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Table Of Contents : 04 August 2022 - 05 August 2022 
 

No Date News Title Page Sentiment Media Summary 

1. 05 

August 

2022 

DPRD Minta 

Pemerintah 

Peluangkan Lima 

ABK PMI di Filipina 

12 Positive Pos Kota . DPR Minta Pemerintah Pulangkan Lima ABK 

PMI di Filipina. 23914104446270(rizal/jo). -. 

Wakil Ketua Komisi IX DPR Rl Dr Kurniasih 

Mufidayati meminta agar pemerintah bisa 

memulangkan lima Anak Buah Kapal (ABK) 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di 

kapal MV Sky Fortune yang masih berlabuh di 

Tabaco, Filipina. Kasus ini berawal dari laporan 

anak dari salah satu ABK di media sosial 

dengan akun @ maimeichil yang menyebut 

lima ABK PMI sudah tujuh bulan tidak 

mendapatkan gaji dan belum bisa dipulangkan. 

(rizal/jo). 

2. 05 

August 

2022 

Penduduk Lokal 

Jangan Jadi 

Penonton 

13 Neutral Kaltim 

Post 

. Penduduk Lokal Jangan Jadi Penonton. Baca 

PENDUDUK. PENDUDUK. Prioritaskan Skill 

Operator Alat Berat, Menteri Buka Pusat PBK di 

IKN. 

3. 05 

August 

2022 

Pembukaan 

Pelatihan Kerja di 

IKN 

3 Neutral Kaltim 

Post 

Pelatihan gelom- bang kedua ini dibuka 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ida 

Fauziyah didampingi Gubernur Kalimantan 

Timur Isran Noor dan Ketua Badan Otorita IKN 

Bambang Susantono di Titik Nol IKN Nusantara, 

Sepaku Semoi, Penajam Paser Utara, Kamis 

(4/8). Hadir dalam acara tersebut Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ida Fauziyah 

didam- pingi Gubernur Kalimantan Timur Isran 

Noor dan Ketua Badan Otorita IKN Bambang 

Susantono. Kerja di IKN. Pelatihan gelombang 

kedua ini diikuti oleh 144 warga IKN dengan 

sembilan paket di an- taranya pelatihan 

pengecatan, barista, pembuatan roti kue, 

hidroponik, menjahit, sablon, pembuatan 

batiktulis, pelatih- an dump truck, dan 

ekskavator. 

4. 05 

August 

2022 

Serikat Pekerja BP 

Jamsostek 

11 Neutral Koran 

Kontan 

Serikat Pekerja BP Jamsostek. Direktur Utama 

BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo 

(kedua dari kiri) bersama Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor (kedua dari 

kanan), Ketua Dewan Pengawas BPJS 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-05/POS_KOTA1/DPRD%20Minta%20Pemerintah%20Peluangkan%20Lima%20ABK%20PMI%20di%20Filipina=1=12=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-05/POS_KOTA1/DPRD%20Minta%20Pemerintah%20Peluangkan%20Lima%20ABK%20PMI%20di%20Filipina=1=12=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-05/POS_KOTA1/DPRD%20Minta%20Pemerintah%20Peluangkan%20Lima%20ABK%20PMI%20di%20Filipina=1=12=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-05/POS_KOTA1/DPRD%20Minta%20Pemerintah%20Peluangkan%20Lima%20ABK%20PMI%20di%20Filipina=1=12=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-05/KALTIM_POST1/Penduduk%20Lokal%20Jangan%20Jadi%20Penonton=1=13=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-05/KALTIM_POST1/Penduduk%20Lokal%20Jangan%20Jadi%20Penonton=2=13=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-05/KALTIM_POST1/Penduduk%20Lokal%20Jangan%20Jadi%20Penonton=1=13=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-05/KALTIM_POST1/Penduduk%20Lokal%20Jangan%20Jadi%20Penonton=2=13=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-05/KALTIM_POST1/Penduduk%20Lokal%20Jangan%20Jadi%20Penonton=1=13=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-05/KALTIM_POST1/Penduduk%20Lokal%20Jangan%20Jadi%20Penonton=2=13=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-05/KALTIM_POST1/Pembukaan%20Pelatihan%20Kerja%20di%20IKN=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-05/KALTIM_POST1/Pembukaan%20Pelatihan%20Kerja%20di%20IKN=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-05/KALTIM_POST1/Pembukaan%20Pelatihan%20Kerja%20di%20IKN=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-05/KORAN_KONTAN1/Serikat%20Pekerja%20BP%20Jamsostek=1=11=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-05/KORAN_KONTAN1/Serikat%20Pekerja%20BP%20Jamsostek=1=11=1.jpg
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Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri (kanan) 

