual-job-fair
http://semarangpedia.com/pemprov-jateng-bersaqma-kemnaker-gelar-virtual-job-fair
http://semarangpedia.com/pemprov-jateng-bersaqma-kemnaker-gelar-virtual-job-fair
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menggelar Virtual Job Fair Akbar 

Jawa Tengah 2022 yang dijadwalkan 

berlangsung 4-5 Agustus dengan 

menyediakan 280 judul lowongan 

kerja, dengan 11.000 kebutuhan 

tenaga kerja. Sub Koordinator 

Penempatan Tenaga Kerja 

Disnakertrans Jawa Tengah Ardi 

Nugroho mengatakan, hingga Rabu 

siang pukul 13.00 WIB, sudah ada 

1.973 pelamar yang mendaftar pada 

kegiatan tersebut. Ajang ini 

merupakan kerja sama Pemprov 

Jawa Tengah dengan Kemnaker RI. 

Jawa Tengah menjadi satu di antara 

banyak provinsi yang ditunjuk, 

mengingat daerah yang dipimpin 

oleh Ganjar Pranowo ini, memiliki 

perkembangan perusahaan yang 

banyak dan berlimpahnya potensi 

tenaga kerja. 

103. 03 

August 

2022 

Apindo Jawa Timur 

Beri Rekomendasi 

Terkait RUU KIA 

Neutral Kanal Satu Mengenai hal tersebut, Ketua DPP 

Asosiasi pengusaha Indonesia 

(Apindo) Jawa Timur, Eddy 

Widjanarko mengatakan setelah 

mempelajari beberapa naskah 

akademis dan RUU KIA, menurutnya 

ada beberapa hal yang tidak 

konsisten. Hal ini disampaikan pula 

saat pertemuan beberapa pengurus 

Apindo Jawa Timur dengan Wakil 

Menteri Tenaga Kerja, Afriansyah 

Noor, Selasa (2/8/2022) malam. Hal 

serupa disampaikan pula oleh Ketua 

Dewan Pertimbangan Apindo Jawa 

Timur, Alim Markus. Karena itu, 

Apindo memberikan rekomendasi 

untuk mengatur istirahat 

melahirkan dilaksanakan secara 

fleksibel, sesuai dengan kondisi 

kesehatan calon ibu dan bayinya. 

104. 03 

August 

2022 

Mengapa Banyak 

Pekerja yang 

Neutral Portal Jember Berikut informasi yang memaparkan 

lima alasan utama yang sering 

digunakan saat memilih untuk 

http://kanalsatu.com/id/post/58452/apindo-jatim-beri-rekomendasi-terkait-ruu-kia
http://kanalsatu.com/id/post/58452/apindo-jatim-beri-rekomendasi-terkait-ruu-kia
http://kanalsatu.com/id/post/58452/apindo-jatim-beri-rekomendasi-terkait-ruu-kia
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-165181788/mengapa-banyak-pekerja-yang-resign-berikut-5-alasan-utamanya
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-165181788/mengapa-banyak-pekerja-yang-resign-berikut-5-alasan-utamanya
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Resign? Berikut 5 

Alasan Utamanya 

resign dari pekerjaan yang 

dimilikinya pada saat ini. 5. Merasa 

tidak cocok atau sesuai dengan 

budaya yang ada di perusahaan. 

Istilah resign tentunya sudah tidak 

asing lagi bagi masyarakat terlebih 

yang bekerja sebagai karyawan atau 

sejenisnya. Namun ada beberapa 

hal yang membuat pekerja atau 

karyawan memilih untuk resign atau 

keluar dari pekerjaan yang 

dimilikinya. 

105. 03 

August 

2022 

Bingung Ingin 

Resign atau Tidak? 

Berikut 4 Tanda 

Pekerjaan Sudah 

Tidak Berharga 

untuk 

Dipertahankan 

Negative Portal Jember Berikut informasi mengenai 4 tanda 

pekerjaan sudah tidak berharga 

atau worth it untuk dipertahankan, 

penting diketahui bagi yang bingung 

resign. Secara umum tujuan orang 

bekerja adalah untuk mendapatkan 

penghasilan sehingga bisa 

mencukupi kebutuhan hidupnya. 

Alasan pemilihan jenis pekerjaan 

dari setiap orang dapat berbeda 

antara satu dengan yang lainnya 

dimana salah satunya adalah terkait 

besaran penghasilan yang diperoleh. 

Sehingga pada dasarnya tidak 

semua orang memilih pekerjaan 

yang sesuai dengan bidang atau 

minat yang dimiliki masing-masing. 

106. 04 

August 

2022 

Pemerintah 

Tambah Data P3KE 

untuk Jangkau 

Penduduk Miskin 

Ekstrem 

Negative Republika Pemerintah menambah data 

Pensasaran Percepatan 

Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 

(P3KE) untuk meningkatkan akurasi 

pensasaran program kemiskinan 

ekstrem di Indonesia. "Pemanfaatan 

data P3KE ini sekaligus untuk 

melengkapi data DTKS dan 

meningkatkan akurasi pensasaran 

program untuk menjangkau 

keluarga miskin ekstrem yang belum 

mendapat program, yaitu yang 

exclusion error," kata Ma'ruf saat 

memimpin rapat pleno tentang 

Percepatan Penghapusan 

http://portaljember.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-165181788/mengapa-banyak-pekerja-yang-resign-berikut-5-alasan-utamanya
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-165181788/mengapa-banyak-pekerja-yang-resign-berikut-5-alasan-utamanya
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-165181732/bingung-ingin-resign-atau-tidak-berikut-4-tanda-pekerjaan-sudah-tidak-berharga-untuk-dipertahankan
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-165181732/bingung-ingin-resign-atau-tidak-berikut-4-tanda-pekerjaan-sudah-tidak-berharga-untuk-dipertahankan
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-165181732/bingung-ingin-resign-atau-tidak-berikut-4-tanda-pekerjaan-sudah-tidak-berharga-untuk-dipertahankan
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-165181732/bingung-ingin-resign-atau-tidak-berikut-4-tanda-pekerjaan-sudah-tidak-berharga-untuk-dipertahankan
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-165181732/bingung-ingin-resign-atau-tidak-berikut-4-tanda-pekerjaan-sudah-tidak-berharga-untuk-dipertahankan
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-165181732/bingung-ingin-resign-atau-tidak-berikut-4-tanda-pekerjaan-sudah-tidak-berharga-untuk-dipertahankan
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-165181732/bingung-ingin-resign-atau-tidak-berikut-4-tanda-pekerjaan-sudah-tidak-berharga-untuk-dipertahankan
http://www.republika.co.id/berita/rg1fmw485/pemerintah-tambah-data-p3ke-untuk-jangkau-penduduk-miskin-ekstrem
http://www.republika.co.id/berita/rg1fmw485/pemerintah-tambah-data-p3ke-untuk-jangkau-penduduk-miskin-ekstrem
http://www.republika.co.id/berita/rg1fmw485/pemerintah-tambah-data-p3ke-untuk-jangkau-penduduk-miskin-ekstrem
http://www.republika.co.id/berita/rg1fmw485/pemerintah-tambah-data-p3ke-untuk-jangkau-penduduk-miskin-ekstrem
http://www.republika.co.id/berita/rg1fmw485/pemerintah-tambah-data-p3ke-untuk-jangkau-penduduk-miskin-ekstrem
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Kemiskinan Ekstrem di Istana Wakil 

Presiden, Jakarta, Rabu (3/8/2022). 

Data ini digunakan pemerintah 

untuk melengkapi data terpadu 

kesejahteraan sosial (DTKS) demi 

menjangkau keluarga miskin 

ekstrem yang belum mendapat 

program bantuan. Sedangkan data 

P3KE bersumber dari pendataan 

keluarga BKKBN dengan informasi 

by name, by address, dan by NIK, 

sosial-ekonomi keluarga yang relatif 

baru dan dan juga peringkat 

kesejahteraan keluarga. 

107. 04 

August 

2022 

Warga Pucuk 

Rantau Sambangi 

Kantor Dinas 

Perizinan 

Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja 

Neutral Kupas Kasus Berniat menjadi Calon Pekerja 

Migran Indonesia ( CPMI ) ke 

Penang Malaysia, seorang warga 

desa Pangkalan Pucuk Rantau, 

Masda Tio Dora Br Napitupulu (20) 

menyambangi Dinas Perizinan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja Kuansing Rabu 

(3/8/22) petang. Warga ber KTP 

Pucuk Rantau itu, menyebutkan 

masih akan mengurus pasport 

anaknya sesuai rekomendasi yang di 

dapat ke kantor Imigrasi Pekanbaru. 

Ditemani orang tuanya, Naganjo 

Napitupulu, wanita muda itu hendak 

mengurus surat rekomendasi agar 

bisa dikirim sebagai pekerja Migran 

ke Malaysia, melalui PT. Adila 

Freskifarindo Duta yang beralamat 

di Medan Sumatera Utara. Saat 

mengurus surat rekomendasi 

dimaksud, Plt Kabid Penempatan, 

Perluasan dan Pelatihan Tenaga 

Kerja Hevi Heri Antoni, S.Sos,MSi 

sempat melakukan sesi wawancara 

kepada keduanya. 

108. 04 

August 

2022 

Tutupi Kesalahan 

dengan Pampang 

Simbol Negara 

untuk Pencitraan 

Negative Suara Lp Kpk Komisi Nasional Lembaga 

Pengawasan Kebijakan Pemerintah 

dan Keadilan (Komnas LP-KPK) 

menilai bahwa kesalahan yang 

http://www.kupaskasus.com/read-507-18205-2022-08-04-warga-pucuk-rantau-sambangi-kantor-dinas-perizinan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-dan-tenaga-kerja.html
http://www.kupaskasus.com/read-507-18205-2022-08-04-warga-pucuk-rantau-sambangi-kantor-dinas-perizinan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-dan-tenaga-kerja.html
http://www.kupaskasus.com/read-507-18205-2022-08-04-warga-pucuk-rantau-sambangi-kantor-dinas-perizinan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-dan-tenaga-kerja.html
http://www.kupaskasus.com/read-507-18205-2022-08-04-warga-pucuk-rantau-sambangi-kantor-dinas-perizinan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-dan-tenaga-kerja.html
http://www.kupaskasus.com/read-507-18205-2022-08-04-warga-pucuk-rantau-sambangi-kantor-dinas-perizinan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-dan-tenaga-kerja.html
http://www.kupaskasus.com/read-507-18205-2022-08-04-warga-pucuk-rantau-sambangi-kantor-dinas-perizinan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-dan-tenaga-kerja.html
http://www.kupaskasus.com/read-507-18205-2022-08-04-warga-pucuk-rantau-sambangi-kantor-dinas-perizinan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-dan-tenaga-kerja.html
http://suaralpkpk.com/tutupi-kesalahan-dengan-pampang-simbol-negara-untuk-pencitraan-dalam-setiap-pelepasan-pmi-ke-korsel
http://suaralpkpk.com/tutupi-kesalahan-dengan-pampang-simbol-negara-untuk-pencitraan-dalam-setiap-pelepasan-pmi-ke-korsel
http://suaralpkpk.com/tutupi-kesalahan-dengan-pampang-simbol-negara-untuk-pencitraan-dalam-setiap-pelepasan-pmi-ke-korsel
http://suaralpkpk.com/tutupi-kesalahan-dengan-pampang-simbol-negara-untuk-pencitraan-dalam-setiap-pelepasan-pmi-ke-korsel
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dalam setiap 

Pelepasan PMI ke 

Korsel 

dilakukan Kepala BP2MI Beny 

Rhamdani Diduga sengaja ditutupi 

dengan Blow Up pelepasan PMI 

program G to G ke Korea Selatan, 

bahkan terkesan menjilat Kekuasaan 

dengan memampangkan Foto 

Presiden Jokowidodo sebagai simbol 

Negara dan sengaja mengundang 

anggota Komisi IX DPR-RI agar 

seolah-olah terkesan Stagnasi 

penempatan PMI resmi dan 

Prosedural yang dilakukan oleh 

swasta ini tidak benar. Diduga kini 

anggota Komisi IX DPR-RI Irma 

Suryani yang didekati untuk 

memuluskan tambahan anggaran 

bagi BP2MI yang sebenarnya tidak 

ada manfaatnya bagi penempatan 

PMI yang dilakukan P3MI atau 

BP2MI itu sendiri demi percepatan 

pemulihan ekonomi nasional, dan 

Presiden Jokowi beserta para 

petinggi negeri ini dan juga 

Masyarakat para Calon Pekerja 

Migran Indonesia harus tahu hal ini 

agar tidak terjebak dengan 

pencitraan yang dilakukan oleh 

Beny Rhamdani. 

Jakarta,Suaralpkpk.com- Stagnasi 

Penempatan Pekerja Migran 

Indonesia secara Prosedural yang 

dilakukan pihak swasta (P3MI) 

masih berlanjut hingga saat berita 

ini diterbitkan akibat Peraturan 

Kepala BP2MI No. 09 Tahun 2020 

yang salah kaprah dengan adanya 

diskriminasi 10 jabatan tertentu 

untuk 14 item komponen biaya yang 

dikelompokan sebagai biaya 

penempatan yang harus ditanggung 

oleh Pemberi kerja /majikan, 

sehingga pihak negara penempatan 

tidak mau melegislasi Visa Kerja dan 

menimbulkan dampak buruk yang 

Menumbuhkembangkan 

Penempatan Unprosedural, dan 

http://suaralpkpk.com/tutupi-kesalahan-dengan-pampang-simbol-negara-untuk-pencitraan-dalam-setiap-pelepasan-pmi-ke-korsel
http://suaralpkpk.com/tutupi-kesalahan-dengan-pampang-simbol-negara-untuk-pencitraan-dalam-setiap-pelepasan-pmi-ke-korsel
http://suaralpkpk.com/tutupi-kesalahan-dengan-pampang-simbol-negara-untuk-pencitraan-dalam-setiap-pelepasan-pmi-ke-korsel
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telah ditegur oleh komisi IX DPR-RI 

pada Rapat Dengar Pendapat 8 Juni 

2022 lalu untuk di Revisi dan 

mencabut seluruh keputusan kepala 

BP2MI. Hal serupa sering dilakukan 

oleh Beny Rhamdani saat lounching 

Pembebasan biaya dengan 

memajang foto menteri BUMN Eric 

Tohir dimana-mana, dan lounching 

Kepka BP2MI No. 72 Tahun 2022 

dengan memajang Foto Menko 

Perekonomian Airlangga, namun 

semua ini hanya kamuflase untuk 

mendapatkan Fasilitas anggaran 

bagi Program Penempatan G to G 

belaka yang dilakukan BP2MI tanpa 

memperhatikan penempatan yang 

dilakukan oleh P3MI yang 

jumlahnya mencapai puluhan ribu 

setiap bulannya yang kini stagnasi. 

109. 04 

August 

2022 

Ida Fauziyah Tak 

Respons, Warga 

Ciamis Lanjut 

Mogok Makan 

Negative Cnn Indonesia Seorang warga Ciamis, Jawa Barat 

Heriyanto kembali melakukan aksi 

mogok makan di depan kantor 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker), Jakarta, Rabu (3/8), 

meski sempat tumbang. Pria yang 

mengalami cacat permanen akibat 

kecelakaan kerja itu mengaku akan 

terus mogok makan sampai Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

mengabulkan tuntutannya. "Saya 

pada hari ini tanggal 3 Agustus 

2022, kembali melanjutkan 

perjuangan mogok makan di depan 

Kemenaker RI untuk meminta hak 

saya sebagai pekerja yang 

mengalami kecelakaan kerja. Yang 

tidak mendapat haknya," kata Heri 

kepada CNNIndonesia.com. Heri 

melakukan aksi sejak 25 Juli lalu. 

110. 04 

August 

2022 

BLT Subsidi Gaji 

Rp1 Juta Cair ke 4 

Rekening Ini, 

Buruan Cek! 

Positive Okezone BLT subsidi gaji Rp1 juta cair ke 4 

rekening ini. Namun pekerja dapat 

mempersiapkan syaratnya, salah 

satu memiliki satu dari 4 rekening 

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20220803195921-20-829971/ida-fauziyah-tak-respons-warga-ciamis-lanjut-mogok-makan
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20220803195921-20-829971/ida-fauziyah-tak-respons-warga-ciamis-lanjut-mogok-makan
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20220803195921-20-829971/ida-fauziyah-tak-respons-warga-ciamis-lanjut-mogok-makan
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20220803195921-20-829971/ida-fauziyah-tak-respons-warga-ciamis-lanjut-mogok-makan
http://economy.okezone.com/read/2022/08/03/320/2641237/blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-ke-4-rekening-ini-buruan-cek
http://economy.okezone.com/read/2022/08/03/320/2641237/blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-ke-4-rekening-ini-buruan-cek
http://economy.okezone.com/read/2022/08/03/320/2641237/blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-ke-4-rekening-ini-buruan-cek
http://economy.okezone.com/read/2022/08/03/320/2641237/blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-ke-4-rekening-ini-buruan-cek
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tersebut. Untuk itu, BLT subsidi gaji 

Rp1 juta akan cair ke pemilik 4 

rekening ini. Pekerja dapat 

mengecek apakah sudah memiliki 

rekening tersebut atau tidak. 

111. 04 

August 

2022 

3 Rekomendasi 

Pekerjaan 

Sampingan buat 

Nambah 

Pemasukan, yuk 

Coba! 

Positive Idn Times Hal itu membuat banyak orang 

mulai mencari pekerjaan sampingan 

untuk mendapat penghasilan 

tambahan. 3. Menjadi konsultan 

keuangan. - Kementerian 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia 

(Kemenaker RI) mencatat sebanyak 

29,4 juta orang di Indonesia 

merasakan dampak pandemik 

COVID-19, terutama dari segi 

finansial. Selain bisa mendapat 

tambahan dana, pekerjaan 

sampingan juga berpotensi 

membuka peluang kesempatan 

kerja yang lebih besar. 

112. 04 

August 

2022 

Bantuan Subsidi 

Upah BSU 2022 

Dikabarkan Cair 

Bulan Ini, Simak 

Informasinya 

Positive Ayo Bandung Demikian informasi tentang 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU 

2022 dikabarkan cair bulan ini. 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU 

2022 dikabarkan cair pada bulan 

Agustus? Selanjutnya, pencairan 

BSU 2022 akan segera ditransfer 

melalui Bank Himbara yang telah 

Anda miliki. Karena hal itulah, 

penyaluran dana bantuan subsidi 

upah sebesar Rp 1.000.000,-baru 

akan ditransfer setelah selesainya 

proses penetapan regulasi BSU 

2022. 

113. 04 

August 

2022 

Implementasi 

Sistem 

Penempatan Satu 

Kanal Perlu 

Pengawasan Kuat 

Positive Kompas.id Implementasi Sistem Satu Kanal 

untuk penempatan pekerja migran 

Indonesia ke Malaysia berpotensi 

disalahgunakan jika tidak disertai 

dengan transparansi dan 

pengawasan eksternal. Sistem 

Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau 

One Channel System (OCS) diatur 

dalam Nota Kesepahaman 

(Memorandum of 

http://www.idntimes.com/business/economy/kamila-sayara-avicena/3-rekomendasi-pekerjaan-sampingan-buat-nambah-pemasukan-yuk-coba
http://www.idntimes.com/business/economy/kamila-sayara-avicena/3-rekomendasi-pekerjaan-sampingan-buat-nambah-pemasukan-yuk-coba
http://www.idntimes.com/business/economy/kamila-sayara-avicena/3-rekomendasi-pekerjaan-sampingan-buat-nambah-pemasukan-yuk-coba
http://www.idntimes.com/business/economy/kamila-sayara-avicena/3-rekomendasi-pekerjaan-sampingan-buat-nambah-pemasukan-yuk-coba
http://www.idntimes.com/business/economy/kamila-sayara-avicena/3-rekomendasi-pekerjaan-sampingan-buat-nambah-pemasukan-yuk-coba
http://www.idntimes.com/business/economy/kamila-sayara-avicena/3-rekomendasi-pekerjaan-sampingan-buat-nambah-pemasukan-yuk-coba
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-014053396/bantuan-subsidi-upah-bsu-2022-dikabarkan-cair-bulan-ini-simak-informasinya
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-014053396/bantuan-subsidi-upah-bsu-2022-dikabarkan-cair-bulan-ini-simak-informasinya
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-014053396/bantuan-subsidi-upah-bsu-2022-dikabarkan-cair-bulan-ini-simak-informasinya
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-014053396/bantuan-subsidi-upah-bsu-2022-dikabarkan-cair-bulan-ini-simak-informasinya
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-014053396/bantuan-subsidi-upah-bsu-2022-dikabarkan-cair-bulan-ini-simak-informasinya
http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/08/03/implementasi-sistem-penempatan-satu-kanal-perlu-pengawasan-kuat
http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/08/03/implementasi-sistem-penempatan-satu-kanal-perlu-pengawasan-kuat
http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/08/03/implementasi-sistem-penempatan-satu-kanal-perlu-pengawasan-kuat
http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/08/03/implementasi-sistem-penempatan-satu-kanal-perlu-pengawasan-kuat
http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/08/03/implementasi-sistem-penempatan-satu-kanal-perlu-pengawasan-kuat
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Understanding/MOU) tentang 

Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia Sektor Domestik di 

Malaysia. "Oleh karena itu, 

penyalahgunaan kewenangan lewat 

mekanisme satu kanal sangat 

berpotensi terjadi, misalnya dalam 

bentuk monopoli penempatan oleh 

perusahaan agensi tertentu," kata 

Wahyu. Tanpa transparansi dan 

pengawasan eksternal yang kuat, 

sistem satu kanal dikhawatirkan 

hanya akan diisi oleh sejumlah 

perusahaan agensi penempatan dan 

perekrutan tertentu. 

114. 04 

August 

2022 

BSU 2022 Cair 

Agustus Ini? Soal 

Jadwal Penyaluran 

Dana, Kemnaker 

Beri Penjelasan Ini 

Neutral Ayo Bandung Berikut informasi benarkah BSU 

2022 cair Agustus lengkap dengan 

jadwal penyaluran dana BLT Subsidi 

Gaji oleh Kemnaker. Pertanyaan 

kapan BSU 2022 atau Bantuan 

Subsidi Gaji cair terus menjadi soal 

bagi banyak para penerima. 

Pasalnya, jadwal kapan BSU 2022 

akan cair kembali jadi pembahasan 

usai memasuki bulan Agustus 2022 

atau mulai pada hari ini. Pada bulan 

Agustus ini menandai 4 bulan dari 

jadwal pengumuman penyaluran 

dana bantuan BSU 2022 yang 

rencana akan dicairkan. 

115. 04 

August 

2022 

Wajib Tahu, BSU 

2022 Tidak Cair! 

Jika Penerima Tidak 

Lakukan 2 Hal Ini 

Neutral Ayo Bandung Berikut informasi yang wajib 

diketahui, BSU 2022 tidak cair jika 

penerima tidak lakukan 2 hal ini. 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU 

2022 bagi pekerja belum kunjung 

disalurkan oleh pemerintah. Seperti 

diketahui, pencairan dana BSU 2022 

akan berlanjut hingga 2022 dan 

rencananya akan diberikan kepada 

8,8 juta pekerja yang 

membutuhkan. Namun, sejauh ini 

pemerintah belum memastikan 

jadwal pencairan BSU 2022 atau BLT 

Subsidi Gaji Rp1 juta. 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-794053584/bsu-2022-cair-agustus-ini-soal-jadwal-penyaluran-dana-kemnaker-beri-penjelasan-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794053584/bsu-2022-cair-agustus-ini-soal-jadwal-penyaluran-dana-kemnaker-beri-penjelasan-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794053584/bsu-2022-cair-agustus-ini-soal-jadwal-penyaluran-dana-kemnaker-beri-penjelasan-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794053584/bsu-2022-cair-agustus-ini-soal-jadwal-penyaluran-dana-kemnaker-beri-penjelasan-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794053584/bsu-2022-cair-agustus-ini-soal-jadwal-penyaluran-dana-kemnaker-beri-penjelasan-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794053469/wajib-tahu-bsu-2022-tidak-cair-jika-penerima-tidak-lakukan-2-hal-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794053469/wajib-tahu-bsu-2022-tidak-cair-jika-penerima-tidak-lakukan-2-hal-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794053469/wajib-tahu-bsu-2022-tidak-cair-jika-penerima-tidak-lakukan-2-hal-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794053469/wajib-tahu-bsu-2022-tidak-cair-jika-penerima-tidak-lakukan-2-hal-ini
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116. 04 

August 

2022 

Dukung 

Penyandang 

Tunanetra Masuk 

Dunia Kerja 

Positive Kompas.id Penyandang tunanetra dianggap 

tidak memiliki kemampuan bekerja 

selain memijat. Menghadapi kondisi 

tersebut, Persatuan Tunanetra 

Indonesia (Pertuni) bersama 

International Council Of Education 

For People With Visual Impairment 

(ICEVI) dan The Nippon Foundation 

(TNF) menyusun buku Transition to 

Employment: Lessons from the 

Philippines, Indonesia, and Vietnam. 

Setelah itu dilanjutkan dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Penyandang 

Disabilitas, yang mengamanatkan 

kuota kerja 2 persen untuk BUMN 

dan 1 persen untuk perusahaan 

swasta. Penyandang tunanetra bisa 

berdaya jika berkesempatan 

melanjutkan ke pendidikan tinggi 

dan berkesempatan magang di 

perusahaan atau kantor-kantor 

pemerintahan. 

117. 04 

August 

2022 

Intan Fauzi 

Konsisten Tebar 

Program 

Bermanfaat Buat 

Warga 

Positive Radar Depok RADARDEPOK.COM- Sejak kembali 

dilantik menjadi anggota DPR RI 

Periode 2019-2024 di Gedung DPR 

RI, Senayan Jakarta, pada 1 Oktober 

2019, politikus perempuan Partai 

Amanat Nasional (PAN), Intan Fauzi 

terus berbuat dan menebar manfaat 

akan kehadiran dirinya di Kota 

Depok. "Alhamdulillah, keberadaan 

saya sebagai wakil rakyat di DPR RI 

untuk Kota Depok dan Kota Bekasi 

terus menjaring aspirasi 

masyarakat, semoga apa yang saya 

perjuangkan dapat bermanfaat 

untuk Kota Depok dan Kota Bekasi," 

kata Intan Fauzi kepada Radar 

Depok. Selain Program BSPS, saya 

membawa program Jembatan 

Gantung juga milik Kementerian 

PUPR," ungkap Intan Fauzi. 

Kemudian, sambung Intan Fauzi, 

berbicara tentang Kelurahan 

http://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/08/03/dukung-penyandang-tunanetra-masuk-dunia-kerja
http://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/08/03/dukung-penyandang-tunanetra-masuk-dunia-kerja
http://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/08/03/dukung-penyandang-tunanetra-masuk-dunia-kerja
http://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/08/03/dukung-penyandang-tunanetra-masuk-dunia-kerja
http://www.radardepok.com/2022/08/intan-fauzi-konsisten-tebar-program-bermanfaat-buat-warga
http://www.radardepok.com/2022/08/intan-fauzi-konsisten-tebar-program-bermanfaat-buat-warga
http://www.radardepok.com/2022/08/intan-fauzi-konsisten-tebar-program-bermanfaat-buat-warga
http://www.radardepok.com/2022/08/intan-fauzi-konsisten-tebar-program-bermanfaat-buat-warga
http://www.radardepok.com/2022/08/intan-fauzi-konsisten-tebar-program-bermanfaat-buat-warga
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Jatijajar, tidak lepas dari Terminal 

Jatijajar yang dibangun sudah lama. 

118. 04 

August 

2022 

Kalkulator akun 

warga 1444 baru 

Berapa jumlah 

dukungan untuk 

setiap individu atau 

kepala keluarga 

"kalkulator 

perkiraan" 

Positive Onews.me Kalkulator Akun Warga Pengembang 

1444 banyak warga Saudi bertanya-

tanya tentang jumlah akun warga 

negara untuk setiap individu 1444 

menurut "kalkulator perkiraan", 

karena pemerintah Kerajaan Arab 

Saudi mengumumkan sebelumnya 

peluncuran program akun warga 

baru, yang memungkinkan semua 

pria dan wanita warga negara 

perempuan yang memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan oleh 

Kementerian Sumber Daya Manusia 

dan Pembangunan Sosial Melalui itu 

dimungkinkan untuk mendaftar 

dalam Program Akun Warga untuk 

individu dan kepala keluarga, dan 

memperoleh dukungan keuangan 

yang membantu mereka memenuhi 

kebutuhan mereka, terutama 

mengingat perubahan dan fluktuasi 

ekonomi yang telah mempengaruhi 

semua negara di dunia, termasuk 

Kerajaan, jadi kami akan mencoba 

melalui situs web berita Thaqafni 

untuk mengidentifikasi secara rinci 

dan akurat pada Kalkulator 

Perkiraan Warga Karena kami akan 

menunjukkan cara yang benar untuk 

menemukan keluar nilai hak setelah 

Daftar untuk program Akun Warga 

Baru Melalui portal warga elektronik 

ca.gov.sa, ikuti kami sampai akhir 

untuk mengetahui hal ini secara 

detail dan akurat. Cara mendaftar di 

program akun warga baru 1444. 

Setiap warga negara Saudi penerima 

pembayaran rekening warga dapat 

mengetahui hak dan jumlah 

pembayaran dan jumlah masing-

masing individu 1444 berkat 

rekeningnya di rekening warga. Di 

sini kami membawa Anda ke akhir 

http://onews.me/kalkulator-akun-warga-1444-baru-berapa-jumlah-dukungan-untuk-setiap-individu-atau-kepala-keluarga-kalkulator-perkiraan
http://onews.me/kalkulator-akun-warga-1444-baru-berapa-jumlah-dukungan-untuk-setiap-individu-atau-kepala-keluarga-kalkulator-perkiraan
http://onews.me/kalkulator-akun-warga-1444-baru-berapa-jumlah-dukungan-untuk-setiap-individu-atau-kepala-keluarga-kalkulator-perkiraan
http://onews.me/kalkulator-akun-warga-1444-baru-berapa-jumlah-dukungan-untuk-setiap-individu-atau-kepala-keluarga-kalkulator-perkiraan
http://onews.me/kalkulator-akun-warga-1444-baru-berapa-jumlah-dukungan-untuk-setiap-individu-atau-kepala-keluarga-kalkulator-perkiraan
http://onews.me/kalkulator-akun-warga-1444-baru-berapa-jumlah-dukungan-untuk-setiap-individu-atau-kepala-keluarga-kalkulator-perkiraan
http://onews.me/kalkulator-akun-warga-1444-baru-berapa-jumlah-dukungan-untuk-setiap-individu-atau-kepala-keluarga-kalkulator-perkiraan
http://onews.me/kalkulator-akun-warga-1444-baru-berapa-jumlah-dukungan-untuk-setiap-individu-atau-kepala-keluarga-kalkulator-perkiraan
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artikel kami, di mana kami 

menjelaskan kepada Anda langkah-

langkah paling penting yang benar 

di mana Anda dapat menggunakan 

Kalkulator Akun Warga Negara yang 

Dikembangkan 1444 "Kalkulator 

Perkiraan" untuk menghitung 

jumlah dukungan yang diberikan 

kepada setiap individu. 

119. 04 

August 

2022 

BSU 2022 Sudah 

Disalurkan? Cek 

Status BLT Subsidi 

Gaji via SMS 

Positive Ayo Bandung Apakah BSU 2022 sudah disalurkan? 

Banyak orang yang tengah mencari 

cara login BSU 2022 di BPJS 

Ketenagakerjaan untuk cek 

penerima BLT Subsidi Gaji. Selama 

ini untuk cek daftar nama penerima 

Bantuan Subsidi Upah, pekerja bisa 

mengakses 2 link BSU 2022 yang 

disediakan Kemnaker maupun BPJS 

Ketenagakerjaan. Kemnaker telah 

bocorkan bahwa BSU 2022 akan 

disalurkan kembali pada tahun 

2022. 

120. 04 

August 

2022 

Ma'ruf Amin: 

Konvergensi dan 

Akurasi Data Kunci 

Berantas 

Kemiskinan 

Ekstrem - Dobrak 

Positive Dobrak.co Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf 

Amin selaku Ketua Tim Nasional 

Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan (TNP2K) memimpin 

Rapat Pleno Khusus TNP2K tentang 

Pelaksanaan Inpres Nomor 4 Tahun 

2022, di Istana Wapres, Jalan 

Medan Merdeka Selatan Nomor 6, 

Jakarta Pusat, Rabu (03/08/2022). 

Dalam rapat tersebut, Ma'ruf Amin 

mengingatkan, agar seluruh K/L 

memastikan terjadinya konvergensi 

berbagai program, sekaligus 

memastikan kualitas implementasi 

program dan akurasi data sasaran 

penerima manfaat program. "Ini 

masalah efektivitas, kualitas 

implementasi di lapangannya. Ini 

perlu. 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-794054106/bsu-2022-sudah-disalurkan-cek-status-blt-subsidi-gaji-via-sms
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794054106/bsu-2022-sudah-disalurkan-cek-status-blt-subsidi-gaji-via-sms
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794054106/bsu-2022-sudah-disalurkan-cek-status-blt-subsidi-gaji-via-sms
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794054106/bsu-2022-sudah-disalurkan-cek-status-blt-subsidi-gaji-via-sms
http://www.dobrak.co/news/pr-934054406/maruf-amin-konvergensi-dan-akurasi-data-kunci-berantas-kemiskinan-ekstrem
http://www.dobrak.co/news/pr-934054406/maruf-amin-konvergensi-dan-akurasi-data-kunci-berantas-kemiskinan-ekstrem
http://www.dobrak.co/news/pr-934054406/maruf-amin-konvergensi-dan-akurasi-data-kunci-berantas-kemiskinan-ekstrem
http://www.dobrak.co/news/pr-934054406/maruf-amin-konvergensi-dan-akurasi-data-kunci-berantas-kemiskinan-ekstrem
http://www.dobrak.co/news/pr-934054406/maruf-amin-konvergensi-dan-akurasi-data-kunci-berantas-kemiskinan-ekstrem
http://www.dobrak.co/news/pr-934054406/maruf-amin-konvergensi-dan-akurasi-data-kunci-berantas-kemiskinan-ekstrem
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121. 04 

August 

2022 

BSU 2022 Cair Rp 1 

Juta HANYA di 5 

Bank Ini! Cek BPJS 

Ketenagakerjaan, 

Kamu Sudah 

Punya? 

Neutral Ayo Bandung BSU 2022 cair Rp1 juta hanya di 5 

bank ini, apasajakah itu? informasi 

selengkapnya dalam artikel ini. Lalu 

kapan BSU 2022 Rp1 juta akan cair? 

segera miliki 5 bank ini untuk 

dapatkan bantuan subsidi. 

Kemnaker telah bocorkan bahwa 

BSU 2022 akan disalurkan kembali 

pada tahun 2022. Syarat utama 

untuk jadi penerima Bantuan 

Subsidi Upah 2022 atau BSU 2022 

yakni pekerja dengan gaji di bawah 

Rp3,5 juta. 

122. 04 

August 

2022 

BEM Politeknik 

Negeri Malang 

Helat Seminar Kerja 

Nasional 

Negative Berita Jatim Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 

Politeknik Negeri Malang (BEM 

Polinema) menghelat Seminar Kerja 

Nasional 2022 bertempat di Aula 

Pertamina pada Rabu (3/8/2022). 

Politeknik Negeri Malang. 

Google.com, pub-

9591068673925608, DIRECT, 

f08c47fec0942fa0. Seminar tersebut 

dihadiri Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan RI, Ir. 

  

http://www.ayobandung.com/umum/pr-794054388/bsu-2022-cair-rp-1-juta-hanya-di-5-bank-ini-cek-bpjs-ketenagakerjaan-kamu-sudah-punya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794054388/bsu-2022-cair-rp-1-juta-hanya-di-5-bank-ini-cek-bpjs-ketenagakerjaan-kamu-sudah-punya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794054388/bsu-2022-cair-rp-1-juta-hanya-di-5-bank-ini-cek-bpjs-ketenagakerjaan-kamu-sudah-punya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794054388/bsu-2022-cair-rp-1-juta-hanya-di-5-bank-ini-cek-bpjs-ketenagakerjaan-kamu-sudah-punya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794054388/bsu-2022-cair-rp-1-juta-hanya-di-5-bank-ini-cek-bpjs-ketenagakerjaan-kamu-sudah-punya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794054388/bsu-2022-cair-rp-1-juta-hanya-di-5-bank-ini-cek-bpjs-ketenagakerjaan-kamu-sudah-punya
http://beritajatim.com/pendidikan-kesehatan/bem-politeknik-negeri-malang-helat-seminar-kerja-nasional
http://beritajatim.com/pendidikan-kesehatan/bem-politeknik-negeri-malang-helat-seminar-kerja-nasional
http://beritajatim.com/pendidikan-kesehatan/bem-politeknik-negeri-malang-helat-seminar-kerja-nasional
http://beritajatim.com/pendidikan-kesehatan/bem-politeknik-negeri-malang-helat-seminar-kerja-nasional
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Title Elnusa Sabet Empat Penghargaan Human Capital on 

Resilience Award 2022 

Author Bensor It Division 

Media Bisnis News Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Positive 

Link http://bisnisnews.id/detail/berita/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. 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 ini diterima oleh Direktur SDM & Umum Elnusa Tenny Elfrida. 

Penghargaan diterima merupakan buah komitmen Human Capital Elnusa dalam melakukan 

transformasi dengan pengelolaan dinamis dan menghadapi lingkungan bisnis yang terus 

berubah. 

 

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.Penghargaan ini diterima oleh 

Direktur SDM & Umum Elnusa Tenny Elfrida. Penghargaan 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.LANJUTKAN RESTRUKTURISASIGaruda Indonesia Kembalikan Pesawat Bombardier CRJ-

1000EKONOMI DAN INDUSTRIKemenhub Bangun Konektivitas Dengan Kembangkan Pelabuhan 

TalimutaTINGKATKAN KAPASITASJasa Marga Lanjutkan Pelebaran Jalan Tol Jakarta-Cikampek Di Kedua 

Arah Menjadi 4 LajurDirektur 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 
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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 Info Loker Agustus 2022: PT TASPEN Buka Lowongan untuk 

Lulusan D3 Semua Jurusan, Cek di Sini! 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Bekasi Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Neutral 

Link http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-125175411/info-loker-agustus-2022-pt-taspen-

buka-lowongan-untuk-lulusan-d3-semua-jurusan-cek-di-sini 

Summary Inilah informasi terbaru bagi Anda para pencari kerja, saat ini PT TASPEN (Persero) sedang 

membuka lowongan kerja (loker) untuk bulan Agustus 2022. PT TASPEN adalah Badan Usaha 

Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun 

bagi ASN dan pejabat negara. Loker di PT TASPEN di bulan Agustus 2022 ini juga memiliki 

penempatan khusus bagi pelamar di beberapa wilayah kerja di Indonesia. Dilansir 

PikiranRakyat-Bekasi.com dari akun Instagram @kemnaker, berikut informasi penempatan 

dan kualifikasi yang dibutuhkan oleh PT TASPEN persero. 

 

Inilah informasi terbaru bagi Anda para pencari kerja, saat ini PT TASPEN (Persero) sedang membuka 

lowongan kerja (loker) untuk bulan Agustus 2022PT TASPEN adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia 

yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi ASN dan pejabat 

negara.Lowongan kerja yang dibuka PT persero yaitu untuk mengisi satu lowongan yakni sebagai Taspen 

Life Relation Officer atau Agen Pemasaran Asuransi.Mulai dari minimal lulusan D3 dari berbagai jurusan 

hingga pria atau wanita yang berusia 25 sampai 40 tahun bisa melamar loker sebagai Agen Pemasaran 

Asuransi.Loker di PT TASPEN di bulan Agustus 2022 ini juga memiliki penempatan khusus bagi pelamar di 

beberapa wilayah kerja di Indonesia.Dilansir PikiranRakyat-Bekasi.com dari akun Instagram @kemnaker, 

berikut informasi penempatan dan kualifikasi yang dibutuhkan oleh PT TASPEN persero.Penempatan:- 

KC Padang- KC Bukit Tinggi- KC Tanjung Pinang- KC Lubuklinggau- KC Pemantang Siantar- KC Cirebon- KC 

Malang- KC Samarinda- KC Manado- KC TarakanKualifikasi:- Berwawasan luas- Pria atau wanita- 

Pendidikan min D3 semua jurusan- Usia 25-40 tahun- Berpenampilan menarik- Memiliki kemampuan 

komunikasi dan presentasi yang baik- Memiliki pengalaman di bidang perbankan atau asuransi minimal 

2 tahun (lebih diutamakan)- Dapat bekerja sesuai targetBagi Anda yang yang berminat dan sesuai dengan 

kualifikasi yang dibutuhkan, bisa segera mendaftar paling lambat 3 Agustus 2022.Kirim CV Anda melalui 

email jobvacancy-marketing@taspenlife.com dengan Subject: Kota Penempatan_Nama (Contoh: 

Jambi_Elsa).Itulah informasi lowongan kerja terbaru Agustus 2022 yang tersedia dalam waktu terbatas 

dan statusnya bisa berubah sewaktu-waktu.Untuk info lebih lanjut, Anda bisa mengunjungi Instagram 

@kemnaker atau laman Taspen Life berikut, . 
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Title Elnusa Sabet Empat Penghargaan Human Capital on Resilience 

Award 2022 

Author _noname 

Media Press Release Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Positive 

Link http://pressrelease.kontan.co.id/news/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). 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 (29/07).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 
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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.Sekilas Elnusa (IDX: ELSA)Elnusa 

marupakan anak perusahaan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) yang tegabung dalam Subholding Upstream 

Pertamina. Sebagai perusahaan solusi total jasa energy, Elnusa memiliki kompetensi inti pada jasa hulu 

migas, jasa penunjang dan jasa distribusi dan logistik energi. Lini jasa hulu migas meliputi jasa Geoscience 

& Reservoir (land, transition zone & marine serta data processing), jasa pengeboran & pemeliharaan 

lapangan migas (drilling & workover), jasa engineering, procurement, construction & operation 

maintenance (EPC-OM).Lini jasa penunjang meliputi jasa marine support, fabrikasi, hingga manajemen 

data. Lini jasa distribusi dan logistik energi meliputi jasa transportasi BBM, pengelolaan depot, hingga 

penjualan chemical. Saat ini, Elnusa melayani perusahaan migas nasional maupun internasional, antara 

lain Pertamina Group, British Petroleum, Conoco Phillips, Soco Exploration (Vietnam) Ltd dan lain-lain. 

Elnusa terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten ELSA serta memiliki lima anak 

perusahaan yang mendukung kompetensinya.Selanjutnya: Pemutihan Pajak Kendaraan Sumatra Selatan 

2022, Ini Rincian Keuntungan Pemilik Mobil & MotorTag PT Elnusa Tbk 
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Title Virtual Job Fair 2022 Dibuka, Pemprov Sulawesi Utara 

Hubungkan Pengusaha dan Pencari Kerja 

Author Youngky 

Tangapo 

Media Manado News Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.manadonews.co.id/2022/08/03/virtual-job-fair-2022-dibuka-pemprov-sulut-

hubungkan-pengusaha-dan-pencari-kerja 

Summary "Karenanya, Pak Gubernur dan Wakil Gubernur menganggap kegiatan Job Fair ini betul-betul 

penting dan dirasakan dibutuhkan Pemprov Sulawesi Utara" ungkapnya. Dan untuk dapat 

melihat perusahaan mana saja yang menyediakan lowongan, pencari kerja dapat mengakses 

link jobfair.kemnaker.go.id. Hadir dalam pembukaam Job Fair 2022, Sekretaris Komisi IV 

DPRD Sulawesi Utara Cindy Wurangian, Kepala Pusat Pasar Kerja Sekretariat Jenderal 

Kementrian Tenaga Kerja RI yang diwakili Pandu Isdiyanto, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Ernie B Tumundo serta perwakilan Disnaker 

dan pimpinan perusahaan. Virtual Job Fair 2022 resmi bergulir. Acara ini dibuka Asisten III 

Setdaprov Sulawesi Utara (Sulawesi Utara) Asiano Gamy Kawatu, Rabu (3/8). 

 

 

 

 Virtual Job Fair 2022 resmi bergulir. Acara ini dibuka Asisten III Setdaprov Sulawesi Utara (Sulawesi Utara) 

Asiano Gamy Kawatu, Rabu (3/8).Sebanyak 1075 orang ikut dalam pameran kesempatan kerja yang 

berkangsung 3-5 Agustus. Job fair ini dilaksanakan secara gratis.Dalam sambutannya, Kawatu 

mengatakan pemerintahan Olly Dondokambey dan Steven Kandouw mengharapkan Job Fair bisa 

menghubungkan pencari kerja dan para pengusaha."Semoga pencari kerja di Sulawesi Utara 

mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi mereka masing-masing," kata 

Kawatu.Sebakiknya juga, para pengusaha bisa menemukan tenaga kerja yang memiliki sesuai yang 

dirindukan."Ini juga menjadi wahana untuk pengusaha dalam merekrut pencari kerja yang memiliki skill 

sesuai yang dibutuhkan," tuturnya.Dia juga mengapresiasi pihak Pusat Pasar Kerja Kementrian Tenaga 

Kerja RI yang sudah memfasilitasi terselenggaranya Virtual Job Fair 2022.Dia juga menyebut, data Badan 

Pusat Statistik (BPS) menunjukan pengangguran terbuka Sulawesi Utara di tahun 2022 lebih baik dari 

tahun sebelumnya. Jika tahun 2021 angkanya 7,28 persen, tahun 2022 turun menjadi 6,5 persen."Tapi 

itu juga belum cukup. Karena produk dari perguruan tinggi, SMA/SMK dari tahun ke tahun outputnya 

bertambah. Belum lagi pariwisata yang menjadi andalan kita selang dua tahun terakhir ini terkendala 
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kebijakan luar negeri yang ketat terhadap turisnya keluar akibat pandemi," sebut dia."Karenanya, Pak 

Gubernur dan Wakil Gubernur menganggap kegiatan Job Fair ini betul-betul penting dan dirasakan 

dibutuhkan Pemprov Sulawesi Utara" ungkapnya.Diketahui, acara ini diikuti 24 perusahaan di Manado, 4 

perusahaan di Minut, 1 perusahaan di Sumatera dan 2 perusahaan di Jawa.Virtual Job Fair 2022 dimulai 

dengan pendaftaran yang dilaksanakan secara online. Dan untuk dapat melihat perusahaan mana saja 

yang menyediakan lowongan, pencari kerja dapat mengakses link jobfair.kemnaker.go.id.Hadir dalam 

pembukaam Job Fair 2022, Sekretaris Komisi IV DPRD Sulawesi Utara Cindy Wurangian, Kepala Pusat 

Pasar Kerja Sekretariat Jenderal Kementrian Tenaga Kerja RI yang diwakili Pandu Isdiyanto, Kepala Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Ernie B Tumundo serta perwakilan 

Disnaker dan pimpinan perusahaan. 
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Title Gelar Job Fair Pertama Kali Secara Virtual di Sulawesi 

Utara, Pemprov Optimis Mampu Tekan Angka 

Penggangguran 

Author Reporter 

Monitorsulut.Com Steven 

Media Monitor Sulut Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.monitorsulut.com/2022/08/03/gelar-job-fair-pertama-kali-secara-virtual-di-

sulut-pemprov-optimis-mampu-tekan-angka-penggangguran 

Summary Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Utara bekerjasama dengan 

Kementerian Tenaga Kerja menggelar pameran Bursa Kerja (Job Fair) 2022 yang untuk 

pertama kalinya dilakukan secara virtual dan dibuka secara langsung oleh Asisten 3 Pemprov 

Sulawesi Utara Asiano Gammy Kawatu di Luwansa Hotel, Rabu 3 Agustus 2022. Kawatu 

mengatakan jika pelaksanaan Job Fair selama 3 hari kedepan ini, akan sangat bermanfaat 

dalam menekan jumlah pengangguran yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Dijelaskan 

Kawatu, sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara pada bulan Februari 

2022, menunjukkan jumlah angkatan kerja di Sulawesi Utara tahun 2021 sebanyak 1.269.673 

orang dan penduduk yanh bekerja sebanyak 1.187.077 orang sehingga jumlah pengangguran 

terbuka sebanyak 82.569 orang atau 6,5%. "Meskipun demikian, Pemprov Sulawesi Utara 

bersama seluruh stakeholders terkait akan terus berupaya melaksanakan pembangunan 

ketenagakerjaan, baik formal maupun informal untuk mengurangi angka pengangguran di 

Sulawesi Utara," tandasnya seraya berharap dengan adanya kegiatan ini, kiranya bisa 

dirasakan manfaatnya oleh pencari kerja di Sulawesi Utara. 