dan Ketua Umum Serikat Pekerja BPJS 

Ketenagakerjaan, Tri Candra Kartika (kiri) 

berbincang usai pembukaan Musyawarah 

Nasional 8 Serikat Pekerja BPJS 

Ketenagakerjaan Tahun 2022 di Tangerang, 

Banten, Kamis (4/8). KONTAN/Baihaki. Munas 

tahun ini diharapkan mampu membangkitkan 

semangat berkolaborasi. 

5. 05 

August 

2022 

Angka Keresaham 

Kerja 

11 Neutral Investor 

Daily 

Angka Kecelakaan Kerja. . Antara. Pekerja 

menyelesaikan proyek pembangunan gedung 

bertingkat di Tangerang, Banten, kemarin. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

menambahkan, berdasarkan data BPJS 

Ketenagakerjaan yang dihitung sejak Januari-

Maret 2022, jumlah kecelakaan kerja tercatat 

61.805 kasus yang didominasi kelompok usia 

muda 20-25 tahun. 

6. 05 

August 

2022 

MUNAS 8 SERIKAT 

PEKERJA BPJS 

KETENAGAKERJAAN 

15 Neutral Bisnis 

Indonesia 

. MUNAS 8 SERIKAT PEKERJA BPJS 

KETENAGAKERJAAN. Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan Afriansyah Noor (.kedua 

kanan), Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan 

Anggoro Eko Cahyo (kedua kiri), Ketua Dewan 

Pengawas Muhammad Zuhri (kanan) dan Ketua 

Umum Serikat Pekerja Tri Candra Kartika, 

berbincang saat pembukaan Musyawarah 

Nasional 8 Serikat Pekerja BPJS. Bisnis/Eusebio 

Chrysnamurti. 13081012700. Ketenagakerjaan 

2022 di Tangerang, Banten, Kamis (4/8). 

7. 05 

August 

2022 

Tekan 

Pengangguran 

Berbasis Kawasan 

3 Negative Tribun 

Jogja 

Tekan Pengangguran Berbasis Kawasan. 

Adapun kelima kawasan tersebut, yaitu 

Kawasan Perhutanan Sosial Teluk Jambe di 

Kabupaten Karawang, Kawasan Ag-.  rowisala 

Lido di Kabupaten Sukabumi. Kawasan 

Agroforestry Dataran Ttnggt Dieng di 

Kabupaten Satang dan Banjamegara, Kawasan 

Agromaritim Teluk Wed a diKabupaten 

Halmahera Tengah, dan Kawasan 

Agroeduwisata Lembah Mbencirang di 

Kabupaten Mojokerto,. JAKARTA, TRIBUN- 

Pemerintah terus berupaya menekan angka 

pengangguran. 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-05/INVESTOR_DAILY1/Angka%20Keresaham%20Kerja=1=11=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-05/INVESTOR_DAILY1/Angka%20Keresaham%20Kerja=1=11=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-05/BISNIS_INDONESIA1/MUNAS%208%20SERIKAT%20PEKERJA%20BPJS%20KETENAGAKERJAAN=1=15=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-05/BISNIS_INDONESIA1/MUNAS%208%20SERIKAT%20PEKERJA%20BPJS%20KETENAGAKERJAAN=1=15=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-05/BISNIS_INDONESIA1/MUNAS%208%20SERIKAT%20PEKERJA%20BPJS%20KETENAGAKERJAAN=1=15=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-05/TRIBUN_JOGJA1/Tekan%20Pengangguran%20Berbasis%20Kawasan%20=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-05/TRIBUN_JOGJA1/Tekan%20Pengangguran%20Berbasis%20Kawasan%20=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-05/TRIBUN_JOGJA1/Tekan%20Pengangguran%20Berbasis%20Kawasan%20=1=3=1.jpg
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Title DPRD Minta Pemerintah Peluangkan Lima ABK PMI di Filipina 