 

 

 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Utara bekerjasama dengan Kementerian 

Tenaga Kerja menggelar pameran Bursa Kerja (Job Fair) 2022 yang untuk pertama kalinya dilakukan 

secara virtual dan dibuka secara langsung oleh Asisten 3 Pemprov Sulawesi Utara Asiano Gammy Kawatu 

di Luwansa Hotel, Rabu 3 Agustus 2022. Kawatu mengatakan jika pelaksanaan Job Fair selama 3 hari 

kedepan ini, akan sangat bermanfaat dalam menekan jumlah pengangguran yang ada di Provinsi Sulawesi 

Utara. Menurut Kawatu, dengan adanya pandemi Covid selama 2 tahun terakhir sangat berpengaruh 

pada jumlah tenaga kerja yang ingin bekerja, namun terbatas dengan penerimaan dari pihak perusahaan. 

"Sampai saat ini kita belum boleh katakan pulih sepenuhnya dari pandemi Covid-19. Sebab, Covid sudah 
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memberi dampak yang besar bagi pengangguran dan kita harus menguranginya lewat kegiatan seperti 

Job Fair ini," pungkasnya. Dijelaskan Kawatu, sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi 

Utara pada bulan Februari 2022, menunjukkan jumlah angkatan kerja di Sulawesi Utara tahun 2021 

sebanyak 1.269.673 orang dan penduduk yanh bekerja sebanyak 1.187.077 orang sehingga jumlah 

pengangguran terbuka sebanyak 82.569 orang atau 6,5%. Jika dibandingkan dengan jumlah angkatan 

kerja pada bulan Februari 2021 sebanyak 1.229.040 orang, dimana pengangguran terbuka sebanyak 

89.468 orang atau 7,28%, terjadi penurunan pengangguran terbuka sebanyak 6.899 orang atau 0.77%. 

"Meskipun demikian, Pemprov Sulawesi Utara bersama seluruh stakeholders terkait akan terus berupaya 

melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan, baik formal maupun informal untuk mengurangi angka 

pengangguran di Sulawesi Utara," tandasnya seraya berharap dengan adanya kegiatan ini, kiranya bisa 

dirasakan manfaatnya oleh pencari kerja di Sulawesi Utara. Dalam Job Fair Virtual 2022 ini, diikuti oleh 

beberapa perusahaan dimana diantaranya dari Kota Manado 24 perusahaan, Kabupaten Minut 2 

perusahaan dan bahkan dari luar daerah seperti Jawa melibatkan 2 perusahaan serta Sumatera 1 

perusahaan. Sementara data pencari kerja lewat virtual yang masuk ke link naker hingga pukul 09.00 

Wita, sudah mencapai 1.075 orang. Jumlah tersebut masih akan bertambah seiring dengan waktu 

pelaksaan sampai Jumat 5 Agustus mendatang. Dalam kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Komisi IV 

DPRD Sulawesi Utara Cindy Wurangian MBA, Kepala Pusat Pasar Kerja Sekretariat Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan yang diwakili oleh Pandu Isdiyanto ST MM, Kepala Disnakertrans Sulawesi Utara Ir Erni 

Tumundo Msi serta sejumlah Kepala Disnaker Kabupaten/kota di Sulawesi Utara. 
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Title Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia yang 

Perlu Siswa Tahu! 

Author Anisa Rizki 

Febriani 

Media Detik Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6212985/klasifikasi-kementerian-negara-

republik-indonesia-yang-perlu-siswa-tahu 

Summary Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Perpres tersebut, berikut 

klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Itulah klasifikasi kementerian negara 

republik Indonesia yang wajib kamu ketahui. Di Indonesia, jumlah kementerian tidak hanya 

satu atau dua. 

 

Ketika menjalankan urusan pemerintahan, Presiden dibantu oleh para menteri. Tujuannya sendiri agar 

urusan pemerintahan terlaksana dengan baik. Di Indonesia, jumlah kementerian tidak hanya satu atau 

dua.Dikutip dari laman resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK, dalam Pasal 15 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, disebutkan 

jumlah total kementerian di Indonesia sebanyak 34.Agar dapat menjalankan tugas dengan baik di 

pemerintahan, maka dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara, kementerian diklasifikasikan menurut bidangnya masing-

masing.Klasifikasi Kementerian Negara Republik IndonesiaBerdasarkan Perpres tersebut, berikut 

klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia.a. Kementerian yang menangani urusan 

pemerintahan nomenklatur:Kementerian Dalam NegeriKementerian Luar NegeriKementerian 

Pertahananb. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan negara sebagai tujuan pembangunan 

nasional, yaitu:Kementerian AgamaKementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaKementerian 

KeuanganKementerian Pendidikan dan KebudayaanKementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

TinggiKementerian KesehatanKementerian SosialKementerian KetenagakerjaanKementerian 

PerindustrianKementerian PerdaganganKementerian Energi dan Sumber Daya MineralKementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatKementerian PerhubunganKementerian Komunikasi dan 

InformatikaKementerian PertanianKementerian Lingkungan Hidup dan KehutananKementerian Kelautan 

dan PerikananKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan TransmigrasiKementerian 

Agraria dan Tata Ruangc. Kementerian yang mengurusi urusan dalam rangka penajaman, koordinasi, 

serta sinkronisasi program pemerintah, yaitu:Kementerian Perencanaan Pembangunan 

NasionalKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiKementerian Badan 

Usaha Milik NegaraKementerian Koperasi dan Usaha Kecil MenengahKementerian 

PariwisataKementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKementerian Pemuda dan 

OlahragaKementerian Sekretariat NegaraKementerian ini bertugas mengelola barang milik atau 

kekayaan negara serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.d. Kementerian 

koordinator memiliki tugas sinkronisasi maupun koordinasi urusan kementerian masing-masing. 

Kementerian koordinator terdiri dari:Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 

KeamananKementerian Koordinator Bidang PerekonomianKementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan KebudayaanKementerian Koordinator Bidang KemaritimanPembentukan 

kementerian tersebut jadi satu upaya dalam memetakan tugas dan fungsi lembaga negara. Tujuannya 

agar pelaksanaan urusan pemerintahan berjalan dengan baik dan terkordinir.Itulah klasifikasi 
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kementerian negara republik Indonesia yang wajib kamu ketahui. Semoga informasi di atas dapat 

bermanfaat bagi detikers, ya! 

  



 

73 

 

Title Bersiap Hadapi Bonus Demografi, Kemnaker Fokus pada 

Pengembangan Talenta Muda Indonesia 

Author Paramayudha 

Adikara 

Media Sonora.id Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.sonora.id/read/423408175/bersiap-hadapi-bonus-demografi-kemnaker-fokus-

pada-pengembangan-talenta-muda-indonesia 

Summary Indonesia sebagai bangsa yang besar saat ini sedang menuju bonus demografi, dan 

puncaknya diprediksi akan terjadi pada tahun 2030 mendatang. Hasil sensus penduduk yang 

dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan September 2020, dari 270,2 juta 

penduduk Indonesia, 79,72% merupakan penduduk dengan usia produktif yang 

mayoritasnya merupakan Generasi Z, dan Milenial. Berdasarkan data statistik tersebut, 

Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) ingin memastikan, agar Indonesia dapat 

memanfaatkan momentum tersebut dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu Menteri 

Ketenagakerjaan RI (Menaker) Ida Fauziyah menilai, pengembangan sumber daya talenta 

muda Indonesia merupakan kunci, apabila Indonesia ingin memanfaatkan momentum emas 

tersebut dengan sebaik-baiknya. 

 

Indonesia sebagai bangsa yang besar saat ini sedang menuju bonus demografi, dan puncaknya diprediksi 

akan terjadi pada tahun 2030 mendatang. Hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat 

Statistik (BPS) pada bulan September 2020, dari 270,2 juta penduduk Indonesia, 79,72% merupakan 

penduduk dengan usia produktif yang mayoritasnya merupakan Generasi Z, dan Milenial. Berdasarkan 

data statistik tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) ingin memastikan, agar Indonesia 

dapat memanfaatkan momentum tersebut dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu Menteri 

Ketenagakerjaan RI (Menaker) Ida Fauziyah menilai, pengembangan sumber daya talenta muda 

Indonesia merupakan kunci, apabila Indonesia ingin memanfaatkan momentum emas tersebut dengan 

sebaik-baiknya."Untuk memastikan bahwa bonus demografi memberikan manfaat, maka kita harus bisa 

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

kompetitif," ujar Ida dalam kata sambutan pada Sidang Promosi Doktoral Muhammad Aditya Warman, 

anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan,yang dilaksanakan secara virtual, Selasa (2/8/2022).Ida 

menjelaskan, untuk mengembangkan sumber daya talenta muda Indonesia, saat ini Kemnaker fokus 

pada program-program yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi talenta-talenta muda Indonesia. 

Pengembangan talenta-talenta muda Indonesia ini bahkan masuk dalam kebijakan strategis 

ketenagakerjaan, dengan harapan Indonesia untuk kedepannya dapat menghadapi berbagai tantangan 

di bidang ketenagakerjaan."Ini bertujuan agar talenta muda Indonesia dapat dimaksimalkan potensinya 

bagi kemajuan sektor ketenagakerjaan dan perekonomian," terang Ida, Selasa (2/8/2022). Terkait dengan 

Sidang Promosi Doktoral Muhammad Aditya Warman, Menaker Ida Fauziyah meyakini jika hal ini dapat 

menjadi masukan yang berharga bagi pengembangan talenta di bidang ketenagakerjaan, sekaligus 

memberikan sumbangsih penting untuk 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," ujar Ida, Selasa (2/8/2022). 

Sementara itu dalam keterangannya, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta, agar seluruh elemen Bangsa Indonesia tidak 
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hanya memikirkan keuntungan dari bonus demografi semata. Pasalnya, berbagai permasalahan pasca 

mencapai bonus demografi dapat timbul. Effendy pun menjelaskan, pasca suatu negara mencapai bonus 

demografi, usia produktif yang semula mendominasi akan bergeser menjadi usia tua, oleh sebab itu 

secara dini pemerintah harus dapat mengantisipasi hal ini. "Saya khawatir betul kalau nanti kita 

memasuki ageing population ekstrem, yang produktif sedikit sekali. Sementara kita belum bisa maksimal 

memanfaatkam bonus demografi ini maka ini bisa menjadi middle income trap, terperangkap dalam 

penghasilan menengah," jelas Muhadjir dalam kata sambutan di Launching Commitment Family Planning 

2030, yang diselenggarakan BKKBN dan UNFPA Indonesia, di Hotel Westin Jakarta, Senin (1/8/2022). 
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Title Gugat ke MK, Pekerja Rumahan Minta Diakui UU 

Ketenagakerjaan 

Author Andi Saputra 

Media Detik Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Positive 

Link http://news.detik.com/berita/d-6213589/gugat-ke-mk-pekerja-rumahan-minta-diakui-uu-

ketenagakerjaan 

Summary Sejumlah pekerja rumahan menggugat UU Ketenagakerjaan ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Pemohon I (Muhayati) merupakan pekerja rumahan sejak tahun 2004, memperoleh 

pekerjaan dan perintah kerja secara lisan dari seorang individu yang bertindak sebagai 

perantara untuk menjahit produk yang dihasilkan dalam kaus kaki dan sarung tangan bayi," 

kata pengacara pemohon, Wilopo Husodo, yang tertuang dalam risalah sidang MK, Rabu 

(3/8/2022). Mereka meminta agar makna UU Ketenagakerjaan diluaskan sehingga pekerja 

rumahan masuk perlindungan UU tersebut. Adapun pemohon II, Een Sunarsih, adalah 

perantara untuk membuat kemasan kertas makanan siap saji ayam goreng dan pemohon III 

Dewiyah adalah perantara yang mengaku karyawan pabrik. 

 

Sejumlah pekerja rumahan menggugat UU Ketenagakerjaan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka 

meminta agar makna UU Ketenagakerjaan diluaskan sehingga pekerja rumahan masuk perlindungan UU 

tersebut."Pemohon I (Muhayati) merupakan pekerja rumahan sejak tahun 2004, memperoleh pekerjaan 

dan perintah kerja secara lisan dari seorang individu yang bertindak sebagai perantara untuk menjahit 

produk yang dihasilkan dalam kaus kaki dan sarung tangan bayi," kata pengacara pemohon, Wilopo 

Husodo, yang tertuang dalam risalah sidang MK, Rabu (3/8/2022).Adapun pemohon II, Een Sunarsih, 

adalah perantara untuk membuat kemasan kertas makanan siap saji ayam goreng dan pemohon III 

Dewiyah adalah perantara yang mengaku karyawan pabrik. Ada juga Kurniyah dan Sumini, yang 

mengerjakan produk furnitur berbahan rotan berupa kursi dan meja serta anyaman rotan, seperti hiasan 

rumah."Pada tahun 2017, Para Pemohon pernah melakukan audiensi ke Kementerian Ketenagakerjaan 

untuk mempertanyakan mengenai status perlindungan hukum pekerja rumahan. Namun, pihak 

Kementerian Ketenagakerjaan memberikan tanggapan bahwa istilah pekerja rumahan tidak dikenal 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003," kata Wilopo Husodo.Oleh sebab itu, pemohon menggugat Pasal 

1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan:Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha 

dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan 

perintah."Menyatakan Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan bertentangan UUD 1945 dan tidak memiliki 

kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'hubungan kerja adalah hubungan antara pemberi 

kerja dengan pekerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah," demikian bunyi petitum 

pemohon.Alasannya, pemohon menilai adanya kerancuan hukum dan tumpang tindih antara istilah atau 

definisi 'pengusaha' dan 'pemberi pekerja' dalam konteks hubungan kerja. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 

1945 menyatakan:Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum 

yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menyatakan:Setiap 

orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam 

hubungan kerja."Bahwa apabila mengacu pada Pasal 1 huruf c Konvensi ILO 177 Tahun 1996 tentang 

Kerja Rumahan, definisi pemberi kerja disebutkan seseorang, perorangan, atau badan hukum yang secara 

langsung atau melalui perantara, baik perantara yang diatur dalam perundang-undangan nasional 
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ataupun tidak, memberikan kerja rumahan dalam pelaksanaan kegiatan usahanya," ucapnya.Dalam 

konteks Para Pemohon selaku pekerja rumahan, pemberi kerja adalah individu perantara yang menerima 

perintah dari perusahaan, lalu perintah tersebut diberikan untuk dikerjakan oleh pekerja 

rumahan."Dengan adanya pembedaan antara pemberi kerja dan pengusaha, kemudian dikaitkan dengan 

istilah hubungan kerja, maka sangat jelas menimbulkan kerancuan hukum, dimana seolah-olah pemberi 

kerja dan pengusaha memiliki status hukum yang berbeda, di satu sisi istilah hubungan kerja hanya 

berlaku bagi pengusaha," bebernya.Judicial review ini sudah memasuki tahap pendahuluan dan akan 

digelar lagi sidang pada 15 Agustus 2022. 
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Title Job Fair Virtual 2022 Sulawesi Utara, Baru Dibuka Langsung 

Diserbu Ribuan Pencari Kerja 

Author _noname 

Media Tribun News Manado Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Negative 

Link http://manado.tribunnews.com/2022/08/03/job-fair-virtual-2022-sulawesi-utara-baru-

dibuka-langsung-diserbu-ribuan-pencari-kerja 

Summary Job Fair Virtual 2022 Provinsi Sulawesi Utara dibuka, Rabu (3/8/2022). Seremoni pembukaan 

Job Fair Virtual 2022 ini digelar di Hotel Luwansa, Kota Manado. Bursa kerja ini dihelat Pasar 

Pusat Kerja Kementerian Tenaga Kerja bekerja sama dengan Pemprov Sulawesi Utara. 

Kegiatan dibuka Asisten III Pemprov Sulawesi Utara, Asiano Gamy Kawatu. 

 

 

 

Job Fair Virtual 2022 Provinsi Sulawesi Utara dibuka, Rabu (3/8/2022)Bursa kerja ini dihelat Pasar Pusat 

Kerja Kementerian Tenaga Kerja bekerja sama dengan Pemprov Sulawesi Utara.Seremoni pembukaan 

Job Fair Virtual 2022 ini digelar di Hotel Luwansa, Kota Manado.Kegiatan dibuka Asisten III Pemprov 

Sulawesi Utara, Asiano Gamy Kawatu.Hadir dalam kegiatan itu Perwakilan Kemenaker RI, Pandu 

Krisdianto; Sekretaris Komisi IV DPRD Sulawesi Utara, Cindy Wurangian; Kepala Disnakertrans, Erny 

Tumundo, Perwakilan Perusahaan, dan Kepala Disnaker kabupaten/kota.Adapun para pencari kerja bisa 

mengakses situs jobfair.kemnaker.go.id untuk mencari lowongan kerja.Baru saja dibuka sudah ribuan 

pencari kerja yang mengakses situs tersebut. Hingga pukul 09.00 WITA sudah 1.154 yang mengakses situs 

untuk mencari informasi lowongan kerja.Sementara ini khusus di Sulawesi Utara sudah tersedia 97 

lowongan pekerjaan yang disediakan 31 Perusahaan baik di sektor perhotelan, distributor, dan layanan 

kesehatanAsisten III Pemprov Sulawesi Utara, Asiano Gamy Kawatu menyampaikan apresiasi dan Terima 

kasih kepada Pusat Pasar Kerja Kemenaker yang mau bersinergi dengan Pemprov Sulawesi UtaraJob Fair 

Virtual ini merupakan kegiatan baru, sudah tahun kedua berjalan sejak Pandemi Covid 19.Ia optimistis 

adanya kegiatan ini angka pengangguran di Provinsi Sulawesi Utara akan makin turun.Pengangguran 

2022 turun 6.5 persen, namun Itu belum cukup karena produk perguruan tinggi dan SMA/SMK dari tahun 

ke tahun outout cukup banyak.Ketika Pandemi Covid 19 berlangsung sektor pariwisata Sulawesi Utara 

mengalami kemandekan."Karenanya Pak Gubernur mengatakan kegiatan ini penting, " ujar dia.Rupanya 

antusiasme pencari kerja cukup tinggi, bahkan belum dibuka sudah antre para calon tenaga kerja. Kata 

Asisten III lebih diutamakan tenaga kerja asal Sulawesi Utara, namun yang sifatnya membutuhkan skil 
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khusus bisa rekrut dari luar."Diharapkan Job Fair betul-betul menjadi wahana menghubungkan pencari 

kerja dan pemberi kerja, " ujarnya.Perwakilan Kemenaker RI, Pandu Krisdianto berharap kegiatan ini bisa 

berjalan lancar, bisa membantu para pencari kerja dan pemberi kerja di Sulawesi Utara."Saya berharap 

masyarakat bisa mendapat pekerjaan, " katanya 
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Title Ma'ruf Amin Kumpulkan Sejumlah Menteri di Istana Wapres, 

Bahas Apa? 

Author _noname 

Media Inews Portal Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.inews.id/news/nasional/maruf-amin-kumpulkan-sejumlah-menteri-di-istana-

wapres-bahas-apa 

Summary Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin kumpulkan sejumlah menteri untuk rapat pleno 

membahas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Sesuai arahan 

Presiden harus menurunkan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024," kata Wapres saat 

membuka rapat di Istana Wapres, Rabu (3/8/2022). Wapres merupakan Ketua Tim Nasional 

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Dia memimpin rapat pleno sebagai tindak 

lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 yang diterbitkan Presiden Joko 

Widodo (Jokowi) pada 8 Juni 2022 lalu. 

 

 

 

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin kumpulkan sejumlah menteri untuk rapat pleno membahas 

percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Wapres merupakan Ketua Tim Nasional 

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).Dia memimpin rapat pleno sebagai tindak lanjut 

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 yang diterbitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 8 

Juni 2022 lalu."Bismillahirrahmanirrahim, rapat ini menindaklanjuti Instruksi Presiden nomor 4 tahun 

2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Sesuai arahan Presiden harus menurunkan 

kemiskinan ekstrem pada tahun 2024," kata Wapres saat membuka rapat di Istana Wapres, Rabu 

(3/8/2022).Rapat pleno tersebut dihadiri sejumlah menteri diantaranya Menko Pembangunan Manusia 

dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga 

Hartarto, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin.Lalu hadir juga Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto; Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah; Menteri 

Pertanian, Syahrul Yasin Limpo,Kemudian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, 

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop-UKM) Teten 

Masduki.Selain itu dihadiri Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate; Menteri 

Sosial (Mensos) Tri Rismaharini; Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, 



 

80 

 

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo, Kepala Badan Pusat Statistik, 

Margo Yuwono, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf 

Ateh. 
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Title Wapres Kumpulkan Sejumlah Menteri Bahas Percepatan 

Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 

Author Binti Mufarida 

Media Okezone Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Negative 

Link http://nasional.okezone.com/read/2022/08/03/337/2641110/wapres-kumpulkan-

sejumlah-menteri-bahas-percepatan-penghapusan-kemiskinan-ekstrem 

Summary Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengumpulkan sejumlah menteri untuk rapat pleno 

membahas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Wapres selaku Ketua 

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) memimpin rapat pleno 

sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 yang diterbitkan 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 8 Juni 2022 lalu. Sesuai arahan Presiden harus 

menurunkan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024," kata Wapres saat membuka rapat di 

Istana Wapres, Rabu (3/8/2022). "Bismillahirrahmanirrahim, rapat ini menindaklanjuti 

Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan 

Ekstrem. 

 

 

 

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengumpulkan sejumlah menteri untuk rapat pleno membahas 

percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.Wapres selaku Ketua Tim Nasional 

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) memimpin rapat pleno sebagai tindak lanjut Instruksi 

Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 yang diterbitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 8 Juni 2022 

lalu."Bismillahirrahmanirrahim, rapat ini menindaklanjuti Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang 

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Sesuai arahan Presiden harus menurunkan kemiskinan 

ekstrem pada tahun 2024," kata Wapres saat membuka rapat di Istana Wapres, Rabu (3/8/2022).Rapat 

pleno tersebut dihadiri sejumlah menteri di antaranya Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan , 

Muhadjir Effendy; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Kesehatan, 

Budi Gunadi Sadikin;Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi 

Tjahjanto; Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah; Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo,Kemudian, 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar; Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar; Menteri Perindustrian, Agus 

Gumiwang Kartasasmita; Menteri Koperasi dan UKM (Menkop-UKM) Teten Masduki;Selain itu dihadiri 
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Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate; Menteri Sosial (Mensos) Tri 

Rismaharini; Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono;Juga, Wakil Menteri 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo; Kepala Badan Pusat Statistik, Margo Yuwono; 

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh. 
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Title Kemnaker Gelar Rakor Persiapan Pelaksanaan Perluasan 

Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan Tahun 2022. 

Author _noname 

Media Wartapembaruan.co.id Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/kemnaker-gelar-rakor-persiapan.html 

Summary Kemnaker Gelar Rakor Persiapan Pelaksanaan Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis 

Kawasan Tahun 2022. Tangerang, Warrtapembaruan.co.id- Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 

Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan 

Pelaksanaan Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan Tahun 2022. Menurut Direktur 

Jenderal Binapenta & PKK Kemnaker, Suhartono, kegiatan perluasan kesempatan kerja 

berbasis kawasan tahun 2022 merupakan upaya untuk mengurangi pengangguran dan 

menciptakan alternatif peluang untuk masyarakat ekonomi kecil dan menengah yang 

menjadi bagian paling besar dalam struktur ekonomi bangsa ini.  

 

 

 

Kemnaker Gelar Rakor Persiapan Pelaksanaan Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan Tahun 

2022.Tangerang, Warrtapembaruan.co.id - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Direktorat 

Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) 

menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan Pelaksanaan Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis 

Kawasan Tahun 2022.Menurut Direktur Jenderal Binapenta & PKK Kemnaker, Suhartono, kegiatan 

perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan tahun 2022 merupakan upaya untuk mengurangi 

pengangguran dan menciptakan alternatif peluang untuk masyarakat ekonomi kecil dan menengah yang 

menjadi bagian paling besar dalam struktur ekonomi bangsa ini."Kementerian Ketenagakerjaan terus 

berupaya mengurangi pengangguran dan menciptakan peluang ekonomi untuk masyarakat. Salah satu 

upayanya dengan mengimplementasikan Lompatan Ke-3 dari 9 Lompatan Ketenagakerjaan yaitu 

Transformasi Perluasan Kesempatan Kerja melalui kegiatan perluasan kesempatan kerja berbasis 

kawasan," ujar Suhartono di Tangerang, Selasa (2/8/2022).Suhartono mengemukakan, kegiatan 

perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan yang telah dimulai pada tahun 2021 ini sudah dilakukan 

penyusunan grand design dan pilot project-nya di 5 lokasi. "Dalam hal pelaksanaan kegiatan tersebut, 

Kemnaker berkolaborasi dengan IPB University," ucap Suhartono.Dijelaskannya, pada tahun 2021 pilot 
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project telah diujicobakan di 5 kawasan, yaitu Kawasan Perhutanan Sosial Teluk Jambe di Kabupaten 

Karawang, Kawasan Agrowisata Lido di Kabupaten Sukabumi, Kawasan Agroforestry Dataran Tinggi Dieng 

di Kabupaten Batang dan Banjarnegara, Kawasan Agromaritim Teluk Weda diKabupaten Halmahera 

Tengah, dan Kawasan Agroeduwisata Lembah Mbencirang di Kabupaten Mojokerto."Kelima kawasan 

tersebut memiliki karakteristik dan kekhasan masing-masing dari pentagonal asetnya, dan juga memiliki 

kemampuan berintegrasi dengan potensi dan rencana pengembangan masing-masing kawasan. Ini 

diharapkan menjadi tolak ukur dan model pengembangan perluasan kesempatan kerja pada rentang tiga 

tahun mendatang hingga tahun 2024," jelas Suhartono.Ia menuturkan, pada tahun 2022 ini, sebanyak 15 

kawasan telah dipilih berdasarkan kriteria yang tertera dalam Kepmen Nomor 38 Tahun 2022 yaitu 

Kawasan Wisata Super Prioritas, Daerah 3T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal), Kawasan Perkotaan, dan 

Kawasan Berbasis Potensi Unggulan Daerah; Berbasis Afirmasi (Provinsi Papua & Papua Barat, Daerah 

Kantong Pekerja Migran Indonesia, Daerah dengan Tingkat Pengangguran Tinggi dan Kemiskinan Ekstrim, 

dan Daerah Rawan Bencana)."Daerah-daerah yang terpilih merupakan representasi dari kriteria tersebut 

dan dinyatakan memenuhi kualifikasi oleh tim identifikasi yang terdiri dari unsur Kemenaker dan IPB 

University," tutunya.Meski demikian, lanjut Suhartono, untuk menjalankan agenda besar tersebut 

diperlukan kerja sama multipihak yaitu pemerintah, akademisi, dunia bisnis dan industri serta masyarakat 

pada umumnya. Diperlukan sinergitas dalam implementasinya, konektivitas dan daya dukung yang 

mampu memaksimalkan potensi kawasan menjadi kunci akselerasi dan keberhasilan kegiatan 

ini."Kolaborasi dan kontribusi seluruh stakeholder, bahkan sinergitas lintas Kementerian/Lembaga serta 

organisasi masyarakat, sektor swasta dan lembaga keuangan, serta civitas akademika yang dilakukan 

dengan baik dari level nasional hingga level kawasan dan pedesaan menjadi pendorong keberhasilan 

implementasi perluasan kesempatan kerja dengan model ini," kata Dirjen Suhartono. 
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Title Hapus Kemiskinan Ekstrem, Wapres Panggil Belasan Menteri Author _noname 

Media Idx Channel Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.idxchannel.com/economics/hapus-kemiskinan-ekstrem-wapres-panggil-

belasan-menteri 

Summary Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memanggil belasan menteri untuk mempercepat 

penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Wapres selaku Ketua Tim Nasional 

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) memimpin rapat pleno sebagai tindak 

lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 yang diterbitkan Presiden Joko 

Widodo (Jokowi) pada 8 Juni 2022 lalu. Sesuai arahan Presiden harus menurunkan 

kemiskinan ekstrem pada tahun 2024," kata Wapres saat membuka rapat di Istana Wapres, 

Rabu (3/8/2022). "Bismillahirrahmanirrahim, rapat ini menindaklanjuti Instruksi Presiden 

nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. 

 

 

 

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memanggil belasan menteri untuk mempercepat penghapusan 

kemiskinan ekstrem di Indonesia. Wapres selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan (TNP2K) memimpin rapat pleno sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 

Tahun 2022 yang diterbitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 8 Juni 2022 

lalu."Bismillahirrahmanirrahim, rapat ini menindaklanjuti Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang 

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Sesuai arahan Presiden harus menurunkan kemiskinan 

ekstrem pada tahun 2024," kata Wapres saat membuka rapat di Istana Wapres, Rabu (3/8/2022).Rapat 

pleno tersebut dihadiri sejumlah menteri diantaranya Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

(PMK) Muhadjir Effendy; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri 

Kesehatan Budi Gunadi Sadikin;Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

(ATR/BPN) Hadi Tjahjanto; Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, 
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Title Kurangi Pengangguran, Kemnaker Bahas Perluasan Kesempatan 

Kerja Berbasis Kawasan Tahun 2022 

Author _noname 

Media Progresnews.info Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Positive 

Link http://progresnews.info/2022/08/03/8198 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga 

Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) mengadakan Rapat Koordinasi 

Persiapan Pelaksanaan Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan Tahun 2022. Direktur 

Jenderal Binapenta & PKK Kemnaker, Suhartono mengatakan, kegiatan perluasan 

kesempatan kerja berbasis kawasan tahun 2022 merupakan upaya untuk mengurangi 

pengangguran dan menciptakan alternatif peluang untuk masyarakat ekonomi kecil dan 

menengah yang menjadi bagian paling besar dalam struktur ekonomi bangsa ini. Ia 

membeberkan, pada tahun 2022 ini, sebanyak 15 kawasan telah dipilih berdasarkan kriteria 

yang tertera dalam Kepmen Nomor 38 Tahun 2022 yaitu Kawasan Wisata Super Prioritas, 

Daerah 3T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal), Kawasan Perkotaan, dan Kawasan Berbasis 

Potensi Unggulan Daerah; Berbasis Afirmasi (Provinsi Papua & Papua Barat, Daerah Kantong 

Pekerja Migran Indonesia, Daerah dengan Tingkat Pengangguran Tinggi dan Kemiskinan 

Ekstrim, dan Daerah Rawan Bencana). "Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya 

mengurangi pengangguran dan menciptakan peluang ekonomi untuk masyarakat. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan 

Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) mengadakan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan 

Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan Tahun 2022.Direktur Jenderal Binapenta & PKK 

Kemnaker, Suhartono mengatakan, kegiatan perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan tahun 2022 

merupakan upaya untuk mengurangi pengangguran dan menciptakan alternatif peluang untuk 

masyarakat ekonomi kecil dan menengah yang menjadi bagian paling besar dalam struktur ekonomi 

bangsa ini."Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya mengurangi pengangguran dan menciptakan 

peluang ekonomi untuk masyarakat. Salah satu upayanya dengan mengimplementasikan Lompatan Ke-

3 dari 9 Lompatan Ketenagakerjaan yaitu Transformasi Perluasan Kesempatan Kerja melalui kegiatan 

perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan," kata Suhartono di Tangerang, Selasa 
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(2/8/2022).Suhartono mengemukakan bahwa kegiatan perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan 

yang telah dimulai pada tahun 2021 ini sudah dilakukan penyusunan grand design dan pilot project-nya 

di 5 lokasi. Dalam hal pelaksanaan kegiatan tersebut, Kemnaker berkolaborasi dengan IPB 

University.Menurutnya, pada tahun 2021 pilot project telah diujicobakan di 5 kawasan, yaitu Kawasan 

Perhutanan Sosial Teluk Jambe di Kabupaten Karawang, Kawasan Agrowisata Lido di Kabupaten 

Sukabumi, Kawasan Agroforestry Dataran Tinggi Dieng di Kabupaten Batang dan Banjarnegara, Kawasan 

Agromaritim Teluk Weda diKabupaten Halmahera Tengah, dan Kawasan Agroeduwisata Lembah 

Mbencirang di Kabupaten Mojokerto."Kelima kawasan tersebut memiliki karakteristik dan kekhasan 

masing-masing dari pentagonal asetnya, dan juga memiliki kemampuan berintegrasi dengan potensi dan 

rencana pengembangan masing-masing kawasan. Ini diharapkan menjadi tolak ukur dan model 

pengembangan perluasan kesempatan kerja pada rentang tiga tahun mendatang hingga tahun 2024," 

ucap Suhartono.Ia membeberkan, pada tahun 2022 ini, sebanyak 15 kawasan telah dipilih berdasarkan 

kriteria yang tertera dalam Kepmen Nomor 38 Tahun 2022 yaitu Kawasan Wisata Super Prioritas, Daerah 

3T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal), Kawasan Perkotaan, dan Kawasan Berbasis Potensi Unggulan 

Daerah; Berbasis Afirmasi (Provinsi Papua & Papua Barat, Daerah Kantong Pekerja Migran Indonesia, 

Daerah dengan Tingkat Pengangguran Tinggi dan Kemiskinan Ekstrim, dan Daerah Rawan 

Bencana)."Daerah-daerah yang terpilih merupakan representasi dari kriteria tersebut dan dinyatakan 

memenuhi kualifikasi oleh tim identifikasi yang terdiri dari unsur Kemenaker dan IPB University," 

ucapnya.Meski demikian, katanya, untuk menjalankan agenda besar tersebut diperlukan kerja sama 

multipihak yaitu pemerintah, akademisi, dunia bisnis dan industri serta masyarakat pada umumnya. 

Diperlukan sinergitas dalam implementasinya, konektivitas dan daya dukung yang mampu 

memaksimalkan potensi kawasan menjadi kunci akselerasi dan keberhasilan kegiatan ini."Kolaborasi dan 

kontribusi seluruh stakeholder, bahkan sinergitas lintas Kementerian/Lembaga serta organisasi 

masyarakat, sektor swasta dan lembaga keuangan, serta civitas akademika yang dilakukan dengan baik 

dari level nasional hingga level kawasan dan pedesaan menjadi pendorong keberhasilan implementasi 

perluasan kesempatan kerja dengan model ini," ucapnya. 
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Title Elnusa Sabet Empat Penghargaan Human Capital on Resilience 

Award 2022 

Author August 

Media Berita Jatim Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Positive 

Link http://beritajatim.com/ekbis/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) meraih empat kategori penghargaan bintang 

lima dalam acara Human Capital on Resilience Award 2022 yang diselenggarakan di Hotel El 

Royale Bandung. 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) meraih empat kategori penghargaan bintang lima dalam acara Human Capital on 

Resilience Award 2022 yang diselenggarakan di Hotel El Royale Bandung. 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 
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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 Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Percepatan Penghapusan 

Kemiskinan Ekstrem 

Author Binti Mufarida 

Media Inews Portal Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Negative 

Link http://www.inews.id/multimedia/video/wapres-kumpulkan-menteri-bahas-percepatan-

penghapusan-kemiskinan-ekstrem 

Summary Wapres Ma'ruf Amin mengumpulkan menteri dalam rapat pleno, Rabu (3/8/2022). Rapat 

membahas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Rapat dihadiri di antaranya 

Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menteri 

Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin dan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto. Terlihat pula Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Mentan Syahrul Yasin Limpo. 

 

 

 

 Wapres Ma'ruf Amin mengumpulkan menteri dalam rapat pleno, Rabu (3/8/2022). Rapat membahas 

percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem .Rapat dihadiri di antaranya Menko PMK Muhadjir 

Effendy, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin dan Menteri 

ATR/BPN Hadi Tjahjanto. Terlihat pula Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Mentan Syahrul Yasin 

Limpo.Aktifkan fitur berita di sekitar Anda? Pastikan pengaturan lokasi browser Anda aktif 
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Title Terima Alat Dari Kemenaker, Lab K3 Siap Berikan Pelayanan 

Terbaik 

Author _noname 

Media Rri Banjarmasin Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Positive 

Link http://rri.co.id/banjarmasin/daerah/1564858/terima-alat-dari-kemenaker-lab-k3-siap-

berikan-pelayanan-terbaik 

Summary Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalimantan Selatan) melalui Badan Layanan Umum 

Daerah (BLUD) Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Lab K3) Prov. "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. Sebelumnya pihak Lab K3 juga mempunyai alat ini, akan tetapi untuk 

alat hibah yang baru lebih lengkap serta multifungsi. 

 

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.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. 
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Title Siapa Saja Pekerja yang Dapat BLT Subsidi Gaji? Author Shelma Rachmahyanti 

Media Okezone Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Neutral 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/08/02/320/2640895/siapa-saja-pekerja-yang-

dapat-blt-subsidi-gaji 

Summary Siapa saja pekerja yang dapat BLT subsidi gaji? Untuk pekerja yang mendapat BLT subsidi gaji 

ini yang bergaji Rp3,5 juta per bulan. Bagi pekerja yang ingin dapat BLT subsidi gaji Rp1 juta 

maka harus penuhi syarat ini:. BLT subsidi gaji Rp1 juta akan diberikan kepada pekerja. 

 

 

 

Siapa saja pekerja yang dapat BLT subsidi gaji? BLT subsidi gaji Rp1 juta akan diberikan kepada pekerja. 

Anggaran BLT subsidi gaji 2022 mencapai Rp8,8 triliun.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 

Airlangga Hartarto mengatakan, program bantuan subsidi upah ini ditujukan untuk pekerja dengan gaji 

di bawah Rp3,5 juta dengan besarnya Rp1 juta per penerima."Sasarannya adalah sebanyak 8,8 juta 

pekerja dengan total kebutuhan anggaran Rp8,8 triliun," kata Airlangga dalam keterangannya usai rapat 

Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, dikutip Rabu (3/8/2022).Untuk pekerja yang mendapat BLT subsidi 

gaji ini yang bergaji Rp3,5 juta per bulan. Sehingga, yang gajinya lebih dari nominal tersebut tidak masuk 

data.Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan saat ini penyaluran BLT 

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

siap semua, kita segera salurkan. Kalau sudah selesai regulasi dan data calon penerima maka langsung 

disalurkan," katanya kepada Okezone.Bagi pekerja yang ingin dapat BLT subsidi gaji Rp1 juta maka harus 

penuhi syarat ini:a. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK.b. Peserta aktif 

program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan s/d Juni 2021.c. Mempunyai Gaji/Upah 

paling banyak sebesar Rp3,5 juta. Pekerja/Buruh bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau 

kabupaten/kota lebih besar dari Rp3.500.000 maka persyaratan Gaji/Upah tersebut menjadi paling 

banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh. Sebagai 

contoh: Upah minimum Kabupaten Karawang sebesar Rp4.798.312 dibulatkan menjadi Rp4.800.000.d. 

Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang ditetapkan pemerintah.e. Diutamakan yang bekerja 

pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan 

& jasa kecuali Pendidikan dan Kesehatan (sesuai klasifikasi data sektoral BPJSTK). 
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Title Perusahaan Merugi, Ratusan Karyawan Pabrik Garmen di 

Sukoharjo Kena PHK 

Author _noname 

Media Timlo Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Negative 

Link http://timlo.net/baca/68719758264/perusahaan-merugi-ratusan-karyawan-pabrik-

garmen-di-sukoharjo-kena-phk 

Summary Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil perundingan bipartit antara perwakilan 

manajemen dan karyawan setempat pada Jumat (1/7/2022) lalu di ruang meeting room PT 

Sunwoo Garment Indonesia di Telukan, Grogol, Sukoharjo. Terpisah, Mediator Hubungan 

Industrial, Dispenaker Kabupaten Sukoharjo, Lilik Prajaka mengatakan, akibat PHK tersebut 

pihaknya juga telah menyalurkan beberapa pekerja di perusahaan itu ke perusahaan lain. - 

PT Sunwoo Garment Indonesia kini tengah mengalami kondisi ekonomi perusahaan yang 

kurang baik. Imbas dari keadaan tersebut, ratusan pekerja mengalami pemutusan hubungan 

kerja (PHK). 

 

 

 

- PT Sunwoo Garment Indonesia kini tengah mengalami kondisi ekonomi perusahaan yang kurang baik. 

Imbas dari keadaan tersebut, ratusan pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).Keputusan 

tersebut diambil berdasarkan hasil perundingan bipartit antara perwakilan manajemen dan karyawan 

setempat pada Jumat (1/7/2022) lalu di ruang meeting room PT Sunwoo Garment Indonesia di Telukan, 

Grogol, Sukoharjo."Jumlah total karyawan kita sekitar dua ribu. Terus terang kemarin kita efisien 

karyawan sekitar 400-an," ucap Ketua Bipartit PT Sunwoo Garment Indonesia, Isnaini Fajar Mubarok, saat 

ditemui di ruangannya, Rabu (3/7/2022).Dia menyebut, objektifitas efisiensi karyawan dilihat 

berdasarkan penilaian kinerja, status karyawan dan lama kerja. Selain itu, pihak manajemen juga sudah 

berusaha maksimal untuk mengatasi atau mengurangi dampak negatif dari kondisi (ekonomi global) 

tersebut namun belum mendapatkan hasil maksimal."Nanti ketika order sudah kembali normal karyawan 

yang diberhentikan ini akan kembali kita panggil," ujarnya.Sementara itu, karyawan yang terkena dampak 

pengurangan mendapat uang tali asih sesuai dengan lamanya kerja, diantaranya karyawan biasa 

terhitung dari gaji pokok/12 x lama kerja, karyawan staf (all in) dihitung dari gaji pokok/12 x lama kerja x 

50%.Selain melakukan PHK, PT Sunwoo Garment Indonesia juga melakukan pengurangan jam kerja bagi 

sisa karyawan. Dengan sistem selama satu minggu hanya masuk kerja tiga hari."Ini pengaruh karena 
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resesi, ketika pesanan berkurang otomatis sangat berdampak, jadi bukan karena pandemi," 

terangnya.Dia mengaku, kondisi ekonomi global diperkirakan terjadi hingga pertengahan Bulan Agustus 

2022. Perusahaan yang mulai beroperasi sejak 2016 tersebut baru pertama kali ini mengalami kondisi 

terparah."Kita ekspor paling banyak ke negara Amerika Serikat dan sisanya Asia, jadi ketika Amerika 

resesi seperti ini langsung berdampak," katanya.Seperti diketahui, perundingan bipartit merupakan 

perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk 

menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam satu perusahaan. Hal itu dilakukan dengan prinsip 

musyawarah untuk mencapai mufakat secara kekeluargaan dan keterbukaan."Sudah ada prediksi 

sebelumnya. Buyer sudah menyampaikan penurunan jumlah pesanan dan sudah di informasikan ke 

kementerian ketenagakerjaan, otomatis pemerintah hanya memastikan semua sesuai aturan," 

jelasnya.Terpisah, Mediator Hubungan Industrial, Dispenaker Kabupaten Sukoharjo, Lilik Prajaka 

mengatakan, akibat PHK tersebut pihaknya juga telah menyalurkan beberapa pekerja di perusahaan itu 

ke perusahaan lain."Sebelumnya sudah kita lakukan mediasi, karyawan yang terkena PHK juga sudah kita 

salurkan ke perusahaan lain. Misalnya yang ber-KTP Solo kita tawarkan di Solo, yang di Boyolali kita 

tawarkan di Boyolali. Di Klaten juga ada," tandasnya. 
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Title Disnakertrans Kabupaten Sukabumi Gandeng Perusahaan Untuk 

Pencaker, Antisipasi Pengangguran 

Author _noname 

Media Radar Sukabumi Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Positive 

Link http://radarsukabumi.com/kabupaten-sukabumi/pemda-kabupaten-

sukabumi/disnakertrans-kabupaten-sukabumi-gandeng-perusahaan-untuk-pencaker-

antisipasi-pengangguran 

Summary Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi, terus berupaya 

maksimal mencari terobosan baru untuk mengikis angka pengagguran di Kabupaten 

Sukabumi. Salah satu inovasinya melakukan kerjasama dengan lembaga terkait agar warga 

Kabupaten Sukabumi bisa bekerja. Kepala Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Usman 

Jaelani melalui Fungsional Pengantar Kerja Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, R. Elly 

Widianingsih kepada Radar Sukabumi mengatakan, untuk membuka peluang kerja bagi 

masyarakat Kabupaten Sukabumi, Disnakertrans Kabupaten Sukabumi selain memberikan 

informasi lowongan kerja di daerah Kabupaten Sukabumi maupun dalam negeri, 

Disnakertrans juga memberikan informasi terkait lowongan kerja di luar negeri. "Nah, hari 

ini kita memfasilitasi puluhan warga Kabupaten Sukabumi untuk dipertemukan dengan para 

pemberi kerja atau sejumlah perusahaan yang bisa memberangkatkan mereka untuk bekerja 

keluar negeri yang kami selenggarakan di aula Disnakertrans Kabupaten Sukabumi pada 

Selasa (02/08). 

 

 

 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi, terus berupaya maksimal 

mencari terobosan baru untuk mengikis angka pengagguran di Kabupaten Sukabumi. Salah satu 

inovasinya melakukan kerjasama dengan lembaga terkait agar warga Kabupaten Sukabumi bisa 

bekerja.Kepala Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Usman Jaelani melalui Fungsional Pengantar Kerja 

Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, R. Elly Widianingsih kepada Radar Sukabumi mengatakan, untuk 

membuka peluang kerja bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi, Disnakertrans Kabupaten Sukabumi 

selain memberikan informasi lowongan kerja di daerah Kabupaten Sukabumi maupun dalam negeri, 

Disnakertrans juga memberikan informasi terkait lowongan kerja di luar negeri. Seperti di Negara Inggris, 

Malaysia, Ceko dan Negara Belanda."Nah, hari ini kita memfasilitasi puluhan warga Kabupaten Sukabumi 
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untuk dipertemukan dengan para pemberi kerja atau sejumlah perusahaan yang bisa memberangkatkan 

mereka untuk bekerja keluar negeri yang kami selenggarakan di aula Disnakertrans Kabupaten Sukabumi 

pada Selasa (02/08).Hal tersebut sengaja dilakukan oleh Disnakertrans Kabupaten Sukabumi untuk 

mempertemukan para pencari kerja dengan pemberi kerja atau sejumlah perusahaan, dalam hal ini para 

pencari kerja yang memang berminat untuk bekerja ke luar negeri.Selain itu, sejumlah perusahaan yang 

merupakan pemberi kerjanya juga sudah terverifikasi di Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia 

dan Disnakertrans Kabupaten Sukabumi. "Jadi dapat dikatakan, untuk pemberi kerjanya adalah bersifat 

legal dan dapat dipertanggung jawabkan," ujarnya.Pada pertemuan pencaker dengan pemberi kerja ini, 

sambung R. Elly, jumlah pesertanya ada sekitar 35 orang dan mereka banyak yang berminat untuk bekerja 

ke luar negeri. Khususnya untuk bekerja di sektor formal. Seperti di pabrik dan sektor pertanian.Untuk 

itu, pada kesempatan pertemuan antara pencari kerja dengan sejumlah perusahaan untuk menyalurkan 

tenaga kerja ke luar negeri ini, Disnakertrans Kabupaten Sukabumi sudah memastikan, bahwa pihak 

perusahaan jika dilihat dari sisi administrasi dan sisi aspeknya, maka harus betul-betul dapat diyakini, 

bahwa perusahaan tersebut, bukan sebuah perusahaan yang hanya sebatas omongan belaka.Tetapi, 

perusahaan yang memang benar-benar memiliki kualitas dan kuantitas tertentu."Kami yakini perusahaan 

itu bisa menyalurkan tenaga kerja, wabil khusus di Kabupaten Sukabumi, karena di Kabupaten Sukabumi 

kita sedang mencari terobosan baru, agar bisa direkrut walaupun semisal untuk bekerja di Kabupaten 

Sukabumi ini sulit, tetapi bisa kita tempatkan untuk bekerja di luar negeri dengan catatan proses 

pemberangkatannya secara prosedural atau bukan secara non prosedural maupun ilegal," 

tandasnya.Pihaknya menambahkan, untuk saat ini sejumlah perusahaan yang sudah menjalin kerjasama 

untuk menyalurkan tenaga kerja pada sektoer formal ke luar negeri itu.Yakni, Negara Inggris, Malaysia, 

Ceko dan negara Belanda. Ia berharap dengan terobosan dan inovasi baru yang digagas oleh 

Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, bisa memenuhi harapan masyarakat Kabupaten Sukabumi yang 

memeng membutuhkan pekerjaan. "Kalau untuk jenis pekerjaanya, kebanyakan pada sektor 

pertanian.Karena memang Indonesia merupakan sebuah negara agraris dan memang cocok. Sehingga 

banyak sejumlah negara yang membutuhkan pekerja dari negara Indonesia," pungkasnya. (Den)Sejumlah 

pencaker Kabupaten Sukabumi, saat memintai keterangan soal keberangkatan bekerja ke luar negeri 

kepada salah satu perusahaan yang sudah bekerjasama dengan Disnakertrans Kabupaten Sukabumi. 
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Title Pembanguan Gapura Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng 

Tirtayasa Cilegon Diduga Langgar K3 

Author August 

Media Matamedia.co.id Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Negative 

Link http://matamedia.co.id/pembanguan-gapura-fakultas-teknik-universitas-sultan-ageng-

tirtayasa-cilegon-diduga-langgar-k3 

Summary CILEGON-Matamedia, Proyek Pekerjaan Gapura di Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng 

Tirtayasa Cilegon yang tidak mencantumkan papan plang proyek dalam pembangunannya 

diduga telah melanggar Undang- Undang keterbukaan informasi publik (KIP). Hal tersebut di 

ketahui Salah satu warga Cilegon Rani saat saat dirinya sedang membeli sebuah makanan di 

depan Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Cilegon, dirinya melihat salah satu 

pekerja sedang berada diketinggian tidak menggunakan tali pengaman. News dan 

Matamedia.co.id menghampiri salah satu Pengawas Proyek Pekerjaan Gapura di Fakultas 

Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Cilegon tersebut untuk mengingatkan pekerja 

tersebut bahwa telah abaikan K3 (Keselamatan, Kesehatan, dan Kontruksi) serta tidak 

adanya Papan Informasi Pekerjaan. "itu sangat melanggar oleh karnanya perlu di awasi, 

seperti diatur dalam Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur tentang 

Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang 

selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, 

evaluasi, pemantauan dan kegiatan Pembangunan Gapura di Fakultas Teknik Universitas 

Sultan Ageng Tirtayasa Cilegon untuk pengawasan dilapangan". 