Media Pos Kota Reporter  

Date 05 August 2022 Tone Positive 

Page 12 PR Value  

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

05/POS_KOTA1/DPRD%20Minta%20Pemerintah%20Peluangkan%20Lima% 

20ABK%20PMI%20di%20Filipina=1=12=1.jpg 

Summary . DPR Minta Pemerintah Pulangkan Lima ABK PMI di Filipina. 23914104446270(rizal/jo). -. Wakil 

Ketua Komisi IX DPR Rl Dr Kurniasih Mufidayati meminta agar pemerintah bisa memulangkan 

lima Anak Buah Kapal (ABK) Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di kapal MV Sky 

Fortune yang masih berlabuh di Tabaco, Filipina. Kasus ini berawal dari laporan anak dari salah 

satu ABK di media sosial dengan akun @ maimeichil yang menyebut lima ABK PMI sudah tujuh 

bulan tidak mendapatkan gaji dan belum bisa dipulangkan. (rizal/jo). 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-05/POS_KOTA1/DPRD%20Minta%20Pemerintah%20Peluangkan%20Lima%25%2020ABK%20PMI%20di%20Filipina=1=12=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-05/POS_KOTA1/DPRD%20Minta%20Pemerintah%20Peluangkan%20Lima%25%2020ABK%20PMI%20di%20Filipina=1=12=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-05/POS_KOTA1/DPRD%20Minta%20Pemerintah%20Peluangkan%20Lima%25%2020ABK%20PMI%20di%20Filipina=1=12=1.jpg
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Title Penduduk Lokal Jangan Jadi Penonton 

Media Kaltim Post Reporter  

Date 05 August 2022 Tone Neutral 

Page 13 PR Value  

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

05/KALTIM_POST1/Penduduk%20Lokal%20Jangan%20Jadi%20Penonton=1=13=1.jpg 

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

05/KALTIM_POST1/Penduduk%20Lokal%20Jangan%20Jadi%20Penonton=2=13=1.jpg 

Summary . Penduduk Lokal Jangan Jadi Penonton. Baca PENDUDUK. PENDUDUK. Prioritaskan Skill 

Operator Alat Berat, Menteri Buka Pusat PBK di IKN. 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-05/KALTIM_POST1/Penduduk%20Lokal%20Jangan%20Jadi%20Penonton=1=13=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-05/KALTIM_POST1/Penduduk%20Lokal%20Jangan%20Jadi%20Penonton=1=13=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-05/KALTIM_POST1/Penduduk%20Lokal%20Jangan%20Jadi%20Penonton=2=13=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-05/KALTIM_POST1/Penduduk%20Lokal%20Jangan%20Jadi%20Penonton=2=13=1.jpg
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Title Pembukaan Pelatihan Kerja di IKN 

Media Kaltim Post Reporter  

Date 05 August 2022 Tone Neutral 

Page 3 PR Value  

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

05/KALTIM_POST1/Pembukaan%20Pelatihan%20Kerja%20di%20IKN=1=3=1.jpg 

Summary Pelatihan gelom- bang kedua ini dibuka Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ida Fauziyah 

didampingi Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor dan Ketua Badan Otorita IKN Bambang 

Susantono di Titik Nol IKN Nusantara, Sepaku Semoi, Penajam Paser Utara, Kamis (4/8). Hadir 

dalam acara tersebut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ida Fauziyah didam- pingi 

Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor dan Ketua Badan Otorita IKN Bambang Susantono. 