 

 

 

CILEGON-Matamedia, Proyek Pekerjaan Gapura di Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 

Cilegon yang tidak mencantumkan papan plang proyek dalam pembangunannya diduga telah melanggar 

Undang - Undang keterbukaan informasi publik (KIP). Tak hanya itu, pekerjaan tersebut juga diduga 

melanggar dengan Peraturan Presiden (Perpres) No 54 tahun 2010 dan Perpres No 70 tahun 2012, 

tentang kewajiban memasang papan nama pada pembangunan proyek yang dananya dibiayai oleh 

negara serta Tidak Menggunakan K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2017 Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2014, Keputusan Bersama 

Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum KEP. 174 MEN 1986 Nomor 104_KPTS_1986. Hal 
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tersebut di ketahui Salah satu warga Cilegon Rani saat saat dirinya sedang membeli sebuah makanan di 

depan Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Cilegon, dirinya melihat salah satu pekerja 

sedang berada diketinggian tidak menggunakan tali pengaman. "Riskan sekali melihat yang kerja di 

ketinggian begitu gak pake tali pengaman, khawatir pada pekerja tersebut jatuh". ungkap Rani tepat di 

depan fakultas Untirta kepada awak media Mata. Media dan Kanaka.news, Rabu.3/8/22 Akhirnya awak 

media Kanaka. news dan Matamedia.co.id menghampiri salah satu Pengawas Proyek Pekerjaan Gapura 

di Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Cilegon tersebut untuk mengingatkan pekerja 

tersebut bahwa telah abaikan K3 (Keselamatan, Kesehatan, dan Kontruksi) serta tidak adanya Papan 

Informasi Pekerjaan. Saat di tanya Dirinya mengakui bahwa pekerja tidak menggunakan helm dan tali 

pengaman dan tidak ada papan informasi yang di pasang. "Iya pak betul pak, kita sudah ingatkan tapi 

mungkin lupa, dan papan informasinya juga belum dipasang pak". Pungkas pengawas pekerja kepada 

awak media di lokasi kerja. Ditempat terpisah Ketua LSM JAMBAKK (Jaringan Masyarakat Banten Anti 

Korupsi Dan Kekerasan) Feriyana mengungkapkan dalam pekerja diketinggian tidak menggunakan 

pengaman dan helm saat bekerja serta tidak ada nya papan informasi Proyek pekerjaan dilokasi sudah 

sangat melanggar aturan. "itu sangat melanggar oleh karnanya perlu di awasi, seperti diatur dalam Pasal 

11 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur tentang Aparat Pengawas Intern Pemerintah 

atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan 

pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan Pembangunan Gapura di Fakultas 

Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Cilegon untuk pengawasan dilapangan". Hal senada di katakan, 

Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon Faturohmi juga menanggapi terkait Pekerjaan Pembangunan Gapura 

di Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terkait K3 Sudah diatur dan wajib dilakukan oleh 

pelaksana kegiatan dan pemberi kegiatan tentu wajib menegur pelaksana. "Jelas itu pelanggaran, Secara 

teknis yang bisa menertibkan adalah dinas tenaga kerja kota Cilegon segera harus bertindak untuk 

menertibkan kondisi itu Untuk papan informasi dimana dana tersebut bersumber dari uang negara serta 

harus ada papan informasi yang jelas yang harus ditampilkan diarea lokasi proyek". Tegasnya. 

  



 

99 

 

Title Menaker sambut Madrasah Penuhi Kebutuhan Magang di 

Jepang 

Author _noname 

Media Seputar Cibubur Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Neutral 

Link http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785176056/menaker-sambut-

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). 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.  

 

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 Puncak Bonus Demografi Tahun 2030, Kemnaker Fokus 

Maksimalkan Potensi Talenta Muda 

Author _noname 

Media Seputar Cibubur Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Positive 

Link http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785175726/puncak-bonus-

demografi-tahun-2030-kemnaker-fokus-maksimalkan-potensi-talenta-muda 

Summary Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, Indonesia tengah mengalami bonus 

demografi yang puncaknya diperkirakan tahun 2030. Sensus Badan Pusat Statistik (BPS) 

September 2020 menyebut, dari 270,20 juta jiwa penduduk, sebanyak 70,72 persen di 

antaranya merupakan penduduk usia produktif yang didominasi 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, Selasa (2/8/2022). Hal itu 

disampaikan 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. 

 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, Indonesia tengah mengalami bonus demografi yang 

puncaknya diperkirakan tahun 2030. Sensus Badan Pusat Statistik (BPS) September 2020 menyebut, dari 

270,20 juta jiwa penduduk, sebanyak 70,72 persen di antaranya merupakan penduduk usia produktif 

yang didominasi 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, Selasa (2/8/2022).Hal itu 

disampaikan 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.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.Hambatan Bonus DemografiWalaupun memiliki jumlah penduduk usia produktif yang tinggi, 

namun untuk memanfaatkan kondisi tersebut masih sering terhambat oleh beberapa faktor.Adapun 

hambatan bonus demografi antara lain banyak penduduk usia produktif yang menjadi 

pengangguranPengangguran ternyata menjadi penghambat bonus demografi. Di masa pandemi seperti 

saat ini, tingkat pengangguran semakin tinggi. Banyak anak muda produktif yang terpaksa menganggur 

karena lowongan pekerjaan menurun di saat pandemi.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 BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Tak Punya 

Rekening Himbara Rp1 Juta Batal Cair? 

Author _noname 

Media Ayo Surabaya Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784047386/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-

ketenagakerjaan-2022-tak-punya-rekening-himbara-rp1-juta-batal-cair 

Summary BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta batal cair bagi yang tak punya 

rekening Himbara, benarkah?. Pasalnya, kabar beredar jika pekerja yang telah ditetapkan 

sebegai penerima dana BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022, namun tak 

punya rekening Himbara, bantuan subsidi upah Rp1 juta batal cair. Pekerja calon penerima 

dana BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta yang tak punya rekening 

Himbara risau. Pemerintah mempermudah pekerja yang telah ditetapkan sebagai penerima 

dana BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022, namun tak punya rekening 

Himbara. 

 

 

 

BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta batal cair bagi yang tak punya rekening 

Himbara, benarkah?Pekerja calon penerima dana BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 

juta yang tak punya rekening Himbara risau.Pasalnya, kabar beredar jika pekerja yang telah ditetapkan 

sebegai penerima dana BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022, namun tak punya rekening 

Himbara, bantuan subsidi upah Rp1 juta batal cair.Kenyataannya, kabar tersebut tidak benar alias kabar 

burung. Pemerintah mempermudah pekerja yang telah ditetapkan sebagai penerima dana BSU BLT 

subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022, namun tak punya rekening Himbara.Bantuan subsidi upah 

atau BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta tetap dicairkan kepada pekerja yang 

telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai penerima meski tak punya rekening Himbara.Sebagai 

informasi, Himbara merupakan himpunan bank negara yang terdir atas BRI, BNI, Mandiri, dan BTN dan 

Bank Syariah Indonesia atau BSI (khusus wilayah Aceh).Sementara, syarat wajib yang harus dipenuhi 

pekerja penerima dana BSU 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16/2021. 

  



 

102 

 

Title BSU BPJS KETENAGAKERJAAN 2022 SUDAH CAIR? Cek dengan 2 

Cara Ini 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-794046934/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-

sudah-cair-cek-dengan-2-cara-ini 

Summary Apakah Bantuan Subsidi Upah atau BSU BPJS KETENAGAKERJAAN 2022 cair? Cek nama 

penerima dengan 2 cara di artikel ini. Berikut ini akan dijelaskan cara cek BSU 2022. 

Pemerintah melanjutkan program BSU bagi pekerja atau buruh dengan gaji di bawah Rp3,5 

juta per bulan. 

 

 

 

Apakah Bantuan Subsidi Upah atau BSU BPJS KETENAGAKERJAAN 2022 cair? Cek nama penerima dengan 

2 cara di artikel ini.Pemerintah melanjutkan program BSU bagi pekerja atau buruh dengan gaji di bawah 

Rp3,5 juta per bulan.JAKARTA, AYOBANDUNG. COM -- Pemerintah melanjutkan program Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) bagi pekerja atau buruh yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan.Berikut ini akan 

dijelaskan cara cek BSU 2022.Sebelumnya, pemerintah sudah memberikan program Bantuan Subsidi 

Upah pada September 2021.Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memulihkan 

ekonomi nasional akibat tetdampak pendemi Covid-19.Program BSU diatur dalam UU No.2 Tahun 2020, 

Peraturan Pemeritah No.43 Tahun 2020, Permenaker No.14 Tahun 2021 dan Permenaker No.16 Tahun 

2021. 
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Title BSU 2022 Cair ke Rekening 14 Juta Pekerja? Selengkapnya! Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-794046488/bsu-2022-cair-ke-rekening-14-juta-

pekerja-selengkapnya 

Summary BSU 2022 kapan cair, benarkah 14 juta pekerja akan menerima manfaat Bantuan Subsidi 

Upah (BSU)?. Sudah 4 bulan berlalu sejak April, Mei, Juni dan Juli namun BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 tak kunjung dicairkan. Kepastian BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 

kembali cair diperkuat oleh pernyataan Menaker Ida Fauziyah, saat acara Mayday 1 Mei 

2022. "Pemerintah sangat memahami kondisi sulit yang dihadapi oleh pekerja yang ikut 

terdampak adanya pandemi, oleh karena itu pemerintah sejak tahun 2020 hingga tahun 

2021 pemerintah telah memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Insya Allah pemerintah 

akan melanjutkan pemberian Subsidi Upah ini di tahun 2022 ini," ucap Menaker Ida Fauziyah 

saat acara Mayday 01 Mei 2022. 

 

 

 

BSU 2022 kapan cair, benarkah 14 juta pekerja akan menerima manfaat Bantuan Subsidi Upah 

(BSU)?Sudah 4 bulan berlalu sejak April, Mei, Juni dan Juli namun BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 tak 

kunjung dicairkan.Kepastian BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 kembali cair diperkuat oleh pernyataan 

Menaker Ida Fauziyah, saat acara Mayday 1 Mei 2022."Pemerintah sangat memahami kondisi sulit yang 

dihadapi oleh pekerja yang ikut terdampak adanya pandemi, oleh karena itu pemerintah sejak tahun 

2020 hingga tahun 2021 pemerintah telah memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Insya Allah 

pemerintah akan melanjutkan pemberian Subsidi Upah ini di tahun 2022 ini," ucap Menaker Ida Fauziyah 

saat acara Mayday 01 Mei 2022.Seperti diketahui, Kemnaker telah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah 

sejak tahun 2020 sampai tahun 2021 untuk mengurangi beban pekerjaan akibat pandemi COVID-

19.Meski kondisi pandemi di tanah air kian membaik, seiring dengan pemulihan ekonomi yang 

diupayakan oleh pemerintah.Namun dikarenakan pemulihan ekonomi yang belum merata, ditambah 

adanya kondisi geopolitik seperti perang Rusia dan Ukraina.Kemudian untuk mengantisipasi kembali 

munculnya pandemi COVID-19, Kemnaker kembali membuat program BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022. 
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Title Lowongan Kerja PT Permodalan Nasional BUMN Lulusan 

SMK Sederajat 

Author Gusti Intan Wijaya 

Media Beritakbb.com Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Neutral 

Link http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-965177220/lowongan-kerja-pt-

permodalan-nasional-bumn-lulusan-smk-sederajat 

Summary Berikut ini ada lowongan kerja (Loker) BUMN terbaru untuk lulusan SMA, SMK sederajat di 

PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM). Beberapa bulan setelah didirikan, melalui Kep 

Menkeu No. 487 KMK 017 tanggal 15 Oktober 1999, sebagai pelaksanaan dari undang-

undang No. 23 tahun 1999, PNM ditunjuk menjadi salah satu BUMN Koordinator untuk 

menyalurkan dan mengelola 12 Kredit program. lulusan SMA, SMK, MA sederajat yang ingin 

mencari pekerjaan di Badan Usaha Milik Negara. Buruan daftar loker ini. 

 

 

 lulusan SMA, SMK, MA sederajat yang ingin mencari pekerjaan di Badan Usaha Milik Negara.Berikut ini 

ada lowongan kerja (Loker) BUMN terbaru untuk lulusan SMA, SMK sederajat di PT Permodalan Nasional 

Madani (PT PNM). Buruan daftar loker ini.Setelah lulus sekolah, biasanya banyak juga yang masih bingung 

dalam menentukan langkah selanjutnya.Ada yang memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang perguruan 

tinggi, ada yang memutuskan untuk mencari lowongan kerja dan bahkan ada juga yang menganggur.PT 

Permodalan Nasional Madani (Persero) adalah anak usaha BRI yang berbisnis di bidang pembiayaan 

mikro. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga tahun 2020, perusahaan ini memiliki 62 kantor 

cabang ULaMM, 626 kantor layanan ULaMM, dan 2.668 kantor cabang Mekar.PT Permodalan Nasional 

Madani (Persero), atau "PNM", didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.38/1999 tanggal 29 

Mei 1999, dengan modal dasar Rp 9,2 triliun dan modal disetor Rp 3,8 triliun.Info Lowongan Kerja Lulusan 

SMA di PT Permodalan Nasional Madani, Ini Syarat dan Cara Daftarnya IG @kemnakerBeberapa bulan 

setelah didirikan, melalui Kep Menkeu No. 487 KMK 017 tanggal 15 Oktober 1999, sebagai pelaksanaan 

dari undang-undang No.23 tahun 1999, PNM ditunjuk menjadi salah satu BUMN Koordinator untuk 

menyalurkan dan mengelola 12 Kredit program.Dari situs resmi karirhub.kemnaker.go.id berikut adalah 

informasi lowongan kerja bagi lulusan SMA, SMK, MA sederajat di PT Permodalan Nasional Madani 

(Persero):Persyaratan:1. Laki-laki dan perempuan usia 21-35 tahun2. Lulusan SMA sederajat semua 

jurusan3. Status single atau menikah4. Minimal pengalaman 1 tahun sebagai Marketing Koperasi, BPR 

atau lembaga Perbankan yang lain (Sales dan Marketing lain juga dipersilahkan)5. Normal dan 

disabilitas*** 
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Title Kurangi Pengangguran, Kemnaker Bahas Perluasan Kesempatan 

Kerja Berbasis Kawasan 

Author Teras Jabar 

Media Suara.com Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Positive 

Link http://metro.suara.com/read/2022/08/03/131608/kurangi-pengangguran-kemnaker-

bahas-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga 

Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) mengadakan Rapat Koordinasi 

Persiapan Pelaksanaan Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan Tahun 2022. Salah 

satu upayanya dengan mengimplementasikan Lompatan Ke-3 dari 9 Lompatan 

Ketenagakerjaan yaitu Transformasi Perluasan Kesempatan Kerja melalui kegiatan perluasan 

kesempatan kerja berbasis kawasan," kata Suhartono, di Tangerang, Propinsi Banten, Selasa 

(2/8/22). Pada tahun 2022 ini, sebanyak 15 kawasan telah dipilih berdasarkan kriteria yang 

tertera dalam Kepmen Nomor 38 Tahun 2022 yaitu Kawasan Wisata Super Prioritas, Daerah 

3T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal), Kawasan Perkotaan, dan Kawasan Berbasis Potensi 

Unggulan Daerah; Berbasis Afirmasi (Provinsi Papua & Papua Barat), Daerah Kantong Pekerja 

Migran Indonesia, Daerah dengan Tingkat Pengangguran Tinggi dan Kemiskinan Ekstrim, dan 

Daerah Rawan Bencana).  

 

 

 

 Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan 

Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) mengadakan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan 

Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan Tahun 2022. Direktur Jenderal Binapenta & PKK 

Kemnaker, Suhartono mengatakan, kegiatan perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan tahun 2022 

merupakan upaya untuk mengurangi pengangguran dan menciptakan alternatif peluang untuk 

masyarakat ekonomi kecil dan menengah yang menjadi bagian paling besar dalam struktur ekonomi 

bangsa."Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya mengurangi pengangguran dan menciptakan 

peluang ekonomi untuk masyarakat. Salah satu upayanya dengan mengimplementasikan Lompatan Ke-

3 dari 9 Lompatan Ketenagakerjaan yaitu Transformasi Perluasan Kesempatan Kerja melalui kegiatan 

perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan," kata Suhartono, di Tangerang, Propinsi Banten, Selasa 

(2/8/22). Suhartono menjelaskan bahwa kegiatan perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan yang 
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telah dimulai pada tahun 2021 ini sudah dilakukan penyusunan grand design dan pilot project-nya di 5 

lokasi. Dalam hal pelaksanaan kegiatan tersebut, Kemnaker berkolaborasi dengan IPB University. 

Menurutnya, pada tahun 2021 pilot project telah diujicobakan di 5 kawasan, yaitu Kawasan Perhutanan 

Sosial Teluk Jambe di Kabupaten Karawang, Kawasan Agrowisata Lido di Kabupaten Sukabumi, Kawasan 

Agroforestry Dataran Tinggi Dieng di Kabupaten Batang dan Banjarnegara, Kawasan Agromaritim Teluk 

Weda diKabupaten Halmahera Tengah, dan Kawasan Agroeduwisata Lembah Mbencirang di Kabupaten 

Mojokerto. "Kelima kawasan tersebut memiliki karakteristik dan kekhasan masing-masing dari 

pentagonal asetnya, dan juga memiliki kemampuan berintegrasi dengan potensi dan rencana 

pengembangan masing-masing kawasan. Ini diharapkan menjadi tolak ukur dan model pengembangan 

perluasan kesempatan kerja pada rentang tiga tahun mendatang hingga tahun 2024," jelas Suhartono. 

Pada tahun 2022 ini, sebanyak 15 kawasan telah dipilih berdasarkan kriteria yang tertera dalam Kepmen 

Nomor 38 Tahun 2022 yaitu Kawasan Wisata Super Prioritas, Daerah 3T (Terluar, Terdepan, dan 

Tertinggal), Kawasan Perkotaan, dan Kawasan Berbasis Potensi Unggulan Daerah; Berbasis Afirmasi 

(Provinsi Papua & Papua Barat), Daerah Kantong Pekerja Migran Indonesia, Daerah dengan Tingkat 

Pengangguran Tinggi dan Kemiskinan Ekstrim, dan Daerah Rawan Bencana)."Daerah-daerah yang terpilih 

merupakan representasi dari kriteria tersebut dan dinyatakan memenuhi kualifikasi oleh tim identifikasi 

yang terdiri dari unsur Kemenaker dan IPB University," imbuhnya. Meski demikian lanjut Suhartono, 

untuk menjalankan agenda besar tersebut diperlukan kerja sama multipihak yaitu pemerintah, 

akademisi, dunia bisnis dan industri serta masyarakat pada umumnya. Diperlukan sinergitas dalam 

implementasinya, konektivitas dan daya dukung yang mampu memaksimalkan potensi kawasan menjadi 

kunci akselerasi dan keberhasilan kegiatan ini. "Kolaborasi dan kontribusi seluruh stakeholder, bahkan 

sinergitas lintas Kementerian/Lembaga serta organisasi masyarakat, sektor swasta dan lembaga 

keuangan, serta civitas akademika yang dilakukan dengan baik dari level nasional hingga level kawasan 

dan pedesaan menjadi pendorong keberhasilan implementasi perluasan kesempatan kerja dengan 

model ini," pungkas Suhartono. 
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Title Dapat Tawaran Pekerjaan? Berikut 7 Hal yang Perlu 

Dipertimbangkan Termasuk Jenjang Karir 

Author _noname 

Media Portal Jember Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Positive 

Link http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-165174192/dapat-tawaran-

pekerjaan-berikut-7-hal-yang-perlu-dipertimbangkan-termasuk-jenjang-karir 

Summary Berikut informasi mengenai 7 hal yang perlu dipertimbangakan atau bisa dinegosiasikan saat 

mendapat tawaran pekerjaan. Pada postingan tersebut disampaikan bahwa sebelum 

menerima tawaran pekerjaan perlu kehati-hatian, dimana terdapat 7 hal yang perlu 

dipertimbangkan maupun dapat dinegosiasikan. Pada masa kini mendapatkan sebuah 

pekerjaan bukanlah hal yang mudah didapatkan oleh semua orang. Sebagian besar dari 

mereka perlu berusaha dengan keras untuk mengalahkan pesaing mereka dalam hal 

mendapatkan pekerjaan. 

 

Pada masa kini mendapatkan sebuah pekerjaan bukanlah hal yang mudah didapatkan oleh semua 

orang.Sebagian besar dari mereka perlu berusaha dengan keras untuk mengalahkan pesaing mereka 

dalam hal mendapatkan pekerjaan.Hal tersebut dikarenakan peningkatan jumlah pelamar kerja seiring 

berjalannya waktu sehingga mengakibatkan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan menjadi 

ketat.Oleh karena itu berita saat mendapatkan tawaran pekerjaan tentunya menjadi kabar bahagia bagi 

para pelamar kerja yang sedang berjuang mencari pekerjaan.Namun sebelum menerima pekerjaan 

tersebut, apakah terdapat hal yang perlu dipertimbangkan? Apa saja hal yang perlu dipertimbangkan 

tersebut?Berikut informasi mengenai 7 hal yang perlu dipertimbangakan atau bisa dinegosiasikan saat 

mendapat tawaran pekerjaan.Informasi mengenai pertimbangan tersebut dilansir PortalJember. com 

dari Instagram @kemnaker pada postingan 13 Juli 2022.Pada postingan tersebut disampaikan bahwa 

sebelum menerima tawaran pekerjaan perlu kehati-hatian, dimana terdapat 7 hal yang perlu 

dipertimbangkan maupun dapat dinegosiasikan.1. Jenjang karir.2. Fleksibilitas untuk work from home 

atau bekerja dari rumah.3. Fleksibilitas dari jam kerja.4. Tunjangan terkait transportasi.5. Bonus maupun 

insentif pekerjaan.6.Tunjangan terkait makan.7. Hari cuti. 
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Title Begini Cara Kemnaker Kurangi Pengangguran dan Ciptakan 

Peluang Ekonomi Masyarakat 

Author _noname 

Media Jawa Post National Network Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.jpnn.com/news/begini-cara-kemnaker-kurangi-pengangguran-dan-ciptakan-

peluang-ekonomi-masyarakat 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan 

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) melakukan 

Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan 

Tahun 2022. Direktur Jenderal Binapenta & PKK Kemnaker Suhartono mengatakan kegiatan 

perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan 2022 merupakan upaya untuk mengurangi 

pengangguran dan menciptakan alternatif peluang untuk masyarakat ekonomi kecil dan 

menengah. Dia membeberkan, pada 2022 ini, sebanyak 15 kawasan dipilih berdasarkan 

kriteria yang tertera dalam Kepmen Nomor 38 Tahun 2022, yaitu Kawasan Wisata Super 

Prioritas, Daerah 3T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal), Kawasan Perkotaan, dan Kawasan 

Berbasis Potensi Unggulan Daerah; Berbasis Afirmasi (Provinsi Papua & Papua Barat, Daerah 

Kantong Pekerja Migran Indonesia, Daerah dengan Tingkat Pengangguran Tinggi dan 

Kemiskinan Ekstrim, dan Daerah Rawan Bencana). Berita Selanjutnya: Kemnaker dan JICA 

Jajaki Kerja Sama Penyelenggaraan Kejuruan Bahasa Jepang di BLK. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga 

Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) melakukan Rapat Koordinasi Persiapan 

Pelaksanaan Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan Tahun 2022.Direktur Jenderal Binapenta & 

PKK Kemnaker Suhartono mengatakan kegiatan perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan 2022 

merupakan upaya untuk mengurangi pengangguran dan menciptakan alternatif peluang untuk 

masyarakat ekonomi kecil dan menengah."Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya mengurangi 

pengangguran dan menciptakan peluang ekonomi untuk masyarakat," ungkap Suhartono di Tangerang, 

Selasa (2/8)."Salah satu upayanya dengan mengimplementasikan Lompatan Ke-3 dari 9 Lompatan 

Ketenagakerjaan yaitu Transformasi Perluasan Kesempatan Kerja melalui kegiatan perluasan 

kesempatan kerja berbasis kawasan," sambungnya.Suhartono mengatakan kegiatan perluasan 
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kesempatan kerja berbasis kawasan yang dimulai pada 2021 itu sudah dilakukan penyusunan grand 

design dan pilot project-nya di 5 lokasi.Dalam hal pelaksanaan kegiatan itu, Kemnaker berkolaborasi 

dengan IPB University.Menurutnya, pada 2021 pilot project diujicobakan di 5 kawasan, yaitu Kawasan 

Perhutanan Sosial Teluk Jambe di Kabupaten Karawang, Kawasan Agrowisata Lido di Kabupaten 

Sukabumi, Agroforestry Dataran Tinggi Dieng di Kabupaten Batang dan Banjarnegara, Kawasan 

Agromaritim Teluk Weda diKabupaten Halmahera Tengah, dan Kawasan Agroeduwisata Lembah 

Mbencirang di Kabupaten Mojokerto."Kelima kawasan tersebut memiliki karakteristik dan kekhasan 

masing-masing dari pentagonal asetnya, dan juga memiliki kemampuan berintegrasi dengan potensi dan 

rencana pengembangan masing-masing kawasan," ucap Suhartono.Dia membeberkan, pada 2022 ini, 

sebanyak 15 kawasan dipilih berdasarkan kriteria yang tertera dalam Kepmen Nomor 38 Tahun 2022, 

yaitu Kawasan Wisata Super Prioritas, Daerah 3T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal), Kawasan Perkotaan, 

dan Kawasan Berbasis Potensi Unggulan Daerah; Berbasis Afirmasi (Provinsi Papua & Papua Barat, 

Daerah Kantong Pekerja Migran Indonesia, Daerah dengan Tingkat Pengangguran Tinggi dan Kemiskinan 

Ekstrim, dan Daerah Rawan Bencana)."Daerah terpilih merupakan representasi dari kriteria tersebut dan 

dinyatakan memenuhi kualifikasi oleh tim identifikasi yang terdiri dari unsur Kemenaker dan IPB 

University," ucapnya.Meski demikian, katanya, untuk menjalankan agenda besar tersebut diperlukan 

kerja sama multipihak yaitu pemerintah, akademisi, dunia bisnis dan industri serta masyarakat pada 

umumnya.Diperlukan sinergitas dalam implementasinya, konektivitas dan daya dukung yang mampu 

memaksimalkan potensi kawasan menjadi kunci akselerasi dan keberhasilan kegiatan ini."Kolaborasi dan 

kontribusi seluruh stakeholder, bahkan sinergitas lintas Kementerian/Lembaga serta organisasi 

masyarakat, sektor swasta dan lembaga keuangan," ucapnya. Berita Selanjutnya: Kemnaker dan JICA 

Jajaki Kerja Sama Penyelenggaraan Kejuruan Bahasa Jepang di BLKRedaktur & 
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Title Kalimantan Tengah Masuk 10 Besar Pelayanan AK-1 Author Agustus 

Media Barita Itah Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Neutral 

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

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

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

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

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

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

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan 

Kalimantan Tengah selaku Koordinator Forum Satu Data Kalimantan Tengah Kaspinor 

mengapresiasi kinerja jajaran ketenagakerjaan kabupaten dan kota dan Provinsi Kalimantan 

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

Perencana Ahli Muda selaku Sub Koordinator Kasubbag Penyusunan Program Dinas Tenaga 

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

Bappedalitbang Kalimantan Tengah Endy.  

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kalimantan Tengah selaku 

Koordinator Forum Satu Data Kalimantan Tengah Kaspinor mengapresiasi kinerja jajaran 

ketenagakerjaan kabupaten dan kota dan Provinsi Kalimantan Tengah yang telah berusaha menyajikan 

data ketenagakerjaan termasuk AK-1. "AK-1 dipergunakan sebagai data perencanaan untuk mengatasi 

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

valid oleh produsen data, akan bermanfaat besar bagi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan 
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berbagai sektor dan pengambilan keputusan yang tepat terutama dalam penyusunan, menetapkan 

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

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

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

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

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

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

pembangunan Ketenagakerjaan, bertujuan peningkatan kesejahteraan rakyat, " tegas Menteri 

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

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

Litbang, Bappedalitbang Kalimantan Tengah Endy. 
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Title Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 39 Telah Ditutup, Begini 

Cara Cek Hasilnya Jika Tak Dapat SMS 

Author _noname 

Media Tribun News Jakarta Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Neutral 

Link http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/03/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-39-

telah-ditutup-begini-cara-cek-hasilnya-jika-tak-dapat-sms 

Summary Kartu Prakerja gelombang 39 telah ditutup, simak cara cek lolos atau tidak jika tak dapat 

notifikasi SMS. Seleksi pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 39 ditutup pada Hari Selasa, 

(2/8/2022) malam. Melansir Instagram @prakerja.go.id, Kartu Prakerja gelombang 39 

ditutup pukul 23.59 WIB. Berikut cara cek hasil Kartu Prakerja gelombang 39 dirangkum 

TribunJakarta:. 

 

 

 

Kartu Prakerja gelombang 39 telah ditutup, simak cara cek lolos atau tidak jika tak dapat notifikasi 

SMS.Seleksi pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 39 ditutup pada Hari Selasa, (2/8/2022) 

malam.Melansir Instagram @prakerja.go.id, Kartu Prakerja gelombang 39 ditutup pukul 23.59 

WIB."MALAM INI (Selasa) pukul 23.59 WIB kesempatan gabung di gelombang 39 ditutup!" tulis aKun 

Prakerja.Berikut cara cek hasil Kartu Prakerja gelombang 39 dirangkum TribunJakarta:Kamu bisa secara 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

akun.Untuk itu pastikan nomor yang Anda masukkan ketika mendaftar telah benar dan masih aktif.SMS 

diberikan saat tanggal pengumuman seleksi masing-masing gelombang.Jika pendaftar mendapatkan 

pemberitahuan lolos, maka dapat mengikuti langkah selanjutnya sesuai petunjuk yang ada. Namun, jika 
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tidak lolos, jangan berkecil hati.Kamu bisa mengikuti pendaftaran gelombang selanjutnya."Kamu tidak 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sudah pernah menerima tidak dapat lagi menjadi penerimaPenerima Kartu Prakerja dapat memilih 

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

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

Bukalapak, Karier.mu, Pintaria, Mau Belajar, dan Pijar. 
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Title Ribuan Pencaker Terdaftar di Hari Pertama Job Fair Virtual 2022 

Sulawesi Utara 

Author _noname 

Media Komentar Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.komentar.co/2022/08/ribuan-pencaker-terdaftar-di-hari-pertama-job-fair-

virtual-2022-sulut.html 

Summary Kali ini, program duo top eksekutif Sulawesi Utara dengan membuka kesempatan bagi 

pencari kerja (Pencaker) melalui Job Virtual 2022 Provinsi Sulawesi Utara yang dibuka Asisten 

III Drs Gamy Kawatu di Luwansa Hotel Manado, Rabu (03/08/2022). Gubernur Olly 

Dondokambey (OD) bersama Wakil Gubernur Stven Kandouw (SK) terus berkomitmen 

mendorong pemulihan ekonomi masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara sejak Pandemi Covid-

19. Program OD-SK ini melalui Dinas Tenaga Kerja Sulawesi Utara terbilang memberikan 

sinyal positif. Asisten III Pemprov Sulawesi Utara, Asiano Gamy Kawatu menyampaikan 

apresiasi dan Terima kasih kepada Pusat Pasar Kerja Kemenaker yang mau bersinergi dengan 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulawesi Utara). 

 

 

 

Gubernur Olly Dondokambey (OD) bersama Wakil Gubernur Stven Kandouw (SK) terus berkomitmen 

mendorong pemulihan ekonomi masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara sejak Pandemi Covid-19.Kali ini, 

program duo top eksekutif Sulawesi Utara dengan membuka kesempatan bagi pencari kerja (Pencaker) 

melalui Job Virtual 2022 Provinsi Sulawesi Utara yang dibuka Asisten III Drs Gamy Kawatu di Luwansa 

Hotel Manado, Rabu (03/08/2022).Program OD-SK ini melalui Dinas Tenaga Kerja Sulawesi Utara 

terbilang memberikan sinyal positif. Pasalnya, hari pertama ini tecatat hingga pukul 10.00 Wita sudah 

1.145 pencari kerja (Pencaker) yang terdaftar.Asisten III Pemprov Sulawesi Utara, Asiano Gamy Kawatu 

menyampaikan apresiasi dan Terima kasih kepada Pusat Pasar Kerja Kemenaker yang mau bersinergi 

dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulawesi Utara).Kawatu optimistis adanya 

kegiatan ini angka pengangguran di Provinsi Sulawesi Utara akan makin turun. Pengangguran 2022 turun 

6.5 persen, namun Itu belum cukup karena produk perguruan tinggi dan SMA/SMK dari tahun ke tahun 

outout cukup banyak.Menurutnya, ketika Pandemi Covid-19 berlangsung hampir disemua sektor dunia 

usaha mengalami keterpurukan yang berimbas dirumahkannya bahkan terjadi pemutusan hubungan 

kerja terhadap karyawan."Karenanya Pak Gubernur mengatakan kegiatan ini penting," katanya."Rupanya 
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antusiasme pencari kerja cukup tinggi, bahkan belum dibuka sudah antre para calon tenaga kerja," 

sambungnya.Ia menambahkan lebih diutamakan tenaga kerja asal Sulawesi Utara, namun yang sifatnya 

membutuhkan skil khusus bisa rekrut dari luar.Adapun para pencari kerja bisa mengakses situs 

https://jobfair.kemnaker.go.id/web untuk mencari lowongan kerja.Sementara ini, khusus di Sulawesi 

Utara sudah tersedia 97 lowongan pekerjaan yang disediakan 31 Perusahaan baik di sektor perhotelan, 

distributor, dan layanan kesehatan.Hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Komisi IV DPRD Sulawesi Utara, 

Cindy Wurangian; Kepala Disnakertrans, Erny Tumundo, Perwakilan Perusahaan, dan Kepala Disnaker 

kabupaten/kota. 

  



 

116 

 

Title Wamenaker RI Minta Polinema Aktif Ciptakan Tenaga 

Vokasi Handal | TIMES Indonesia 

Author Mohammad Naufal 

Ardiansyah 

Media Times Indonesia Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.timesindonesia.co.id/read/news/421521/wamenaker-ri-minta-polinema-aktif-

ciptakan-tenaga-vokasi-handal 

Summary "Kami di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia memberi support ke Polinema 

untuk berperan aktif meningkatkan tenaga vokasi yang handal," katanya di acara Seminar 

Nasional yang digelar BEM Polinema, Rabu (3/8/2022). Selain Wamenaker RI, BEM Polinema 

juga mengundang Owner Awesam Malang Fafi Fathur dan Founder Speaking.id Zahra Noor 

sebagai narasumber. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Wamenaker RI) Ir. 

Afriansyah Noor, M.Si meminta Politeknik Negeri Malang (POLINEMA) untuk menciptakan 

tenaga vokasi handal. 

 

 

 

 Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Wamenaker RI) Ir. Afriansyah Noor, M.Si meminta 

Politeknik Negeri Malang (POLINEMA) untuk menciptakan tenaga vokasi handal. "Kami di Kementerian 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia memberi support ke Polinema untuk berperan aktif meningkatkan 

tenaga vokasi yang handal," katanya di acara Seminar Nasional yang digelar BEM Polinema, Rabu 

(3/8/2022). Adanya pandemi Covid-19 membuat dunia pendidikan untuk lebih jeli menata dan melihat 

perkembangan arus teknologi. Menurut Afriansyah, pendidikan vokasi harus mengikuti perkembangan 

dunia digital. "Saya pikir pemerintah concern terhadap perkembangan tersebut. Saya yakin anak-anak 

didik yang lahir di Polinema bisa bersaing di luar," ungkapnya. Ia meminta mahasiswa tidak hanya belajar 

dan menekuni dunia akademik saja. Tapi juga dituntut untuk aktif berinteraksi dengan masyarakat. 

"Buatkan program yang dapat membantu peningkatan kualitas SDM. Selanjutnya, selesaikan segera studi 

anda. Untuk sukses tidak bisa santai-santai," tegasnya. Tantangan ke depan semakin kompleks. Sebab 

itu, ia mendorong mahasiswa mempunyai keterampilan (skill) yang pas sesuai perkembangan zaman. Ia 

mengapresiasi Polinema yang menerapkan jam belajar dengan pembagian 55 persen praktek, dan 45 

persen teori plus praktek. Sementara itu, Direktur Polinema Supriatna Adhisuwignjo, ST, MT menjelaskan 

bahwa Polinema merupakan salah satu perguruan tinggi vokasi yang memiliki komitmen untuk 

membentuk mahasiswa menjadi pribadi yang memiliki keunggulan kompetitif. "Kami memiliki komitmen 
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dan tanggung jawab dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas melalui program pendidikan dan 

proses pembelajaran yang tidak saja bersifat konseptual teoritis, namun juga secara praktik atau 

terapan," bebernya. Polinema menyadari bahwa untuk membentuk lulusan yang siap kerja dan memiliki 

skill, knowledge, dan attitude atau yang memiliki hardskill dan softskill seperti yang dibutuhkan oleh 

dunia kerja memerlukan upaya lebih. Salah satu cara Polinema mempersiapkan calon lulusan dan upaya 

meningkatkan kualitas mahasiswa dan lulusannya sebelum memasuki dunia kerja adalah melalui 

berbagai program sertifikasi kompetensi mahasiswa dan pelatihan vokasional dan dengan memberikan 

pembekalan tentang kehidupan di dunia kerja professional. Pembekalan diri untuk mahasiswa Polinema 

yang akan memasuki dunia kerja kini menjadi semakin penting. Harapannya agar mahasiswa nanti bisa 

menjadi karyawan yang siap bekerja secara profesional. Berkembangnya arus informasi membuat iklim 

ketenagakerjaan semakin dinamis. "Memasuki era globalisasi, tenaga kerja Indonesia harus 

meningkatkan kualitas dirinya agar siap bersaing dengan tenaga kerja dari luar," jelasnya. Presiden BEM 

Polinema Ryan Yudhistira Fitrah Chandra menyampaikan bahwa kegiatan Seminar Nasional ini sebagai 

edukasi dan gambaran bagi peserta khususnya mahasiswa yang hendak lulus dan baru lulus kuliah 

tentang dunia kerja. "Kegiatan ini sekaligus pembekalan mahasiswa dalam menyiapkan dunia kerja. Ini 

adalah hari puncak dari Seminar Kerja Nasional," pungkasnya. Selain Wamenaker RI, BEM Polinema juga 

mengundang Owner Awesam Malang Fafi Fathur dan Founder Speaking.id Zahra Noor sebagai 

narasumber. (*) **) Dapatkan update informasi pilihan setiap hari dari TIMES Indonesia dengan 

bergabung di Grup Telegram TI Update. Caranya, ini dan join.  
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Title Stafsus Menaker : Lulusan Universitas Picky Saat Memilih 

Pekerjaan (3) - BTALK 

Author Anas Surya 

Media Kompas Tv Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.kompas.tv/article/315401/stafsus-menaker-lulusan-universitas-picky-saat-

memilih-pekerjaan-3-btalk 

Summary Hal ini yang membuat potensi mereka tidak bekerja lebih besar", katanya dalam program B-

Talk di KompasTV. Saksikan program B-Talk dalam episode" Biaya Pendidikan Ngebut, Gaji 

Orangtua Kalah Gesit" bersama Jurnalis KompasTV Mysister Tarigan bagian ketiga. 

Perubahan pola pikir, dari yang semula hanya fokus mengejar ijazah S1, S2 hingga S3, kini 

para pencari kerja juga diharapkan mampu menambah keahlian khusus agar siap saat terjun 

ke dunia kerja. Hal ini menjadi solusi serta pembenahan yang diajukan Kemenaker untuk 

menekan angka penangguran yang cukup tinggi. 

 

 

 

Perubahan pola pikir, dari yang semula hanya fokus mengejar ijazah S1, S2 hingga S3, kini para pencari 

kerja juga diharapkan mampu menambah keahlian khusus agar siap saat terjun ke dunia kerja.Hal ini 

menjadi solusi serta pembenahan yang diajukan Kemenaker untuk menekan angka penangguran yang 

cukup tinggi. "Karena kalau punya skill dan attitude, maka bisa dapat pekerjaan dan bisa membiayai 

keluarga", ujar Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari.Namun bagaimana Kemenaker 

menjawab adanya kesenjangan gaji lulusan sarjana dan SMA yang tipis? Dita menyebutkan bahwa 99,9% 

unit usaha di indonesia itu UMKM.Sementara hanya 0,1% unit usaha besar & besar sekali. "Dan yang 

0,1% itu diperebutkan lulusan univesitas yang memang lebih picky, tidak mau bekerja kalau tidak sesuai 

bidangnya. Hal ini yang membuat potensi mereka tidak bekerja lebih besar", katanya dalam program B-

Talk di KompasTV.Saksikan program B-Talk dalam episode" Biaya Pendidikan Ngebut, Gaji Orangtua Kalah 

Gesit" bersama Jurnalis KompasTV Mysister Tarigan bagian ketiga. 
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Title Apindo : Ada Yang Salah Pada Sistem Pendidikan Kita (1) - 

BTALK 

Author Anas Surya 

Media Kompas Tv Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Negative 

Link http://www.kompas.tv/article/315397/apindo-ada-yang-salah-pada-sistem-pendidikan-

kita-1-btalk 

Summary Saksikan program B-Talk dalam episode" Biaya Pendidikan Ngebut, Gaji Orangtua Kalah 

Gesit" bersama Jurnalis KompasTV Mysister Tarigan bagian pertama. "Kalau saya mencontoh 

pendidikan di negara lain, setelah lulus SMP ada pilihan, apakah mau mencari keahlian 

khusus sehingga mencari pendidikan vokasi, atau mau menjadi scientist sehingga bisa 

memilih masuk ke sekolah umum", ujarnya dalam program B-Talk di KompasTV. Berdasarkan 

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), angka pengangguran dari lulusan universitas di 

Indonesia hampir menyentuh angka 10%. Apa yang menjadi sebab angka pengangguran 

lulusan universitas ini tinggi? 

 

 

 

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), angka pengangguran dari lulusan universitas di 

Indonesia hampir menyentuh angka 10%. Apa yang menjadi sebab angka pengangguran lulusan 

universitas ini tinggi? Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari mengatakan bahwa lulusan 

universitas tidak siap karena tidak memiliki keahlian khusus.Hal ini lantas diamini oleh Ketua Bidang 

Ketenagakerjaan APINDO, Anton Supit yang juga mengatakan bahwa ada yang salah pada sistem 

pendidikan di Indonesia."Kalau saya mencontoh pendidikan di negara lain, setelah lulus SMP ada pilihan, 

apakah mau mencari keahlian khusus sehingga mencari pendidikan vokasi, atau mau menjadi scientist 

sehingga bisa memilih masuk ke sekolah umum", ujarnya dalam program B-Talk di KompasTV.Lantas 

bagaimana pola yang harus diterapkan pada sistem pendidikan di Indonesia? Dan bagaimana pula 

menjawab data yang menyebut bahwa kenaikan biaya pendidikan tidak sebanding dengan kenaikan 

penghasilan per tahunnya?Saksikan program B-Talk dalam episode" Biaya Pendidikan Ngebut, Gaji 

Orangtua Kalah Gesit" bersama Jurnalis KompasTV Mysister Tarigan bagian pertama. 
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Title Puncak Bonus Demografi Tahun 2030, Kemnaker Fokus 

Maksimalkan Potensi Talenta Muda 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-015177899/puncak-bonus-demografi-tahun-

2030-kemnaker-fokus-maksimalkan-potensi-talenta-muda 

Summary Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, Indonesia tengah mengalami bonus 

demografi yang puncaknya diperkirakan tahun 2030. Sensus Badan Pusat Statistik (BPS) 

September 2020 menyebut, dari 270,20 juta jiwa penduduk, sebanyak 70,72 persen di 

antaranya merupakan penduduk usia produktif yang didominasi 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 keterangan pers di Jakarta, 

Selasa 2 Agustus 2022. Hal itu disampaikan 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. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, Indonesia tengah mengalami bonus demografi yang 

puncaknya diperkirakan tahun 2030.Sensus Badan Pusat Statistik (BPS) September 2020 menyebut, dari 

270,20 juta jiwa penduduk, sebanyak 70,72 persen di antaranya merupakan penduduk usia produktif 

yang didominasi 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 keterangan pers 

di Jakarta, Selasa 2 Agustus 2022.Hal itu disampaikan 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.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 
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bertujuan agar talenta muda Indonesia dapat dimaksimalkan potensinya bagi kemajuan sektor 

ketenagakerjaan dan perekonomian," ujarnya.Sementara sumber lain menyebut, walaupun memiliki 

jumlah penduduk usia produktif yang tinggi, namun untuk memanfaatkan kondisi tersebut masih sering 

terhambat oleh beberapa faktor antara lain banyak penduduk usia produktif yang menjadi 

pengangguran.Pengangguran ternyata menjadi penghambat bonus demografi. Di masa pandemi tingkat 

pengangguran semakin tinggi.Banyak anak muda produktif yang terpaksa menganggur karena lowongan 

pekerjaan menurun di saat pandemi.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. 

  



 

122 

 

Title Login BSU 2022 di Sini, Segera Cek BLT Subsidi Gaji Cair Hari 

Ini? 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-794047966/login-bsu-2022-di-sini-segera-cek-blt-

subsidi-gaji-cair-hari-ini 

Summary Anda bisa login BSU 2022 untuk cek BLT subsidi gaji cair hari ini atau tidak dalam artikel ini. 

BSU 2022 BLT Subsidi Gaji Rp1 juta siap cair ke 8,8 juta pekerja, ini cara cek daftar status 

penerima BSU 2022 dan link BPJS Ketenagakerjaan atau Kemnaker. Pekerja bisa cek daftar 

penerima BSU 2022 Subsidi Upah atau BLT Subsidi Gaji yang cair Rp1 juta via 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, sso.bpjsketenagakerjaan.go.id (BPJS Ketenagakerjaan) atau 

bsu.kemnaker.go.id (Kemnaker). BSU 2022 Subsidi Upah atau BLT Subsidi Gaji merupakan 

program pemerintah untuk membantu pekerja atau buruh yang terdampak Covid-19. 

 

 

 

BSU 2022 BLT Subsidi Gaji Rp1 juta siap cair ke 8,8 juta pekerja, ini cara cek daftar status penerima BSU 

2022 dan link BPJS Ketenagakerjaan atau Kemnaker.Anda bisa login BSU 2022 untuk cek BLT subsidi gaji 

cair hari ini atau tidak dalam artikel ini.Pekerja bisa cek daftar penerima BSU 2022 Subsidi Upah atau BLT 

Subsidi Gaji yang cair Rp1 juta via bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, sso.bpjsketenagakerjaan.go.id (BPJS 

Ketenagakerjaan) atau bsu.kemnaker.go.id (Kemnaker).BSU 2022 Subsidi Upah atau BLT Subsidi Gaji 

merupakan program pemerintah untuk membantu pekerja atau buruh yang terdampak Covid-

19.Pemerintah mengalirkan kembali BSU 2022 Subsidi Upah atau BLT Subsidi Gaji ke 8,8 juta pekerja atau 

buruh gaji di bawah Rp3,5 juta.Penyaluran BSU 2022 Subsidi Upah atau BLT Subsidi Gaji diberikan ke 

pekerja atau buruh sebesar Rp500 ribu per bulan selama dua bulan, yang sekaligus dicairkan Rp1 

juta.Melalui pernyataan di akun Instagram pribadi, Menaker, Ida Fauziyah mengungkapkan bahwa 

bantuan BSU 2022 pasti akan cair.Bantuan ini belum disalurkan karena saat ini sedang menyelesaikan 

proses regulasi. 
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Title Info Loker Agustus 2022: PT Transportasi Jakarta Cari Pramudi 

Bus, Cek Syarat dan Kualifikasinya 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Bekasi Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Neutral 

Link http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-125176170/info-loker-agustus-2022-pt-

transportasi-jakarta-cari-pramudi-bus-cek-syarat-dan-kualifikasinya 

Summary PT Transportasi Jakarta atau biasa disebut PT Transjakarta baru saja membuka lowongan 

kerja di bulan Agustus 2022. Lowongan kerja (loker) yang tersedia di PT Transportasi Jakarta 

bagi Anda para pencari kerja adalah Pramudi Bus. Posisi yang dibutuhkan dari lowongan 

kerja yang dibuka PT Transportasi Jakarta adalah sebagai Pramudi Bus, dengan syarat harus 

memiliki SIM dengan usia minimal 27 hingga 47 tahun. Informasi lowongan kerja di 

perusahaan Transjakarta di bulan Agustus 2022 ini memang khusus untuk Pramudi Bus yang 

mampu mengemudikan bus dengan penempatan di wilayah Jakarta. 

 

PT Transportasi Jakarta atau biasa disebut PT Transjakarta baru saja membuka lowongan kerja di bulan 

Agustus 2022.Lowongan kerja (loker) yang tersedia di PT Transportasi Jakarta bagi Anda para pencari 

kerja adalah Pramudi Bus.Posisi yang dibutuhkan dari lowongan kerja yang dibuka PT Transportasi Jakarta 

adalah sebagai Pramudi Bus, dengan syarat harus memiliki SIM dengan usia minimal 27 hingga 47 

tahun.Informasi lowongan kerja di perusahaan Transjakarta di bulan Agustus 2022 ini memang khusus 

untuk Pramudi Bus yang mampu mengemudikan bus dengan penempatan di wilayah Jakarta.Dikutip 

PikiranRakyat-Bekasi.com dari akun Instagram @kemnaker, berikut informasi kualifikasi dan deskripsi 

pekerjaan PT Transportasi Jakarta untuk posisi tersebut sebagai berikut:PT Transportasi Jakarta 

membuka kesempatan bagimu untuk mengisi formasi yang tersedia untuk penempatan di Jakarta. Info 

lebih lanjut kunjungi website https://sdm.transjakarta.co.id/karir/.KUALIFIKASI:- Usia minimal 27 dan 

maksimal 47 tahun- Memiliki SIM min. B1 Umum atau B2 Umum- Memiliki integritas dan disiplin yang 

baik- Memiliki jiwa responsif mengenai permasalahan kendaraanDESKRIPSI PEKERJAAN:- Melaksanakan 

pengecekan kesiapan bus (perlengkapan dan kondisi bus yang dapat dicek secara fisik atau non teknis).- 

Memastikan kelengkapan pramudi sesuai dengan standar yang berlaku (seragam pengemudi, surat-surat 

SIM dan STNK, dsb.).- Mengoperasikan bus sesuai rute dan dengan kecepatan yang sesuai dengan 

aturan.Itulah informasi lowongan kerja terbaru Agustus 2022 yang tersedia dalam waktu terbatas dan 

statusnya bisa berubah sewaktu-waktu.Bagi para pelamar yang berminat bisa membagikan info loker ini 

kepada teman, tetangga, dan saudara agar mereka tahu informasi baik ini.Untuk info lebih lanjut, Anda 

bisa mengunjungi Instagram @kemnaker atau kunjungi website https://sdm.transjakarta.co.id/karir/. 
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Title BSU 2022 Sudah Cair? Cek Rekening Dapat Rp1 Juta Jika Muncul 

Tanda Ini 

Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774048339/bsu-2022-sudah-cair-cek-rekening-

dapat-rp1-juta-jika-muncul-tanda-ini 

Summary Penyaluran dana BSU 2022 atau BLT subsidi gaji sebesar Rp1 juta sudah sangat dinanti oleh 

para calon penerima baik pekerja atau buruh. Awalnya kemnaker menjanjikan jika dana BSU 

2022 akan diberikan kepada calon penerima pekerja atau buruh di bulan April lalu. Namun 

hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut terkait kapan penyaluran dana BSU 2022 

akan dilakukan oleh kemnaker. Selain itu, kemnaker juga memberikan beberapa syarat yang 

harus dipenuhi oleh pekerja atau buruh agar bisa terdaftar sebagai calon penerima dana BSU 

2022. 

 

 

 

Penyaluran dana BSU 2022 atau BLT subsidi gaji sebesar Rp1 juta sudah sangat dinanti oleh para calon 

penerima baik pekerja atau buruh.Awalnya kemnaker menjanjikan jika dana BSU 2022 akan diberikan 

kepada calon penerima pekerja atau buruh di bulan April lalu.Namun hingga saat ini belum ada informasi 

lebih lanjut terkait kapan penyaluran dana BSU 2022 akan dilakukan oleh kemnaker.Pasalnya, ada 

beberapa kendala yang dialami sehingga dana BLT subsidi gaji belum bisa disalurkan kepada calon 

penerima.Hingga saat ini pihak kemnaker masih menyelesaikan tahap regulasi dan administrasi untuk 

menyalurkan dana bantuan subsidi upah tersebut.Kemnaker berjanji akan segera menyalurkan dana BLT 

subsidi gaji kepada calon penerima jika tahap tersebut sudah selesai.Selain itu, kemnaker juga 

memberikan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pekerja atau buruh agar bisa terdaftar sebagai 

calon penerima dana BSU 2022.Syarat utama yang harus dipenuhi adalah pekerja yang memiliki 

penghasilan dibawah 3,5 juta perbulan dan masih terdaftar sebagai peserta aktif BPJS 

Ketenagakerjaan.Pekerja yang merasa sudah memenuhi syarat bisa langsung mengecek dan mendaftar 

untuk menjadi penerima BSU 2022 melalui situs kemnaker di kemaker.go.id dengan cara: 
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Title Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan 2022 untuk 

Mengurangi Pengangguran 

Author Maulina Lestari 

Media Pewartasatu.com Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Positive 

Link http://pewartasatu.com/perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan-2022-untuk-

mengurangi-pengangguran 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga 

Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) mengadakan Rapat Koordinasi 

Persiapan Pelaksanaan Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan Tahun 2022. "Salah 

satu upayanya dengan mengimplementasikan Lompatan Ke-3 dari 9 Lompatan 

Ketenagakerjaan yaitu Transformasi Perluasan Kesempatan Kerja melalui kegiatan perluasan 

kesempatan kerja berbasis kawasan," kata Suhartono di Tangerang, Selasa (2/8/2022). Yaitu 

Kawasan Wisata Super Prioritas, Daerah 3T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal), Kawasan 

Perkotaan, dan Kawasan Berbasis Potensi Unggulan Daerah; Berbasis Afirmasi (Provinsi 

Papua & Papua Barat, Daerah Kantong Pekerja Migran Indonesia, Daerah dengan Tingkat 

Pengangguran Tinggi dan Kemiskinan Ekstrim, dan Daerah Rawan Bencana). Direktur 

Jenderal Binapenta & PKK Kemnaker, Suhartono mengatakan, kegiatan perluasan 

kesempatan kerja berbasis kawasan tahun 2022 merupakan upaya untuk mengurangi 

pengangguran dan menciptakan alternatif peluang untuk masyarakat ekonomi kecil dan 

menengah yang menjadi bagian paling besar dalam struktur ekonomi bangsa ini. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan 

Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) mengadakan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan 

Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan Tahun 2022. Direktur Jenderal Binapenta & PKK 

Kemnaker, Suhartono mengatakan, kegiatan perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan tahun 2022 

merupakan upaya untuk mengurangi pengangguran dan menciptakan alternatif peluang untuk 

masyarakat ekonomi kecil dan menengah yang menjadi bagian paling besar dalam struktur ekonomi 

bangsa ini. "Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya mengurangi pengangguran dan menciptakan 

peluang ekonomi untuk masyarakat". "Salah satu upayanya dengan mengimplementasikan Lompatan Ke-

3 dari 9 Lompatan Ketenagakerjaan yaitu Transformasi Perluasan Kesempatan Kerja melalui kegiatan 

perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan," kata Suhartono di Tangerang, Selasa (2/8/2022). 

Suhartono mengemukakan bahwa kegiatan perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan yang telah 

dimulai pada tahun 2021 ini sudah dilakukan penyusunan grand design dan pilot project-nya di 5 lokasi. 

Dalam hal pelaksanaan kegiatan tersebut, Kemnaker berkolaborasi dengan IPB University. Menurutnya, 

pada tahun 2021 pilot project telah diujicobakan di 5 kawasan, yaitu Kawasan Perhutanan Sosial Teluk 

Jambe di Kabupaten Karawang, Kawasan Agrowisata Lido di Kabupaten Sukabumi, Kawasan Agroforestry 

Dataran Tinggi Dieng di Kabupaten Batang dan Banjarnegara, Kawasan Agromaritim Teluk Weda 

diKabupaten Halmahera Tengah, dan Kawasan Agroeduwisata Lembah Mbencirang di Kabupaten 

Mojokerto. "Kelima kawasan tersebut memiliki karakteristik dan kekhasan masing-masing dari 

pentagonal asetnya, dan juga memiliki kemampuan berintegrasi dengan potensi dan rencana 

pengembangan masing-masing kawasan. Ini diharapkan menjadi tolak ukur dan model pengembangan 

perluasan kesempatan kerja pada rentang tiga tahun mendatang hingga tahun 2024," ucap Suhartono. 
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Ia membeberkan, pada tahun 2022 ini, sebanyak 15 kawasan telah dipilih berdasarkan kriteria yang 

tertera dalam Kepmen Nomor 38 Tahun 2022. Yaitu Kawasan Wisata Super Prioritas, Daerah 3T (Terluar, 

Terdepan, dan Tertinggal), Kawasan Perkotaan, dan Kawasan Berbasis Potensi Unggulan Daerah; Berbasis 

Afirmasi (Provinsi Papua & Papua Barat, Daerah Kantong Pekerja Migran Indonesia, Daerah dengan 

Tingkat Pengangguran Tinggi dan Kemiskinan Ekstrim, dan Daerah Rawan Bencana). "Daerah-daerah 

yang terpilih merupakan representasi dari kriteria tersebut dan dinyatakan memenuhi kualifikasi oleh tim 

identifikasi yang terdiri dari unsur Kemenaker dan IPB University," ucapnya. Meski demikian, katanya, 

untuk menjalankan agenda besar tersebut diperlukan kerja sama multipihak yaitu pemerintah, 

akademisi, dunia bisnis dan industri serta masyarakat pada umumnya. Diperlukan sinergitas dalam 

implementasinya, konektivitas dan daya dukung yang mampu memaksimalkan potensi kawasan menjadi 

kunci akselerasi dan keberhasilan kegiatan ini. " Kolaborasi dan kontribusi seluruh stakeholder, bahkan 

sinergitas lintas Kementerian/Lembaga serta organisasi masyarakat, sektor swasta dan lembaga 

keuangan, serta civitas akademika yang dilakukan dengan baik dari level nasional hingga level kawasan 

dan pedesaan menjadi pendorong keberhasilan implementasi perluasan kesempatan kerja dengan 

model ini," ucapnya. 
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Title BSU 2022 Pasti Cair Bulan Agustus? Cek Nama Penerima Rp1 

Juta di Sini 

Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774048584/bsu-2022-pasti-cair-bulan-agustus-

cek-nama-penerima-rp1-juta-di-sini 

Summary Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengadakan program BPJS 

Ketenagakerjaan BSU 2022 atau BLT subsidi gaji. Program bantuan BSU 2022 diberikan 

kepada para pekerja atau buruh yang terdampak pandemi covid 19. Program bantuan BSU 

2022 tersebut bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan ekonomi 

pekerja atau buruh dalam penanganan dampak covid 19. Apakah BLT subsidi gaji akan cair 

bulan Agustus?. 

 

 

 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengadakan program BPJS Ketenagakerjaan BSU 

2022 atau BLT subsidi gaji.Program bantuan BSU 2022 diberikan kepada para pekerja atau buruh yang 

terdampak pandemi covid 19.Program bantuan BSU 2022 tersebut bertujuan untuk melindungi, 

mempertahankan dan meningkatkan ekonomi pekerja atau buruh dalam penanganan dampak covid 

19.Awalnya kemnaker menjanjikan jika bantuan Rp1 juta akan cair kepada pekerja atau buruh di bulan 

April lalu. Apakah BLT subsidi gaji akan cair bulan Agustus?Sayangnya, hingga saat ini belum ada informasi 

lebih lanjut terkait kapan penyaluran dana BSU 2022 akan dilakukan oleh kemnaker.Selain itu, kemnaker 

juga memberikan syarat kepada pekerja sebagai calon penerima dana bantuan BLT subsidi gaji BPJS 

Ketenagakerjaan, seperti:1. Warga Negara Indonesia2. Masih terdaftar sebagai anggota aktif BPJS 

Ketenagakerjaan 
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Title Job Fair Virtual Tiga Hari, Pemprov Sulawesi Utara Optimistis 

Tekan Angka Pengangguran 

Author Friska Yolandha 

Media Exposenews.id Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Positive 

Link http://exposenews.id/2022/08/03/job-fair-virtual-tiga-hari-pemprov-sulut-optimistis-

tekan-angka-pengangguran 

Summary Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Utara bekerjasama dengan 

Kementerian Tenaga Kerja kembali menggelar pameran Bursa Kerja (Job Fair) mulai hari ini 

hingga 5 Agustus 2022 mendatang. Menariknya, job fair tiga hari ini dilakukan secara virtual 

oleh pencari kerja maupun perusahaan pencari tenaga kerja. Asisten 3 Pemprov Sulawesi 

Utara Asiano Gammy Kawatu, saat membuka kegiatan, mengaku optimistis Job Fair ini, akan 

sangat bermanfaat dalam menekan jumlah pengangguran yang ada di Provinsi Sulawesi 

Utara. Apalagi Covid sudah memberi dampak yang besar bagi pengangguran dan kita harus 

menguranginya lewat kegiatan seperti Job Fair ini," kata Kawatu. 

 

 

 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Utara bekerjasama dengan Kementerian 

Tenaga Kerja kembali menggelar pameran Bursa Kerja (Job Fair) mulai hari ini hingga 5 Agustus 2022 

mendatang. Menariknya, job fair tiga hari ini dilakukan secara virtual oleh pencari kerja maupun 

perusahaan pencari tenaga kerja.Asisten 3 Pemprov Sulawesi Utara Asiano Gammy Kawatu, saat 

membuka kegiatan, mengaku optimistis Job Fair ini, akan sangat bermanfaat dalam menekan jumlah 

pengangguran yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Sebab, kata Kawatu, dengan adanya pandemi Covid 

selama 2 tahun terakhir sangat berpengaruh pada jumlah tenaga kerja yang ingin bekerja, namun 

terbatas dengan penerimaan dari pihak perusahaan."Sampai saat ini kita belum boleh katakan pulih 

sepenuhnya dari pandemi Covid-19. Apalagi Covid sudah memberi dampak yang besar bagi 

pengangguran dan kita harus menguranginya lewat kegiatan seperti Job Fair ini," kata Kawatu.Data 

Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara pada Februari 2022, menunjukkan jumlah angkatan kerja di 

Sulawesi Utara tahun 2021 sebanyak 1.269.673 orang dan penduduk yang bekerja sebanyak 1.187.077 

orang sehingga jumlah pengangguran terbuka sebanyak 82.569 orang atau 6,5%.Jika dibandingkan 

dengan jumlah angkatan kerja pada bulan Februari 2021 sebanyak 1.229.040 orang, dimana 

pengangguran terbuka sebanyak 89.468 orang atau 7,28%, terjadi penurunan pengangguran terbuka 
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sebanyak 6.899 orang atau 0,77%."Meskipun demikian, Pemprov Sulawesi Utara bersama seluruh 

stakeholders terkait akan terus berupaya melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan, baik formal 

maupun informal untuk mengurangi angka pengangguran di Sulawesi Utara," tandasnya seraya berharap 

dengan adanya kegiatan ini, kiranya bisa dirasakan manfaatnya oleh pencari kerja di Sulawesi 

Utara.Sampai berita ini diturunkan, Job Fair Virtual 2022 diikuti oleh 34 perusahaan. Ada yang berasal 

dari Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara, dan bahkan dari luar daerah seperti Jawa serta 

Sumatera.Data pencari kerja yang sudah mendaftar lewat virtual di siapkerja.kemnaker.go.id sudah 

mencapai 1.315 orang. Jumlah ini akan bertambah mengingat kegiatan berlangsung tiga hari.Turut hadir 

dalam kegiatan ini, Sekretaris Komisi IV DPRD Sulawesi Utara Cindy Wurangian MBA, Kepala Pusat Pasar 

Kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan yang diwakili oleh Pandu Isdiyanto ST MM, 

Kepala Disnakertrans Sulawesi Utara Ir Erni Tumundo Msi, sejumlah Kepala Disnaker Kabupaten/kota di 

Sulawesi Utara, dan beberapa perwakilan perusahaan. 
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Title Lowongan Kerja PT Transportasi Jakarta, Butuh Tenaga Pramudi 

Bus, Simak Kualifikasinya Disini - Agtv News 

Author Rifaldi Risqi 

Ardana 

Media Agtvnews.com Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.agtvnews.com/ekonomi-bisnis/pr-584048787/lowongan-kerja-pt-transportasi-

jakarta-butuh-tenaga-pramudi-bus-simak-kualifikasinya-disini 

Summary Dikutip dari unggahan Instagram resmi @kemnaker pada 3 Agustus 2022, berikut beberapa 

kualifikasi dan deskripsi pekerjaan dalam lowongan kerja PT. Transportasi Jakarta posisi 

Pramudi Bus:- Usia minimal 27, maksimal 47 tahun- Memiliki SIM min. Simak informasi 

lowongan kerja yang dibuka oleh PT. Transportasi Jakarta. Saat ini PT. Transportasi Jakarta 

membuka lowongan pekerjaan pada posisi Pramudi Bus. PT. Transportasi Jakarta merupakan 

perusahaan yang bergerak dibidang layanan transportasi, yakni penyedia Bus Rapid Transit 

(BRT) utama di DKI Jakarta. 

 

 

 

Simak informasi lowongan kerja yang dibuka oleh PT. Transportasi Jakarta. PT. Transportasi Jakarta 

merupakan perusahaan yang bergerak dibidang layanan transportasi, yakni penyedia Bus Rapid Transit 

(BRT) utama di DKI Jakarta. Saat ini PT. Transportasi Jakarta membuka lowongan pekerjaan pada posisi 

Pramudi Bus.Untuk mengisi posisi ini terdapat beberapa syarat atau kualifikasi yang diperlukan.Dikutip 

dari unggahan Instagram resmi @kemnaker pada 3 Agustus 2022, berikut beberapa kualifikasi dan 

deskripsi pekerjaan dalam lowongan kerja PT. Transportasi Jakarta posisi Pramudi Bus: - Usia minimal 27, 

maksimal 47 tahun - Memiliki SIM min. 
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Title Pemerintah target kemiskinan ekstrem berkurang 1 persen per 

tahun 

Author _noname 

Media Antara Sulteng Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Negative 

Link http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3035937/pemerintah-target-kemiskinan-

ekstrem-berkurang-1-persen-per-tahun 

Summary Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah telah menargetkan pengurangan 

tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 1 persen setiap tahun hingga 2024. "Saya minta kita 

fokus menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem minimal 1 poin persentase setiap tahun, 

mulai tahun 2022 ini," kata Wapres Ma'ruf Amin saat memberikan pengantar rapat di istana 

wakil presiden Jakarta, Rabu. Kemudian kemiskinan ekstrem di tahun 2021 ada 2,14 persen 

dan di bulan Maret 2022 turun ke 2,04 persen jadi jumlah orangnya sekitar 5,59 juta orang. 

Wapres Ma'ruf menyampaikan hal tersebut saat memimpin rapat pleno percepatan 

penghapusan kemiskinan ekstrem selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan (TNP2K) sekaligus selaku koordinator pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) 

Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. 

 

 

 

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah telah menargetkan pengurangan tingkat 

kemiskinan ekstrem sebesar 1 persen setiap tahun hingga 2024."Saya minta kita fokus menurunkan 

tingkat kemiskinan ekstrem minimal 1 poin persentase setiap tahun, mulai tahun 2022 ini," kata Wapres 

Ma'ruf Amin saat memberikan pengantar rapat di istana wakil presiden Jakarta, Rabu.Wapres Ma'ruf 

menyampaikan hal tersebut saat memimpin rapat pleno percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 

selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sekaligus selaku koordinator 

pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan 

Kemiskinan Ekstrem."Penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024 merupakan tantangan sangat berat. 

Pengalaman global mengajarkan ada dua kunci utama penurunan kemiskinan ekstrem secara efektif 

yakni konvergensi program dan perbaikan akurasi pensasarannya," ucap Wapres.Pemerintah, menurut 

Wapres, juga sudah memiliki tiga instrumen kebijakan. Pertama, penetapan wilayah prioritas 

penghapusan kemiskinan ekstrem untuk periode 2022, 2023 dan 2024 yaitu di 212 kabupaten/kota 

prioritas pada 2022 dan dilanjutkan untuk seluruh kabupaten/kota untuk 2023 dan 2024."Kedua, Data 
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Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang bersumber dari data pendataan 

keluarga BKBBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) dengan informasi 'by name', 

'by address', dan by NIK, sosial-ekonomi keluarga yang relatif baru dan juga peringkat kesejahteraan 

keluarga," tambah Wapres.Menurut Wapres, pemanfaatan data P3KE tersebut untuk melengkapi data 

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan meningkatkan akurasi sasaran program untuk menjangkau 

keluarga miskin ekstrem yang belum mendapat program atau "exclusion error"."Kelompok ini agar sebisa 

mungkin dapat alokasi tambahan dari Kemensos, Kemendikbud dan Kemenag," ujar Wapres.Kebijakan 

ketiga adalah pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang akan segera 

ditetapkan.Sementara Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan 

tingkat kemiskinan di Indonesia sudah mengalami penurunan meski hanya sedikit."Data kita saat awal 

COVID-19, kemiskinan kita 9,7 persen, itu di awal COVID tetapi sekarang sudah turun ke 9,54 persen jadi 

sudah ada perbaikan. Kemudian kemiskinan ekstrem di tahun 2021 ada 2,14 persen dan di bulan Maret 

2022 turun ke 2,04 persen jadi jumlah orangnya sekitar 5,59 juta orang. Dengan program yang dilakukan 

dan perlinsos (perlindungan sosial) sudah ada perbaikan demikian," papar Airlangga.Inpres No. 4 Tahun 

2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2022. Inpres 

tersebut mengamanatkan kepada 22 kementerian, 6 lembaga, dan pemerintah daerah 

(gubernur/bupati/wali kota) untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan 

kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.Ukuran 

tingkat kemiskinan ekstrem yang digunakan mengacu pada definisi Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa 

Bangsa, yaitu sebesar 1,9 dolar AS PPP (purchasing power parity) per kapita per hari, di bawah ukuran 

tingkat kemiskinan umum yang digunakan BPS yaitu sebesar 2,5 dolar AS PPP per kapita per hari.Hadir 

dalam rapat pleno tersebut yaitu Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri 

Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.Selanjutnya Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri 

Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menteri Sosial 

Tri Rismaharini, Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo, Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono, 

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh dan pejabat 

terkait lainnya. 
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Title Pemerintah target kemiskinan ekstrem berkurang 1 persen 

per tahun 

Author Desca Lidya Natalia 

Media Antara Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Negative 

Link http://www.antaranews.com/berita/3035937/pemerintah-target-kemiskinan-ekstrem-

berkurang-1-persen-per-tahun 

Summary Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah telah menargetkan pengurangan 

tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 1 persen setiap tahun hingga 2024. "Saya minta kita 

fokus menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem minimal 1 poin persentase setiap tahun, 

mulai tahun 2022 ini," kata Wapres Ma'ruf Amin saat memberikan pengantar rapat di istana 

wakil presiden Jakarta, Rabu. Kemudian kemiskinan ekstrem di tahun 2021 ada 2,14 persen 

dan di bulan Maret 2022 turun ke 2,04 persen jadi jumlah orangnya sekitar 5,59 juta orang. 

Wapres Ma'ruf menyampaikan hal tersebut saat memimpin rapat pleno percepatan 

penghapusan kemiskinan ekstrem selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan (TNP2K) sekaligus selaku koordinator pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) 

Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. 

 

 

 

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah telah menargetkan pengurangan tingkat 

kemiskinan ekstrem sebesar 1 persen setiap tahun hingga 2024."Saya minta kita fokus menurunkan 

tingkat kemiskinan ekstrem minimal 1 poin persentase setiap tahun, mulai tahun 2022 ini," kata Wapres 

Ma'ruf Amin saat memberikan pengantar rapat di istana wakil presiden Jakarta, Rabu.Wapres Ma'ruf 

menyampaikan hal tersebut saat memimpin rapat pleno percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 

selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sekaligus selaku koordinator 

pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan 

Kemiskinan Ekstrem."Penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024 merupakan tantangan sangat berat. 

Pengalaman global mengajarkan ada dua kunci utama penurunan kemiskinan ekstrem secara efektif 

yakni konvergensi program dan perbaikan akurasi pensasarannya," ucap Wapres.Pemerintah, menurut 

Wapres, juga sudah memiliki tiga instrumen kebijakan. Pertama, penetapan wilayah prioritas 

penghapusan kemiskinan ekstrem untuk periode 2022, 2023 dan 2024 yaitu di 212 kabupaten/kota 

prioritas pada 2022 dan dilanjutkan untuk seluruh kabupaten/kota untuk 2023 dan 2024."Kedua, Data 
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Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang bersumber dari data pendataan 

keluarga BKBBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) dengan informasi 'by name', 

'by address', dan by NIK, sosial-ekonomi keluarga yang relatif baru dan juga peringkat kesejahteraan 

keluarga," tambah Wapres.Menurut Wapres, pemanfaatan data P3KE tersebut untuk melengkapi data 

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan meningkatkan akurasi sasaran program untuk menjangkau 

keluarga miskin ekstrem yang belum mendapat program atau "exclusion error"."Kelompok ini agar sebisa 

mungkin dapat alokasi tambahan dari Kemensos, Kemendikbud dan Kemenag," ujar Wapres.Kebijakan 

ketiga adalah pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang akan segera 

ditetapkan.Turun sedikitSementara Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto 

mengatakan tingkat kemiskinan di Indonesia sudah mengalami penurunan meski hanya sedikit."Data kita 

saat awal COVID-19, kemiskinan kita 9,7 persen, itu di awal COVID tetapi sekarang sudah turun ke 9,54 

persen jadi sudah ada perbaikan. Kemudian kemiskinan ekstrem di tahun 2021 ada 2,14 persen dan di 

bulan Maret 2022 turun ke 2,04 persen jadi jumlah orangnya sekitar 5,59 juta orang. Dengan program 

yang dilakukan dan perlinsos (perlindungan sosial) sudah ada perbaikan demikian," papar 

Airlangga.Inpres No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem ditetapkan 

pada tanggal 8 Juni 2022. Inpres tersebut mengamanatkan kepada 22 kementerian, 6 lembaga, dan 

pemerintah daerah (gubernur/bupati/wali kota) untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan 

sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan 

kemiskinan ekstrem.Ukuran tingkat kemiskinan ekstrem yang digunakan mengacu pada definisi Bank 

Dunia dan Perserikatan Bangsa Bangsa, yaitu sebesar 1,9 dolar AS PPP (purchasing power parity) per 

kapita per hari, di bawah ukuran tingkat kemiskinan umum yang digunakan BPS yaitu sebesar 2,5 dolar 

AS PPP per kapita per hari.Hadir dalam rapat pleno tersebut yaitu Menteri Koordinator bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator bidang Perekonomian 

Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Pertanian Syahrul 

Yasin Limpo.Selanjutnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Perindustrian Agus 

Gumiwang Kartasasmita, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Komunikasi dan 

Informatika Johnny G Plate, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan 

Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo, Kepala 

Badan Pusat Statistik Margo Yuwono, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

Muhammad Yusuf Ateh dan pejabat terkait lainnya. 
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Title Pemerintah target kemiskinan ekstrem berkurang 1 persen per 

tahun 

Author Caroline Saskia 

Media Antara Kalteng Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Negative 

Link http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3035937/pemerintah-target-kemiskinan-

ekstrem-berkurang-1-persen-per-tahun 

Summary Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah telah menargetkan pengurangan 

tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 1 persen setiap tahun hingga 2024. "Saya minta kita 

fokus menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem minimal 1 poin persentase setiap tahun, 

mulai tahun 2022 ini," kata Wapres Ma'ruf Amin saat memberikan pengantar rapat di istana 

wakil presiden Jakarta, Rabu. Kemudian kemiskinan ekstrem di tahun 2021 ada 2,14 persen 

dan di bulan Maret 2022 turun ke 2,04 persen jadi jumlah orangnya sekitar 5,59 juta orang. 

Wapres Ma'ruf menyampaikan hal tersebut saat memimpin rapat pleno percepatan 

penghapusan kemiskinan ekstrem selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan (TNP2K) sekaligus selaku koordinator pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) 

Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. 

 

 

 

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah telah menargetkan pengurangan tingkat 

kemiskinan ekstrem sebesar 1 persen setiap tahun hingga 2024."Saya minta kita fokus menurunkan 

tingkat kemiskinan ekstrem minimal 1 poin persentase setiap tahun, mulai tahun 2022 ini," kata Wapres 

Ma'ruf Amin saat memberikan pengantar rapat di istana wakil presiden Jakarta, Rabu.Wapres Ma'ruf 

menyampaikan hal tersebut saat memimpin rapat pleno percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 

selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sekaligus selaku koordinator 

pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan 

Kemiskinan Ekstrem."Penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024 merupakan tantangan sangat berat. 

Pengalaman global mengajarkan ada dua kunci utama penurunan kemiskinan ekstrem secara efektif 

yakni konvergensi program dan perbaikan akurasi pensasarannya," ucap Wapres.Pemerintah, menurut 

Wapres, juga sudah memiliki tiga instrumen kebijakan. Pertama, penetapan wilayah prioritas 

penghapusan kemiskinan ekstrem untuk periode 2022, 2023 dan 2024 yaitu di 212 kabupaten/kota 

prioritas pada 2022 dan dilanjutkan untuk seluruh kabupaten/kota untuk 2023 dan 2024."Kedua, Data 
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Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang bersumber dari data pendataan 

keluarga BKBBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) dengan informasi 'by name', 

'by address', dan by NIK, sosial-ekonomi keluarga yang relatif baru dan juga peringkat kesejahteraan 

keluarga," tambah Wapres.Menurut Wapres, pemanfaatan data P3KE tersebut untuk melengkapi data 

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan meningkatkan akurasi sasaran program untuk menjangkau 

keluarga miskin ekstrem yang belum mendapat program atau "exclusion error"."Kelompok ini agar sebisa 

mungkin dapat alokasi tambahan dari Kemensos, Kemendikbud dan Kemenag," ujar Wapres.Kebijakan 

ketiga adalah pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang akan segera 

ditetapkan.Turun sedikitSementara Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto 

mengatakan tingkat kemiskinan di Indonesia sudah mengalami penurunan meski hanya sedikit."Data kita 

saat awal COVID-19, kemiskinan kita 9,7 persen, itu di awal COVID tetapi sekarang sudah turun ke 9,54 

persen jadi sudah ada perbaikan. Kemudian kemiskinan ekstrem di tahun 2021 ada 2,14 persen dan di 

bulan Maret 2022 turun ke 2,04 persen jadi jumlah orangnya sekitar 5,59 juta orang. Dengan program 

yang dilakukan dan perlinsos (perlindungan sosial) sudah ada perbaikan demikian," papar 

Airlangga.Inpres No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem ditetapkan 

pada tanggal 8 Juni 2022. Inpres tersebut mengamanatkan kepada 22 kementerian, 6 lembaga, dan 

pemerintah daerah (gubernur/bupati/wali kota) untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan 

sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan 

kemiskinan ekstrem.Ukuran tingkat kemiskinan ekstrem yang digunakan mengacu pada definisi Bank 

Dunia dan Perserikatan Bangsa Bangsa, yaitu sebesar 1,9 dolar AS PPP (purchasing power parity) per 

kapita per hari, di bawah ukuran tingkat kemiskinan umum yang digunakan BPS yaitu sebesar 2,5 dolar 

AS PPP per kapita per hari.Hadir dalam rapat pleno tersebut yaitu Menteri Koordinator bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator bidang Perekonomian 

Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Pertanian Syahrul 

Yasin Limpo.Selanjutnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Perindustrian Agus 

Gumiwang Kartasasmita, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Komunikasi dan 

Informatika Johnny G Plate, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan 

Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo, Kepala 

Badan Pusat Statistik Margo Yuwono, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

Muhammad Yusuf Ateh dan pejabat terkait lainnya. 
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Title Pemerintah target kemiskinan ekstrem berkurang 1 persen per 

tahun 

Author Editor 

Media Antara Jateng Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Negative 

Link http://jateng.antaranews.com/nasional/berita/3035937/pemerintah-target-kemiskinan-

ekstrem-berkurang-1-persen-per-tahun 

Summary Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah telah menargetkan pengurangan 

tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 1 persen setiap tahun hingga 2024."Saya minta kita 

fokus menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem minimal 1 poin persentase setiap tahun, 

mulai tahun 2022 ini," kata Wapres Ma'ruf Amin saat memberikan pengantar rapat di istana 

wakil presiden Jakarta, Rabu. Kemudian kemiskinan ekstrem di tahun 2021 ada 2,14 persen 

dan di bulan Maret 2022 turun ke 2,04 persen jadi jumlah orangnya sekitar 5,59 juta orang. 

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah telah menargetkan pengurangan 

tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 1 persen setiap tahun hingga 2024."Saya minta kita 

fokus menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem minimal 1 poin persentase setiap tahun, 

mulai tahun 2022 ini," kata Wapres Ma'ruf Amin saat memberikan pengantar rapat di istana 

wakil presiden Jakarta, Rabu. Kemudian kemiskinan ekstrem di tahun 2021 ada 2,14 persen 

dan di bulan Maret 2022 turun ke 2,04 persen jadi jumlah orangnya sekitar 5,59 juta orang. 

 

 

 

 Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah telah menargetkan pengurangan tingkat 

kemiskinan ekstrem sebesar 1 persen setiap tahun hingga 2024."Saya minta kita fokus menurunkan 

tingkat kemiskinan ekstrem minimal 1 poin persentase setiap tahun, mulai tahun 2022 ini," kata Wapres 

Ma'ruf Amin saat memberikan pengantar rapat di istana wakil presiden Jakarta, Rabu. Wapres Ma'ruf 

menyampaikan hal tersebut saat memimpin rapat pleno percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 

selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sekaligus selaku koordinator 

pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan 

Kemiskinan Ekstrem."Penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024 merupakan tantangan sangat berat. 

Pengalaman global mengajarkan ada dua kunci utama penurunan kemiskinan ekstrem secara efektif 

yakni konvergensi program dan perbaikan akurasi pensasarannya," ucap Wapres.Pemerintah, menurut 

Wapres, juga sudah memiliki tiga instrumen kebijakan. Pertama, penetapan wilayah prioritas 
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penghapusan kemiskinan ekstrem untuk periode 2022, 2023 dan 2024 yaitu di 212 kabupaten/kota 

prioritas pada 2022 dan dilanjutkan untuk seluruh kabupaten/kota untuk 2023 dan 2024."Kedua, Data 

Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang bersumber dari data pendataan 

keluarga BKBBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) dengan informasi 'by name', 

'by address', dan by NIK, sosial-ekonomi keluarga yang relatif baru dan juga peringkat kesejahteraan 

keluarga," tambah Wapres. Menurut Wapres, pemanfaatan data P3KE tersebut untuk melengkapi data 

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan meningkatkan akurasi sasaran program untuk menjangkau 

keluarga miskin ekstrem yang belum mendapat program atau "exclusion error"."Kelompok ini agar sebisa 

mungkin dapat alokasi tambahan dari Kemensos, Kemendikbud dan Kemenag," ujar Wapres. Kebijakan 

ketiga adalah pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang akan segera 

ditetapkan. Sementara Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan 

tingkat kemiskinan di Indonesia sudah mengalami penurunan meski hanya sedikit."Data kita saat awal 

COVID-19, kemiskinan kita 9,7 persen, itu di awal COVID tetapi sekarang sudah turun ke 9,54 persen jadi 

sudah ada perbaikan. Kemudian kemiskinan ekstrem di tahun 2021 ada 2,14 persen dan di bulan Maret 

2022 turun ke 2,04 persen jadi jumlah orangnya sekitar 5,59 juta orang. Dengan program yang dilakukan 

dan perlinsos (perlindungan sosial) sudah ada perbaikan demikian," papar Airlangga. Inpres No. 4 Tahun 

2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2022. Inpres 

tersebut mengamanatkan kepada 22 kementerian, 6 lembaga, dan pemerintah daerah 

(gubernur/bupati/wali kota) untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan 

kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Ukuran 

tingkat kemiskinan ekstrem yang digunakan mengacu pada definisi Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa 

Bangsa, yaitu sebesar 1,9 dolar AS PPP (purchasing power parity) per kapita per hari, di bawah ukuran 

tingkat kemiskinan umum yang digunakan BPS yaitu sebesar 2,5 dolar AS PPP per kapita per hari. Hadir 

dalam rapat pleno tersebut yaitu Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri 

Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Selanjutnya Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri 

Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menteri Sosial 

Tri Rismaharini, Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo, Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono, 

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh dan pejabat 

terkait lainnya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah telah menargetkan pengurangan 

tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 1 persen setiap tahun hingga 2024."Saya minta kita fokus 

menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem minimal 1 poin persentase setiap tahun, mulai tahun 2022 ini," 

kata Wapres Ma'ruf Amin saat memberikan pengantar rapat di istana wakil presiden Jakarta, Rabu. 

Wapres Ma'ruf menyampaikan hal tersebut saat memimpin rapat pleno percepatan penghapusan 

kemiskinan ekstrem selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) 

sekaligus selaku koordinator pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2022 tentang 

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem."Penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024 merupakan 

tantangan sangat berat. Pengalaman global mengajarkan ada dua kunci utama penurunan kemiskinan 

ekstrem secara efektif yakni konvergensi program dan perbaikan akurasi pensasarannya," ucap 

Wapres.Pemerintah, menurut Wapres, juga sudah memiliki tiga instrumen kebijakan. Pertama, 

penetapan wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem untuk periode 2022, 2023 dan 2024 yaitu 
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di 212 kabupaten/kota prioritas pada 2022 dan dilanjutkan untuk seluruh kabupaten/kota untuk 2023 

dan 2024."Kedua, Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang 

bersumber dari data pendataan keluarga BKBBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional) dengan informasi 'by name', 'by address', dan by NIK, sosial-ekonomi keluarga yang relatif baru 

dan juga peringkat kesejahteraan keluarga," tambah Wapres. Menurut Wapres, pemanfaatan data P3KE 

tersebut untuk melengkapi data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan meningkatkan akurasi 

sasaran program untuk menjangkau keluarga miskin ekstrem yang belum mendapat program atau 

"exclusion error"."Kelompok ini agar sebisa mungkin dapat alokasi tambahan dari Kemensos, 

Kemendikbud dan Kemenag," ujar Wapres. Kebijakan ketiga adalah pelaksanaan program percepatan 

penghapusan kemiskinan ekstrem yang akan segera ditetapkan. Sementara Menteri Koordinator bidang 

Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tingkat kemiskinan di Indonesia sudah mengalami 

penurunan meski hanya sedikit."Data kita saat awal COVID-19, kemiskinan kita 9,7 persen, itu di awal 

COVID tetapi sekarang sudah turun ke 9,54 persen jadi sudah ada perbaikan. Kemudian kemiskinan 

ekstrem di tahun 2021 ada 2,14 persen dan di bulan Maret 2022 turun ke 2,04 persen jadi jumlah 

orangnya sekitar 5,59 juta orang. Dengan program yang dilakukan dan perlinsos (perlindungan sosial) 

sudah ada perbaikan demikian," papar Airlangga. Inpres No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan 

Penghapusan Kemiskinan Ekstrem ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2022. Inpres tersebut mengamanatkan 

kepada 22 kementerian, 6 lembaga, dan pemerintah daerah (gubernur/bupati/wali kota) untuk 

mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk 

melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Ukuran tingkat kemiskinan ekstrem yang 

digunakan mengacu pada definisi Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa Bangsa, yaitu sebesar 1,9 dolar AS 

PPP (purchasing power parity) per kapita per hari, di bawah ukuran tingkat kemiskinan umum yang 

digunakan BPS yaitu sebesar 2,5 dolar AS PPP per kapita per hari. Hadir dalam rapat pleno tersebut yaitu 

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri 

Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri 

Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Selanjutnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Siti Nurbaya Bakar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim 

Iskandar, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Koperasi dan UKM Teten 

Masduki, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri 

Kementerian Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif Angela Tanoesoedibjo, Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono, Kepala Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh dan pejabat terkait lainnya. 
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Title Tunggu Arahan Jokowi, BSU 2022 Siap Cair Agustus? Ini 

Keterangan Resmi Kemnaker 

Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774048817/tunggu-arahan-jokowi-bsu-2022-

siap-cair-agustus-ini-keterangan-resmi-kemnaker 

Summary Staf khusus Menteri ketenagakerjaan menyampaikan penyaluran dana BSU 2022 masih 

menunggu kepastian dan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kabar terkait kapan 

cair BSU 2022 atau BLT subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan sudah sangat ditunggu oleh para 

calon penerima. Kabarnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) siap untuk 

mencairkan dana bantuan BSU 2022 kepada penerima melalui jaringan bank Himbara. Kabar 

tersebut tentunya menjadi angin segar bagi para pekerja atau buruh yang terdaftar sebagai 

penerima yang sudah memastikan BSU 2022 kapan cair tersebut. 

 

Kabar terkait kapan cair BSU 2022 atau BLT subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan sudah sangat ditunggu oleh 

para calon penerima.Kabarnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) siap untuk mencairkan dana 

bantuan BSU 2022 kepada penerima melalui jaringan bank Himbara.Kabar tersebut tentunya menjadi 

angin segar bagi para pekerja atau buruh yang terdaftar sebagai penerima yang sudah memastikan BSU 

2022 kapan cair tersebut.Staf khusus Menteri ketenagakerjaan menyampaikan penyaluran dana BSU 

2022 masih menunggu kepastian dan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).Namun pihak Kemnaker 

belum bisa memastikan kapan jadwal pasti BLT subsidi gaji cair dan disalurkan kepada penerima.BLT 

subsidi gaji merupakan salah satu program bantuan dari pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan dalam upaya pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan atau mendukung 

kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi covid 19.Program dana bantuan BSU 2022 

rencananya akan disalurkan kepada 8,8 juta pekerja dengan anggaran 8,8 triliun.Para calon penerima 

akan mendapatkan dana bantuan BSU Rp500 ribu selama dua bulan yang akan diberikan secara langsung 

Rp1 juta dalam satu tahap. 
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Title BSU 2022 Cair? Ini Pesan Menaker Ida Fauziyah untuk Penerima 

BSU BPJS Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-794048670/bsu-2022-cair-ini-pesan-menaker-ida-

fauziyah-untuk-penerima-bsu-bpjs-ketenagakerjaan 

Summary Meski belum ada kepastian tanggal BSU 2022 kapan cair, tetapi dengan pesan dari Menaker 

Ida Fauziyah diharapkan bisa sedikit mengobati rasa penasaran dari para penerima Bantuan 

Subsidi Upah. Selain itu, pernyataan dari Menaker Ida Fauziyah juga menjadi pertanda 

bahwa BSU BPJS Ketenagakerjaan itu ada dan tidak dibatalkan penyalurannya. Memasuki 

awal Agustus, BSU 2022 kapan cair masih menjadi pertanyaan yang hangat diperbincangkan. 

Program BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 dalam upaya pemerintah meningkatkan ekonomi 

dan daya beli masyarakat pasca menurunnya pandemi COVID-19. 

 

 

 

Memasuki awal Agustus, BSU 2022 kapan cair masih menjadi pertanyaan yang hangat 

diperbincangkan.Meski belum ada kepastian tanggal BSU 2022 kapan cair, tetapi dengan pesan dari 

Menaker Ida Fauziyah diharapkan bisa sedikit mengobati rasa penasaran dari para penerima Bantuan 

Subsidi Upah.Selain itu, pernyataan dari Menaker Ida Fauziyah juga menjadi pertanda bahwa BSU BPJS 

Ketenagakerjaan itu ada dan tidak dibatalkan penyalurannya.Seperti diketahui, Kemnaker telah 

memberikan pernyataan jika Bantuan Subsidi Upah kembali diberikan kepada para buruh atau pekerja di 

tahun 2022.Program BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 dalam upaya pemerintah meningkatkan ekonomi 

dan daya beli masyarakat pasca menurunnya pandemi COVID-19."Untuk mendorong pemulihan ekonomi 

nasional, pemerintah (melalui Kemnaker) kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji atau Upah (BSU) 

bagi pekerja atau buruh di tahun 2022," tulis Kemnaker melalui laman resmi Instagram milik Kementerian 

Ketenagakerjaan. 
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Title Pemerintah target kemiskinan ekstrem berkurang 1 persen 

per tahun 

Author Chandra Hamdani 

Noor 

Media Antara Sumut Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Negative 

Link http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3035937/pemerintah-target-kemiskinan-

ekstrem-berkurang-1-persen-per-tahun 

Summary Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah telah menargetkan pengurangan 

tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 1 persen setiap tahun hingga 2024. "Saya minta kita 

fokus menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem minimal 1 poin persentase setiap tahun, 

mulai tahun 2022 ini," kata Wapres Ma'ruf Amin saat memberikan pengantar rapat di istana 

wakil presiden Jakarta, Rabu. Kemudian kemiskinan ekstrem di tahun 2021 ada 2,14 persen 

dan di bulan Maret 2022 turun ke 2,04 persen jadi jumlah orangnya sekitar 5,59 juta orang. 