Kerja di IKN. Pelatihan gelombang kedua ini diikuti oleh 144 warga IKN dengan sembilan paket 

di an- taranya pelatihan pengecatan, barista, pembuatan roti kue, hidroponik, menjahit, 

sablon, pembuatan batiktulis, pelatih- an dump truck, dan ekskavator. 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-05/KALTIM_POST1/Pembukaan%20Pelatihan%20Kerja%20di%20IKN=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-05/KALTIM_POST1/Pembukaan%20Pelatihan%20Kerja%20di%20IKN=1=3=1.jpg
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Title Serikat Pekerja BP Jamsostek 

Media Koran Kontan Reporter  

Date 05 August 2022 Tone Neutral 

Page 11 PR Value  

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

05/KORAN_KONTAN1/Serikat%20Pekerja%20BP%20Jamsostek=1=11=1.jpg 

Summary . Serikat Pekerja BP Jamsostek. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo 

(kedua dari kiri) bersama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor (kedua dari kanan), 

Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri (kanan) dan Ketua Umum 

Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan, Tri Candra Kartika (kiri) berbincang usai pembukaan 

Musyawarah Nasional 8 Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2022 di Tangerang, 

Banten, Kamis (4/8). KONTAN/Baihaki. Munas tahun ini diharapkan mampu membangkitkan 

semangat berkolaborasi. 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-05/KORAN_KONTAN1/Serikat%20Pekerja%20BP%20Jamsostek=1=11=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-05/KORAN_KONTAN1/Serikat%20Pekerja%20BP%20Jamsostek=1=11=1.jpg
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Title Angka Keresaham Kerja 

Media Investor Daily Reporter  

Date 05 August 2022 Tone Neutral 

Page 11 PR Value  

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

05/INVESTOR_DAILY1/Angka%20Keresaham%20Kerja=1=11=1.jpg 

Summary Angka Kecelakaan Kerja. . Antara. Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan gedung 

bertingkat di Tangerang, Banten, kemarin. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

menambahkan, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan yang dihitung sejak Januari-Maret 

2022, jumlah kecelakaan kerja tercatat 61.805 kasus yang didominasi kelompok usia muda 20-

25 tahun. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-05/INVESTOR_DAILY1/Angka%20Keresaham%20Kerja=1=11=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-05/INVESTOR_DAILY1/Angka%20Keresaham%20Kerja=1=11=1.jpg


 

10 

 

Title MUNAS 8 SERIKAT PEKERJA BPJS KETENAGAKERJAAN 

Media Bisnis Indonesia Reporter  

Date 05 August 2022 Tone Neutral 

Page 15 PR Value  

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

05/BISNIS_INDONESIA1/MUNAS%208%20SERIKAT%20PEKERJA%20BPJS% 

20KETENAGAKERJAAN=1=15=1.jpg 

Summary . MUNAS 8 SERIKAT PEKERJA BPJS KETENAGAKERJAAN. Wakil Menteri Ketenagakerjaan 

Afriansyah Noor (.kedua kanan), Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo 

(kedua kiri), Ketua Dewan Pengawas Muhammad Zuhri (kanan) dan Ketua Umum Serikat 

Pekerja Tri Candra Kartika, berbincang saat pembukaan Musyawarah Nasional 8 Serikat Pekerja 

BPJS. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti. 13081012700. Ketenagakerjaan 2022 di Tangerang, 

Banten, Kamis (4/8). 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-05/BISNIS_INDONESIA1/MUNAS%208%20SERIKAT%20PEKERJA%20BPJS%25%2020KETENAGAKERJAAN=1=15=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-05/BISNIS_INDONESIA1/MUNAS%208%20SERIKAT%20PEKERJA%20BPJS%25%2020KETENAGAKERJAAN=1=15=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-05/BISNIS_INDONESIA1/MUNAS%208%20SERIKAT%20PEKERJA%20BPJS%25%2020KETENAGAKERJAAN=1=15=1.jpg
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Title Tekan Pengangguran Berbasis Kawasan 