Wapres Ma'ruf menyampaikan hal tersebut saat memimpin rapat pleno percepatan 

penghapusan kemiskinan ekstrem selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan (TNP2K) sekaligus selaku koordinator pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) 

Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. 

 

 

 

 Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah telah menargetkan pengurangan tingkat 

kemiskinan ekstrem sebesar 1 persen setiap tahun hingga 2024."Saya minta kita fokus menurunkan 

tingkat kemiskinan ekstrem minimal 1 poin persentase setiap tahun, mulai tahun 2022 ini," kata Wapres 

Ma'ruf Amin saat memberikan pengantar rapat di istana wakil presiden Jakarta, Rabu.Wapres Ma'ruf 

menyampaikan hal tersebut saat memimpin rapat pleno percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 

selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sekaligus selaku koordinator 

pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan 

Kemiskinan Ekstrem."Penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024 merupakan tantangan sangat berat. 

Pengalaman global mengajarkan ada dua kunci utama penurunan kemiskinan ekstrem secara efektif 

yakni konvergensi program dan perbaikan akurasi pensasarannya," ucap Wapres.Pemerintah, menurut 

Wapres, juga sudah memiliki tiga instrumen kebijakan. Pertama, penetapan wilayah prioritas 

penghapusan kemiskinan ekstrem untuk periode 2022, 2023 dan 2024 yaitu di 212 kabupaten/kota 

prioritas pada 2022 dan dilanjutkan untuk seluruh kabupaten/kota untuk 2023 dan 2024."Kedua, Data 
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Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang bersumber dari data pendataan 

keluarga BKBBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) dengan informasi 'by name', 

'by address', dan by NIK, sosial-ekonomi keluarga yang relatif baru dan juga peringkat kesejahteraan 

keluarga," tambah Wapres.Menurut Wapres, pemanfaatan data P3KE tersebut untuk melengkapi data 

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan meningkatkan akurasi sasaran program untuk menjangkau 

keluarga miskin ekstrem yang belum mendapat program atau "exclusion error"."Kelompok ini agar sebisa 

mungkin dapat alokasi tambahan dari Kemensos, Kemendikbud dan Kemenag," ujar Wapres.Kebijakan 

ketiga adalah pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang akan segera 

ditetapkan.Turun sedikitSementara Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto 

mengatakan tingkat kemiskinan di Indonesia sudah mengalami penurunan meski hanya sedikit."Data kita 

saat awal COVID-19, kemiskinan kita 9,7 persen, itu di awal COVID tetapi sekarang sudah turun ke 9,54 

persen jadi sudah ada perbaikan. Kemudian kemiskinan ekstrem di tahun 2021 ada 2,14 persen dan di 

bulan Maret 2022 turun ke 2,04 persen jadi jumlah orangnya sekitar 5,59 juta orang. Dengan program 

yang dilakukan dan perlinsos (perlindungan sosial) sudah ada perbaikan demikian," papar 

Airlangga.Inpres No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem ditetapkan 

pada tanggal 8 Juni 2022. Inpres tersebut mengamanatkan kepada 22 kementerian, 6 lembaga, dan 

pemerintah daerah (gubernur/bupati/wali kota) untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan 

sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan 

kemiskinan ekstrem.Ukuran tingkat kemiskinan ekstrem yang digunakan mengacu pada definisi Bank 

Dunia dan Perserikatan Bangsa Bangsa, yaitu sebesar 1,9 dolar AS PPP (purchasing power parity) per 

kapita per hari, di bawah ukuran tingkat kemiskinan umum yang digunakan BPS yaitu sebesar 2,5 dolar 

AS PPP per kapita per hari.Hadir dalam rapat pleno tersebut yaitu Menteri Koordinator bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator bidang Perekonomian 

Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Pertanian Syahrul 

Yasin Limpo.Selanjutnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Perindustrian Agus 

Gumiwang Kartasasmita, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Komunikasi dan 

Informatika Johnny G Plate, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan 

Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo, Kepala 

Badan Pusat Statistik Margo Yuwono, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

Muhammad Yusuf Ateh dan pejabat terkait lainnya. 
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Title Koalisi SPSK Minta Kemnaker Buka Informasi Soal Sistem Satu 

Kanal Penempatan PMI ke Malaysia 

Author Damai 

Mendrofa 

Media Rakyatsumut.com Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Neutral 

Link http://rakyatsumut.com/2022/08/03/koalisi-spsk-minta-kemnaker-buka-informasi-soal-

sistem-satu-kanal-penempatan-pmi-ke-malaysia 

Summary Koalisi Publik Untuk Perbaikan SPSK (Koalisi SPSK) mendesak Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) membuka informasi soal _one channel system_ (OCS) atau sistem satu kanal 

yang digunakan dalam penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Koordinator 

Koalisi SPSK, Fuad Adnan mengatakan pemerintah tidak pernah 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_ 

system yang diklaim menjadi jalan terbaik untuk mencegah eksploitasi PMI di Malaysia. Serta 

memastikan bahwa sistem satu kanal terbuka bagi semua pemangku kepentingan 

_(stakeholder)_ penempatan PMI ke Malaysia. 

 

Koalisi Publik Untuk Perbaikan SPSK (Koalisi SPSK) mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

membuka informasi soal _one channel system_ (OCS) atau sistem satu kanal yang digunakan dalam 

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

mengatakan pemerintah tidak pernah 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_ system yang 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 dia dalam keterangan tertulis, Selasa 

(2/8/2022) siang. 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. "Pokoknya 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 Pemerintah target kemiskinan ekstrem berkurang 1 persen per 

tahun 

Author _noname 

Media Antara Papua Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Negative 

Link http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3035937/pemerintah-target-kemiskinan-

ekstrem-berkurang-1-persen-per-tahun 

Summary Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah telah menargetkan pengurangan 

tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 1 persen setiap tahun hingga 2024. "Saya minta kita 

fokus menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem minimal 1 poin persentase setiap tahun, 

mulai tahun 2022 ini," kata Wapres Ma'ruf Amin saat memberikan pengantar rapat di istana 

wakil presiden Jakarta, Rabu. Kemudian kemiskinan ekstrem di tahun 2021 ada 2,14 persen 

dan di bulan Maret 2022 turun ke 2,04 persen jadi jumlah orangnya sekitar 5,59 juta orang. 

Wapres Ma'ruf menyampaikan hal tersebut saat memimpin rapat pleno percepatan 

penghapusan kemiskinan ekstrem selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan (TNP2K) sekaligus selaku koordinator pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) 

Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. 

 

 

 

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah telah menargetkan pengurangan tingkat 

kemiskinan ekstrem sebesar 1 persen setiap tahun hingga 2024."Saya minta kita fokus menurunkan 

tingkat kemiskinan ekstrem minimal 1 poin persentase setiap tahun, mulai tahun 2022 ini," kata Wapres 

Ma'ruf Amin saat memberikan pengantar rapat di istana wakil presiden Jakarta, Rabu.Wapres Ma'ruf 

menyampaikan hal tersebut saat memimpin rapat pleno percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 

selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sekaligus selaku koordinator 

pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan 

Kemiskinan Ekstrem."Penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024 merupakan tantangan sangat berat. 

Pengalaman global mengajarkan ada dua kunci utama penurunan kemiskinan ekstrem secara efektif 

yakni konvergensi program dan perbaikan akurasi pensasarannya," ucap Wapres.Pemerintah, menurut 

Wapres, juga sudah memiliki tiga instrumen kebijakan. Pertama, penetapan wilayah prioritas 

penghapusan kemiskinan ekstrem untuk periode 2022, 2023 dan 2024 yaitu di 212 kabupaten/kota 

prioritas pada 2022 dan dilanjutkan untuk seluruh kabupaten/kota untuk 2023 dan 2024."Kedua, Data 
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Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang bersumber dari data pendataan 

keluarga BKBBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) dengan informasi 'by name', 

'by address', dan by NIK, sosial-ekonomi keluarga yang relatif baru dan juga peringkat kesejahteraan 

keluarga," tambah Wapres.Menurut Wapres, pemanfaatan data P3KE tersebut untuk melengkapi data 

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan meningkatkan akurasi sasaran program untuk menjangkau 

keluarga miskin ekstrem yang belum mendapat program atau "exclusion error"."Kelompok ini agar sebisa 

mungkin dapat alokasi tambahan dari Kemensos, Kemendikbud dan Kemenag," ujar Wapres.Kebijakan 

ketiga adalah pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang akan segera 

ditetapkan.Sementara Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan 

tingkat kemiskinan di Indonesia sudah mengalami penurunan meski hanya sedikit."Data kita saat awal 

COVID-19, kemiskinan kita 9,7 persen, itu di awal COVID tetapi sekarang sudah turun ke 9,54 persen jadi 

sudah ada perbaikan. Kemudian kemiskinan ekstrem di tahun 2021 ada 2,14 persen dan di bulan Maret 

2022 turun ke 2,04 persen jadi jumlah orangnya sekitar 5,59 juta orang. Dengan program yang dilakukan 

dan perlinsos (perlindungan sosial) sudah ada perbaikan demikian," papar Airlangga.Inpres No. 4 Tahun 

2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2022. Inpres 

tersebut mengamanatkan kepada 22 kementerian, 6 lembaga, dan pemerintah daerah 

(gubernur/bupati/wali kota) untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan 

kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.Ukuran 

tingkat kemiskinan ekstrem yang digunakan mengacu pada definisi Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa 

Bangsa, yaitu sebesar 1,9 dolar AS PPP (purchasing power parity) per kapita per hari, di bawah ukuran 

tingkat kemiskinan umum yang digunakan BPS yaitu sebesar 2,5 dolar AS PPP per kapita per hari.Hadir 

dalam rapat pleno tersebut yaitu Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri 

Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.Selanjutnya Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri 

Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menteri Sosial 

Tri Rismaharini, Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo, Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono, 

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh dan pejabat 

terkait lainnya. 
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Title Pemerintah target kemiskinan ekstrem berkurang 1 persen 

per tahun 

Author Desca Lidya Natalia 

Media Antara Riau Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Negative 

Link http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3035937/pemerintah-target-kemiskinan-

ekstrem-berkurang-1-persen-per-tahun 

Summary Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah telah menargetkan pengurangan 

tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 1 persen setiap tahun hingga 2024. "Saya minta kita 

fokus menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem minimal 1 poin persentase setiap tahun, 

mulai tahun 2022 ini," kata Wapres Ma'ruf Amin saat memberikan pengantar rapat di istana 

wakil presiden Jakarta, Rabu. Kemudian kemiskinan ekstrem di tahun 2021 ada 2,14 persen 

dan di bulan Maret 2022 turun ke 2,04 persen jadi jumlah orangnya sekitar 5,59 juta orang. 

Wapres Ma'ruf menyampaikan hal tersebut saat memimpin rapat pleno percepatan 

penghapusan kemiskinan ekstrem selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan (TNP2K) sekaligus selaku koordinator pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) 

Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. 

 

 

 

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah telah menargetkan pengurangan tingkat 

kemiskinan ekstrem sebesar 1 persen setiap tahun hingga 2024."Saya minta kita fokus menurunkan 

tingkat kemiskinan ekstrem minimal 1 poin persentase setiap tahun, mulai tahun 2022 ini," kata Wapres 

Ma'ruf Amin saat memberikan pengantar rapat di istana wakil presiden Jakarta, Rabu.Wapres Ma'ruf 

menyampaikan hal tersebut saat memimpin rapat pleno percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 

selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sekaligus selaku koordinator 

pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan 

Kemiskinan Ekstrem."Penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024 merupakan tantangan sangat berat. 

Pengalaman global mengajarkan ada dua kunci utama penurunan kemiskinan ekstrem secara efektif 

yakni konvergensi program dan perbaikan akurasi pensasarannya," ucap Wapres.Pemerintah, menurut 

Wapres, juga sudah memiliki tiga instrumen kebijakan. Pertama, penetapan wilayah prioritas 

penghapusan kemiskinan ekstrem untuk periode 2022, 2023 dan 2024 yaitu di 212 kabupaten/kota 

prioritas pada 2022 dan dilanjutkan untuk seluruh kabupaten/kota untuk 2023 dan 2024."Kedua, Data 
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Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang bersumber dari data pendataan 

keluarga BKBBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) dengan informasi 'by name', 

'by address', dan by NIK, sosial-ekonomi keluarga yang relatif baru dan juga peringkat kesejahteraan 

keluarga," tambah Wapres.Menurut Wapres, pemanfaatan data P3KE tersebut untuk melengkapi data 

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan meningkatkan akurasi sasaran program untuk menjangkau 

keluarga miskin ekstrem yang belum mendapat program atau "exclusion error"."Kelompok ini agar sebisa 

mungkin dapat alokasi tambahan dari Kemensos, Kemendikbud dan Kemenag," ujar Wapres.Kebijakan 

ketiga adalah pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang akan segera 

ditetapkan.Sementara Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan 

tingkat kemiskinan di Indonesia sudah mengalami penurunan meski hanya sedikit."Data kita saat awal 

COVID-19, kemiskinan kita 9,7 persen, itu di awal COVID tetapi sekarang sudah turun ke 9,54 persen jadi 

sudah ada perbaikan. Kemudian kemiskinan ekstrem di tahun 2021 ada 2,14 persen dan di bulan Maret 

2022 turun ke 2,04 persen jadi jumlah orangnya sekitar 5,59 juta orang. Dengan program yang dilakukan 

dan perlinsos (perlindungan sosial) sudah ada perbaikan demikian," papar Airlangga.Inpres No. 4 Tahun 

2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2022. Inpres 

tersebut mengamanatkan kepada 22 kementerian, 6 lembaga, dan pemerintah daerah 

(gubernur/bupati/wali kota) untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan 

kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.Ukuran 

tingkat kemiskinan ekstrem yang digunakan mengacu pada definisi Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa 

Bangsa, yaitu sebesar 1,9 dolar AS PPP (purchasing power parity) per kapita per hari, di bawah ukuran 

tingkat kemiskinan umum yang digunakan BPS yaitu sebesar 2,5 dolar AS PPP per kapita per hari.Hadir 

dalam rapat pleno tersebut yaitu Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri 

Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.Selanjutnya Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri 

Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menteri Sosial 

Tri Rismaharini, Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo, Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono, 

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh dan pejabat 

terkait lainnya. 
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Title Wapres: Pemerintah targetkan kemiskinan ekstrem 

berkurang 1 persen per tahun 

Author Desca Lidya 

Natalia 

Media Antara Kalteng Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Negative 

Link http://makassar.antaranews.com/berita/413217/wapres-pemerintah-targetkan-

kemiskinan-ekstrem-berkurang-1-persen-per-tahun 

Summary "Saya minta kita fokus menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem minimal 1 poin persentase 

setiap tahun, mulai tahun 2022 ini," kata Wapres Ma'ruf Amin saat memberikan pengantar 

rapat di istana wakil presiden Jakarta, Rabu. Wapres Ma'ruf menyampaikan hal tersebut saat 

memimpin rapat pleno percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem selaku Ketua Tim 

Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sekaligus selaku koordinator 

pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan 

Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pengalaman global mengajarkan ada dua kunci utama 

penurunan kemiskinan ekstrem secara efektif yakni konvergensi program dan perbaikan 

akurasi pensasarannya," ucap Wapres. Pemerintah, menurut Wapres, juga sudah memiliki 

tiga instrumen kebijakan. 

 

 

 

 Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah telah menargetkan pengurangan tingkat 

kemiskinan ekstrem sebesar 1 persen setiap tahun hingga 2024."Saya minta kita fokus menurunkan 

tingkat kemiskinan ekstrem minimal 1 poin persentase setiap tahun, mulai tahun 2022 ini," kata Wapres 

Ma'ruf Amin saat memberikan pengantar rapat di istana wakil presiden Jakarta, Rabu.Wapres Ma'ruf 

menyampaikan hal tersebut saat memimpin rapat pleno percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 

selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sekaligus selaku koordinator 

pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan 

Kemiskinan Ekstrem."Penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024 merupakan tantangan sangat berat. 

Pengalaman global mengajarkan ada dua kunci utama penurunan kemiskinan ekstrem secara efektif 

yakni konvergensi program dan perbaikan akurasi pensasarannya," ucap Wapres.Pemerintah, menurut 

Wapres, juga sudah memiliki tiga instrumen kebijakan. Pertama, penetapan wilayah prioritas 

penghapusan kemiskinan ekstrem untuk periode 2022, 2023 dan 2024 yaitu di 212 kabupaten/kota 

prioritas pada 2022 dan dilanjutkan untuk seluruh kabupaten/kota untuk 2023 dan 2024."Kedua, Data 
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Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang bersumber dari data pendataan 

keluarga BKBBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) dengan informasi 'by name', 

'by address', dan by NIK, sosial-ekonomi keluarga yang relatif baru dan juga peringkat kesejahteraan 

keluarga," tambah Wapres.Menurut Wapres, pemanfaatan data P3KE tersebut untuk melengkapi data 

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan meningkatkan akurasi sasaran program untuk menjangkau 

keluarga miskin ekstrem yang belum mendapat program atau "exclusion error"."Kelompok ini agar sebisa 

mungkin dapat alokasi tambahan dari Kemensos, Kemendikbud dan Kemenag," ujar Wapres.Kebijakan 

ketiga adalah pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang akan segera 

ditetapkan.Turun sedikitSementara Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto 

mengatakan tingkat kemiskinan di Indonesia sudah mengalami penurunan meski hanya sedikit."Data kita 

saat awal COVID-19, kemiskinan kita 9,7 persen, itu di awal COVID tetapi sekarang sudah turun ke 9,54 

persen jadi sudah ada perbaikan. Kemudian kemiskinan ekstrem di tahun 2021 ada 2,14 persen dan di 

bulan Maret 2022 turun ke 2,04 persen jadi jumlah orangnya sekitar 5,59 juta orang. Dengan program 

yang dilakukan dan perlinsos (perlindungan sosial) sudah ada perbaikan demikian," papar 

Airlangga.Inpres No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem ditetapkan 

pada tanggal 8 Juni 2022. Inpres tersebut mengamanatkan kepada 22 kementerian, 6 lembaga, dan 

pemerintah daerah (gubernur/bupati/wali kota) untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan 

sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan 

kemiskinan ekstrem.Ukuran tingkat kemiskinan ekstrem yang digunakan mengacu pada definisi Bank 

Dunia dan Perserikatan Bangsa Bangsa, yaitu sebesar 1,9 dolar AS PPP (purchasing power parity) per 

kapita per hari, di bawah ukuran tingkat kemiskinan umum yang digunakan BPS yaitu sebesar 2,5 dolar 

AS PPP per kapita per hari.Hadir dalam rapat pleno tersebut yaitu Menteri Koordinator bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator bidang Perekonomian 

Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Pertanian Syahrul 

Yasin Limpo.Selanjutnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Perindustrian Agus 

Gumiwang Kartasasmita, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Komunikasi dan 

Informatika Johnny G Plate, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan 

Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo, Kepala 

Badan Pusat Statistik Margo Yuwono, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

Muhammad Yusuf Ateh dan pejabat terkait lainnya.Berita ini juga telah tayang di Antaranews. com 

dengan judul: Pemerintah target kemiskinan ekstrem berkurang 1 persen per tahun 
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Title Hari Ini Terakhir! Cek Lowongan Kerja Kimia Farma Khusus D3 

Farmasi, Ini Syarat dan Cara Melamarnya 

Author Rifan Aditya 

Media Tribun News Jakarta Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Neutral 

Link http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/03/hari-ini-terakhir-cek-lowongan-kerja-kimia-

farma-khusus-d3-farmasi-ini-syarat-dan-cara-melamarnya 

Summary Hari ini terakhir! Cek lowongan kerja Kimia Farma khusus lulusan D3 farmasi, ini syarat dan 

posisi yang dibutuhkan. PT Kimia Farma Apotek membuka lowongan kerja yang nantinya 

akan mengisi posisi Apoteker Pendamping. Kimia Farma Apotek merupakan perusahaan 

yang resmi didirikan pada 4 Januari 2003. 

 

 

 

 Hari ini terakhir! Cek lowongan kerja Kimia Farma khusus lulusan D3 farmasi, ini syarat dan posisi yang 

dibutuhkan. PT Kimia Farma Apotek membuka lowongan kerja yang nantinya akan mengisi posisi 

Apoteker Pendamping. Kimia Farma Apotek merupakan perusahaan yang resmi didirikan pada 4 Januari 

2003.Kimia Farma Apotek juga menjadi penyedia layanan kesehatan di Indonesia yang sudah memiliki 

lebih dari 1.300 outlet di 200 kota dan kabuptan di seluruh Indonesia. Melansir dari akun Instagram 

@kemnaker, Senin (1/8/2022), berikut adalah persyaratan dan cara mendaftarnya. 
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Title Pemprov Jawa Tengah dan Kemnaker RI Gelar "Virtual Job Fair", 

Ada 280 Lowongan 

Author _noname 

Media Portal Jateng Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Neutral 

Link http://jatengprov.go.id/publik/pemprov-jateng-dan-kemnaker-ri-gelar-virtual-job-fair-ada-

280-lowongan 

Summary Ia menyebut, ajang ini merupakan kerja sama Pemprov Jawa Tengah dengan Kemnaker RI. 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) RI menggelar 

Virtual Job Fair Akbar Jawa Tengah 2022. Ajang itu dapat diakses melalui 

jobfair.kemnaker.go.id. Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Jawa 

Tengah Ardi Nugroho mengatakan, hingga Rabu siang pukul 13.00 WIB, sudah ada 1.973 

pelamar yang mendaftar pada kegiatan tersebut. Sementara, daftar perusahaan penyedia 

kerja dapat dilihat pada jobfair.kemnaker.go.id. Ia menyebut, job fair ini adalah pilot project 

dari Kemnaker RI. 

 

 

 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) RI menggelar Virtual Job 

Fair Akbar Jawa Tengah 2022. Agenda yang diselenggarakan 4-5 Agustus ini menyediakan 280 judul 

lowongan kerja, dengan 11 ribu kebutuhan tenaga kerja. Ajang itu dapat diakses melalui 

jobfair.kemnaker.go.id.Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Jawa Tengah Ardi 

Nugroho mengatakan, hingga Rabu siang pukul 13.00 WIB, sudah ada 1.973 pelamar yang mendaftar 

pada kegiatan tersebut. Ia menyebut, ajang ini merupakan kerja sama Pemprov Jawa Tengah dengan 

Kemnaker RI.Beberapa perusahaan yang ikut serta, di antaranya pariwisata, manufaktur, dan perbankan. 

Adapula perusahaan padat karya, seperti alas sepatu serta garmen."Kegiatan ini menggunakan aplikasi 

ketenagakerjaan milik Kemenaker RI lewat jobfair.kemnaker.go.id. Sampai tanggal 3 Agustus, jam satu 

siang (pukul 13.00) sudah ada 54 perusahaan yang bergabung dengan judul lowongan 280, dan perkiraan 

kebutuhan tenaga kerja 11 ribu orang," ujarnya, dihubungi melalui telepon Rabu (3/8/2022).Untuk bisa 

mendaftar pencari kerja bisa menuju pada tautan siapkerja.kemnaker.go.id. Sementara, daftar 

perusahaan penyedia kerja dapat dilihat pada jobfair.kemnaker.go.id.Ia menyebut, job fair ini adalah 

pilot project dari Kemnaker RI. Jawa Tengah menjadi satu di antara banyak provinsi yang ditunjuk, 

mengingat daerah yang dipimpin oleh Ganjar Pranowo ini, memiliki perkembangan perusahaan yang 
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banyak dan berlimpahnya potensi tenaga kerja.Pantauan Disnakertrans Jawa Tengah, potensi pencari 

kerja di Jawa Tengah memang berlimpah. Dari aplikasi penyedia kerja E-Makaryo milik Disnakertrans, ada 

sekitar 300. 000 akun, dan 60 ribu pelamar kerja lewat platform tersebut."Melalui Job Fair ini, kami 

memberikan variasi kesempatan untuk pencari kerja mendapat akses informasi, bagaimana tak harus 

hadir tapi bisa lamar pekerjaan dari rumah," pungkas Ardi 
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Title BSU 2022 Rp1 Juta Cair ke Rekening Hari ini? Ini Bocoran Resmi 

Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774049058/bsu-2022-rp1-juta-cair-ke-rekening-

hari-ini-ini-bocoran-resmi-kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerjaan 

Summary Banyak calon penerima yang menanyakan apakah BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta 

cair hari ini?. Senada dengan kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan sebagai pihak penyedia data 

saat ini masih mempersiapkan data sesuai dengan kriteria yang sudah diatur dalam regulasi. 

Para calon penerima dana bantuan sedang menantikan kepastian BSU 2022 cair. Pada 

awalnya BSU 2022 rencana akan cair pada April lalu, namun hingga saat ini belum juga 

diterima oleh para pekerja. 

 

 

 

Banyak calon penerima yang menanyakan apakah BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta cair hari 

ini?Para calon penerima dana bantuan sedang menantikan kepastian BSU 2022 cair.Pada awalnya BSU 

2022 rencana akan cair pada April lalu, namun hingga saat ini belum juga diterima oleh para pekerja.Dana 

BLT subsidi gaji sendiri merupakan salah satu program bantuan dari pemerintah melalui kemnaker untuk 

melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja atau buruh dalam 

penanganan dampak covid 19.Kemnaker menjelaskan jika saat ini pihaknya sedang merampungkan 

beberapa tahapan prosedur diantaranya regulasi dan administrasi.Tahap tersebut perlu dilakukan agar 

program BSU 2022 dapat dijalankan dengan tepat, cepat, akurat dan akuntabel.Senada dengan 

kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan sebagai pihak penyedia data saat ini masih mempersiapkan data sesuai 

dengan kriteria yang sudah diatur dalam regulasi.Sehingga penyaluran dana subsidi upah pada akhir 

bulan Mei lalu mekanismenya masih dalam proses pemerintah. 
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Title ASEAN Bahas Kerja Sama Sistem Informasi Pasar Kerja Author Lpp Rri 

Media Assets.rri.co.id Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Positive 

Link http://assets.rri.co.id/internasional/1565519/asean-bahas-kerja-sama-sistem-informasi-

pasar-kerja 

Summary KBRN, Jakarta: Negara ASEAN mengadakan pertemuan teknis terkait penguatan sistem 

informasi pasar kerja (Labour Market Information System/LMIS). "Ini merupakan 

momentum yang signifikan untuk mewujudkan harmonisasi dan kerja sama antar negara 

anggota ASEAN khususnya dalam peningkatan Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja," kata 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi, saat membuka 

workshop di Jakarta, Rabu (3/8/2022). Anwar menambahkan, guna meningkatkan 

keterampilan dan perbaikan dari aspek ketenagakerjaan negara anggota ASEAN harus 

memiliki LMIS yang kuat serta terhubung. Ia menegaskan, setelah pelaksanaan workshop 

LMIS ini, akan dirumuskan beberapa langkah untuk lebih mengoperasionalkan berbagai 

komitmen negara ASEAN. 

 

 

 

KBRN, Jakarta: Negara ASEAN mengadakan pertemuan teknis terkait penguatan sistem informasi pasar 

kerja (Labour Market Information System/LMIS). Hal ini sebagai dasar untuk meningkatkan keterampilan 

dan kebijakan pembangunan ketenagakerjaan. Pertemuan teknis tersebut dikemas dalam workshop 

LMIS yang digelar 3-4 Agustus 2022. "Ini merupakan momentum yang signifikan untuk mewujudkan 

harmonisasi dan kerja sama antar negara anggota ASEAN khususnya dalam peningkatan Sistem Informasi 

Pasar Tenaga Kerja," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi, 

saat membuka workshop di Jakarta, Rabu (3/8/2022). Anwar menjelaskan, LMIS adalah basis data 

penting untuk membangun kebijakan ketenagakerjaan yang kuat. LMIS dapat memberitahu tentang 

desain, implementasi, pemantauan, serta evaluasi kebijakan dengan fokus dan sasaran yang lebih baik. 

Ia mengungkapkan, sistem ini juga berkontribusi pada pengurangan biaya transaksi pasar tenaga kerja. 

Hal itu dikarenakan dapat membantu mengatasi informasi yang tidak lengkap tentang agen pasar tenaga 

kerja. "Tujuan utama LMIS adalah menghasilkan informasi dan analisis bagi pembuat kebijakan dan 

pemangku kepentingan pasar tenaga kerja lainnya. Baik di tingkat internasional maupun nasional," 

ujarnya. Anwar menambahkan, guna meningkatkan keterampilan dan perbaikan dari aspek 
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ketenagakerjaan negara anggota ASEAN harus memiliki LMIS yang kuat serta terhubung. Ia menegaskan, 

setelah pelaksanaan workshop LMIS ini, akan dirumuskan beberapa langkah untuk lebih 

mengoperasionalkan berbagai komitmen negara ASEAN. "Salah satunya yakni mengirimkan utusan atas 

dukungan Gesselschaft fur Internationale Zussammenarbeit (GIZ) secara teknis belajar ke Jerman terkait 

pengelolaan sistem informasi pasar kerja," katanya, menambahkan. Workshop LMIS dihadiri experties 

secara offline yakni Darjush Tafreschi (Head of Component, RECOTVET-GIZ); Souleima El Achkar (Project 

Lead and Technical Expert ILO); Thu Nguyen Thi Minh (GIZ Vietnam); dan Martin Aguilar (GIZ Aguilar). 

Narasumber online berasal dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan 

Skilss Future Singapore, serta TESDA Philipines. Pertemuan teknis LMIS dihadiri oleh 10 delegasi ASEAN 

secara fisik dan online. Hadir secara fisik Zuratul Nadiah dan Aziyah Matassan (Brunei Darussal); Nurul 

Amin bin Badrul (Malaysia); Khem Pisoth (Kamboja); Petshamone Quandala dan Manivone 

Khammavongkeo (Laos). 
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Title Sejumlah Negara Anggota ASEAN Bahas Kerja Sama Penguatan 

Sistem Informasi Pasar Kerja 

Author _noname 

Media Wartapembaruan.co.id Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/sejumlah-negara-anggota-asean-bahas.html 

Summary Sejumlah Negara Anggota ASEAN Bahas Kerja Sama Penguatan Sistem Informasi Pasar Kerja. 

Jakarta, Wartapembaruan.co.id- Sejumlah negara anggota ASEAN mengadakan pertemuan 

teknis terkait penguatan sistem informasi pasar kerja (Labour Market Information 

System/LMIS) di Negara-negara ASEAN, sebagai dasar untuk meningkatkan keterampilan 

dan kebijakan pembangunan ketenagakerjaan. Workshop ini perlu dilakukan mengingat 

Negara-negara ASEAN memiliki potensi luar biasa, terutama dari sisi SDM. "Ini merupakan 

momentum yang signifikan untuk mewujudkan harmonisasi dan kerja sama antar negara 

anggota ASEAN khususnya dalam peningkatan Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja," ujar 

Anwar Sanusi saat membuka workshop di Jakarta, Rabu (3/8/2022). 

 

 

 

Sejumlah Negara Anggota ASEAN Bahas Kerja Sama Penguatan Sistem Informasi Pasar KerjaJakarta, 

Wartapembaruan.co.id - Sejumlah negara anggota ASEAN mengadakan pertemuan teknis terkait 

penguatan sistem informasi pasar kerja (Labour Market Information System/LMIS) di Negara-negara 

ASEAN, sebagai dasar untuk meningkatkan keterampilan dan kebijakan pembangunan 

ketenagakerjaan.Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, pertemuan 

teknis tersebut dikemas dalam workshop LMIS yang digelar pada 3 s.d 4 Agustus 2022. Workshop ini 

perlu dilakukan mengingat Negara-negara ASEAN memiliki potensi luar biasa, terutama dari sisi SDM. 

Termasuk sebuah kawasan yang tumbuh secara ekonomi maupun sosial, bahkan geopolitik yang semakin 

kuat"Ini merupakan momentum yang signifikan untuk mewujudkan harmonisasi dan kerja sama antar 

negara anggota ASEAN khususnya dalam peningkatan Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja," ujar Anwar 

Sanusi saat membuka workshop di Jakarta, Rabu (3/8/2022).Anwar Sanusi menjelaskan LMIS adalah basis 

data penting untuk membangun kebijakan ketenagakerjaan yang kuat. LMIS dapat memberitahu tentang 

desain, implementasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dengan fokus dan sasaran yang lebih 

baik.LMIS, lanjut Anwar Sanusi, juga berkontribusi pada pengurangan biaya transaksi pasar tenaga kerja, 

karena membantu mengatasi informasi yang tidak lengkap tentang agen pasar tenaga kerja. "Tujuan 
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utama LMIS adalah menghasilkan informasi dan analisis bagi pembuat kebijakan dan pemangku 

kepentingan pasar tenaga kerja lainnya. Baik di tingkat internasional maupun nasional," jelas Anwar 

Sanusi.Anwar Sanusi menambahkan, Negara-negara Anggota ASEAN harus memiliki LMIS yang kuat, dan 

terhubung di masing-masing negara untuk meningkatkan keterampilan juga perbaikan dari aspek 

ketenagakerjaan.Anwar Sanusi menuturkan, setelah pelaksanaan workshop LMIS ini, akan dirumuskan 

beberapa langkah untuk lebih mengoperasionalkan berbagai komitmen negara ASEAN. "Salah satunya 

yakni mengirimkan utusan atas dukungan Gesselschaft fur Internationale Zussammenarbeit (GIZ) secara 

teknis belajar ke Jerman terkait pengelolaan sistem informasi pasar kerja," jelas Anwar Sanusi.Workshop 

LMIS dihadiri expertise secara offline yakni Darjush Tafreschi (Head of Component, RECOTVET-GIZ); 

Souleima El Achkar (Project Lead and Technical Expert ILO); Thu Nguyen Thi Minh (GIZ Vietnam); dan 

Martin Aguilar (GIZ Aguilar).Sementara narasumber online berasal dari Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD) dan Skillsfuture Singapore, serta TESDA Philippines.Pertemuan 

teknis LMIS dihadiri oleh 10 delegasi ASEAN secara fisik dan online. Secara fisik yakni Zuratul Nadiah dan 

Aziyah Matassan (Brunei Darussalam); Nurul Amin bin Badrul (Malaysia); Khem Pisoth (Kamboja); 

Petshamone Quandala dan Manivone Khammavongkeo (Laos). 
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Title ASEAN Bahas Kerja Sama Penguatan Sistem Informasi 

Pasar Kerja 

Author Despian Nurhidayat 

Media Media Indonesia Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Positive 

Link http://mediaindonesia.com/ekonomi/511998/asean-bahas-kerja-sama-penguatan-sistem-

informasi-pasar-kerja 

Summary SEJUMLAH negara ASEAN mengadakan pertemuan teknis terkait penguatan sistem informasi 

pasar kerja (Labour Market Information System/LMIS) di Negara-negara ASEAN, sebagai 

dasar untuk meningkatkan keterampilan dan kebijakan pembangunan ketenagakerjaan. 

Workshop perlu dilakukan mengingat Negara-negara ASEAN memiliki potensi luar biasa, 

terutama dari sisi SDM. 

 

SEJUMLAH negara ASEAN mengadakan pertemuan teknis terkait penguatan sistem informasi pasar kerja 

(Labour Market Information System/LMIS) di Negara-negara ASEAN, sebagai dasar untuk meningkatkan 

keterampilan dan kebijakan pembangunan ketenagakerjaan.Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, pertemuan teknis tersebut dikemas dalam workshop LMIS 

yang digelar pada 3-4 Agustus 2022. Workshop perlu dilakukan mengingat Negara-negara ASEAN 

memiliki potensi luar biasa, terutama dari sisi SDM. Termasuk sebuah kawasan yang tumbuh secara 

ekonomi maupun sosial, bahkan geopolitik yang semakin kuat."Ini merupakan momentum yang 

signifikan untuk mewujudkan harmonisasi dan kerja sama antar negara anggota ASEAN khususnya dalam 

peningkatan Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja," ungkapnya, Rabu (3/8).Anwar Sanusi menjelaskan 

LMIS adalah basis data penting untuk membangun kebijakan ketenagakerjaan yang kuat. LMIS dapat 

memberitahu tentang desain, implementasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dengan fokus dan 

sasaran yang lebih baik.LMIS, lanjut Anwar Sanusi, juga berkontribusi pada pengurangan biaya transaksi 

pasar tenaga kerja, karena membantu mengatasi informasi yang tidak lengkap tentang agen pasar tenaga 

kerja."Tujuan utama LMIS adalah menghasilkan informasi dan analisis bagi pembuat kebijakan dan 

pemangku kepentingan pasar tenaga kerja lainnya. Baik di tingkat internasional maupun nasional," kata 

Anwar Sanusi.Dia menambahkan, Negara Anggota ASEAN harus memiliki LMIS yang kuat, dan terhubung 

di masing-masing negara untuk meningkatkan keterampilan juga perbaikan dari aspek 

ketenagakerjaan.Anwar menegaskan, setelah pelaksanaan workshop LMIS, akan dirumuskan beberapa 

langkah untuk lebih mengoperasionalkan berbagai komitmen negara ASEAN."Salah satunya yakni 

mengirimkan utusan atas dukungan Gesselschaft fur Internationale Zussammenarbeit (GIZ) secara teknis 

belajar ke Jerman terkait pengelolaan sistem informasi pasar kerja," lanjutnya.Workshop LMIS dihadiri 

experties secara offline yakni Darjush Tafreschi (Head of Component, RECOTVET-GIZ); Souleima El Achkar 

(Project Lead and Technical Expert ILO); Thu Nguyen Thi Minh (GIZ Vietnam); dan Martin Aguilar (GIZ 

Aguilar).Sementara narasumber online berasal dari Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD) dan Skilss Future Singapore, serta TESDA Philipines.Pertemuan teknis LMIS dihadiri 

oleh 10 delegasi ASEAN secara fisik dan online. Secara fisik yakni Zuratul Nadiah dan Aziyah Matassan 

(Brunei Darussalam); Nurul Amin bin Badrul (Malaysia); Khem Pisoth (Kamboja); Petshamone Quandala 

dan Manivone Khammavongkeo (Laos). 
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Title 5,56 Juta Penduduk RI Miskin Ekstrem per Maret 

2022 

Author Lampung Media Online 

Media Paperlane Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Negative 

Link http://paperplane-tm.site/5-56-juta-penduduk-ri-miskin-ekstrem-per-maret-2022-

20250.html 

Summary Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan total masyarakat 

yang masuk kategori kemiskinan ekstrem mencapai 5,59 juta per Maret 2022. Lalu, turun 

menjadi 2,04 persen pada Maret 2022. "Kemudian kemiskinan ekstrem pada 2021 ada 2,14 

persen dan Maret 2022 turun ke 2,04 persen dengan standar kemiskinan 11.633. Airlangga 

mengatakan tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 2,14 persen pada 2021. 

 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan total masyarakat yang masuk 

kategori kemiskinan ekstrem mencapai 5,59 juta per Maret 2022. Airlangga mengatakan tingkat 

kemiskinan ekstrem sebesar 2,14 persen pada 2021. Lalu, turun menjadi 2,04 persen pada Maret 2022. 

"Kemudian kemiskinan ekstrem pada 2021 ada 2,14 persen dan Maret 2022 turun ke 2,04 persen dengan 

standar kemiskinan 11.633. Jadi jumlah orangnya sekeliling 5,59 juta orang," ungkap Airlangga dalam 

konferensi pers, Rabu (3/8). Ia mengklaim jumlah orang yang masuk golongan kemiskinan ekstrem turun 

seiring dengan penyaluran donasi sosial (bansos) yang lanjut dilakukan pemerintah. "Dengan program 

yang dilakukan dan perlindungan sosial, ini terlihat sudah ada perbaikan," terang Airlangga. Sementara, 

Airlangga mengatakan pemerintah mengalokasikan biaya untuk pemberdayaan sebesar Rp95 triliun, 

perlindungan sosial Rp400 triliun, dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sekeliling Rp600 

triliun. Kemudian, APBD menganggarkan biaya untuk mengatasi kemiskinan ekstrem sebesar Rp49,93 

triliun. Rinciannya, biaya di pemerintah provinsi Rp18,5 triliun dan kabupaten Rp30 triliun. Pemerintah 

juga meminta swasta untuk turun tangan mengatasi kemiskinan ekstrem di Indonesia. Perusahaan 

swasta dapat menganggarkan biaya CSR untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. "Jadi akan 

ada dikerjasamakan bagus BUMN maupun swasta berupa CSR dengan kewajiban melakukan upaya 

pemberdayaan dengan CSR mereka dengan radius 5 km di sekeliling daerah ekonomi mereka, sehingga 

akan mengakselerasi program penanganan kemiskinan ekstrem," jelas Airlangga. Kemiskinan ekstrem 

merupakan istilah yang mengacu pada Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di mana 

pendapatan sebesar US$1,9 purchasing power parity (PPP) per hari. Presiden Joko Widodo (Jokowi) 

sebelumnya menerbitkan aturan main untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia. Hal itu 

tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan 

Kemiskinan Ekstrem. Jokowi memberikan instruksi kepada 22 menteri untuk menangani kemiskinan 

ekstrem di Tanah Air. Beberapa di antaranya ialah menteri koordinator bidang pembangunan orang dan 

kebudayaan, menteri koordinator bidang perekonomian, menteri kesehatan, menteri ketenagakerjaan, 

menteri agama, dan menteri pertanian. 
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Title ASEAN Bahas Kerja Sama Sistem Informasi Pasar Kerja Author Lukman Tara 

Media Rrinews Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Positive 

Link http://rri.co.id/internasional/1565519/asean-bahas-kerja-sama-sistem-informasi-pasar-

kerja 

Summary Negara ASEAN mengadakan pertemuan teknis terkait penguatan sistem informasi pasar 

kerja (Labour Market Information System/LMIS). "Ini merupakan momentum yang signifikan 

untuk mewujudkan harmonisasi dan kerja sama antar negara anggota ASEAN khususnya 

dalam peningkatan Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja," kata Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi, saat membuka workshop di 

Jakarta, Rabu (3/8/2022). Anwar menambahkan, guna meningkatkan keterampilan dan 

perbaikan dari aspek ketenagakerjaan negara anggota ASEAN harus memiliki LMIS yang kuat 

serta terhubung. Ia menegaskan, setelah pelaksanaan workshop LMIS ini, akan dirumuskan 

beberapa langkah untuk lebih mengoperasionalkan berbagai komitmen negara ASEAN. 

 

 

 

Negara ASEAN mengadakan pertemuan teknis terkait penguatan sistem informasi pasar kerja (Labour 

Market Information System/LMIS). Hal ini sebagai dasar untuk meningkatkan keterampilan dan kebijakan 

pembangunan ketenagakerjaan.Pertemuan teknis tersebut dikemas dalam workshop LMIS yang digelar 

3-4 Agustus 2022."Ini merupakan momentum yang signifikan untuk mewujudkan harmonisasi dan kerja 

sama antar negara anggota ASEAN khususnya dalam peningkatan Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja," 

kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi, saat membuka 

workshop di Jakarta, Rabu (3/8/2022).Anwar menjelaskan, LMIS adalah basis data penting untuk 

membangun kebijakan ketenagakerjaan yang kuat. LMIS dapat memberitahu tentang desain, 

implementasi, pemantauan, serta evaluasi kebijakan dengan fokus dan sasaran yang lebih baik.Ia 

mengungkapkan, sistem ini juga berkontribusi pada pengurangan biaya transaksi pasar tenaga kerja. Hal 

itu dikarenakan dapat membantu mengatasi informasi yang tidak lengkap tentang agen pasar tenaga 

kerja."Tujuan utama LMIS adalah menghasilkan informasi dan analisis bagi pembuat kebijakan dan 

pemangku kepentingan pasar tenaga kerja lainnya. Baik di tingkat internasional maupun nasional," 

ujarnya.Anwar menambahkan, guna meningkatkan keterampilan dan perbaikan dari aspek 

ketenagakerjaan negara anggota ASEAN harus memiliki LMIS yang kuat serta terhubung.Ia menegaskan, 
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setelah pelaksanaan workshop LMIS ini, akan dirumuskan beberapa langkah untuk lebih 

mengoperasionalkan berbagai komitmen negara ASEAN."Salah satunya yakni mengirimkan utusan atas 

dukungan Gesselschaft fur Internationale Zussammenarbeit (GIZ) secara teknis belajar ke Jerman terkait 

pengelolaan sistem informasi pasar kerja," katanya, menambahkan.Workshop LMIS dihadiri experties 

secara offline yakni Darjush Tafreschi (Head of Component, RECOTVET-GIZ); Souleima El Achkar (Project 

Lead and Technical Expert ILO); Thu Nguyen Thi Minh (GIZ Vietnam); dan Martin Aguilar (GIZ 

Aguilar).Narasumber online berasal dari Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD) dan Skilss Future Singapore, serta TESDA Philipines.Pertemuan teknis LMIS dihadiri oleh 10 

delegasi ASEAN secara fisik dan online.Hadir secara fisik Zuratul Nadiah dan Aziyah Matassan (Brunei 

Darussal); Nurul Amin bin Badrul (Malaysia); Khem Pisoth (Kamboja); Petshamone Quandala dan 

Manivone Khammavongkeo 
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Title Simak Info Lowongan Kerja PT Transportasi Jakarta Bagian 

Pengemudi Bus! 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Tasikmalaya Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Neutral 

Link http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065178775/simak-info-lowongan-kerja-

pt-transportasi-jakarta-bagian-pengemudi-bus 

Summary Pada saat ini PT Transportasi Jakarta sedang membuka kesempatan kepada para pencari 

lowongan kerja (loker). Bagian yang tersedia untuk lowongan kerja PT Transportasi Jakarta 

yaitu pengemudi bus. Salah satu persyaratan untuk melamar ke PT Transportasi Jakarta yaitu 

memiliki minimal B1 umum atau B2 umum, seperti dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com. 

Dari akun Instagram @kemnaker. Lalu, apa saja kualifikasi dan deskripsi pekerjaan di PT 

Transportasi Jakarta? simak penjelasan lowongan kerja berikut ini. 

 

Pada saat ini PT Transportasi Jakarta sedang membuka kesempatan kepada para pencari lowongan kerja 

(loker).Bagian yang tersedia untuk lowongan kerja PT Transportasi Jakarta yaitu pengemudi bus.Salah 

satu persyaratan untuk melamar ke PT Transportasi Jakarta yaitu memiliki minimal B1 umum atau B2 

umum, seperti dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com. dari akun Instagram @kemnaker.Lalu, apa saja 

kualifikasi dan deskripsi pekerjaan di PT Transportasi Jakarta? simak penjelasan lowongan kerja berikut 

ini.KUALIFIKASI:1. Usia minimal 27 dan maksimal 47 tahun2. Memiliki SIM minimal B1 Umum atau B2 

Umum3. Memiliki integritas dan disiplin yang baik4. Memiliki jiwa responsif mengenai permasalahan 

kendaraanDESKRIPSI PEKERJAAN:Pertama, melaksanakan pengecekan kesiapan bus (perlengkapan serta 

kondisi bus yang dapat dicek secara fisik/non teknis).Kedua, memastikan kelengkapan pramudi sesuai 

dengan standar yang berlaku (seragam pengemudi, surat-surat SIM dan STNK, dan sebagainya).Ketiga, 

mengoperasikan bus sesuai rute dan dengan kecepatan yang sesuai dengan aturan.Untuk informasi 

selanjutnya, Anda bisa mengakses laman https://sdm.transjakarta.co.id/karir/Ayo segera daftarkan diri 

dan jangan lupa bagikan informasi ini kepada teman-teman. 
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Title ASEAN Kembangkan Sistem Informasi Pasar Kerja Author _noname 

Media Vibiz Media Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.vibizmedia.com/2022/08/03/asean-kembangkan-sistem-informasi-pasar-kerja 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki potensi luar 

biasa, terutama dari sisi sumber daya manusia (SDM), juga kawasan yang tumbuh secara 

ekonomi, sosial serta geopolitik yang semakin kuat. "Ini merupakan momentum yang 

signifikan untuk mewujudkan harmonisasi dan kerja sama antar negara anggota ASEAN 

khususnya dalam peningkatan Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja," jelas Sekretaris 

Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi saat membuka workshop di Jakarta, 

pada Rabu, 3 Agustus 2022. Negara-negara Anggota ASEAN, lanjutnya, harus memiliki LMIS 

yang kuat, dan terhubung di masing-masing negara untuk meningkatkan keterampilan juga 

perbaikan dari aspek ketenagakerjaan. Untuk itu, penting merumuskan beberapa langkah 

mengoperasionalkan berbagai komitmen negara ASEAN. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki potensi luar biasa, 

terutama dari sisi sumber daya manusia (SDM), juga kawasan yang tumbuh secara ekonomi, sosial serta 

geopolitik yang semakin kuat."Ini merupakan momentum yang signifikan untuk mewujudkan 

harmonisasi dan kerja sama antar negara anggota ASEAN khususnya dalam peningkatan Sistem Informasi 

Pasar Tenaga Kerja," jelas Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi saat membuka 

workshop di Jakarta, pada Rabu, 3 Agustus 2022.Anwar Sanusi menjelaskan sistem informasi pasar kerja 

(Labour Market Information System/LMIS) adalah basis data penting untuk membangun kebijakan 

ketenagakerjaan yang kuat. LMIS dapat memberitahu tentang desain, implementasi, pemantauan, dan 

evaluasi kebijakan dengan fokus dan sasaran yang lebih baik.Menurutnya, LMIS juga berkontribusi pada 

pengurangan biaya transaksi pasar tenaga kerja, karena membantu mengatasi informasi yang tidak 

lengkap tentang agen pasar tenaga kerja. "Tujuan utama LMIS adalah menghasilkan informasi dan 

analisis bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan pasar tenaga kerja lainnya. Baik di tingkat 

internasional maupun nasional," terangnya.Negara-negara Anggota ASEAN, lanjutnya, harus memiliki 

LMIS yang kuat, dan terhubung di masing-masing negara untuk meningkatkan keterampilan juga 

perbaikan dari aspek ketenagakerjaan.Untuk itu, penting merumuskan beberapa langkah 
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mengoperasionalkan berbagai komitmen negara ASEAN. "Salah satunya yakni mengirimkan utusan atas 

dukungan Gesselschaft fur Internationale Zussammenarbeit (GIZ) secara teknis belajar ke Jerman terkait 

pengelolaan sistem informasi pasar kerja," katanya. 
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Title Kemnaker Bahas Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan 

2022 untuk Kurangi Pengangguran 

Author _noname 

Media Pripos Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Positive 

Link http://pripos.id/kemnaker-bahas-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan-2022-

untuk-kurangi-pengangguran 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga 

Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) mengadakan Rapat Koordinasi 

Persiapan Pelaksanaan Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan Tahun 2022. Salah 

satu upayanya dengan mengimplementasikan Lompatan Ke-3 dari 9 Lompatan 

Ketenagakerjaan yaitu Transformasi Perluasan Kesempatan Kerja melalui kegiatan perluasan 

kesempatan kerja berbasis kawasan," kata Suhartono di Tangerang, Selasa (2/8/2022). Ia 

membeberkan, pada tahun 2022 ini, sebanyak 15 kawasan telah dipilih berdasarkan kriteria 

yang tertera dalam Kepmen Nomor 38 Tahun 2022 yaitu Kawasan Wisata Super Prioritas, 

Daerah 3T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal), Kawasan Perkotaan, dan Kawasan Berbasis 

Potensi Unggulan Daerah; Berbasis Afirmasi (Provinsi Papua & Papua Barat, Daerah Kantong 

Pekerja Migran Indonesia, Daerah dengan Tingkat Pengangguran Tinggi dan Kemiskinan 

Ekstrim, dan Daerah Rawan Bencana). Direktur Jenderal Binapenta & PKK Kemnaker, 

Suhartono mengatakan, kegiatan perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan tahun 2022 

merupakan upaya untuk mengurangi pengangguran dan menciptakan alternatif peluang 

untuk masyarakat ekonomi kecil dan menengah yang menjadi bagian paling besar dalam 

struktur ekonomi bangsa ini. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan 

Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) mengadakan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan 

Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan Tahun 2022.Direktur Jenderal Binapenta & PKK 

Kemnaker, Suhartono mengatakan, kegiatan perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan tahun 2022 

merupakan upaya untuk mengurangi pengangguran dan menciptakan alternatif peluang untuk 

masyarakat ekonomi kecil dan menengah yang menjadi bagian paling besar dalam struktur ekonomi 

bangsa ini."Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya mengurangi pengangguran dan menciptakan 
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peluang ekonomi untuk masyarakat. Salah satu upayanya dengan mengimplementasikan Lompatan Ke-

3 dari 9 Lompatan Ketenagakerjaan yaitu Transformasi Perluasan Kesempatan Kerja melalui kegiatan 

perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan," kata Suhartono di Tangerang, Selasa 

(2/8/2022).Suhartono mengemukakan bahwa kegiatan perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan 

yang telah dimulai pada tahun 2021 ini sudah dilakukan penyusunan grand design dan pilot project-nya 

di 5 lokasi. Dalam hal pelaksanaan kegiatan tersebut, Kemnaker berkolaborasi dengan IPB 

University.Menurutnya, pada tahun 2021 pilot project telah diujicobakan di 5 kawasan, yaitu Kawasan 

Perhutanan Sosial Teluk Jambe di Kabupaten Karawang, Kawasan Agrowisata Lido di Kabupaten 

Sukabumi, Kawasan Agroforestry Dataran Tinggi Dieng di Kabupaten Batang dan Banjarnegara, Kawasan 

Agromaritim Teluk Weda diKabupaten Halmahera Tengah, dan Kawasan Agroeduwisata Lembah 

Mbencirang di Kabupaten Mojokerto."Kelima kawasan tersebut memiliki karakteristik dan kekhasan 

masing-masing dari pentagonal asetnya, dan juga memiliki kemampuan berintegrasi dengan potensi dan 

rencana pengembangan masing-masing kawasan. Ini diharapkan menjadi tolak ukur dan model 

pengembangan perluasan kesempatan kerja pada rentang tiga tahun mendatang hingga tahun 2024," 

ucap Suhartono.Ia membeberkan, pada tahun 2022 ini, sebanyak 15 kawasan telah dipilih berdasarkan 

kriteria yang tertera dalam Kepmen Nomor 38 Tahun 2022 yaitu Kawasan Wisata Super Prioritas, Daerah 

3T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal), Kawasan Perkotaan, dan Kawasan Berbasis Potensi Unggulan 

Daerah; Berbasis Afirmasi (Provinsi Papua & Papua Barat, Daerah Kantong Pekerja Migran Indonesia, 

Daerah dengan Tingkat Pengangguran Tinggi dan Kemiskinan Ekstrim, dan Daerah Rawan 

Bencana)."Daerah-daerah yang terpilih merupakan representasi dari kriteria tersebut dan dinyatakan 

memenuhi kualifikasi oleh tim identifikasi yang terdiri dari unsur Kemenaker dan IPB University," 

ucapnya.Meski demikian, katanya, untuk menjalankan agenda besar tersebut diperlukan kerja sama 

multipihak yaitu pemerintah, akademisi, dunia bisnis dan industri serta masyarakat pada umumnya. 

Diperlukan sinergitas dalam implementasinya, konektivitas dan daya dukung yang mampu 

memaksimalkan potensi kawasan menjadi kunci akselerasi dan keberhasilan kegiatan ini."Kolaborasi dan 

kontribusi seluruh stakeholder, bahkan sinergitas lintas Kementerian/Lembaga serta organisasi 

masyarakat, sektor swasta dan lembaga keuangan, serta civitas akademika yang dilakukan dengan baik 

dari level nasional hingga level kawasan dan pedesaan menjadi pendorong keberhasilan implementasi 

perluasan kesempatan kerja dengan model ini," ucapnya. 
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Title Kurangi Pengangguran, Kemnaker Bahas Perluasan Kesempatan 

Kerja Berbasis Kawasan 

Author _noname 

Media Seputar Cibubur Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Positive 

Link http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785179339/kurangi-pengangguran-

kemnaker-bahas-perluasan-kesempatan-kerja-berbasis-kawasan 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga 

Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) mengadakan Rapat Koordinasi 

Persiapan Pelaksanaan Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan Tahun 2022. Salah 

satu upayanya dengan mengimplementasikan Lompatan Ke-3 dari 9 Lompatan 

Ketenagakerjaan yaitu Transformasi Perluasan Kesempatan Kerja melalui kegiatan perluasan 

kesempatan kerja berbasis kawasan," kata Suhartono di Tangerang, Selasa (2/8/2022). Ia 

membeberkan, pada tahun 2022 ini, sebanyak 15 kawasan telah dipilih berdasarkan kriteria 

yang tertera dalam Kepmen Nomor 38 Tahun 2022 yaitu Kawasan Wisata Super Prioritas, 

Daerah 3T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal), Kawasan Perkotaan, dan Kawasan Berbasis 

Potensi Unggulan Daerah; Berbasis Afirmasi (Provinsi Papua & Papua Barat, Daerah Kantong 

Pekerja Migran Indonesia, Daerah dengan Tingkat Pengangguran Tinggi dan Kemiskinan 

Ekstrim, dan Daerah Rawan Bencana).  

 

Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan 

Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) mengadakan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan 

Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan Tahun 2022.Direktur Jenderal Binapenta & PKK 

Kemnaker, Suhartono mengatakan, kegiatan perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan tahun 2022 

merupakan upaya untuk mengurangi pengangguran dan menciptakan alternatif peluang untuk 

masyarakat ekonomi kecil dan menengah yang menjadi bagian paling besar dalam struktur ekonomi 

bangsa ini."Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya mengurangi pengangguran dan menciptakan 

peluang ekonomi untuk masyarakat. Salah satu upayanya dengan mengimplementasikan Lompatan Ke-

3 dari 9 Lompatan Ketenagakerjaan yaitu Transformasi Perluasan Kesempatan Kerja melalui kegiatan 

perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan," kata Suhartono di Tangerang, Selasa 

(2/8/2022).Suhartono mengemukakan bahwa kegiatan perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan 

yang telah dimulai pada tahun 2021 ini sudah dilakukan penyusunan grand design dan pilot project-nya 

di 5 lokasi. Dalam hal pelaksanaan kegiatan tersebut, Kemnaker berkolaborasi dengan IPB 

University.Menurutnya, pada tahun 2021 pilot project telah diujicobakan di 5 kawasan, yaitu Kawasan 

Perhutanan Sosial Teluk Jambe di Kabupaten Karawang, Kawasan Agrowisata Lido di Kabupaten 

Sukabumi, Kawasan Agroforestry Dataran Tinggi Dieng di Kabupaten Batang dan Banjarnegara, Kawasan 

Agromaritim Teluk Weda diKabupaten Halmahera Tengah, dan Kawasan Agroeduwisata Lembah 

Mbencirang di Kabupaten Mojokerto."Kelima kawasan tersebut memiliki karakteristik dan kekhasan 

masing-masing dari pentagonal asetnya, dan juga memiliki kemampuan berintegrasi dengan potensi dan 

rencana pengembangan masing-masing kawasan. Ini diharapkan menjadi tolak ukur dan model 

pengembangan perluasan kesempatan kerja pada rentang tiga tahun mendatang hingga tahun 2024," 

ucap Suhartono.Ia membeberkan, pada tahun 2022 ini, sebanyak 15 kawasan telah dipilih berdasarkan 

kriteria yang tertera dalam Kepmen Nomor 38 Tahun 2022 yaitu Kawasan Wisata Super Prioritas, Daerah 
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3T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal), Kawasan Perkotaan, dan Kawasan Berbasis Potensi Unggulan 

Daerah; Berbasis Afirmasi (Provinsi Papua & Papua Barat, Daerah Kantong Pekerja Migran Indonesia, 

Daerah dengan Tingkat Pengangguran Tinggi dan Kemiskinan Ekstrim, dan Daerah Rawan 

Bencana)."Daerah-daerah yang terpilih merupakan representasi dari kriteria tersebut dan dinyatakan 

memenuhi kualifikasi oleh tim identifikasi yang terdiri dari unsur Kemenaker dan IPB University," 

ucapnya.Meski demikian, katanya, untuk menjalankan agenda besar tersebut diperlukan kerja sama 

multipihak yaitu pemerintah, akademisi, dunia bisnis dan industri serta masyarakat pada umumnya. 

Diperlukan sinergitas dalam implementasinya, konektivitas dan daya dukung yang mampu 

memaksimalkan potensi kawasan menjadi kunci akselerasi dan keberhasilan kegiatan ini."Kolaborasi dan 

kontribusi seluruh stakeholder, bahkan sinergitas lintas Kementerian/Lembaga serta organisasi 

masyarakat, sektor swasta dan lembaga keuangan, serta civitas akademika yang dilakukan dengan baik 

dari level nasional hingga level kawasan dan pedesaan menjadi pendorong keberhasilan implementasi 

perluasan kesempatan kerja dengan model ini," ucapnya 
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Title Siapkan 280 Lowongan Kerja, Pemprov Jawa Tengah dan 

Kemnaker Gelar Virtual Job Fair - Dobrak 

Author Reza Fauzan 

Media Dobrak.co Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.dobrak.co/news/pr-934050004/siapkan-280-lowongan-kerja-pemprov-jateng-

dan-kemnaker-gelar-virtual-job-fair 

Summary Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jawa Tengah) dan Kementerian 

Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) menggelar Virtual Job Fair Akbar Jawa Tengah 2022. Sub 

Koordinator Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Jawa Tengah Ardi Nugroho 

mengatakan, hingga Rabu siang pukul 13.00 WIB, sudah ada 1.973 pelamar yang mendaftar 

pada kegiatan tersebut. Ia menyebut, ajang ini merupakan kerja sama Pemprov Jawa Tengah 

dengan Kemnaker RI. Jawa Tengah menjadi satu di antara banyak provinsi yang ditunjuk, 

mengingat daerah yang dipimpin oleh Ganjar Pranowo ini, memiliki perkembangan 

perusahaan yang banyak dan berlimpahnya potensi tenaga kerja. 

 

 

 

 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jawa Tengah) dan Kementerian Ketenagakerjaan ( 

Kemnaker ) menggelar Virtual Job Fair Akbar Jawa Tengah 2022. Agenda ini rencananya akan 

diselenggarakan 4-5 Agustus dan akan menyediakan 280 judul lowongan kerja, dengan 11 ribu kebutuhan 

tenaga kerja. Ajang itu dapat diakses melalui jobfair.kemnaker.go.id. Sub Koordinator Penempatan 

Tenaga Kerja Disnakertrans Jawa Tengah Ardi Nugroho mengatakan, hingga Rabu siang pukul 13.00 WIB, 

sudah ada 1.973 pelamar yang mendaftar pada kegiatan tersebut. Ia menyebut, ajang ini merupakan 

kerja sama Pemprov Jawa Tengah dengan Kemnaker RI. Beberapa perusahaan yang ikut serta, di 

antaranya pariwisata, manufaktur, dan perbankan. Adapula perusahaan padat karya, seperti alas sepatu 

serta garmen."Kegiatan ini menggunakan aplikasi ketenagakerjaan milik Kemenaker RI lewat 

jobfair.kemnaker.go.id. Sampai tanggal 3 Agustus, jam satu siang (pukul 13.00) sudah ada 54 perusahaan 

yang bergabung dengan judul lowongan 280, dan perkiraan kebutuhan tenaga kerja 11 ribu orang," 

ujarnya, dihubungi melalui telepon Rabu (3/8/2022). Untuk bisa mendaftar pencari kerja bisa menuju 

pada tautan siapkerja.kemnaker.go.id. Sementara, daftar perusahaan penyedia kerja dapat dilihat pada 

jobfair.kemnaker.go.id. Ia menyebut, job fair ini adalah pilot project dari Kemnaker RI. Jawa Tengah 

menjadi satu di antara banyak provinsi yang ditunjuk, mengingat daerah yang dipimpin oleh Ganjar 
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Pranowo ini, memiliki perkembangan perusahaan yang banyak dan berlimpahnya potensi tenaga 

kerja.Pantauan Disnakertrans Jawa Tengah, potensi pencari kerja di Jawa Tengah memang berlimpah. 

Dari aplikasi penyedia kerja E-Makaryo milik Disnakertrans, ada sekitar 300. 000 akun, dan 60 ribu 

pelamar kerja lewat platform tersebut. "Melalui Job Fair ini, kami memberikan variasi kesempatan untuk 

pencari kerja mendapat akses informasi, bagaimana tak harus hadir tapi bisa lamar pekerjaan dari 

rumah," pungkas Ardi. 
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Title 5,56 Juta Penduduk RI Miskin Ekstrem per Maret 2022 Author Berita Baru 

Media Beritabaru.news Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Negative 

Link http://beritabaru.news/5-56-juta-penduduk-ri-miskin-ekstrem-per-maret-2022-

147420.html 

Summary Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan 5,56 juta jiwa 

masuk kelompok kemiskinan ekstrem per Maret 2022. Jakarta, CNN Indonesia--. Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan total masyarakat yang 

masuk kategori kemiskinan ekstrem mencapai 5,59 juta per Maret 2022. Lalu, turun menjadi 

2,04 persen pada Maret 2022. "Kemudian kemiskinan ekstrem pada 2021 ada 2,14 persen 

dan Maret 2022 turun ke 2,04 persen dengan standar kemiskinan 11.633. 

 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan 5,56 juta jiwa masuk 

kelompok kemiskinan ekstrem per Maret 2022. Ilustrasi. (CNNIndonesia/Adhi Wicaksono).Jakarta, CNN 

Indonesia --Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan total masyarakat 

yang masuk kategori kemiskinan ekstrem mencapai 5,59 juta per Maret 2022.Airlangga mengatakan 

tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 2,14 persen pada 2021. Lalu, turun menjadi 2,04 persen pada Maret 

2022."Kemudian kemiskinan ekstrem pada 2021 ada 2,14 persen dan Maret 2022 turun ke 2,04 persen 

dengan standar kemiskinan 11.633. Jadi jumlah orangnya sekitar 5,59 juta orang," ungkap Airlangga 

dalam konferensi pers, Rabu (3/8).Ia mengklaim jumlah orang yang masuk kelompok kemiskinan ekstrem 

turun seiring dengan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang terus dilakukan pemerintah."Dengan 

program yang dilakukan dan perlindungan sosial, ini terlihat sudah ada perbaikan," terang 

Airlangga.Sementara, Airlangga mengatakan pemerintah mengalokasikan dana untuk pemberdayaan 

sebesar Rp95 triliun, perlindungan sosial Rp400 triliun, dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 

sekitar Rp600 triliun.Kemudian, APBD menganggarkan dana untuk mengatasi kemiskinan ekstrem 

sebesar Rp49,93 triliun. Rinciannya, dana di pemerintah provinsi Rp18,5 triliun dan kabupaten Rp30 

triliun.Pemerintah juga meminta swasta untuk turun tangan mengatasi kemiskinan ekstrem di Indonesia. 

Perusahaan swasta bisa menganggarkan dana CSR untuk melakukan pemberdayaan kepada 

masyarakat."Jadi akan ada dikerjasamakan baik BUMN maupun swasta berupa CSR dengan kewajiban 

melakukan upaya pemberdayaan dengan CSR mereka dengan radius 5 km di sekitar wilayah ekonomi 

mereka, sehingga akan mengakselerasi program penanganan kemiskinan ekstrem," jelas 

Airlangga.Kemiskinan ekstrem merupakan istilah yang mengacu pada Bank Dunia dan Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) di mana pendapatan sebesar US$1,9 purchasing power parity (PPP) per 

hari.Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menerbitkan aturan main untuk menghapus kemiskinan 

ekstrem di Indonesia.Hal itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang 

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.Jokowi memberikan instruksi kepada 22 menteri untuk 

menangani kemiskinan ekstrem di Tanah Air.Beberapa di antaranya adalah menteri koordinator bidang 

pembangunan manusia dan kebudayaan, menteri koordinator bidang perekonomian, menteri kesehatan, 

menteri ketenagakerjaan, menteri agama, dan menteri pertanian.[Gambas:Video CNN] 
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Title 5,56 Juta Penduduk RI Miskin Ekstrem per Maret 2022 Author CNN Indonesia 

Media Cnn Indonesia Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Negative 

Link http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220803150624-532-829810/556-juta-

penduduk-ri-miskin-ekstrem-per-maret-2022 

Summary Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan total masyarakat 

yang masuk kategori kemiskinan ekstrem mencapai 5,59 juta per Maret 2022. Lalu, turun 

menjadi 2,04 persen pada Maret 2022. "Kemudian kemiskinan ekstrem pada 2021 ada 2,14 

persen dan Maret 2022 turun ke 2,04 persen dengan standar kemiskinan 11.633. Airlangga 

mengatakan tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 2,14 persen pada 2021. 

 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan total masyarakat yang masuk 

kategori kemiskinan ekstrem mencapai 5,59 juta per Maret 2022.Airlangga mengatakan tingkat 

kemiskinan ekstrem sebesar 2,14 persen pada 2021. Lalu, turun menjadi 2,04 persen pada Maret 

2022."Kemudian kemiskinan ekstrem pada 2021 ada 2,14 persen dan Maret 2022 turun ke 2,04 persen 

dengan standar kemiskinan 11.633. Jadi jumlah orangnya sekitar 5,59 juta orang," ungkap Airlangga 

dalam konferensi pers, Rabu (3/8).Ia mengklaim jumlah orang yang masuk kelompok kemiskinan ekstrem 

turun seiring dengan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang terus dilakukan pemerintah."Dengan 

program yang dilakukan dan perlindungan sosial, ini terlihat sudah ada perbaikan," terang 

Airlangga.Sementara, Airlangga mengatakan pemerintah mengalokasikan dana untuk pemberdayaan 

sebesar Rp95 triliun, perlindungan sosial Rp400 triliun, dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 

sekitar Rp600 triliun.Kemudian, APBD menganggarkan dana untuk mengatasi kemiskinan ekstrem 

sebesar Rp49,93 triliun. Rinciannya, dana di pemerintah provinsi Rp18,5 triliun dan kabupaten Rp30 

triliun.Pemerintah juga meminta swasta untuk turun tangan mengatasi kemiskinan ekstrem di Indonesia. 

Perusahaan swasta bisa menganggarkan dana CSR untuk melakukan pemberdayaan kepada 

masyarakat."Jadi akan ada dikerjasamakan baik BUMN maupun swasta berupa CSR dengan kewajiban 

melakukan upaya pemberdayaan dengan CSR mereka dengan radius 5 km di sekitar wilayah ekonomi 

mereka, sehingga akan mengakselerasi program penanganan kemiskinan ekstrem," jelas 

Airlangga.Kemiskinan ekstrem merupakan istilah yang mengacu pada Bank Dunia dan Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) di mana pendapatan sebesar US$1,9 purchasing power parity (PPP) per 

hari.Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menerbitkan aturan main untuk menghapus kemiskinan 

ekstrem di Indonesia.Hal itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang 

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.Jokowi memberikan instruksi kepada 22 menteri untuk 

menangani kemiskinan ekstrem di Tanah Air.Beberapa di antaranya adalah menteri koordinator bidang 

pembangunan manusia dan kebudayaan, menteri koordinator bidang perekonomian, menteri kesehatan, 

menteri ketenagakerjaan, menteri agama, dan menteri pertanian. 
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Title Antusiasme calon PMI di Lombok Tengah tujuan Malaysia 

masih meningkat 

Author Redaktur Pelaksana 

Media Antara Kaltara Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Neutral 

Link http://kaltara.antaranews.com/nasional/berita/3036537/antusiasme-calon-pmi-di-

lombok-tengah-tujuan-malaysia-masih-meningkat 

Summary Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menyatakan antusiasme 

calon pekerja migran Indonesia (CPMI) di daerah setempat untuk bekerja ke luar negeri 

dengan tujuan Malaysia semakin meningkat. "Setelah dibuka kembali pengiriman calon PMI 

tujuan Malaysia, antusiasme warga untuk berangkat ke luar negeri cukup tinggi," kata 

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, H Reman di 

Praya, Rabu. Penempatan CPMI ke Malaysia sempat dihentikan sementara, namun sejak 

awal Agustus telah mulai dibuka kembali. Jumlah CPMI di Lombok Tengah yang telah 

terdaftar atau memiliki ID sebanyak 2.085 orang untuk semua negara. 

 

 

 

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menyatakan antusiasme calon pekerja 

migran Indonesia (CPMI) di daerah setempat untuk bekerja ke luar negeri dengan tujuan Malaysia 

semakin meningkat. "Setelah dibuka kembali pengiriman calon PMI tujuan Malaysia, antusiasme warga 

untuk berangkat ke luar negeri cukup tinggi," kata Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Lombok Tengah, H Reman di Praya, Rabu. Penempatan CPMI ke Malaysia sempat dihentikan 

sementara, namun sejak awal Agustus telah mulai dibuka kembali. Sehingga saat ini setiap hari ada saja 

yang datang untuk mendaftar. Pendaftaran CPMI saat ini dibatasi, karena tingginya minat warga yang 

akan bekerja ke luar Negeri. "Untuk proses verifikasi kita batasi. Satu perusahaan kita berikan kuota 20 

orang dan dalam sehari bisa mencapai 140 CPMI yang ikut verifikasi. Kalau sebelum dibuka, sekitar 30 

orang yang daftar," katanya. Jumlah CPMI di Lombok Tengah yang telah terdaftar atau memiliki ID 

sebanyak 2.085 orang untuk semua negara. Namun, yang paling dominan saat ini CPMI tujuan Malaysia 

sebanyak 1.415 orang, tujuan Taiwan 500 orang dan Arab Saudi 235 orang. "Ini data hingga Bulan Juli," 

katanya. Para CPMI yang telah terdaftar itu, selanjutnya mereka akan membuat paspor dan pengajuan 

visa, setelah itu baru bisa diterbangkan menuju negara tujuan. "Berapa CPMI yang telah terbang, data 

masih belum di rekap. Karena mereka diberangkatkan oleh masing-masing perusahaan," katanya. 
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Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan Indonesia menghentikan 

sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia, karena tidak 

mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal (one channel system) pada 1 

April 2022. Kedua negara telah menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor 

Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem satu kanal sebagai 

satu-satunya cara menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia. Namun, kata Menaker Ida, 

perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih menerapkan sistem di luar 

sistem yang telah disepakati bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO) yang dikelola 

Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia. "Hal ini tentu tidak sesuai 

dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara, karena penempatan seharusnya menggunakan one 

channel system," katanya. Penggunaan SMO membuat posisi tenaga kerja Indonesia (TKI) menjadi rentan 

tereksploitasi, karena tidak sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia dan tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar. "Terkait hal tersebut, KBRI di 

Kuala Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara waktu 

penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk komitmen 

untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," katanya. 
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Title Antusiasme calon PMI di Lombok Tengah tujuan Malaysia masih 

meningkat 

Author Januar - Aug - 

Media Antara Kalteng Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Neutral 

Link http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3036537/antusiasme-calon-pmi-di-

lombok-tengah-tujuan-malaysia-masih-meningkat 

Summary Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menyatakan antusiasme 

calon pekerja migran Indonesia (CPMI) di daerah setempat untuk bekerja ke luar negeri 

dengan tujuan Malaysia semakin meningkat. "Setelah dibuka kembali pengiriman calon PMI 

tujuan Malaysia, antusiasme warga untuk berangkat ke luar negeri cukup tinggi," kata 

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, H Reman di 

Praya, Rabu.  

 

 

 

 Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menyatakan antusiasme calon pekerja 

migran Indonesia (CPMI) di daerah setempat untuk bekerja ke luar negeri dengan tujuan Malaysia 

semakin meningkat. "Setelah dibuka kembali pengiriman calon PMI tujuan Malaysia, antusiasme warga 

untuk berangkat ke luar negeri cukup tinggi," kata Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Lombok Tengah, H Reman di Praya, Rabu. Penempatan CPMI ke Malaysia sempat dihentikan 

sementara, namun sejak awal Agustus telah mulai dibuka kembali. Sehingga saat ini setiap hari ada saja 

yang datang untuk mendaftar. Pendaftaran CPMI saat ini dibatasi, karena tingginya minat warga yang 

akan bekerja ke luar Negeri. "Untuk proses verifikasi kita batasi. Satu perusahaan kita berikan kuota 20 

orang dan dalam sehari bisa mencapai 140 CPMI yang ikut verifikasi. Kalau sebelum dibuka, sekitar 30 

orang yang daftar," katanya. Jumlah CPMI di Lombok Tengah yang telah terdaftar atau memiliki ID 

sebanyak 2.085 orang untuk semua negara. Namun, yang paling dominan saat ini CPMI tujuan Malaysia 

sebanyak 1.415 orang, tujuan Taiwan 500 orang dan Arab Saudi 235 orang. "Ini data hingga Bulan Juli," 

katanya. Para CPMI yang telah terdaftar itu, selanjutnya mereka akan membuat paspor dan pengajuan 

visa, setelah itu baru bisa diterbangkan menuju negara tujuan. "Berapa CPMI yang telah terbang, data 

masih belum di rekap. Karena mereka diberangkatkan oleh masing-masing perusahaan," katanya. 

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan Indonesia menghentikan 

sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia, karena tidak 
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mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal (one channel system) pada 1 

April 2022. Kedua negara telah menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor 

Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem satu kanal sebagai 

satu-satunya cara menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia. Namun, kata Menaker Ida, 

perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih menerapkan sistem di luar 

sistem yang telah disepakati bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO) yang dikelola 

Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia. "Hal ini tentu tidak sesuai 

dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara, karena penempatan seharusnya menggunakan one 

channel system," katanya. Penggunaan SMO membuat posisi tenaga kerja Indonesia (TKI) menjadi rentan 

tereksploitasi, karena tidak sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia dan tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar. "Terkait hal tersebut, KBRI di 

Kuala Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara waktu 

penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk komitmen 

untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," katanya. Pemerintah Kabupaten 

Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menyatakan antusiasme calon pekerja migran Indonesia (CPMI) 

di daerah setempat untuk bekerja ke luar negeri dengan tujuan Malaysia semakin meningkat. "Setelah 

dibuka kembali pengiriman calon PMI tujuan Malaysia, antusiasme warga untuk berangkat ke luar negeri 

cukup tinggi," kata Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, H Reman 

di Praya, Rabu. Penempatan CPMI ke Malaysia sempat dihentikan sementara, namun sejak awal Agustus 

telah mulai dibuka kembali. Sehingga saat ini setiap hari ada saja yang datang untuk mendaftar. 

Pendaftaran CPMI saat ini dibatasi, karena tingginya minat warga yang akan bekerja ke luar Negeri. 

"Untuk proses verifikasi kita batasi. Satu perusahaan kita berikan kuota 20 orang dan dalam sehari bisa 

mencapai 140 CPMI yang ikut verifikasi. Kalau sebelum dibuka, sekitar 30 orang yang daftar," katanya. 

Jumlah CPMI di Lombok Tengah yang telah terdaftar atau memiliki ID sebanyak 2.085 orang untuk semua 

negara. Namun, yang paling dominan saat ini CPMI tujuan Malaysia sebanyak 1.415 orang, tujuan Taiwan 

500 orang dan Arab Saudi 235 orang. "Ini data hingga Bulan Juli," katanya. Para CPMI yang telah terdaftar 

itu, selanjutnya mereka akan membuat paspor dan pengajuan visa, setelah itu baru bisa diterbangkan 

menuju negara tujuan. "Berapa CPMI yang telah terbang, data masih belum di rekap. Karena mereka 

diberangkatkan oleh masing-masing perusahaan," katanya. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah menyatakan Indonesia menghentikan sementara penempatan pekerja migran 

Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia, karena tidak mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk 

menerapkan sistem satu kanal (one channel system) pada 1 April 2022. Kedua negara telah 

menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 

April 2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara 

menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia. Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di 

Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah 

disepakati bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO) yang dikelola Kementerian Dalam 

Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia. "Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan 

dan komitmen kedua negara, karena penempatan seharusnya menggunakan one channel system," 

katanya. Penggunaan SMO membuat posisi tenaga kerja Indonesia (TKI) menjadi rentan tereksploitasi, 

karena tidak sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia dan tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar. "Terkait hal tersebut, KBRI di Kuala 

Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara waktu 

penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk komitmen 

untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," katanya. 
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Title Antusiasme calon PMI di Lombok Tengah tujuan Malaysia masih 

meningkat 

Author Akhyar Rosidi 

Media Antara Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.antaranews.com/berita/3036537/antusiasme-calon-pmi-di-lombok-tengah-

tujuan-malaysia-masih-meningkat 

Summary Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menyatakan antusiasme 

calon pekerja migran Indonesia (CPMI) di daerah setempat untuk bekerja ke luar negeri 

dengan tujuan Malaysia semakin meningkat. "Setelah dibuka kembali pengiriman calon PMI 

tujuan Malaysia, antusiasme warga untuk berangkat ke luar negeri cukup tinggi," kata 

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, H Reman di 

Praya, Rabu. Penempatan CPMI ke Malaysia sempat dihentikan sementara, namun sejak 

awal Agustus telah mulai dibuka kembali. Jumlah CPMI di Lombok Tengah yang telah 

terdaftar atau memiliki ID sebanyak 2.085 orang untuk semua negara. 

 

 

 

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menyatakan antusiasme calon pekerja 

migran Indonesia (CPMI) di daerah setempat untuk bekerja ke luar negeri dengan tujuan Malaysia 

semakin meningkat."Setelah dibuka kembali pengiriman calon PMI tujuan Malaysia, antusiasme warga 

untuk berangkat ke luar negeri cukup tinggi," kata Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Lombok Tengah, H Reman di Praya, Rabu.Penempatan CPMI ke Malaysia sempat dihentikan 

sementara, namun sejak awal Agustus telah mulai dibuka kembali. Sehingga saat ini setiap hari ada saja 

yang datang untuk mendaftar. Pendaftaran CPMI saat ini dibatasi, karena tingginya minat warga yang 

akan bekerja ke luar Negeri."Untuk proses verifikasi kita batasi. Satu perusahaan kita berikan kuota 20 

orang dan dalam sehari bisa mencapai 140 CPMI yang ikut verifikasi. Kalau sebelum dibuka, sekitar 30 

orang yang daftar," katanya.Jumlah CPMI di Lombok Tengah yang telah terdaftar atau memiliki ID 

sebanyak 2.085 orang untuk semua negara. Namun, yang paling dominan saat ini CPMI tujuan Malaysia 

sebanyak 1.415 orang, tujuan Taiwan 500 orang dan Arab Saudi 235 orang."Ini data hingga Bulan Juli," 

katanya.Para CPMI yang telah terdaftar itu, selanjutnya mereka akan membuat paspor dan pengajuan 

visa, setelah itu baru bisa diterbangkan menuju negara tujuan."Berapa CPMI yang telah terbang, data 

masih belum di rekap. Karena mereka diberangkatkan oleh masing-masing perusahaan," 
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katanya.Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan Indonesia 

menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia, 

karena tidak mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal (one channel 

system) pada 1 April 2022.Kedua negara telah menandatangani MoU tentang Penempatan dan 

Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan penempatan lewat 

sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.Namun, kata 

Menaker Ida, perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih menerapkan 

sistem di luar sistem yang telah disepakati bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO) yang 

dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia."Hal ini tentu tidak 

sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara, karena penempatan seharusnya menggunakan 

one channel system," katanya.Penggunaan SMO membuat posisi tenaga kerja Indonesia (TKI) menjadi 

rentan tereksploitasi, karena tidak sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia dan tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar."Terkait hal tersebut, 

KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara 

waktu penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk 

komitmen untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," katanya.* 
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Title Antusiasme calon PMI di Lombok Tengah tujuan Malaysia masih 

meningkat 

Author Israr Itah 

Media Antara Jateng Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Neutral 

Link http://jateng.antaranews.com/nasional/berita/3036537/antusiasme-calon-pmi-di-lombok-

tengah-tujuan-malaysia-masih-meningkat 

Summary Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menyatakan antusiasme 

calon pekerja migran Indonesia (CPMI) di daerah setempat untuk bekerja ke luar negeri 

dengan tujuan Malaysia semakin meningkat. "Setelah dibuka kembali pengiriman calon PMI 

tujuan Malaysia, antusiasme warga untuk berangkat ke luar negeri cukup tinggi," kata 

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, H Reman di 

Praya, Rabu.  

 

 

 

 Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menyatakan antusiasme calon pekerja 

migran Indonesia (CPMI) di daerah setempat untuk bekerja ke luar negeri dengan tujuan Malaysia 

semakin meningkat."Setelah dibuka kembali pengiriman calon PMI tujuan Malaysia, antusiasme warga 

untuk berangkat ke luar negeri cukup tinggi," kata Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Lombok Tengah, H Reman di Praya, Rabu. Penempatan CPMI ke Malaysia sempat dihentikan 

sementara, namun sejak awal Agustus telah mulai dibuka kembali. Sehingga saat ini setiap hari ada saja 

yang datang untuk mendaftar. Pendaftaran CPMI saat ini dibatasi, karena tingginya minat warga yang 

akan bekerja ke luar Negeri."Untuk proses verifikasi kita batasi. Satu perusahaan kita berikan kuota 20 

orang dan dalam sehari bisa mencapai 140 CPMI yang ikut verifikasi. Kalau sebelum dibuka, sekitar 30 

orang yang daftar," katanya. Jumlah CPMI di Lombok Tengah yang telah terdaftar atau memiliki ID 

sebanyak 2.085 orang untuk semua negara. Namun, yang paling dominan saat ini CPMI tujuan Malaysia 

sebanyak 1.415 orang, tujuan Taiwan 500 orang dan Arab Saudi 235 orang."Ini data hingga Bulan Juli," 

katanya. Para CPMI yang telah terdaftar itu, selanjutnya mereka akan membuat paspor dan pengajuan 

visa, setelah itu baru bisa diterbangkan menuju negara tujuan."Berapa CPMI yang telah terbang, data 

masih belum di rekap. Karena mereka diberangkatkan oleh masing-masing perusahaan," 

katanya.Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan Indonesia 

menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia, 
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karena tidak mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal (one channel 

system) pada 1 April 2022. Kedua negara telah menandatangani MoU tentang Penempatan dan 

Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan penempatan lewat 

sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.Namun, kata 

Menaker Ida, perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih menerapkan 

sistem di luar sistem yang telah disepakati bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO) yang 

dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia."Hal ini tentu tidak 

sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara, karena penempatan seharusnya menggunakan 

one channel system," katanya. Penggunaan SMO membuat posisi tenaga kerja Indonesia (TKI) menjadi 

rentan tereksploitasi, karena tidak sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia dan tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar."Terkait hal tersebut, 

KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara 

waktu penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk 

komitmen untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," katanya.* Pemerintah 

Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menyatakan antusiasme calon pekerja migran 

Indonesia (CPMI) di daerah setempat untuk bekerja ke luar negeri dengan tujuan Malaysia semakin 

meningkat."Setelah dibuka kembali pengiriman calon PMI tujuan Malaysia, antusiasme warga untuk 

berangkat ke luar negeri cukup tinggi," kata Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Lombok Tengah, H Reman di Praya, Rabu. Penempatan CPMI ke Malaysia sempat dihentikan sementara, 

namun sejak awal Agustus telah mulai dibuka kembali. Sehingga saat ini setiap hari ada saja yang datang 

untuk mendaftar. Pendaftaran CPMI saat ini dibatasi, karena tingginya minat warga yang akan bekerja ke 

luar Negeri."Untuk proses verifikasi kita batasi. Satu perusahaan kita berikan kuota 20 orang dan dalam 

sehari bisa mencapai 140 CPMI yang ikut verifikasi. Kalau sebelum dibuka, sekitar 30 orang yang daftar," 

katanya. Jumlah CPMI di Lombok Tengah yang telah terdaftar atau memiliki ID sebanyak 2.085 orang 

untuk semua negara. Namun, yang paling dominan saat ini CPMI tujuan Malaysia sebanyak 1.415 orang, 

tujuan Taiwan 500 orang dan Arab Saudi 235 orang."Ini data hingga Bulan Juli," katanya. Para CPMI yang 

telah terdaftar itu, selanjutnya mereka akan membuat paspor dan pengajuan visa, setelah itu baru bisa 

diterbangkan menuju negara tujuan."Berapa CPMI yang telah terbang, data masih belum di rekap. 

Karena mereka diberangkatkan oleh masing-masing perusahaan," katanya.Sebelumnya, Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan Indonesia menghentikan sementara penempatan 

pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia, karena tidak mengikuti kesepakatan dalam 

MoU untuk menerapkan sistem satu kanal (one channel system) pada 1 April 2022. Kedua negara telah 

menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 

April 2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara 

menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di 

Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah 

disepakati bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO) yang dikelola Kementerian Dalam 

Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia."Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan 

komitmen kedua negara, karena penempatan seharusnya menggunakan one channel system," katanya. 

Penggunaan SMO membuat posisi tenaga kerja Indonesia (TKI) menjadi rentan tereksploitasi, karena 

tidak sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan 

tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar."Terkait hal tersebut, KBRI di Kuala Lumpur 

merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara waktu penempatan PMI 

di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk komitmen untuk menutup 

mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," katanya.* 
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Title Antusiasme calon PMI di Lombok Tengah tujuan Malaysia masih 

meningkat 

Author _noname 

Media Antara Sulteng Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Neutral 

Link http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3036537/antusiasme-calon-pmi-di-

lombok-tengah-tujuan-malaysia-masih-meningkat 

Summary Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menyatakan antusiasme 

calon pekerja migran Indonesia (CPMI) di daerah setempat untuk bekerja ke luar negeri 

dengan tujuan Malaysia semakin meningkat. "Setelah dibuka kembali pengiriman calon PMI 

tujuan Malaysia, antusiasme warga untuk berangkat ke luar negeri cukup tinggi," kata 

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, H Reman di 

Praya, Rabu. Penempatan CPMI ke Malaysia sempat dihentikan sementara, namun sejak 

awal Agustus telah mulai dibuka kembali. Jumlah CPMI di Lombok Tengah yang telah 

terdaftar atau memiliki ID sebanyak 2.085 orang untuk semua negara. 

 

 

 

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menyatakan antusiasme calon pekerja 

migran Indonesia (CPMI) di daerah setempat untuk bekerja ke luar negeri dengan tujuan Malaysia 

semakin meningkat."Setelah dibuka kembali pengiriman calon PMI tujuan Malaysia, antusiasme warga 

untuk berangkat ke luar negeri cukup tinggi," kata Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Lombok Tengah, H Reman di Praya, Rabu.Penempatan CPMI ke Malaysia sempat dihentikan 

sementara, namun sejak awal Agustus telah mulai dibuka kembali. Sehingga saat ini setiap hari ada saja 

yang datang untuk mendaftar. Pendaftaran CPMI saat ini dibatasi, karena tingginya minat warga yang 

akan bekerja ke luar Negeri."Untuk proses verifikasi kita batasi. Satu perusahaan kita berikan kuota 20 

orang dan dalam sehari bisa mencapai 140 CPMI yang ikut verifikasi. Kalau sebelum dibuka, sekitar 30 

orang yang daftar," katanya.Jumlah CPMI di Lombok Tengah yang telah terdaftar atau memiliki ID 

sebanyak 2.085 orang untuk semua negara. Namun, yang paling dominan saat ini CPMI tujuan Malaysia 

sebanyak 1.415 orang, tujuan Taiwan 500 orang dan Arab Saudi 235 orang."Ini data hingga Bulan Juli," 

katanya.Para CPMI yang telah terdaftar itu, selanjutnya mereka akan membuat paspor dan pengajuan 

visa, setelah itu baru bisa diterbangkan menuju negara tujuan."Berapa CPMI yang telah terbang, data 

masih belum di rekap. Karena mereka diberangkatkan oleh masing-masing perusahaan," 
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katanya.Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan Indonesia 

menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia, 

karena tidak mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal (one channel 

system) pada 1 April 2022.Kedua negara telah menandatangani MoU tentang Penempatan dan 

Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan penempatan lewat 

sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.Namun, kata 

Menaker Ida, perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih menerapkan 

sistem di luar sistem yang telah disepakati bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO) yang 

dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia."Hal ini tentu tidak 

sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara, karena penempatan seharusnya menggunakan 

one channel system," katanya.Penggunaan SMO membuat posisi tenaga kerja Indonesia (TKI) menjadi 

rentan tereksploitasi, karena tidak sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia dan tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar."Terkait hal tersebut, 

KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara 

waktu penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk 

komitmen untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," katanya.* 
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Title Antusiasme calon PMI di Lombok Tengah tujuan Malaysia masih 

meningkat 

Author _noname 

Media Antara Papua Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Neutral 

Link http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3036537/antusiasme-calon-pmi-di-lombok-

tengah-tujuan-malaysia-masih-meningkat 

Summary Praya, Lombok Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menyatakan 

antusiasme calon pekerja migran Indonesia (CPMI) di daerah setempat untuk bekerja ke luar 

negeri dengan tujuan Malaysia semakin meningkat. "Setelah dibuka kembali pengiriman 

calon PMI tujuan Malaysia, antusiasme warga untuk berangkat ke luar negeri cukup tinggi," 

kata Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, H Reman 

di Praya, Rabu. Penempatan CPMI ke Malaysia sempat dihentikan sementara, namun sejak 

awal Agustus telah mulai dibuka kembali. Jumlah CPMI di Lombok Tengah yang telah 

terdaftar atau memiliki ID sebanyak 2.085 orang untuk semua negara. 

 

 

 

Praya, Lombok Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menyatakan antusiasme 

calon pekerja migran Indonesia (CPMI) di daerah setempat untuk bekerja ke luar negeri dengan tujuan 

Malaysia semakin meningkat."Setelah dibuka kembali pengiriman calon PMI tujuan Malaysia, antusiasme 

warga untuk berangkat ke luar negeri cukup tinggi," kata Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Lombok Tengah, H Reman di Praya, Rabu.Penempatan CPMI ke Malaysia sempat dihentikan 

sementara, namun sejak awal Agustus telah mulai dibuka kembali. Sehingga saat ini setiap hari ada saja 

yang datang untuk mendaftar. Pendaftaran CPMI saat ini dibatasi, karena tingginya minat warga yang 

akan bekerja ke luar Negeri."Untuk proses verifikasi kita batasi. Satu perusahaan kita berikan kuota 20 

orang dan dalam sehari bisa mencapai 140 CPMI yang ikut verifikasi. Kalau sebelum dibuka, sekitar 30 

orang yang daftar," katanya.Jumlah CPMI di Lombok Tengah yang telah terdaftar atau memiliki ID 

sebanyak 2.085 orang untuk semua negara. Namun, yang paling dominan saat ini CPMI tujuan Malaysia 

sebanyak 1.415 orang, tujuan Taiwan 500 orang dan Arab Saudi 235 orang."Ini data hingga Bulan Juli," 

katanya.Para CPMI yang telah terdaftar itu, selanjutnya mereka akan membuat paspor dan pengajuan 

visa, setelah itu baru bisa diterbangkan menuju negara tujuan."Berapa CPMI yang telah terbang, data 

masih belum di rekap. Karena mereka diberangkatkan oleh masing-masing perusahaan," 
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katanya.Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan Indonesia 

menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia, 

karena tidak mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal (one channel 

system) pada 1 April 2022.Kedua negara telah menandatangani MoU tentang Penempatan dan 

Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan penempatan lewat 

sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.Namun, kata 

Menaker Ida, perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih menerapkan 

sistem di luar sistem yang telah disepakati bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO) yang 

dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia."Hal ini tentu tidak 

sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara, karena penempatan seharusnya menggunakan 

one channel system," katanya.Penggunaan SMO membuat posisi tenaga kerja Indonesia (TKI) menjadi 

rentan tereksploitasi, karena tidak sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia dan tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar."Terkait hal tersebut, 

KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara 

waktu penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk 

komitmen untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," katanya.* 
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Title Antusiasme calon PMI di Lombok Tengah tujuan Malaysia 

masih meningkat 

Author Erafzon Saptiyulda 

AS 

Media Antara Sumut Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Neutral 

Link http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3036537/antusiasme-calon-pmi-di-lombok-

tengah-tujuan-malaysia-masih-meningkat 

Summary Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menyatakan antusiasme 

calon pekerja migran Indonesia (CPMI) di daerah setempat untuk bekerja ke luar negeri 

dengan tujuan Malaysia semakin meningkat. "Setelah dibuka kembali pengiriman calon PMI 

tujuan Malaysia, antusiasme warga untuk berangkat ke luar negeri cukup tinggi," kata 

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, H Reman di 

Praya, Rabu. Penempatan CPMI ke Malaysia sempat dihentikan sementara, namun sejak 

awal Agustus telah mulai dibuka kembali. Jumlah CPMI di Lombok Tengah yang telah 

terdaftar atau memiliki ID sebanyak 2.085 orang untuk semua negara. 