Media Tribun Jogja Reporter  

Date 05 August 2022 Tone Negative 

Page 3 PR Value  

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

05/TRIBUN_JOGJA1/Tekan%20Pengangguran%20Berbasis%20Kawasan%20=1=3=1.jpg 

Summary Tekan Pengangguran Berbasis Kawasan. Adapun kelima kawasan tersebut, yaitu Kawasan 

Perhutanan Sosial Teluk Jambe di Kabupaten Karawang, Kawasan Ag-.  rowisala Lido di 

Kabupaten Sukabumi. Kawasan Agroforestry Dataran Ttnggt Dieng di Kabupaten Satang dan 

Banjamegara, Kawasan Agromaritim Teluk Wed a diKabupaten Halmahera Tengah, dan 

Kawasan Agroeduwisata Lembah Mbencirang di Kabupaten Mojokerto,. JAKARTA, TRIBUN- 

Pemerintah terus berupaya menekan angka pengangguran. 

 

 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-05/TRIBUN_JOGJA1/Tekan%20Pengangguran%20Berbasis%20Kawasan%20=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-05/TRIBUN_JOGJA1/Tekan%20Pengangguran%20Berbasis%20Kawasan%20=1=3=1.jpg
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Summary 

 

Media News Positive Neutral Negative 

109 160 71 74 15 
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Table Of Contents : 04 August 2022 - 05 August 2022 
 

No Date News Title Tone Media Summary 

1. 04 

August 

2022 

BSU 2022 Dipastikan Jadi 

Cair, Ini Tanda BLT Subsidi 

Gaji Rp1 Juta Masuk ke 

Rekening Pekerja 

Positive Pikiran Rakyat Depok Bantuan Subsidi Upah atau 

BSU 2022 yang sempat 

direncanakan cair bulan 

April dipastikan jadi 

disalurkan untuk para 

pekerja. Lewat program BSU 

2022, pemerintah dalam hal 

ini Kementerian 

Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) bakal 

menyalurkan BLT subsidi gaji 

Rp1 juta ke rekening pekerja 

yang memenuhi syarat 

sebagai penerima. Nantinya, 

pekerja bisa mengetahui 

tanda BLT subsidi gaji Rp1 

juta sudah masuk ke 

rekening atau belum dengan 

mengeceknya di situs 

bsu.kemnaker.go.id. Selain 

mengetahui tanda BLT 

subsidi gaji Rp1 juta masuk 

ke rekening atau belum, 

lewat situs tersebut pekerja 

juga bisa mendapatkan 

notifikasi terdaftar sebagai 

penerima BSU 2022 atau 

tidak.  

2. 04 

August 

2022 

Setoran Layanan 

Pernikahan Berkurang, 

Realisasi PNBP 

Kementerian Agama Turun 

Neutral Tierbonavi.id Kementerian Keuangan 

mencatat realisasi 

penerimaan pendapatan 

negara bukan pajak (PNBP) 

Kementerian Agama 

sepanjang semester I 2022 

turun 14,5 persen dari Rp 

1,3 triliun pada tahun lalu 

menjdi Rp 1,1 triliun pada 

periode yang sama tahun ini. 

Capaian PNBP Kementerian 

Agama selama paruh 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095184485/bsu-2022-dipastikan-jadi-cair-ini-tanda-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-masuk-ke-rekening-pekerja
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095184485/bsu-2022-dipastikan-jadi-cair-ini-tanda-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-masuk-ke-rekening-pekerja
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095184485/bsu-2022-dipastikan-jadi-cair-ini-tanda-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-masuk-ke-rekening-pekerja
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095184485/bsu-2022-dipastikan-jadi-cair-ini-tanda-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-masuk-ke-rekening-pekerja
http://www.tierbonavi.id/setoran-layanan-pernikahan-berkurang-realisasi-pnbp-kementerian-agama-turun-15865.html
http://www.tierbonavi.id/setoran-layanan-pernikahan-berkurang-realisasi-pnbp-kementerian-agama-turun-15865.html
http://www.tierbonavi.id/setoran-layanan-pernikahan-berkurang-realisasi-pnbp-kementerian-agama-turun-15865.html
http://www.tierbonavi.id/setoran-layanan-pernikahan-berkurang-realisasi-pnbp-kementerian-agama-turun-15865.html
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pertama ini, kendati 

berkurang, telah mencapai 

52,2 persen dari targetnya 

yang sebesar Rp 2,1 triliun.  

3. 04 

August 

2022 

Pacu Kualitas SDM Energi 

Terbarukan, RESD Gelar 

Kunjungan Dosen 

Politeknik Negeri ke PLTS 

Bali - Dunia Energi 

Positive Dunia Energi Proyek RESD telah 

melakukan pelatihan intensif 

selama 1,5 tahun terakhir 

bagi dosen Politeknik Energi 

dan Mineral Akamigas Cepu, 

Politeknik Negeri Bali, 

Politeknik Negeri Jakarta, 

Politeknik Negeri Ambon, 

Politeknik Negeri Ujung 

Pandang khususnya di 

bidang energi surya dan 

energi hidro.  

4. 04 

August 

2022 

Pacu Kualitas SDM Energi 

Terbarukan, Dosen 

Politeknik Negeri Kunjungi 

Lokasi PLTS di Bali - Dunia 

Energi 

Positive Dunia Energi DENPASAR- Sebanyak 21 

dosen dari 7 politeknik 

negeri di Indonesia, yaitu 

Politeknik Energi dan 

Mineral Akamigas Cepu, 

Politeknik Negeri Bali, 

Politeknik Negeri Jakarta, 

Politeknik Negeri Ambon, 

Politeknik Negeri Ujung 

Pandang, dan Politeknik 

Negeri Sriwijaya, melakukan 

kunjungan ke tiga lokasi 

Pembangkit Listrik Tenaga 

Surya (PLTS) di Bali. Tiga 

lokasi PLTS tersebut antara 

lain di Waterbom Bali yang 

dibangun oleh PT Solarion 

Energi Alam, PLTS di Agung 

Toyota Bodi & Cat Tabanan 

yang disediakan oleh PT 

ATW Alam Hijau dan 

dibangun oleh PT ATW Solar 

Indonesia, serta kunjungan 

ke PLTS Bangli yang dikelola 

oleh Perusahaan Daerah 

Bhukti Mukti Bhakti.  

http://www.dunia-energi.com/pacu-kualitas-sdm-energi-terbarukan-proyek-resd-gelar-kunjungan-dosen-politeknik-negeri-ke-plts-bali
http://www.dunia-energi.com/pacu-kualitas-sdm-energi-terbarukan-proyek-resd-gelar-kunjungan-dosen-politeknik-negeri-ke-plts-bali
http://www.dunia-energi.com/pacu-kualitas-sdm-energi-terbarukan-proyek-resd-gelar-kunjungan-dosen-politeknik-negeri-ke-plts-bali
http://www.dunia-energi.com/pacu-kualitas-sdm-energi-terbarukan-proyek-resd-gelar-kunjungan-dosen-politeknik-negeri-ke-plts-bali
http://www.dunia-energi.com/pacu-kualitas-sdm-energi-terbarukan-proyek-resd-gelar-kunjungan-dosen-politeknik-negeri-ke-plts-bali
http://www.dunia-energi.com/pacu-kualitas-sdm-energi-terbarukan-dosen-politeknik-negeri-kunjungi-lokasi-plts-di-bali
http://www.dunia-energi.com/pacu-kualitas-sdm-energi-terbarukan-dosen-politeknik-negeri-kunjungi-lokasi-plts-di-bali
http://www.dunia-energi.com/pacu-kualitas-sdm-energi-terbarukan-dosen-politeknik-negeri-kunjungi-lokasi-plts-di-bali
http://www.dunia-energi.com/pacu-kualitas-sdm-energi-terbarukan-dosen-politeknik-negeri-kunjungi-lokasi-plts-di-bali
http://www.dunia-energi.com/pacu-kualitas-sdm-energi-terbarukan-dosen-politeknik-negeri-kunjungi-lokasi-plts-di-bali
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5. 04 

August 

2022 

BSU 2022 Terancam Batal 

Cair karena Perekonomian 

Membaik? Ini Penjelasan 

Kemnaker 

Neutral Ayo Bandung Benarkah BSU 2022 batal 

cair karena perekonomian 

mulai membaik? berikut 

penjelasan dari pihak 

Kemnaker. Penantian BSU 

2022 pun masih berlanjut. 