 

 

 

 Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menyatakan antusiasme calon pekerja 

migran Indonesia (CPMI) di daerah setempat untuk bekerja ke luar negeri dengan tujuan Malaysia 

semakin meningkat."Setelah dibuka kembali pengiriman calon PMI tujuan Malaysia, antusiasme warga 

untuk berangkat ke luar negeri cukup tinggi," kata Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Lombok Tengah, H Reman di Praya, Rabu.Penempatan CPMI ke Malaysia sempat dihentikan 

sementara, namun sejak awal Agustus telah mulai dibuka kembali. Sehingga saat ini setiap hari ada saja 

yang datang untuk mendaftar. Pendaftaran CPMI saat ini dibatasi, karena tingginya minat warga yang 

akan bekerja ke luar Negeri."Untuk proses verifikasi kita batasi. Satu perusahaan kita berikan kuota 20 

orang dan dalam sehari bisa mencapai 140 CPMI yang ikut verifikasi. Kalau sebelum dibuka, sekitar 30 

orang yang daftar," katanya.Jumlah CPMI di Lombok Tengah yang telah terdaftar atau memiliki ID 

sebanyak 2.085 orang untuk semua negara. Namun, yang paling dominan saat ini CPMI tujuan Malaysia 

sebanyak 1.415 orang, tujuan Taiwan 500 orang dan Arab Saudi 235 orang."Ini data hingga Bulan Juli," 

katanya.Para CPMI yang telah terdaftar itu, selanjutnya mereka akan membuat paspor dan pengajuan 

visa, setelah itu baru bisa diterbangkan menuju negara tujuan."Berapa CPMI yang telah terbang, data 

masih belum di rekap. Karena mereka diberangkatkan oleh masing-masing perusahaan," 
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katanya.Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan Indonesia 

menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia, 

karena tidak mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal (one channel 

system) pada 1 April 2022.Kedua negara telah menandatangani MoU tentang Penempatan dan 

Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan penempatan lewat 

sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.Namun, kata 

Menaker Ida, perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih menerapkan 

sistem di luar sistem yang telah disepakati bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO) yang 

dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia."Hal ini tentu tidak 

sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara, karena penempatan seharusnya menggunakan 

one channel system," katanya.Penggunaan SMO membuat posisi tenaga kerja Indonesia (TKI) menjadi 

rentan tereksploitasi, karena tidak sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia dan tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar."Terkait hal tersebut, 

KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara 

waktu penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk 

komitmen untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," katanya.* 
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Title Antusiasme calon PMI di Lombok Tengah tujuan Malaysia masih 

meningkat 

Author Akhyar Rosidi 

Media Antara Riau Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Neutral 

Link http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3036537/antusiasme-calon-pmi-di-lombok-

tengah-tujuan-malaysia-masih-meningkat 

Summary Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menyatakan antusiasme 

calon pekerja migran Indonesia (CPMI) di daerah setempat untuk bekerja ke luar negeri 

dengan tujuan Malaysia semakin meningkat. "Setelah dibuka kembali pengiriman calon PMI 

tujuan Malaysia, antusiasme warga untuk berangkat ke luar negeri cukup tinggi," kata 

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, H Reman di 

Praya, Rabu. Penempatan CPMI ke Malaysia sempat dihentikan sementara, namun sejak 

awal Agustus telah mulai dibuka kembali. Jumlah CPMI di Lombok Tengah yang telah 

terdaftar atau memiliki ID sebanyak 2.085 orang untuk semua negara. 

 

 

 

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menyatakan antusiasme calon pekerja 

migran Indonesia (CPMI) di daerah setempat untuk bekerja ke luar negeri dengan tujuan Malaysia 

semakin meningkat."Setelah dibuka kembali pengiriman calon PMI tujuan Malaysia, antusiasme warga 

untuk berangkat ke luar negeri cukup tinggi," kata Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Lombok Tengah, H Reman di Praya, Rabu.Penempatan CPMI ke Malaysia sempat dihentikan 

sementara, namun sejak awal Agustus telah mulai dibuka kembali. Sehingga saat ini setiap hari ada saja 

yang datang untuk mendaftar. Pendaftaran CPMI saat ini dibatasi, karena tingginya minat warga yang 

akan bekerja ke luar Negeri."Untuk proses verifikasi kita batasi. Satu perusahaan kita berikan kuota 20 

orang dan dalam sehari bisa mencapai 140 CPMI yang ikut verifikasi. Kalau sebelum dibuka, sekitar 30 

orang yang daftar," katanya.Jumlah CPMI di Lombok Tengah yang telah terdaftar atau memiliki ID 

sebanyak 2.085 orang untuk semua negara. Namun, yang paling dominan saat ini CPMI tujuan Malaysia 

sebanyak 1.415 orang, tujuan Taiwan 500 orang dan Arab Saudi 235 orang."Ini data hingga Bulan Juli," 

katanya.Para CPMI yang telah terdaftar itu, selanjutnya mereka akan membuat paspor dan pengajuan 

visa, setelah itu baru bisa diterbangkan menuju negara tujuan."Berapa CPMI yang telah terbang, data 

masih belum di rekap. Karena mereka diberangkatkan oleh masing-masing perusahaan," 
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katanya.Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan Indonesia 

menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia, 

karena tidak mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal (one channel 

system) pada 1 April 2022.Kedua negara telah menandatangani MoU tentang Penempatan dan 

Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan penempatan lewat 

sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.Namun, kata 

Menaker Ida, perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih menerapkan 

sistem di luar sistem yang telah disepakati bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO) yang 

dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia."Hal ini tentu tidak 

sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara, karena penempatan seharusnya menggunakan 

one channel system," katanya.Penggunaan SMO membuat posisi tenaga kerja Indonesia (TKI) menjadi 

rentan tereksploitasi, karena tidak sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia dan tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar."Terkait hal tersebut, 

KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara 

waktu penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk 

komitmen untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," katanya.* 
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Title Pemerintah targetkan kemiskinan ekstrem berkurang 1 

persen per tahun 

Author Pt. Content First 
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Media Elshinta Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Negative 

Link http://elshinta.com/news/275530/2022/08/03/pemerintah-targetkan-kemiskinan-

ekstrem-berkurang-1-persen-per-tahun 

Summary Wakil Presiden Ma`ruf Amin mengatakan pemerintah telah menargetkan pengurangan 

tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 1 persen setiap tahun hingga 2024. "Saya minta kita 

fokus menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem minimal 1 poin persentase setiap tahun, 

mulai tahun 2022 ini," kata Wapres Ma'ruf Amin saat memberikan pengantar rapat di istana 

wakil presiden Jakarta, Rabu (3/8). Kemudian kemiskinan ekstrem di tahun 2021 ada 2,14 

persen dan di bulan Maret 2022 turun ke 2,04 persen jadi jumlah orangnya sekitar 5,59 juta 

orang.  

 

Wakil Presiden Ma`ruf Amin mengatakan pemerintah telah menargetkan pengurangan tingkat 

kemiskinan ekstrem sebesar 1 persen setiap tahun hingga 2024. "Saya minta kita fokus menurunkan 

tingkat kemiskinan ekstrem minimal 1 poin persentase setiap tahun, mulai tahun 2022 ini," kata Wapres 

Ma'ruf Amin saat memberikan pengantar rapat di istana wakil presiden Jakarta, Rabu (3/8). Wapres 

Ma'ruf menyampaikan hal tersebut saat memimpin rapat pleno percepatan penghapusan kemiskinan 

ekstrem selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sekaligus selaku 

koordinator pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan 

Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. "Penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024 merupakan tantangan 

sangat berat. Pengalaman global mengajarkan ada dua kunci utama penurunan kemiskinan ekstrem 

secara efektif yakni konvergensi program dan perbaikan akurasi pensasarannya," ucap Wapres. 

Pemerintah, menurut Wapres, juga sudah memiliki tiga instrumen kebijakan. Pertama, penetapan 

wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem untuk periode 2022, 2023 dan 2024 yaitu di 212 

kabupaten/kota prioritas pada 2022 dan dilanjutkan untuk seluruh kabupaten/kota untuk 2023 dan 

2024. "Kedua, Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang bersumber 

dari data pendataan keluarga BKBBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) dengan 

informasi 'by name', 'by address', dan by NIK, sosial-ekonomi keluarga yang relatif baru dan juga 

peringkat kesejahteraan keluarga," tambah Wapres. Menurut Wapres, pemanfaatan data P3KE tersebut 

untuk melengkapi data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan meningkatkan akurasi sasaran 

program untuk menjangkau keluarga miskin ekstrem yang belum mendapat program atau "exclusion 

error". "Kelompok ini agar sebisa mungkin dapat alokasi tambahan dari Kemensos, Kemendikbud dan 

Kemenag," ujar Wapres. Kebijakan ketiga adalah pelaksanaan program percepatan penghapusan 

kemiskinan ekstrem yang akan segera ditetapkan. Turun sedikit Sementara Menteri Koordinator bidang 

Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tingkat kemiskinan di Indonesia sudah mengalami 

penurunan meski hanya sedikit. "Data kita saat awal COVID-19, kemiskinan kita 9,7 persen, itu di awal 

COVID tetapi sekarang sudah turun ke 9,54 persen jadi sudah ada perbaikan. Kemudian kemiskinan 

ekstrem di tahun 2021 ada 2,14 persen dan di bulan Maret 2022 turun ke 2,04 persen jadi jumlah 

orangnya sekitar 5,59 juta orang. Dengan program yang dilakukan dan perlinsos (perlindungan sosial) 

sudah ada perbaikan demikian," papar Airlangga. Inpres No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan 
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Penghapusan Kemiskinan Ekstrem ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2022. Inpres tersebut mengamanatkan 

kepada 22 kementerian, 6 lembaga, dan pemerintah daerah (gubernur/bupati/wali kota) untuk 

mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk 

melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Ukuran tingkat kemiskinan ekstrem yang 

digunakan mengacu pada definisi Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa Bangsa, yaitu sebesar 1,9 dolar AS 

PPP (purchasing power parity) per kapita per hari, di bawah ukuran tingkat kemiskinan umum yang 

digunakan BPS yaitu sebesar 2,5 dolar AS PPP per kapita per hari. Hadir dalam rapat pleno tersebut yaitu 

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri 

Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri 

Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Selanjutnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Siti Nurbaya Bakar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim 

Iskandar, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Koperasi dan UKM Teten 

Masduki, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri 

Kementerian Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif Angela Tanoesoedibjo, Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono, Kepala Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh dan pejabat terkait lainnya. 
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Title Antusiasme calon PMI di Lombok Tengah tujuan Malaysi 

meningkat 

Author Akhyar Rosidi 

Media Antara Kalteng Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Positive 

Link http://mataram.antaranews.com/berita/209401/antusiasme-calon-pmi-di-lombok-tengah-

tujuan-malaysi-meningkat 

Summary Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menyatakan antusiasme 

calon pekerja migran Indonesia (CPMI) di daerah setempat untuk bekerja ke luar negeri 

dengan tujuan Malaysia semakin meningkat. "Setelah dibuka kembali pengiriman calon PMI 

tujuan Malaysia, antusiasme warga untuk berangkat ke luar negeri cukup tinggi," kata 

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, H Reman di 

Praya, Rabu. Jumlah CPMI di Lombok Tengah yang telah terdaftar atau memiliki ID sebanyak 

2.085 orang untuk semua negara. Com dengan judul: Antusiasme calon PMI di Lombok 

Tengah tujuan Malaysia masih meningkat. 

 

 

 

 Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menyatakan antusiasme calon pekerja 

migran Indonesia (CPMI) di daerah setempat untuk bekerja ke luar negeri dengan tujuan Malaysia 

semakin meningkat."Setelah dibuka kembali pengiriman calon PMI tujuan Malaysia, antusiasme warga 

untuk berangkat ke luar negeri cukup tinggi," kata Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Lombok Tengah, H Reman di Praya, Rabu.Penempatan CPMI ke Malaysia sempat dihentikan 

sementara, namun sejak awal Agustus telah mulai dibuka kembali. Sehingga saat ini setiap hari ada saja 

yang datang untuk mendaftar. Pendaftaran CPMI saat ini dibatasi, karena tingginya minat warga yang 

akan bekerja ke luar Negeri."Untuk proses verifikasi kita batasi. Satu perusahaan kita berikan kuota 20 

orang dan dalam sehari bisa mencapai 140 CPMI yang ikut verifikasi. Kalau sebelum dibuka, sekitar 30 

orang yang daftar," katanya.Jumlah CPMI di Lombok Tengah yang telah terdaftar atau memiliki ID 

sebanyak 2.085 orang untuk semua negara. Namun, yang paling dominan saat ini CPMI tujuan Malaysia 

sebanyak 1.415 orang, tujuan Taiwan 500 orang dan Arab Saudi 235 orang."Ini data hingga Bulan Juli," 

katanya.Para CPMI yang telah terdaftar itu, selanjutnya mereka akan membuat paspor dan pengajuan 

visa, setelah itu baru bisa diterbangkan menuju negara tujuan."Berapa CPMI yang telah terbang, data 

masih belum di rekap. Karena mereka diberangkatkan oleh masing-masing perusahaan," 
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katanya.Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan Indonesia 

menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia, 

karena tidak mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal (one channel 

system) pada 1 April 2022.Kedua negara telah menandatangani MoU tentang Penempatan dan 

Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan penempatan lewat 

sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.Namun, kata 

Menaker Ida, perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih menerapkan 

sistem di luar sistem yang telah disepakati bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO) yang 

dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia."Hal ini tentu tidak 

sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara, karena penempatan seharusnya menggunakan 

one channel system," katanya.Penggunaan SMO membuat posisi tenaga kerja Indonesia (TKI) menjadi 

rentan tereksploitasi, karena tidak sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia dan tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar."Terkait hal tersebut, 

KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara 

waktu penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk 

komitmen untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," katanya.*Berita ini telah 

tayang di Antaranews. com dengan judul: Antusiasme calon PMI di Lombok Tengah tujuan Malaysia 

masih meningkat 
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And Match' Balai Latihan Kerja Dengan Dunia Kerja/Industri 

Author _noname 

Media Benteng Sumbar Reporter  
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Link http://www.bentengsumbar.com/2022/08/pelatihan-upskilling-operator-alat.html 

Summary Pemko Sawahlunto, Sumatera Barat bekerja sama dengan Balai Pelatihan Vokasi dan 

Produktifitas Padang melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas keterampilan 

(upskilling) operator alat berat di Balai Latihan Kerja (BLK) Parambahan. Kepala Dinas 

Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMTSP-Naker) Kota Sawahlunto, 

Dwi Darmawati, pada Senin 01 Agustus 2022 menyampaikan pelatihan itu diikuti oleh 16 

orang peserta yang merupakan pembantu (helper) operator alat berat dari seluruh 

perusahaan tambang batu bara di Sawahlunto. "Tahun depan kami berencana untuk 

memberikan tujuh buah paket pelatihan operator alat berat bagi workshop di Sawahlunto 

ini," kata Hery. Wali Kota Sawahlunto Deri Asta menyebut pelatihan upskilling ini menjadi 

inovasi Pemko Sawahlunto dalam menyelenggarakan pelatihan kerja yang memenuhi unsur 

link dan match dengan dunia kerja/industri. 

 

 

 

Pemko Sawahlunto, Sumatera Barat bekerja sama dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktifitas 

Padang melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas keterampilan (upskilling) operator alat berat di 

Balai Latihan Kerja (BLK) Parambahan.Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu dan Tenaga 

Kerja (DPMTSP-Naker) Kota Sawahlunto, Dwi Darmawati, pada Senin 01 Agustus 2022 menyampaikan 

pelatihan itu diikuti oleh 16 orang peserta yang merupakan pembantu (helper) operator alat berat dari 

seluruh perusahaan tambang batu bara di Sawahlunto."Untuk yang sekarang kan sifatnya peningkatan 

kapasitas keterampilan, jadi memang yang dilatih peserta yang sudah memiliki dasar/sudah mulai 

bekerja di bidang alat berat itu. Pelatihan ini diselenggarakan dengan durasi 80 jam pelajaran, ketika 

selesai nanti mereka diberikan sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan dikeluarkan Sertifikat 

Izin Operasional (SIO)," kata Dwi.Dwi Darmawati mengatakan pelatihan upskilling itu terbilang istimewa 

karena dihadiri langsung oleh Sesditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktifitas (Binalavotas) 

Kemnaker RI Hery Budoyo."BLK Parambahan yang menjadi lokasi pelatihan upskilling kita ini sedang 

dibangun menjadi workshop otomotif kejuruan alat berat oleh Kemnaker RI. Jadi pak Sesditjen 
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Binalavotas itu mengunjungi pelatihan ini sambil meninjau progres pembangunan workshop tersebut," 

kata Dwi Darmawati.Sesditjen Binalavotas Hery Budoyo dalam sambutannya menyampaikan pelatihan 

upskilling ini sebagai bagian dari sembilan agenda lompatan Kemnaker adalah transformasi Balai Latihan 

Kerja yang dilakukan dengan meningkatkan akses dan mutu pelatihan kerja bagi para pencari kerja dan 

tenaga kerja."Tahun depan kami berencana untuk memberikan tujuh buah paket pelatihan operator alat 

berat bagi workshop di Sawahlunto ini," kata Hery.Wali Kota Sawahlunto Deri Asta menyebut pelatihan 

upskilling ini menjadi inovasi Pemko Sawahlunto dalam menyelenggarakan pelatihan kerja yang 

memenuhi unsur link dan match dengan dunia kerja/industri."Ini sinergi Pemko dengan perusahaan, 

dimana untuk instruktur dan biaya pelatihan ditanggung Pemko sementara untuk peralatan dan lokasi 

praktek disediakan oleh perusahaan. Nanti begitu tamat peserta juga langsung direkrut oleh perusahaan 

menjadi karyawan," kata Wali Kota Deri.Pemko Sawahlunto, kata Wali Kota Deri Asta komitmen berpihak 

pada calon-calon tenaga kerja dengan terus menyelenggarakan berbagai paket pelatihan di Balai Latihan 

Kerja, ditambah dengan di Worshop Otomotif Kejuruan Alat Berat nanti."Sejak awal 2022 lalu mulai 

berlangsung enam jenis paket pelatihan BLK, semuanya bebas biaya. Enam jenis itu adalah otomotif yaitu 

teknik sepeda motor konvensional, garmen apparel yaitu menjahit, bangunan yaitu cabinet maker dan 

pemasangan baja ringan, refrigator yaitu perawatan AC, pembuatan roti dan kue serta welding yaitu 

pengelasan SMAW posisi 2F," ujar Wali Kota Deri Asta merinci.Wali Kota Deri mengatakan misi Pemko 

Sawahlunto salah satunya berbunyi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan 

ekonomi kerakyatan berbasis ekonomi kreatif serta mengadakan pelatihan melalui BLK."Jadi pelatihan 

kerja untuk menyiapkan skill (kompetensi) bagi generasi muda ini adalah prioritas kita dalam mencetak 

tenaga kerja siap pakai dari Sawahlunto," pungkas Wali Kota Deri Asta.Pembukaan pelatihan upskilling 

itu juga dihadiri oleh Ketua Yayasan Bung Hatta yang juga merupakan tokoh pendorong pembangunan 

workshop kejuruan alat berat Masri Hashar, Kepala Disnakertrans Provinsi Sumatra Barat Nizam Muluk, 

Plt. Kepala Balai Pelatihan dan Vokasi Padang Afridamon, Ketua DPRD Kota Sawahlunto Ny. Eka Wahyu 

dan sejumlah undangan lainnya. (Ichi) Follow @BentengSumatra Barat 
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Title Job Fair 2022 Dibuka, Ribuan Pencari Kerja Mendaftar di Hari 

Pertama 

Author _noname 

Media Sulut Online Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Neutral 

Link http://sulutonline.com/job-fair-2022-dibuka-ribuan-pencari-kerja-mendaftar-di-hari-

pertama 

Summary Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulawesi Utara) yang diprakarsai Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) menggelar pameran Bursa Kerja (Job Fair) 2022 di 

Luwansa Hotel, Rabu (3/08/2022) dan melibatkan beragam perusahaan. Job Fair ini. "Job 

Fair yang diselenggarakan ini memberikan peluang pekerjaan bagi penyandang disabilitas. 

Kawatu menuturkan, pelaksanaan Job Fair selama 3 hari ke depan ini, berimplikasi positif 

untuk mengurangi angka pengangguran Provinsi Sulawesi Utara. 

 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulawesi Utara) yang diprakarsai Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) menggelar pameran Bursa Kerja (Job Fair) 2022 di Luwansa Hotel, Rabu 

(3/08/2022) dan melibatkan beragam perusahaan. Job Fair inidisiapkan untuk mengakomodir 

masyarakat pencari kerja, termasuk penyandang disabilitas."Job Fair yang diselenggarakan ini 

memberikan peluang pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Mereka berhak mendapatkan kesempatan 

yang sama seperti pencari kerja yang lain," kata Asisten 3 Pemprov Sulawesi Utara Asiano Gammy 

Kawatu.Kawatu menuturkan, pelaksanaan Job Fair selama 3 hari ke depan ini, berimplikasi positif untuk 

mengurangi angka pengangguran Provinsi Sulawesi Utara. Terutama pada situasi pasca pandemi. Di 

mana banyak perusahaan yang membatasi penerimaan. Bahkan tidak sedikit yang kehilangan 

pekerjaan."Dapat dikatakan bahwa sampai sejauh ini kita belum pulih sepenuhnya dari pandemi Covid-

19, yang berdampak besar bagi bertambahnya pengangguran. Dan melalui Job Fair diharapkan akan 

berkurang," tandasnya.Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara pada bulan Februari 2022, mencatat 

jumlah angkatan kerja di Sulawesi Utara tahun 2021 sebanyak 1.269.673 orang dan penduduk yang 

bekerja sebanyak 1.187.077 orang sehingga jumlah pengangguran terbuka sebanyak 82.569 orang atau 

6,5%.Dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja pada bulan Februari 2021 sebanyak 1.229.040 orang, 

di mana pengangguran terbuka sebanyak 89.468 orang atau 7,28%, terjadi penurunan pengangguran 

terbuka sebanyak 6.899 orang atau 0.77%. Pemprov Sulawesi Utara bersama seluruh stakeholders akan 

berupaya melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan baik formal maupun informal. "Tujuannya 

untuk mengurangi angka pengangguran di Sulawesi Utara,"ucapnya seraya berharap dengan adanya 

kegiatan ini, kiranya bisa dirasakan manfaatnya oleh pencari kerja di Sulawesi Utara.Dalam Job Fair 

Virtual 2022 ini, diikuti oleh beberapa perusahaan dimana diantaranya dari Kota Manado 24 perusahaan, 

Kabupaten Minut 2 perusahaan dan bahkan dari luar daerah seperti Jawa melibatkan 2 perusahaan serta 

Sumatera 1 perusahaan.Data pencari kerja lewat virtual yang masuk ke link Naker hingga pukul 09.00 

Wita di hari pertama, sudah mencapai 1.075 orang.Jumlah tersebut masih akan bertambah seiring 

dengan waktu pelaksaan yang berlangsung hingga Jumat (5/8/2022).Kepala Disnakertrans Sulawesi Utara 

Ir Erni Tumundo MSi mengungkapkan bahwa perusahaan yang memberikan peluang kerja bagi 

penyandang disabilitas akan diberikan penghargaan."Kami mendorong perusahaan untuk memberikan 

kesempatan bekerja kepada penyandang disabilitas. Yakni hak yang sama seperti para pencari kerja yang 

lain. Pemerintah akan memberikan penghargaan khusus kepada perusahaan. Karena telah turut 
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memberlakukan UU Nomor 8 Tahun 2016," tukasnya.Sekretaris Komisi IV DPRD Sulawesi Utara Cindy 

Wurangian MBA, Kepala Pusat Pasar Kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan yang 

diwakili oleh Pandu Isdiyanto ST MM hadir dalam acara itu. 
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Title Ketemu Wamenaker, Apindo Jawa Timur Keberatan RUU 

KIA 

Author _noname 

Media Duta.co Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Negative 

Link http://redaksi.duta.co/ketemu-wamenaker-apindo-jatim-keberatan-ruu-kia 

Summary Untuk itu, DPP Apindo Jawa Timur mengadakan pertemuan dengan Wakil Menteri Tenaga 

Kerja RI, Afriansyah Noor sekaligus makan malam di Grand Mercure Mirama Surabaya. 

"Sudah kami sampaikan dan minta dukungan langsung ke Wamenaker tentang keberatan 

pengusaha tentang RUU KIA" terang Eddy Widjanarko, Ketua DPP Apindo Jawa Timur. 

Pertemuan dihadiri juga Ketua Dewan Pertimbangan APINDO JawaTimur, Alim Markus dan 

pengurus DPP Apindo Jawa Timur. " Ya kami sampaikan kondisi perekonomian Jawa Timur 

saat ini, dan keberatan kami tentang RUU KIA ini," tambah Alim Markus. 

 

Pemerintah tengah menggodok Rancangan Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA). Beberapa 

hal yang menjadi pembahasan adalah memperpanjang masa cuti ibu melahirkan dari yang semula 3 bulan 

menjadi 6 bulan. Selain itu juga memberikan cuti selama 40 hari untuk suami yang mendampingi istrinya 

melahirkan.Untuk itu, DPP Apindo Jawa Timur mengadakan pertemuan dengan Wakil Menteri Tenaga 

Kerja RI, Afriansyah Noor sekaligus makan malam di Grand Mercure Mirama Surabaya. Pertemuan 

tersebut membahas isu terjadi di dunia ketenagakerjaan dan permasalahan yang ada. Terkait RUU 

Kesejahteraan Ibu & Anak (KIA) pada kesempatan ini disampaikan keberatan dari kalangan 

pengusaha."Sudah kami sampaikan dan minta dukungan langsung ke Wamenaker tentang keberatan 

pengusaha tentang RUU KIA" terang Eddy Widjanarko, Ketua DPP Apindo Jawa Timur.Pertemuan dihadiri 

juga Ketua Dewan Pertimbangan APINDO JawaTimur, Alim Markus dan pengurus DPP Apindo Jawa 

Timur" Ya kami sampaikan kondisi perekonomian Jawa Timur saat ini, dan keberatan kami tentang RUU 

KIA ini," tambah Alim MarkusKesempatan untuk kolaborasi antara pemerintah dan pengusaha terus 

dilakukan sehingga menciptakan kondisi yang stabil baik untuk perekonomian lokal maupun nasional. 

DPP Apindo Jawa Timur sendiri dalam programnya selalu melibatkan regulator (pemerintah), instansi 

terkait dunia usaha.Lebih lanjut Eddy Widjanarko mengatakan setelah mempelajari beberapa naskah 

akademis dan RUU KIA, menurutnya ada beberapa hal yang tidak konsisten."Tidak ada keterkaitan antara 

stunting dan cuti melahirkan dari ibu yang bekerja. AKI dan stunting lebih disebabkan dari minimnya 

pelayanan kesehatan secara keseluruhan," tutur Eddy saat pertemuan beberapa pengurus Apindo Jawa 

Timur dengan Wakil Menteri Tenaga Kerja, Afriansyah Noor, Selasa (2/8/2022) malam.Dikatakan Eddy, 

melihat fakta di lapangan, pada perusahaan hampir tidak pernah terdengar adanya pelanggaran 

terhadap hak istrahat melahirkan selama 3 bulan yang dibagi menjadi 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan 

sesudah melahirkan."Yang banyak terjadi adalah para pekerja perempuan menghendaki penggunaan 

istirahat melahirkan lebih fleksibel dengan kemungkinan memperpendek masa istirahat sebelum 

melahirkan. Pada umumnya mereka menghendaki istirahat sebelum melahirkan selama 1 minggu," 

tuturnya.Keluhan yang banyak muncul tentang pengusaha yang tidak memberikan cuti melahirkan 

selama tiga bulan adalah pada sektor usaha mikro dan kecil. Karena itu, Apindo memberikan 

rekomendasi untuk mengatur istirahat melahirkan dilaksanakan secara fleksibel, sesuai dengan kondisi 

kesehatan calon ibu dan bayinya.Di sisi lain, perusahaan diwajibkan menyediakan fasilitas laktasi dengan 

standard tertentu. RUU juga bisa mewajibkan program pemberian asupan tambahan dan suplemen gizi 
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bagi pekerja perempuan yang hamil, bekerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan daerah 

(Puskesmas) setempat. Selain itu juga mewajibkan perusahaan membuat program sosialisasi gizi baik 

bagi seluruh pekerja perempuan, bekerja sama dengan Puskesmas setempat.Rekomendasi lainnya yaitu 

RUU agar membuat standard K3 di perusahaan bagi pekerja perempuan yang hamil serta mewajibkan 

pemerintah daerah untuk membangun fasilitas pengadaan day care di kawasan-kawasan industri dan 

perkantoran."Sementara usulan memperpanjang waktu pendampingan bagi suami pekerja perempuan 

menjadi 40 (empat puluh) hari, tidak dapat diterima," tegasnya.Hal ini karena sampai saat ini belum ada 

bukti bahwa cuti pendampingan bagi suami ini dapat efektif diiimplementasikan."Pekerja perempuan 

dapat menggunakan cuti yang sudah diatur di perusahaan. Atau pekerja perempuan dapat mengatur 

waktu di luar hari kerjanya untuk misalnya, pemberian imunisasi bayinya," pungkas Eddy sembari 

menambahkan bahwa saat ini Indodnesia sudah dikenal sebagai negara yang memiliki hari libur 

terbanyak 
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Title Menko Airlangga Sebut 5,56 Juta Penduduk RI Miskin Ekstrem Author _noname 

Media Batam Today Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Negative 

Link http://batamtoday.com/home/read/179211/Menko-Airlangga-Sebut-556-Juta-Penduduk-

RI-Miskin-Ekstrem 

Summary Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan total masyarakat 

yang masuk kategori kemiskinan ekstrem mencapai 5,59 juta per Maret 2022. Airlangga 

mengatakan tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 2,14 persen pada 2021. Jadi jumlah 

orangnya sekitar 5,59 juta orang," ungkap Airlangga dalam konferensi pers, Rabu (3/8). 

"Dengan program yang dilakukan dan perlindungan sosial, ini terlihat sudah ada perbaikan," 

terang Airlangga. 

 

 

 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan total masyarakat yang masuk 

kategori kemiskinan ekstrem mencapai 5,59 juta per Maret 2022.Airlangga mengatakan tingkat 

kemiskinan ekstrem sebesar 2,14 persen pada 2021. Lalu, turun menjadi 2,04 persen pada Maret 

2022."Kemudian kemiskinan ekstrem pada 2021 ada 2,14 persen dan Maret 2022 turun ke 2,04 persen 

dengan standar kemiskinan 11.633. Jadi jumlah orangnya sekitar 5,59 juta orang," ungkap Airlangga 

dalam konferensi pers, Rabu (3/8).Ia mengklaim jumlah orang yang masuk kelompok kemiskinan ekstrem 

turun seiring dengan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang terus dilakukan pemerintah."Dengan 

program yang dilakukan dan perlindungan sosial, ini terlihat sudah ada perbaikan," terang 

Airlangga.Sementara, Airlangga mengatakan pemerintah mengalokasikan dana untuk pemberdayaan 

sebesar Rp 95 triliun, perlindungan sosial Rp 400 triliun, dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 

sekitar Rp 600 triliun.Kemudian, APBD menganggarkan dana untuk mengatasi kemiskinan ekstrem 

sebesar Rp 49,93 triliun. Rinciannya, dana di pemerintah provinsi Rp 18,5 triliun dan kabupaten Rp 30 

triliun.Pemerintah juga meminta swasta untuk turun tangan mengatasi kemiskinan ekstrem di Indonesia. 

Perusahaan swasta bisa menganggarkan dana CSR untuk melakukan pemberdayaan kepada 

masyarakat."Jadi akan ada dikerjasamakan baik BUMN maupun swasta berupa CSR dengan kewajiban 

melakukan upaya pemberdayaan dengan CSR mereka dengan radius 5 km di sekitar wilayah ekonomi 

mereka, sehingga akan mengakselerasi program penanganan kemiskinan ekstrem," jelas 

Airlangga.Kemiskinan ekstrem merupakan istilah yang mengacu pada Bank Dunia dan Perserikatan 
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Bangsa-Bangsa (PBB) di mana pendapatan sebesar US$1,9 purchasing power parity (PPP) per 

hari.Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menerbitkan aturan main untuk menghapus kemiskinan 

ekstrem di Indonesia.Hal itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang 

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.Jokowi memberikan instruksi kepada 22 menteri untuk 

menangani kemiskinan ekstrem di Tanah Air.Beberapa di antaranya adalah menteri koordinator bidang 

pembangunan manusia dan kebudayaan, menteri koordinator bidang perekonomian, menteri kesehatan, 

menteri ketenagakerjaan, menteri agama, dan menteri pertanian. 
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Title BSU 2022 Cair Kapan? Ikuti Program Baru 15 Wilayah Perluasan 

Kesempatan Kerja dari Kemnaker 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-794050433/bsu-2022-cair-kapan-ikuti-program-

baru-15-wilayah-perluasan-kesempatan-kerja-dari-kemnaker 

Summary Info terbaru pencairan BSU 2022 Bantuan Subsidi Upah sedang ramai dicari saat ini. Tak 

mengherankan muncul banyak pertanyaan tentang BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan kapan 

cair. Peserta sebenarnya bisa langsug login BSU 2022 Kemnaker untuk cek apakah terdaftar 

penerima. Selain itu, sebenarnya tak perlu terlalu menunggu BSU 2022 BPJS 

Ketenagakerjaan kapan cair. 

 

 

 

Info terbaru pencairan BSU 2022 Bantuan Subsidi Upah sedang ramai dicari saat ini.Tak mengherankan 

muncul banyak pertanyaan tentang BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan kapan cair. Peserta sebenarnya bisa 

langsug login BSU 2022 Kemnaker untuk cek apakah terdaftar penerima.Selain itu, sebenarnya tak perlu 

terlalu menunggu BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan kapan cair. Saat ini pekerja bisa mengikuti program 

baru resmi Kemnaker yakni Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan 2022Untuk cek daftar pekerja, 

penerima Bantuan Subsidi Upah, ada 2 link BLT Subsidi Gaji yang bisa diakses, Kemnaker dan BPJS 

Ketenagakerjaan.Diketahui, Bantuan Subsidi Upah ke pekerja mencapai Rp2,4 juta tahun 2020 dan turun 

jadi Rp 1 juta di 2021.Pada 2022, BSU diumumkan bahwa besarannya hanya Rp 1 juta yang pencairannya 

sekali.BSU 2022 Subsidi Upah atau BLT Subsidi Gaji merupakan program pemerintah untuk membantu 

pekerja atau buruh yang terdampak Covid-19. 
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Title Kenapa BSU 2022 Belum Cair hingga Awal Agustus? Ini Jawaban 

Kemnaker Soal Pencairan BSU Rp1 Juta 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-794049867/kenapa-bsu-2022-belum-cair-hingga-

awal-agustus-ini-jawaban-kemnaker-soal-pencairan-bsu-rp1-juta 

Summary Hal ini lantas menjadi pertanyaan pekerja kenapa BSU 2022 belum juga cair hingga awal 

Agustus?. Simak penjelasan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) soal pencairan BSU 

2022 Rp1 juta. Pekerja dan buruh saat ini tengah harap-harap cemas pasalnya bantuan 

subsidi upah BPJS Ketenagakerjaan belum juga cair hingga awal bulan Agustus. BSU BPJS 

Ketenagakerjaan yang dijanjikan cair bulan April hingga kini belum ada sinyal akan cair. 

 

 

 

Simak penjelasan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) soal pencairan BSU 2022 Rp1 juta.Pekerja 

dan buruh saat ini tengah harap-harap cemas pasalnya bantuan subsidi upah BPJS Ketenagakerjaan 

belum juga cair hingga awal bulan Agustus.BSU BPJS Ketenagakerjaan yang dijanjikan cair bulan April 

hingga kini belum ada sinyal akan cair.Hal ini lantas menjadi pertanyaan pekerja kenapa BSU 2022 belum 

juga cair hingga awal Agustus?Sebelum mengetahui jawaban Kemnaker, penting diketahui bahwa 

pekerja yang akan mendapatkan bantuan ini adalah pekerja yang memenuhi syarat di bawah ini:1. Warga 

Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).2. Terdaftar sebagai 

peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan s.d 30 Juni 2021.3. Mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp 

3,5 juta per bulan. Dalam hal pekerja/buruh bekerja di wilayah dengan UMP/UMK lebih besar dari Rp 3,5 

juta, maka persyaratan gaji/upah menjadi paling banyak sebesar UMP/UMK dengan pembulatan ratusan 

ribu ke atas, sesuai dengan upah terakhir yang dilaporkan Pemberi Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan 

dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan. 
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Title Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem Berkurang 1 Persen per 

Tahun 

Author _noname 

Media Jawa Pos Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Negative 

Link http://www.jawapos.com/nasional/03/08/2022/pemerintah-targetkan-kemiskinan-

ekstrem-berkurang-1-persen-per-tahun 

Summary Wapres Ma'ruf menyampaikan hal tersebut saat memimpin rapat pleno percepatan 

penghapusan kemiskinan ekstrem selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan (TNP2K) sekaligus selaku koordinator pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) 

Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. "Kedua, Data 

Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang bersumber dari data 

pendataan keluarga BKBBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) 

dengan informasi 'by name', 'by address', dan by NIK, sosial-ekonomi keluarga yang relatif 

baru dan juga peringkat kesejahteraan keluarga," tambah Wapres. Inpres No. 4 Tahun 2022 

tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2022. 

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah telah menargetkan pengurangan 

tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 1 persen setiap tahun hingga 2024. 

 

 

 

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah telah menargetkan pengurangan tingkat 

kemiskinan ekstrem sebesar 1 persen setiap tahun hingga 2024."Saya minta kita fokus menurunkan 

tingkat kemiskinan ekstrem minimal 1 poin persentase setiap tahun, mulai tahun 2022 ini," kata Wapres 

Ma'ruf Amin saat memberikan pengantar rapat di istana wakil presiden Jakarta, Rabu.Wapres Ma'ruf 

menyampaikan hal tersebut saat memimpin rapat pleno percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 

selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sekaligus selaku koordinator 

pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan 

Kemiskinan Ekstrem."Penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024 merupakan tantangan sangat berat. 

Pengalaman global mengajarkan ada dua kunci utama penurunan kemiskinan ekstrem secara efektif 

yakni konvergensi program dan perbaikan akurasi pensasarannya," ucap Wapres.Pemerintah, menurut 

Wapres, juga sudah memiliki tiga instrumen kebijakan. Pertama, penetapan wilayah prioritas 

penghapusan kemiskinan ekstrem untuk periode 2022, 2023 dan 2024 yaitu di 212 kabupaten/kota 
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prioritas pada 2022 dan dilanjutkan untuk seluruh kabupaten/kota untuk 2023 dan 2024."Kedua, Data 

Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang bersumber dari data pendataan 

keluarga BKBBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) dengan informasi 'by name', 

'by address', dan by NIK, sosial-ekonomi keluarga yang relatif baru dan juga peringkat kesejahteraan 

keluarga," tambah Wapres.Menurut Wapres, pemanfaatan data P3KE tersebut untuk melengkapi data 

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan meningkatkan akurasi sasaran program untuk menjangkau 

keluarga miskin ekstrem yang belum mendapat program atau "exclusion error". "Kelompok ini agar 

sebisa mungkin dapat alokasi tambahan dari Kemensos, Kemendikbud dan Kemenag," ujar 

Wapres.Kebijakan ketiga adalah pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 

yang akan segera ditetapkan.Turun sedikitSementara Menteri Koordinator bidang Perekonomian 

Airlangga Hartarto mengatakan tingkat kemiskinan di Indonesia sudah mengalami penurunan meski 

hanya sedikit."Data kita saat awal Covid-19, kemiskinan kita 9,7 persen, itu di awal Covid tetapi sekarang 

sudah turun ke 9,54 persen jadi sudah ada perbaikan. Kemudian kemiskinan ekstrem di tahun 2021 ada 

2,14 persen dan di bulan Maret 2022 turun ke 2,04 persen jadi jumlah orangnya sekitar 5,59 juta orang. 

Dengan program yang dilakukan dan perlinsos (perlindungan sosial) sudah ada perbaikan demikian," 

papar Airlangga.Inpres No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 

ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2022. Inpres tersebut mengamanatkan kepada 22 kementerian, 6 

lembaga, dan pemerintah daerah (gubernur/bupati/wali kota) untuk mengambil langkah-langkah yang 

diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan 

penghapusan kemiskinan ekstrem.Ukuran tingkat kemiskinan ekstrem yang digunakan mengacu pada 

definisi Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa Bangsa, yaitu sebesar 1,9 dolar AS PPP (purchasing power 

parity) per kapita per hari, di bawah ukuran tingkat kemiskinan umum yang digunakan BPS yaitu sebesar 

2,5 dolar AS PPP per kapita per hari.Hadir dalam rapat pleno tersebut yaitu Menteri Koordinator bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator bidang Perekonomian 

Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Pertanian Syahrul 

Yasin Limpo.Selanjutnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Perindustrian Agus 

Gumiwang Kartasasmita, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Komunikasi dan 

Informatika Johnny G Plate, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan 

Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo, Kepala 

Badan Pusat Statistik Margo Yuwono, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

Muhammad Yusuf Ateh dan pejabat terkait lainnya. 
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Title Target Pengurangan Kemiskinan Ekstrem 1 Persen Setiap 

Tahun, Ma'ruf Amin Intruksikan Ini 

Author Hamsah Umar 

Media Fajar Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Negative 

Link http://fajar.co.id/2022/08/03/target-pengurangan-kemiskinan-ekstrem-1-persen-setiap-

tahun-maruf-amin-intruksikan-ini 

Summary Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah telah menargetkan pengurangan 

tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 1 persen setiap tahun hingga 2024. "Saya minta kita 

fokus menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem minimal 1 poin persentase setiap tahun, 

mulai tahun 2022 ini," kata Wapres Ma'ruf Amin saat memberikan pengantar rapat di istana 

wakil presiden Jakarta, Rabu. Wapres Ma'ruf menyampaikan hal tersebut saat memimpin 

rapat pleno percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem selaku Ketua Tim Nasional 

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sekaligus selaku koordinator pelaksanaan 

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan 

Kemiskinan Ekstrem.  

 

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah telah menargetkan pengurangan tingkat 

kemiskinan ekstrem sebesar 1 persen setiap tahun hingga 2024. "Saya minta kita fokus menurunkan 

tingkat kemiskinan ekstrem minimal 1 poin persentase setiap tahun, mulai tahun 2022 ini," kata Wapres 

Ma'ruf Amin saat memberikan pengantar rapat di istana wakil presiden Jakarta, Rabu. Wapres Ma'ruf 

menyampaikan hal tersebut saat memimpin rapat pleno percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 

selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sekaligus selaku koordinator 

pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan 

Kemiskinan Ekstrem. "Penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024 merupakan tantangan sangat berat. 

Pengalaman global mengajarkan ada dua kunci utama penurunan kemiskinan ekstrem secara efektif 

yakni konvergensi program dan perbaikan akurasi pensasarannya," ucap Wapres. Pemerintah, menurut 

Wapres, juga sudah memiliki tiga instrumen kebijakan. Pertama, penetapan wilayah prioritas 

penghapusan kemiskinan ekstrem untuk periode 2022, 2023 dan 2024 yaitu di 212 kabupaten/kota 

prioritas pada 2022 dan dilanjutkan untuk seluruh kabupaten/kota untuk 2023 dan 2024. "Kedua, Data 

Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang bersumber dari data pendataan 

keluarga BKBBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) dengan informasi 'by name', 

'by address', dan by NIK, sosial-ekonomi keluarga yang relatif baru dan juga peringkat kesejahteraan 

keluarga," tambah Wapres. Menurut Wapres, pemanfaatan data P3KE tersebut untuk melengkapi data 

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan meningkatkan akurasi sasaran program untuk menjangkau 

keluarga miskin ekstrem yang belum mendapat program atau "exclusion error". "Kelompok ini agar 

sebisa mungkin dapat alokasi tambahan dari Kemensos, Kemendikbud dan Kemenag," ujar 

Wapres.Kebijakan ketiga adalah pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 

yang akan segera ditetapkan. Turun sedikit Sementara Menteri Koordinator bidang Perekonomian 

Airlangga Hartarto mengatakan tingkat kemiskinan di Indonesia sudah mengalami penurunan meski 

hanya sedikit. "Data kita saat awal Covid-19, kemiskinan kita 9,7 persen, itu di awal Covid tetapi sekarang 

sudah turun ke 9,54 persen jadi sudah ada perbaikan. Kemudian kemiskinan ekstrem di tahun 2021 ada 

2,14 persen dan di bulan Maret 2022 turun ke 2,04 persen jadi jumlah orangnya sekitar 5,59 juta orang. 
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Dengan program yang dilakukan dan perlinsos (perlindungan sosial) sudah ada perbaikan demikian," 

papar Airlangga. Inpres No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 

ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2022. Inpres tersebut mengamanatkan kepada 22 kementerian, 6 

lembaga, dan pemerintah daerah (gubernur/bupati/wali kota) untuk mengambil langkah-langkah yang 

diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan 

penghapusan kemiskinan ekstrem. Ukuran tingkat kemiskinan ekstrem yang digunakan mengacu pada 

definisi Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa Bangsa, yaitu sebesar 1,9 dolar AS PPP (purchasing power 

parity) per kapita per hari, di bawah ukuran tingkat kemiskinan umum yang digunakan BPS yaitu sebesar 

2,5 dolar AS PPP per kapita per hari. Hadir dalam rapat pleno tersebut yaitu Menteri Koordinator bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator bidang Perekonomian 

Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Pertanian Syahrul 

Yasin Limpo.Selanjutnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Perindustrian Agus 

Gumiwang Kartasasmita, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Komunikasi dan 

Informatika Johnny G Plate, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan 

Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo, Kepala 

Badan Pusat Statistik Margo Yuwono, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

Muhammad Yusuf Ateh dan pejabat terkait lainnya. 
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Title Anwar Sanusi: ASEAN Bahas Kerja Sama Penguatan Sistem 

Informasi Pasar Kerja - Dobrak 

Author Reza Fauzan 

Media Dobrak.co Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.dobrak.co/news/pr-934050836/anwar-sanusi-asean-bahas-kerja-sama-

penguatan-sistem-informasi-pasar-kerja 

Summary Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi 

menuturkan sejumlah negara ASEAN mengadakan pertemuan teknis terkait penguatan 

sistem informasi pasar kerja (Labour Market Information System/ LMIS ) di Negara-negara 

ASEAN, sebagai dasar untuk meningkatkan keterampilan dan kebijakan pembangunan 

ketenagakerjaan.  

 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi menuturkan 

sejumlah negara ASEAN mengadakan pertemuan teknis terkait penguatan sistem informasi pasar kerja 

(Labour Market Information System/ LMIS ) di Negara-negara ASEAN, sebagai dasar untuk meningkatkan 

keterampilan dan kebijakan pembangunan ketenagakerjaan. Menurut Anwar Sanusi, pertemuan teknis 

tersebut dikemas dalam workshop LMIS yang digelar pada 3 s.d 4 Agustus 2022. Workshop ini perlu 

dilakukan mengingat Negara-negara ASEAN memiliki potensi luar biasa, terutama dari sisi SDM. 

Termasuk sebuah kawasan yang tumbuh secara ekonomi maupun sosial, bahkan geopolitik yang semakin 

kuat. "Ini merupakan momentum yang signifikan untuk mewujudkan harmonisasi dan kerja sama antar 

negara anggota ASEAN khususnya dalam peningkatan Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja," kata Anwar 

Sanusi saat membuka workshop di Jakarta, Rabu (3/8/2022).Anwar Sanusi menjelaskan LMIS adalah basis 

data penting untuk membangun kebijakan ketenagakerjaan yang kuat. LMIS dapat memberitahu tentang 

desain, implementasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dengan fokus dan sasaran yang lebih baik. 

LMIS, lanjut Anwar Sanusi, juga berkontribusi pada pengurangan biaya transaksi pasar tenaga kerja, 

karena membantu mengatasi informasi yang tidak lengkap tentang agen pasar tenaga kerja. "Tujuan 

utama LMIS adalah menghasilkan informasi dan analisis bagi pembuat kebijakan dan pemangku 

kepentingan pasar tenaga kerja lainnya. Baik di tingkat internasional maupun nasional," katanya. Anwar 

Sanusi menambahkan, Negara-negara Anggota ASEAN harus memiliki LMIS yang kuat, dan terhubung di 

masing-masing negara untuk meningkatkan keterampilan juga perbaikan dari aspek 

ketenagakerjaan.Anwar Sanusi menegaskan, setelah pelaksanaan workshop LMIS ini, akan dirumuskan 

beberapa langkah untuk lebih mengoperasionalkan berbagai komitmen negara ASEAN. "Salah satunya 

yakni mengirimkan utusan atas dukungan Gesselschaft fur Internationale Zussammenarbeit (GIZ) secara 

teknis belajar ke Jerman terkait pengelolaan sistem informasi pasar kerja ," katanya. Workshop LMIS 

dihadiri expertise secara offline yakni Darjush Tafreschi (Head of Component, RECOTVET-GIZ); Souleima 

El Achkar (Project Lead and Technical Expert ILO); Thu Nguyen Thi Minh (GIZ Vietnam); dan Martin Aguilar 

(GIZ Aguilar). Sementara narasumber online berasal dari Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD) dan Skillsfuture Singapore, serta TESDA Philippines. Pertemuan teknis LMIS dihadiri 

oleh 10 delegasi ASEAN secara fisik dan online. Secara fisik yakni Zuratul Nadiah dan Aziyah Matassan 

(Brunei Darussalam); Nurul Amin bin Badrul (Malaysia); Khem Pisoth (Kamboja); Petshamone Quandala 

dan Manivone Khammavongkeo (Laos). 
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Title Pemerintah Ingin Tiap Tahun Pengurangan Kemiskinan Ekstrem 

Capai 1 Persen 

Author Rudi - 

Media Publiksatu.co Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Negative 

Link http://publiksatu.co/2022/08/03/pemerintah-ingin-tiap-tahun-pengurangan-kemiskinan-

ekstrem-capai-1-persen-223707 

Summary Inpres No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem ditetapkan 

pada tanggal 8 Juni 2022. Wapres Ma'ruf menyampaikan hal tersebut saat memimpin rapat 

pleno percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem selaku Ketua Tim Nasional Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sekaligus selaku koordinator pelaksanaan Instruksi 

Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan 

Ekstrem. "Kedua, Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) 

yang bersumber dari data pendataan keluarga BKBBN (Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional) dengan informasi 'by name', 'by address', dan by NIK, sosial-ekonomi 

keluarga yang relatif baru dan juga peringkat kesejahteraan keluarga," tambah Wapres. 

PUBLIKSATU- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah telah menargetkan 

pengurangan tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 1 persen setiap tahun hingga 2024. 

 

 

 

PUBLIKSATU - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah telah menargetkan pengurangan 

tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 1 persen setiap tahun hingga 2024. "Saya minta kita fokus 

menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem minimal 1 poin persentase setiap tahun, mulai tahun 2022 ini," 

kata Wapres Ma'ruf Amin dikutip dari jawapos. com saat memberikan pengantar rapat di istana wakil 

presiden Jakarta, Rabu. Wapres Ma'ruf menyampaikan hal tersebut saat memimpin rapat pleno 

percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan (TNP2K) sekaligus selaku koordinator pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 

2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem."Penghapusan kemiskinan ekstrem pada 

2024 merupakan tantangan sangat berat. Pengalaman global mengajarkan ada dua kunci utama 

penurunan kemiskinan ekstrem secara efektif yakni konvergensi program dan perbaikan akurasi 

pensasarannya," ucap Wapres. Pemerintah, menurut Wapres, juga sudah memiliki tiga instrumen 

kebijakan. Pertama, penetapan wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem untuk periode 2022, 
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2023 dan 2024 yaitu di 212 kabupaten/kota prioritas pada 2022 dan dilanjutkan untuk seluruh 

kabupaten/kota untuk 2023 dan 2024. "Kedua, Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan 

Ekstrem (P3KE) yang bersumber dari data pendataan keluarga BKBBN (Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional) dengan informasi 'by name', 'by address', dan by NIK, sosial-ekonomi 

keluarga yang relatif baru dan juga peringkat kesejahteraan keluarga," tambah Wapres. Menurut 

Wapres, pemanfaatan data P3KE tersebut untuk melengkapi data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 

(DTKS) dan meningkatkan akurasi sasaran program untuk menjangkau keluarga miskin ekstrem yang 

belum mendapat program atau "exclusion error". "Kelompok ini agar sebisa mungkin dapat alokasi 

tambahan dari Kemensos, Kemendikbud dan Kemenag," ujar Wapres. Kebijakan ketiga adalah 

pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang akan segera ditetapkan. 

Sementara Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tingkat 

kemiskinan di Indonesia sudah mengalami penurunan meski hanya sedikit. "Data kita saat awal Covid-19, 

kemiskinan kita 9,7 persen, itu di awal Covid tetapi sekarang sudah turun ke 9,54 persen jadi sudah ada 

perbaikan. Kemudian kemiskinan ekstrem di tahun 2021 ada 2,14 persen dan di bulan Maret 2022 turun 

ke 2,04 persen jadi jumlah orangnya sekitar 5,59 juta orang. Dengan program yang dilakukan dan 

perlinsos (perlindungan sosial) sudah ada perbaikan demikian," papar Airlangga. Inpres No. 4 Tahun 2022 

tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2022. Inpres 

tersebut mengamanatkan kepada 22 kementerian, 6 lembaga, dan pemerintah daerah 

(gubernur/bupati/wali kota) untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan 

kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Ukuran 

tingkat kemiskinan ekstrem yang digunakan mengacu pada definisi Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa 

Bangsa, yaitu sebesar 1,9 dolar AS PPP (purchasing power parity) per kapita per hari, di bawah ukuran 

tingkat kemiskinan umum yang digunakan BPS yaitu sebesar 2,5 dolar AS PPP per kapita per hari. Hadir 

dalam rapat pleno tersebut yaitu Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri 

Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Selanjutnya Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri 

Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menteri Sosial 

Tri Rismaharini, Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo, Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono, 

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh dan pejabat 

terkait lainnya. 
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Title Job Fair "Obat" Menekan Pengangguran Akibat Dampak 

Covid-19 

Author _noname 

Media Media Manado Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Positive 

Link http://mediamanado.com/job-fair-obat-menekan-pengangguran-akibat-dampak-covid-19 

Summary Kegiatan Job Fair selama 3 hari kedepan menjadi 'obat' yang sangat bermanfaat dalam 

menekan jumlah pengangguran di Provinsi Sulawesi Utara. Demikian disampaikan Asisten III 

Setda Pemprov Sulawesi Utara, Asiano Gamy Kawatu SE MSi saat membuka pameran Bursa 

Kerja (Job Fair) tahun 2022 di Luwansa Hotel, Rabu (03/08/2022). Job Fair ini dilaksanakan 

berkat kerjasama antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi 

Sulawesi Utara dengan Kementerian Tenaga Kerja RI. Sebab, Covid sudah memberi dampak 

yang besar bagi pengangguran dan kita harus menguranginya lewat kegiatan seperti Job Fair 

ini," kata Kawatu. 

 

 

 

Kegiatan Job Fair selama 3 hari kedepan menjadi 'obat' yang sangat bermanfaat dalam menekan jumlah 

pengangguran di Provinsi Sulawesi Utara. Karena dampak terjangan Covid-19 selama dua tahun terakhir 

sangat berpengaruh pada jumlah tenaga kerja yang ingin bekerja, namun terbatas dengan penerimaan 

dari pihak perusahaan.Demikian disampaikan Asisten III Setda Pemprov Sulawesi Utara, Asiano Gamy 

Kawatu SE MSi saat membuka pameran Bursa Kerja (Job Fair) tahun 2022 di Luwansa Hotel, Rabu 

(03/08/2022).Job Fair ini dilaksanakan berkat kerjasama antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Utara dengan Kementerian Tenaga Kerja RI."Sampai saat ini, kita belum 

boleh katakan pulih sepenuhnya dari pandemi Covid-19. Sebab, Covid sudah memberi dampak yang 

besar bagi pengangguran dan kita harus menguranginya lewat kegiatan seperti Job Fair ini," kata 

Kawatu.Kawatu menjelaskan, sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara pada bulan 

Februari 2022, menunjukkan jumlah angkatan kerja di Sulawesi Utara tahun 2021 sebanyak 1.269.673 

orang dan penduduk yang bekerja sebanyak 1.187.077 orang, sehingga jumlah pengangguran terbuka 

sebanyak 82.569 orang atau 6,5%.Jika dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja pada bulan Februari 

2021 sebanyak 1.229.040 orang, dimana pengangguran terbuka sebanyak 89.468 orang atau 7,28%, 

terjadi penurunan pengangguran terbuka sebanyak 6.899 orang atau 0.77%."Meskipun demikian, 

Pemprov Sulawesi Utara bersama seluruh stakeholders terkait akan terus berupaya melaksanakan 
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pembangunan ketenagakerjaan, baik formal maupun informal untuk mengurangi angka pengangguran 

di Sulawesi Utara," ungkapnya.Ia berharap, dengan adanya kegiatan ini, kiranya bisa dirasakan 

manfaatnya oleh pencari kerja di Sulawesi Utara.Sebagai informasi, Job Fair Virtual 2022 ini, diikuti oleh 

beberapa perusahaan, diantaranya Kota Manado 24 perusahaan, Kabupaten Minut 2 perusahaan dan 

dari luar daerah seperti Jawa melibatkan 2 perusahaan serta Sumatera 1 perusahaan.Sementara data 

pencari kerja lewat virtual yang masuk ke link naker hingga pukul 09.00 Wita, sudah mencapai 1.075 

orang. Jumlah tersebut masih akan bertambah seiring dengan waktu pelaksanaan sampai Jumat 5 

Agustus mendatang.Nampak hadir Sekretaris Komisi IV DPRD Sulawesi Utara Cindy Wurangian MBA, 

Kepala Pusat Pasar Kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan yang diwakili oleh Pandu 

Isdiyanto ST MM, Kepala Disnakertrans Sulawesi Utara Ir Erni Tumundo MSi serta sejumlah Kepala 

Disnaker Kabupaten/kota di Sulawesi Utara.(*/ferry) 

  



 

213 

 

Title Wapres Ingatkan Pentingnya Konvergensi Program dan Akurasi 

Data untuk Penanggulangan Kemiskinan Esktrem 

Author Kontras 

Times 

Media Kontrastimes.com Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Positive 

Link http://kontrastimes.com/wapres-ingatkan-pentingnya-konvergensi-program-dan-akurasi-

data-untuk-penanggulangan-kemiskinan-esktrem 

Summary Untuk mengawal tindak lanjut atas inpres tersebut, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf 

Amin selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) 

memimpin Rapat Pleno Khusus TNP2K tentang Pelaksanaan Inpres Nomor 4 Tahun 2022, di 

Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta Pusat, Rabu (03/08/2022). 

Pertama, yaitu penetapan wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem untuk tahun 

2022, 2023, dan 2024," urai Wapres. Kedua, lanjutnya, adalah Data Pensasaran Percepatan 

Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang bersumber dari data Pendataan Keluarga 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang memuat informasi by 

name by address by nomor induk kependudukan (NIK), sosial-ekonomi keluarga yang relatif 

baru, dan juga peringkat kesejahteraan keluarga.  

 

Kontras TIMES. COM | Jakarta - Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan 

Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) telah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Hal ini dilakukan 

sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah tanah 

air pada 2024 mendatang, melalui keterpaduan dan sinergi program serta kerja sama 

antarkementerian/lembaga (K/L) ataupun pemerintah daerah. Untuk mengawal tindak lanjut atas inpres 

tersebut, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin selaku Ketua Tim Nasional Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) memimpin Rapat Pleno Khusus TNP2K tentang Pelaksanaan Inpres 

Nomor 4 Tahun 2022, di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta Pusat, Rabu 

(03/08/2022). Dalam rapat tersebut, Wapres mengingatkan, agar seluruh K/L memastikan terjadinya 

konvergensi berbagai program, sekaligus memastikan kualitas implementasi program dan akurasi data 

sasaran penerima manfaat program. "Ini masalah efektivitas, kualitas implementasi di lapangannya. Ini 

perlu. Kemudian, akurasi sasarannya," tegasnya. Melihat pengalaman global, Wapres meyakini, 

konvergensi program dan perbaikan akurasi pensasaran merupakan 2 kunci utama dalam penurunan 

kemiskinan ekstrem secara efektif. "Untuk mendorong kedua hal tersebut, kita memiliki 3 instrumen 

kebijakan. Pertama, yaitu penetapan wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem untuk tahun 

2022, 2023, dan 2024," urai Wapres. Kedua, lanjutnya, adalah Data Pensasaran Percepatan Penghapusan 

Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang bersumber dari data Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang memuat informasi by name by address by nomor induk 

kependudukan (NIK), sosial-ekonomi keluarga yang relatif baru, dan juga peringkat kesejahteraan 

keluarga. "Pemanfaatan Data P3KE ini sekaligus untuk melengkapi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 

(DTKS) dan meningkatkan akurasi pensasaran program untuk menjangkau keluarga miskin ekstrem yang 

belum mendapat program, yaitu yang exclusion error," terangnya. Kelompok exclusion error tersebut, 

menurut Wapres, sebisa mungkin mendapatkan alokasi tambahan dari Kementerian Sosial, Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan juga Kementerian Agama. Sementara, instrumen 

kebijakan ketiga, Wapres menyebutkan, Pedoman Umum Pelaksanaan PPKE yang akan segera 
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ditetapkan. "Dengan ketiga instrumen kebijakan itu, saya minta Menko Bidang PMK [Menteri 

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan], Menko Perekonomian, dibantu oleh 

Menteri Keuangan dan Menteri PPN [Perencanaan Pembangunan Nasional] untuk memastikan 

refocusing program dan alokasi anggaran kementerian/lembaga untuk menyasar keluarga miskin 

ekstrem di wilayah prioritas kemiskinan ekstrem 2022," pintanya. Wapres juga berpesan kepada para 

menteri tersebut, untuk menyiapkan perencanaan program dan penganggarannya dalam upaya 

penajaman pelaksanaan PPKE pada 2023. Menurutnya, hal ini tidak lepas dari peran Menteri Dalam 

Negeri (Mendagri) terkait pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh 

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. "Selanjutnya kepada Mendagri agar mendorong 

perencanaan dan penganggaran APBD 2022-2023 yang fokus pada penghapusan kemiskinan ekstrem 

sekaligus turut mendorong pemanfaatan Data P3KE, didukung Kemenko PMK dan Sekretariat TNP2K," 

kata Wapres memberi arahan. Dalam rapat berdurasi lebih dari 3 jam tersebut, tiap-tiap menteri, kepala 

lembaga, dan para pejabat lainnya memaparkan perkembangan langkah-langkah strategis yang menjadi 

penugasan dari Inpres Nomor 4 Tahun 2022. Salah satunya Menko PMK Muhadjir Effendy, melaporkan 

perkembangan penugasannya dalam menetapkan lokasi prioritas dan target P3KE, yaitu menetapkan 

kebijakan sumber dan jenis data yang digunakan untuk implementasi PPKE; mengoordinasikan penyiapan 

data penerima dengan nama dan alamat sasaran; menetapkan pedoman umum pelaksanaan program 

percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian 

program K/L dalam upaya menurunkan beban pengeluaran dan mengurangi kantong-kantong 

kemiskinan; mengoordinasikan dukungan program penghapusan kemiskinan ekstrem yang melibatkan 

partisipasi nonpemerintah; serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara terpadu bersama K/L 

terkait. Ia pun menggarisbawahi salah satu usulan peserta rapat tentang perlunya pembagian wilayah 

dalam implementasi program PPKE. "Yang penting keterpaduan, integrasi, tepat, dan harmoni, 

terorkestrasi tidak hanya di rapat, tetapi juga nanti di lapangan," imbuhnya. Hadir pula dalam rapat kali 

ini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri 

Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, 

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin 

Tasrif, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti 

Wahyu Trenggono, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim 

Iskandar, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto, Menteri 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono, 

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

Muhammad Yusuf Ateh. Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani 

Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan 

Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Muhammad Imam Aziz, dan Bambang Widianto, 

serta Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing 

Muchammad Zulkarnain. 
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Title Airlangga: Angka Kemiskinan Ekstrem Alami Perbaikan 

Dibandingkan Awal Covid-19 

Author Fauziah Mursid 

Media Republika Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Positive 

Link http://republika.co.id/berita/rg1jn0428/airlangga-angka-kemiskinan-ekstrem-alami-

perbaikan-dibandingkan-awal-covid-19 

Summary "Jadi sudah ada perbaikan (sejak awal Covid-19), dengan standar kemiskinan 11.633, jadi 

jumlah orangnya sekitar 5,59 juta orang," kata Airlangga usai rapat pleno tentang Percepatan 

Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (3/8/2022). 

Airlangga mengatakan, data angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan dari awal 

pandemi Covid-19, yakni 9,7 persen menjadi 9,54 persen pada Maret 2022. Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis angka kemiskinan di 

Indonesia akan terus mengalami penurunan. Sementara, angka kemiskinan ekstrem juga 

menurun dari 2,14 persen pada 2021 menjadi 2,04 persen pada Maret 2022. 

 

 

 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis angka kemiskinan di Indonesia 

akan terus mengalami penurunan. Airlangga mengatakan, data angka kemiskinan di Indonesia 

mengalami penurunan dari awal pandemi Covid-19, yakni 9,7 persen menjadi 9,54 persen pada Maret 

2022.Sementara, angka kemiskinan ekstrem juga menurun dari 2,14 persen pada 2021 menjadi 2,04 

persen pada Maret 2022. "Jadi sudah ada perbaikan (sejak awal Covid-19), dengan standar kemiskinan 

11.633, jadi jumlah orangnya sekitar 5,59 juta orang," kata Airlangga usai rapat pleno tentang Percepatan 

Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (3/8/2022).Airlangga meyakini, 

berbagai program mulai pemberdayaan, pemulihan ekonomi nasional, hingga perlindungan sosial, angka 

kemiskinan biasa maupun kemiskinan ekstrem di Indonesia akan mengalami perbaikan. Dia 

menyampaikan, anggaran yang tersedia dalam APBN untuk program pemberdayaan sekitar Rp 95 triliun, 

perlindungan sosial lebih dari Rp 400 triliun dam program PEN lebih dari Rp 600 triliun.Tak hanya itu, 

Airlangga mengatakan, terdapat dana khusus dari daerah yang disediakan untuk kemiskinan ekstrem 

sebanyak Rp 49,93 triliun. "Di mana pemerintah provinsi Rp 18,5 triliun dan pemerintah kabupaten 

sekitar Rp 30 triliun," ujar Airlangga.Airlangga meyakini angka kemiskinan mampu ditekan, apalagi 

dengan arahan Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk mendorong keterlibatan swasta dalam bentuk CSR. 
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"Jadi akan ada dikerjasamakan baik BUMN maupun swasta berupa CSR dengan kewajiban melakukan 

upaya pemberdayaan dengan CSR mereka dengan radius 5 km di sekitar wilayah ekonomi mereka 

sehingga akan mengkaselerasi program penanganan kemiskinan ekstrem," ujarnya.Sebelumnya, Wakil 

Presiden Ma'ruf Amin meminta masing-masing kementerian lembaga untuk memastikan refokusing 

program dan realokasi anggaran untuk menyasar keluarga miskin ekstrem di wilayah prioritas kemiskinan 

ekstrem tahun 2022 serta menyiapkan perencanaan program dan penganggarannya untuk penajaman 

pelaksanaan tahun 2023 nanti.Ma'ruf juga mengarahkan untuk terus mendorong peran dan partisipasi 

dari unsur non-pemerintah seperti pelaku bisnis, universitas dan LSM agar potensi sumberdaya yang 

mereka miliki dapat sinergis dengan upaya dan sumberdaya pemerintah dalam percepatan penghapusan 

kemiskinan ekstrem."Saya minta kita fokus menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem minimal satu poin 

presentasi setiap tahunnya mulai 2022 ini," kata Ma'ruf.Rapat dihadiri di antaranya Menko 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya 

Bakar, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim 

Iskandar. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop-

UKM) Teten Masduki.Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Menteri Sosial 

(Mensos) Tri Rismaharini, Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Wakil 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo, Kepala Badan Pusat Statistik Margo 

Yuwono, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf 

Ateh.Silakan akses epaper Republika di sini Epaper Republika . 
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Link http://www.republika.co.id/berita/rg1jn0428/airlangga-angka-kemiskinan-ekstrem-alami-

perbaikan-dibandingkan-awal-covid19 

Summary "Jadi sudah ada perbaikan (sejak awal Covid-19), dengan standar kemiskinan 11.633, jadi 

jumlah orangnya sekitar 5,59 juta orang," kata Airlangga usai rapat pleno tentang Percepatan 

Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (3/8/2022). 

Airlangga mengatakan, data angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan dari awal 

pandemi Covid-19, yakni 9,7 persen menjadi 9,54 persen pada Maret 2022. 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto 

optimistis angka kemiskinan di Indonesia akan terus mengalami penurunan. Sementara, 

angka kemiskinan ekstrem juga menurun dari 2,14 persen pada 2021 menjadi 2,04 persen 

pada Maret 2022. 

 

 

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis 

angka kemiskinan di Indonesia akan terus mengalami penurunan. Airlangga mengatakan, data angka 

kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan dari awal pandemi Covid-19, yakni 9,7 persen menjadi 

9,54 persen pada Maret 2022.Sementara, angka kemiskinan ekstrem juga menurun dari 2,14 persen pada 

2021 menjadi 2,04 persen pada Maret 2022. "Jadi sudah ada perbaikan (sejak awal Covid-19), dengan 

standar kemiskinan 11.633, jadi jumlah orangnya sekitar 5,59 juta orang," kata Airlangga usai rapat pleno 

tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu 

(3/8/2022).- Mahfud MD: Penyelesaian Kasus Brigadir J Masih On the Track- Inovasi Karya Anak Bangsa: 

Widya Robotics Ciptakan Teknologi AI, Widya Load Scanner- APPBI Percepat Pemulihan Ekonomi Lewat 

lndonesia Shopping FestivalAirlangga meyakini, berbagai program mulai pemberdayaan, pemulihan 

ekonomi nasional, hingga perlindungan sosial, angka kemiskinan biasa maupun kemiskinan ekstrem di 

Indonesia akan mengalami perbaikan. Dia menyampaikan, anggaran yang tersedia dalam APBN untuk 

program pemberdayaan sekitar Rp 95 triliun, perlindungan sosial lebih dari Rp 400 triliun dam program 

PEN lebih dari Rp 600 triliun.Tak hanya itu, Airlangga mengatakan, terdapat dana khusus dari daerah yang 
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disediakan untuk kemiskinan ekstrem sebanyak Rp 49,93 triliun. "Di mana pemerintah provinsi Rp 18,5 

triliun dan pemerintah kabupaten sekitar Rp 30 triliun," ujar Airlangga.Airlangga meyakini angka 

kemiskinan mampu ditekan, apalagi dengan arahan Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk mendorong 

keterlibatan swasta dalam bentuk CSR. "Jadi akan ada dikerjasamakan baik BUMN maupun swasta 

berupa CSR dengan kewajiban melakukan upaya pemberdayaan dengan CSR mereka dengan radius 5 km 

di sekitar wilayah ekonomi mereka sehingga akan mengkaselerasi program penanganan kemiskinan 

ekstrem," ujarnya.Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta masing-masing kementerian 

lembaga untuk memastikan refokusing program dan realokasi anggaran untuk menyasar keluarga miskin 

ekstrem di wilayah prioritas kemiskinan ekstrem tahun 2022 serta menyiapkan perencanaan program 

dan penganggarannya untuk penajaman pelaksanaan tahun 2023 nanti.Ma'ruf juga mengarahkan untuk 

terus mendorong peran dan partisipasi dari unsur non-pemerintah seperti pelaku bisnis, universitas dan 

LSM agar potensi sumberdaya yang mereka miliki dapat sinergis dengan upaya dan sumberdaya 

pemerintah dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem."Saya minta kita fokus menurunkan 

tingkat kemiskinan ekstrem minimal satu poin presentasi setiap tahunnya mulai 2022 ini," kata 

Ma'ruf.Rapat dihadiri di antaranya Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir 

Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi 

Sadikin. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, 

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop-UKM) Teten Masduki.Menteri Komunikasi dan Informatika 

(Menkominfo) Johnny G Plate, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Menteri Kementerian Kelautan 

dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela 

Tanoesoedibjo, Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh. 
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Date 03 August 2022 Tone Neutral 
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peserta-bpjs-ketenagakerjaan 

Summary Sebanyak 366 mahasiswa KKN termasuk 22 dosen pembimbing lapangan (DPL) Unwidha 

Klaten kini menjadi peserta program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan Cabang Klaten. 

Khusus, mengapresiasi kebijakan Unwidha Klaten yang memberikan. Terwujudnya 

perlindungan mahasiswa Unwidha Klaten yang melaksanakan. MAHASISWA Universitas 

Widya Dharma (Unwidha) Klaten, Jawa Tengah, yang. 

 

 

 

MAHASISWA Universitas Widya Dharma (Unwidha) Klaten, Jawa Tengah, yangmelaksanakan kuliah kerja 

nyata (KKN) pada tahun ini didaftarkan sebagai peserta program jaminan sosial 

ketenagakerjaan.Sebanyak 366 mahasiswa KKN termasuk 22 dosen pembimbing lapangan (DPL) Unwidha 

Klaten kini menjadi peserta program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan Cabang Klaten."Hari ini, 

mahasiswa KKN dan DPL telah menjadi peserta program jaminankecelakaan kerja BPJS Ketenagakerjaan," 

kata Rektor Unwidha Triyono pada pelepasan mahasiswa KKN, Rabu (3/8).Meski sudah masuk program 

jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, rektor berharap seluruh mahasiswa KKN tetap dalam keadaan 

sehat dan selamat, serta disiplin menjaga protokol kesehatan.Menurut Triyono, sebanyak 366 mahasiswa 

KKN Unwidha tahun ini disebaratau diterjunkan di delapan kecamatan yang meliputi 11 desa di 

wilayahKabupaten Klaten. Mereka KKN selama satu bulan.Wilayah kecamatan yang menjadi lokasi KKN, 

yakni Klaten Utara diKelurahan Gergunung, Kecamatan Bayat di Desa Krikilan dan Krakitan,Kecamatan 

Kebonarum di Karangdukuh, Ngrondul, dan Pluneng.Kemudian, Kecamatan Kalikotes di Desa Jimbung, 

Kecamatan Klaten Tengahdi Jomboran, Kecamatan Cawas di Karangasem, Kecamatan Karangnongko 

diKanoman, dan Kecamatan Kemalang di DesaTangkil."Saya berpesan kepada mahasiswa KKN setelah 

tiba di desa tempat kuliahkerja terpadu atau KKN segera dicatat potensi desa yang dapatdikembangkan 

untuk peningkatan ekonomi kreatif," kata Triyono.Iuran murahTerkait kepesertaan mahasiswa KKN 

dalam program jaminan sosial tersebut, Bayu Wiwoho, agensi BPJS Ketenagakerjaan mengatakan, bahwa 

hal itu sesuai dengan Inpres No 2/2021 dan Permenaker No 5/2021.Mahasiswa KKN dan mahasiswa 
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magang atau sekarang dikenal MBKM (MerdekaBelajar Kampus Merdeka) dalam Permenaker No 5/2021 

Pasal 35 disebutkansecara implisit wajib terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan."Jadi, semua mahasiswa yang 

melaksanakan KKN terlindungi BPJSKetenagakerjaan. Untuk iuran Rp16. 800 per bulan, sangat murah 

danterjangkau dengan manfaat yang tidak ada batasnya," jelasnya.Menurut Bayu, kerja sama Unwidha 

dengan BPJS Ketenagakerjaan adalah yang pertama di Klaten. Namun, untuk Jawa Tengah dan DI 

Yogyakarta kerja sama sudah dilakukan dengan beberapa perguruan tinggi.Kepala Kantor BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Klaten, Noviana KartikaSetyaningtyas, didampingi Sony Ahmad Wardani, 

Account RepresentativeKhusus, mengapresiasi kebijakan Unwidha Klaten yang 

memberikanperlindungan mahasiswa KKN.Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan apresiasi 

dan terimakasih kepada mitra kerja Bimantoro Agency yang telah membantuterwujudnya perlindungan 

mahasiswa Unwidha Klaten yang melaksanakanpratik kerja atau KKN."Untuk selanjutnya, BPJS 

Ketenagakerjaan akan memberikan perlindungankepada siswa SMK yang magang atau pratik kerja 

lapangan (PKL).Mudah-mudahan rencana ini bisa direalisasikan dalam waktu dekat," tandasnya. 
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Summary Berniat menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia ( CPMI ) ke Penang Malaysia, seorang warga 

desa Pangkalan Pucuk Rantau, Masda Tio Dora Br Napitupulu (20) menyambangi Dinas 

Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kuansing Rabu, 3/8/22 petang. 

Ditemani orang tuanya, Naganjo Napitupulu, wanita muda itu hendak mengurus surat 

rekomendasi agar bisa dikirim sebagai pekerja Migran ke Malaysia, melalui PT. Adila 

Freskifarindo Duta yang beralamat di Medan Sumatera Utara.  

 

 

 

Berniat menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia ( CPMI ) ke Penang Malaysia, seorang warga desa 

Pangkalan Pucuk Rantau , Masda Tio Dora Br Napitupulu (20) menyambangi Dinas Perizinan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kuansing Rabu, 3/8/22 petang.Ditemani orang tuanya, Naganjo 

Napitupulu , wanita muda itu hendak mengurus surat rekomendasi agar bisa dikirim sebagai pekerja 

Migran ke Malaysia, melalui PT. Adila Freskifarindo Duta yang beralamat di Medan Sumatera Utara.Saat 

mengurus surat rekomendasi dimaksud, Plt Kabid Penempatan, Perluasan dan Pelatihan Tenaga Kerja 

Hevi Heri Antoni, S.Sos,MSi sempat melakukan sesi wawancara kepada keduanya .Hevi mengingatkan 

baik kepada Nasda Tio Dora, maupun orang tuanya Nanganjo Napitupulu , bahwa pihaknya berkewajiban 

untuk melakukan cek and ricek agar niat baik bekerja di luar negeri tidak menimbulkan masalah di 

kemudian hari.Kami harus memastikan bahwa PJTKI yang mengirimkan Nasda Tio Dora terdaftar secara 

resmi di Kementrian Tenaga Kerja dan punya izin resmi, tegas Hevi yang baru saja mengikuti Rapat 

Terbatas bersama BP2MI di Pekanbaru, terkait perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri, 

imbuhnya.Didampingi Kepala Seksi Penempatan Kerja, Asrizal,SE,MSi dijelaskan, bahwa Nasda Tio Dora 

layak mendapatkan rekomendasi, dan semua persyaratan telah di lengkapi, ulasnya.Jika bahannya 

lengkap, tidak sampai 1 jam rekomendasi dapat kita keluarkan, tegas Hevi. Namun semua tergantung 

kelengkapan bahan, dan jaringan internet, sebab semua bahan kita ajukan secara online , pungkas nya 

singkat.Sementara Nasda Tio Dora, bersama ayahnya Nanganjo Napitupulu berterimakasih atas bantuan 
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dan nasehat yang di sampaikan pegawai Naker Kuansing. Sebagai orang kecil, kami merasa senang di 

layani dengan baik oleh seluruh staf dan pejabat di kantor ini, ucap Nanganjo dengan logat Batak yang 

khas.Warga ber KTP Pucuk Rantau itu, menyebutkan masih akan mengurus pasport anaknya sesuai 

rekomendasi yang di dapat ke kantor Imigrasi Pekanbaru. Terkait keberangkatan, tergantung kebijakan 

PJTKI tempat anaknya mendaftar, ujar Nanganjo dengan wajah ceria. 
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Title ASEAN Bahas Kerja Sama Penguatan Sistem Informasi Pasar 

Kerja 

Author Zul Fasli 

Media Liputan.co.id Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Positive 

Link http://liputan.co.id/2022/08/asean-bahas-kerja-sama-penguatan-sistem-informasi-pasar-

kerja 

Summary Workshop ini perlu dilakukan mengingat Negara-negara ASEAN memiliki potensi luar biasa, 

terutama dari sisi SDM. "Ini merupakan momentum yang signifikan untuk mewujudkan 

harmonisasi dan kerja sama antar negara anggota ASEAN khususnya dalam peningkatan 

Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja," kata Anwar Sanusi, saat membuka workshop, di 

Jakarta, Rabu (3/8/2022). Anwar Sanusi menambahkan, Negara-negara Anggota ASEAN 

harus memiliki LMIS yang kuat, dan terhubung di masing-masing negara untuk meningkatkan 

keterampilan juga perbaikan dari aspek ketenagakerjaan. Ditegaskannya, setelah 

pelaksanaan workshop LMIS ini, akan dirumuskan beberapa langkah untuk lebih 

mengoperasionalkan berbagai komitmen negara ASEAN. 

 

 

 

Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, pertemuan teknis tersebut 

dikemas dalam workshop LMIS yang digelar pada 3 sampai dengan 4 Agustus 2022. Workshop ini perlu 

dilakukan mengingat Negara-negara ASEAN memiliki potensi luar biasa, terutama dari sisi SDM. 

Termasuk sebuah kawasan yang tumbuh secara ekonomi maupun sosial, bahkan geopolitik yang semakin 

kuat."Ini merupakan momentum yang signifikan untuk mewujudkan harmonisasi dan kerja sama antar 

negara anggota ASEAN khususnya dalam peningkatan Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja," kata Anwar 

Sanusi, saat membuka workshop, di Jakarta, Rabu (3/8/2022).Dijelaskannya, LMIS adalah basis data 

penting untuk membangun kebijakan ketenagakerjaan yang kuat. LMIS dapat memberitahu tentang 

desain, implementasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dengan fokus dan sasaran yang lebih 

baik.LMIS, lanjut Anwar Sanusi, juga berkontribusi pada pengurangan biaya transaksi pasar tenaga kerja, 

karena membantu mengatasi informasi yang tidak lengkap tentang agen pasar tenaga kerja."Tujuan 

utama LMIS adalah menghasilkan informasi dan analisis bagi pembuat kebijakan dan pemangku 

kepentingan pasar tenaga kerja lainnya. Baik di tingkat internasional maupun nasional," katanya.Anwar 

Sanusi menambahkan, Negara-negara Anggota ASEAN harus memiliki LMIS yang kuat, dan terhubung di 
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masing-masing negara untuk meningkatkan keterampilan juga perbaikan dari aspek 

ketenagakerjaan.Ditegaskannya, setelah pelaksanaan workshop LMIS ini, akan dirumuskan beberapa 

langkah untuk lebih mengoperasionalkan berbagai komitmen negara ASEAN. "Salah satunya yakni 

mengirimkan utusan atas dukungan Gesselschaft fur Internationale Zussammenarbeit (GIZ) secara teknis 

belajar ke Jerman terkait pengelolaan sistem informasi pasar kerja," katanya.Workshop LMIS dihadiri 

expertise secara offline yakni Darjush Tafreschi (Head of Component, RECOTVET-GIZ); Souleima El Achkar 

(Project Lead and Technical Expert ILO); Thu Nguyen Thi Minh (GIZ Vietnam); dan Martin Aguilar (GIZ 

Aguilar).Sementara narasumber online berasal dari Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD) dan Skillsfuture Singapore, serta TESDA Philippines.Pertemuan teknis LMIS dihadiri 

oleh 10 delegasi ASEAN secara fisik dan online. Secara fisik yakni Zuratul Nadiah dan Aziyah Matassan 

(Brunei Darussalam); Nurul Amin bin Badrul (Malaysia); Khem Pisoth (Kamboja); Petshamone Quandala 

dan Manivone Khammavongkeo (Laos). 
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Title Ribuan Orang Pencari Kerja Berjubel di Job Fair 2022 

Pemprov Sulawesi Utara 

Author Jamal Mopatu 

Media Redaksi Sulut Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Neutral 

Link http://redaksisulut.com/job-fair-2022-dibuka-ribuan-pencari-kerja-mendaftar-di-hari-

pertama 

Summary Manado- Ribuan orang dengan latar belakang pendidikan beragam berjubel di momen Job 

Fair 2022 Pemprov Sulawesi Utara, bertempat di Luwansa Hotel, Rabu (3/08/2022). Job Fair 

2022 yang di gelar Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulawesi Utara) yang 

diprakarsai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) juga mengakomodir 

masyarakat pencari kerja, termasuk penyandang disabilitas. Mereka berhak mendapatkan 

kesempatan yang sama seperti pencari kerja yang lain," kata Asisten 3 Pemprov Sulawesi 

Utara Asiano Gammy Kawatu. Kawatu menuturkan, pelaksanaan Job Fair selama 3 hari ke 

depan ini, berimplikasi positif untuk mengurangi angka pengangguran Provinsi Sulawesi 

Utara. 

 

 

 

Manado - Ribuan orang dengan latar belakang pendidikan beragam berjubel di momen Job Fair 2022 

Pemprov Sulawesi Utara, bertempat di Luwansa Hotel, Rabu (3/08/2022). Job Fair 2022 yang di gelar 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulawesi Utara) yang diprakarsai Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) juga mengakomodir masyarakat pencari kerja, termasuk penyandang 

disabilitas. "Job Fair yang diselenggarakan ini memberikan peluang pekerjaan bagi penyandang 

disabilitas. Mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama seperti pencari kerja yang lain," kata 

Asisten 3 Pemprov Sulawesi Utara Asiano Gammy Kawatu. Kawatu menuturkan, pelaksanaan Job Fair 

selama 3 hari ke depan ini, berimplikasi positif untuk mengurangi angka pengangguran Provinsi Sulawesi 

Utara. Terutama pada situasi pasca pandemi. Di mana banyak perusahaan yang membatasi penerimaan. 

Bahkan tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan. "Dapat dikatakan bahwa sampai sejauh ini kita belum 

pulih sepenuhnya dari pandemi Covid-19, yang berdampak besar bagi bertambahnya pengangguran. Dan 

melalui Job Fair diharapkan akan berkurang," tandasnya. Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara pada 

bulan Februari 2022, mencatat jumlah angkatan kerja di Sulawesi Utara tahun 2021 sebanyak 1.269.673 

orang dan penduduk yang bekerja sebanyak 1.187.077 orang sehingga jumlah pengangguran terbuka 
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sebanyak 82.569 orang atau 6,5%. Dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja pada bulan Februari 2021 

sebanyak 1.229.040 orang, di mana pengangguran terbuka sebanyak 89.468 orang atau 7,28%, terjadi 

penurunan pengangguran terbuka sebanyak 6.899 orang atau 0.77%. Pemprov Sulawesi Utara bersama 

seluruh stakeholders akan berupaya melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan baik formal maupun 

informal. "Tujuannya untuk mengurangi angka pengangguran di Sulawesi Utara,"ucapnya seraya 

berharap dengan adanya kegiatan ini, kiranya bisa dirasakan manfaatnya oleh pencari kerja di Sulawesi 

Utara. Dalam Job Fair Virtual 2022 ini, diikuti oleh beberapa perusahaan dimana diantaranya dari Kota 

Manado 24 perusahaan, Kabupaten Minut 2 perusahaan dan bahkan dari luar daerah seperti Jawa 

melibatkan 2 perusahaan serta Sumatera 1 perusahaan. Data pencari kerja lewat virtual yang masuk ke 

link Naker hingga pukul 09.00 Wita di hari pertama, sudah mencapai 1.075 orang. Jumlah tersebut masih 

akan bertambah seiring dengan waktu pelaksaan yang berlangsung hingga Jumat (5/8/2022). Kepala 

Disnakertrans Sulawesi Utara Ir Erni Tumundo MSi mengungkapkan bahwa perusahaan yang 

memberikan peluang kerja bagi penyandang disabilitas akan diberikan penghargaan. "Kami mendorong 

perusahaan untuk memberikan kesempatan bekerja kepada penyandang disabilitas. Yakni hak yang sama 

seperti para pencari kerja yang lain. Pemerintah akan memberikan penghargaan khusus kepada 

perusahaan. Karena telah turut memberlakukan UU Nomor 8 Tahun 2016," tukasnya. Sekretaris Komisi 

IV DPRD Sulawesi Utara Cindy Wurangian MBA, Kepala Pusat Pasar Kerja Sekretariat Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan yang diwakili oleh Pandu Isdiyanto ST MM hadir dalam acara itu. (*/J. 
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Title Kemenaker soal Ancaman Mogok Buruh terkait UMP DKI: Itu Biar 

Diputuskan antara Pengusaha dan Pekerja 

Author _noname 

Media Kompas Reporter  

Date 03 August 2022 Tone Neutral 

Link http://money.kompas.com/read/2022/08/03/215000426/kemenaker-soal-ancaman-

mogok-buruh-terkait-ump-dki--itu-biar-diputuskan-antara 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) angkat suara terkait sikap buruh yang 

mengancam akan melakukan mogok kerja apabila para pengusaha tetap menurunkan Upah 

Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta. Semula, UMR Jakarta 2022 mengacu pada Keputusan 

Gubernur DKI Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 tentang UMP DKI Jakarta 2022 yakni sebesar 

Rp 4.452.724. Beberapa waktu berselang, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi 

besaran kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen atau naik 

Rp 225. 667 dari UMP 2021. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pun mengajukan 

tuntutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) agar UMP DKI yang dinilai tinggi tersebut 

berubah sesuai kepgub sebelumnya. Terbaru, Pemprov DKI mengajukan banding terkait 

putusan PTUN mengenai UMP. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) angkat suara terkait sikap buruh yang mengancam akan 

melakukan mogok kerja apabila para pengusaha tetap menurunkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 

Jakarta.Staf Khusus Menaker Dita Indah Sari mengatakan, pemerintah dalam hal ini Kemenaker telah 

memutuskan kenaikan upah minimum 2022 yang naik sebesar 1,09 persen, diumumkan pada November 

2021."Soal bagaimana tindakan perusahaan, itu biar diputuskan oleh masing-masing perusahaan dengan 

pekerja," katanya dihubungi Kompas.com, Rabu (3/8/2022).Menurut Dita, pihaknya telah menegaskan 

apabila terdapat kepala daerah yang tidak mengikuti keputusan upah minimum 2022, maka akan 

dikenakan sanksi. Pemberian sanksi ini menjadi ranah dari Kementerian Dalam Negeri 

(Kemendagri)."Sanksi kepada kepala daerah dijatuhkan oleh Kemendagri. Setiap kepala daerah mestinya 

patuh pada UU dan PP 36 (Pengupahan) yang sudah menetapkan formula upah. Kalau enggak, apa 

esensinya kita ini sebagai pemerintah, enggak memberi contoh kepada masyarakat. Kita suruh 

masyarakat agar patuh aturan. Lah kok kita sendiri melanggar," ucap Dita.Sengkarut UMP DKI 

JakartaSemula, UMR Jakarta 2022 mengacu pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1395 Tahun 

2021 tentang UMP DKI Jakarta 2022 yakni sebesar Rp 4.452.724.Beberapa waktu berselang, Gubernur 

DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi besaran kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2022 dari 0,85 persen 

menjadi 5,1 persen atau naik Rp 225. 667 dari UMP 2021.Dengan demikian, UMP DKI Jakarta tahun 2022 

direvisi menjadi Rp 4.641.854. Itulah UMR Jakarta 2022 yang diberlakukan hingga 7 bulan. Asosiasi 

Pengusaha Indonesia (Apindo) pun mengajukan tuntutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) agar 

UMP DKI yang dinilai tinggi tersebut berubah sesuai kepgub sebelumnya.Tuntutan Apindo akhirnya 

diamini oleh PTUN dan membatalkan Kepgub DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah 

Minimum Provinsi Tahun 2022 tertanggal 16 Desember 2021. PTUN meminta Anies untuk mencabut 

Kepgub 1517/2022 ini. Terbaru, Pemprov DKI mengajukan banding terkait putusan PTUN mengenai UMP. 
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Title Pemprov Jawa Tengah dan Kemnaker RI Gelar "Virtual Job Fair", 

Ada 280 Lowongan Kerja - Herald Jawa Tengah 

Author Roni Sahala 

Media Herald Jateng Reporter  
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Link http://jateng.herald.id/2022/08/03/pemprov-jateng-dan-kemnaker-ri-gelar-virtual-job-

fair-ada-280-lowongan-kerja 

Summary Ia menyebut, ajang ini merupakan kerja sama Pemprov Jawa Tengah dengan Kemnaker RI. 

Heraldjateng.id, Semarang- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Tenaga Kerja 

(Kemnaker) RI menggelar Virtual Job Fair Akbar Jawa Tengah 2022. Ajang itu dapat diakses 

melalui jobfair.kemnaker.go.id. Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans 

Jawa Tengah Ardi Nugroho mengatakan, hingga Rabu siang pukul 13.00 WIB, sudah ada 

1.973 pelamar yang mendaftar pada kegiatan tersebut. Sementara, daftar perusahaan 

penyedia kerja dapat dilihat pada jobfair.kemnaker.go.id. Ia menyebut, job fair ini adalah 

pilot project dari Kemnaker RI. 

 

 

 

Heraldjateng.id, Semarang - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) 

RI menggelar Virtual Job Fair Akbar Jawa Tengah 2022. Agenda yang diselenggarakan 4-5 Agustus ini 

menyediakan 280 judul lowongan kerja, dengan 11 ribu kebutuhan tenaga kerja. Ajang itu dapat diakses 

melalui jobfair.kemnaker.go.id.Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Jawa Tengah 

Ardi Nugroho mengatakan, hingga Rabu siang pukul 13.00 WIB, sudah ada 1.973 pelamar yang mendaftar 

pada kegiatan tersebut. Ia menyebut, ajang ini merupakan kerja sama Pemprov Jawa Tengah dengan 

Kemnaker RI.Beberapa perusahaan yang ikut serta, di antaranya pariwisata, manufaktur, dan perbankan. 

Adapula perusahaan padat karya, seperti alas sepatu serta garmen."Kegiatan ini menggunakan aplikasi 

ketenagakerjaan milik Kemenaker RI lewat jobfair.kemnaker.go.id. Sampai tanggal 3 Agustus, jam satu 

siang (pukul 13.00) sudah ada 54 perusahaan yang bergabung dengan judul lowongan 280, dan perkiraan 

kebutuhan tenaga kerja 11 ribu orang," ujarnya, dihubungi melalui telepon Rabu (3/8/2022).Untuk bisa 

mendaftar pencari kerja bisa menuju pada tautan siapkerja.kemnaker.go.id. Sementara, daftar 

perusahaan penyedia kerja dapat dilihat pada jobfair.kemnaker.go.id.Ia menyebut, job fair ini adalah 

pilot project dari Kemnaker RI. Jawa Tengah menjadi satu di antara banyak provinsi yang ditunjuk, 

mengingat daerah yang dipimpin oleh Ganjar Pranowo ini, memiliki perkembangan perusahaan yang 



 

229 

 

banyak dan berlimpahnya potensi tenaga kerja.Pantauan Disnakertrans Jawa Tengah, potensi pencari 

kerja di Jawa Tengah memang berlimpah. Dari aplikasi penyedia kerja E-Makaryo milik Disnakertrans, ada 

sekitar 300. 000 akun, dan 60 ribu pelamar kerja lewat platform tersebut. "Melalui Job Fair ini, kami 

memberikan variasi kesempatan untuk pencari kerja mendapat akses informasi, bagaimana tak harus 

hadir tapi bisa lamar pekerjaan dari rumah," pungkas Ardi. 
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