Beragam spekulasi muncul 

setelah penyaluran dana 

BSU 2022 Rp1 juta itu tak 

kunjung diterima, dari para 

pekerja atau peserta 

Penerima BSU. Bahkan, 

beredar kabar bahwa BSU 

2022 bakal cair pada 

Agustus, seperti penyaluran 

dana tahun 2021 lalu. 

6. 04 

August 

2022 

BSU 2022 Cair Tidak? BLT 

Subsidi Gaji Rp1 juta 

Disalurkan Usai 3 Tahap 

Ini! 

Positive Ayo Bandung BSU 2022 cair tidak? BLT 

Subsidi Gaji Rp1 juta cair 

usai 3 tahap ini. Simak info 

seputar pencairan Bantuan 

Subsidi Upah atau BSU 2022 

dalam artikel ini. Seperti 

diketahui, pencairan dana 

BSU 2022 akan berlanjut 

hingga 2022 dan rencananya 

akan diberikan kepada 8,8 

juta pekerja yang 

membutuhkan. 

7. 04 

August 

2022 

280 Lowongan Kerja 

Disediakan dalam Virtual 

Job Fair Akbar Jawa 

Tengah 2022 

Neutral Mitra Post Sebanyak 280 lowongan 

kerja disediakan dalam 

Virtual Job Fair Akbar Jawa 

Tengah 2022. Virtual Job Fair 

Akbar Jawa Tengah 2022 ini 

digelar oleh pemerintah 

provinsi Jawa Tengah 

dengan kementerian Tenaga 

Kerja (Kemnaker) RI. Sebagai 

informasi, terdapat 280 

lowongan kerja yang 

disediakan, dengan 11 ribu 

kebutuhan tenaga kerja.  

http://www.ayobandung.com/umum/pr-794054986/bsu-2022-terancam-batal-cair-karena-perekonomian-membaik-ini-penjelasan-kemnaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794054986/bsu-2022-terancam-batal-cair-karena-perekonomian-membaik-ini-penjelasan-kemnaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794054986/bsu-2022-terancam-batal-cair-karena-perekonomian-membaik-ini-penjelasan-kemnaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794054986/bsu-2022-terancam-batal-cair-karena-perekonomian-membaik-ini-penjelasan-kemnaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794054591/bsu-2022-cair-tidak-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-disalurkan-usai-3-tahap-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794054591/bsu-2022-cair-tidak-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-disalurkan-usai-3-tahap-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794054591/bsu-2022-cair-tidak-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-disalurkan-usai-3-tahap-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794054591/bsu-2022-cair-tidak-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-disalurkan-usai-3-tahap-ini
http://mitrapost.com/2022/08/04/280-lowongan-kerja-disediakan-dalam-virtual-job-fair-akbar-jateng-2022
http://mitrapost.com/2022/08/04/280-lowongan-kerja-disediakan-dalam-virtual-job-fair-akbar-jateng-2022
http://mitrapost.com/2022/08/04/280-lowongan-kerja-disediakan-dalam-virtual-job-fair-akbar-jateng-2022
http://mitrapost.com/2022/08/04/280-lowongan-kerja-disediakan-dalam-virtual-job-fair-akbar-jateng-2022
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8. 04 

August 

2022 

Kemnaker Fokus 

Kembangkan Program 

Pengembangan Talenda 

Muda 

Positive Cendana News Kementerian 

Ketenagakerjaan RI saat ini 

tengah tengah fokus 

membuat program untuk 

memaksimalkan potensi 

talenta muda di Indonesia. 

Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah, 

mengatakan pengembangan 

talenta muda merupakan 

kebijakan strategis untuk 

menghadapi tantangan 

terkini bidang 

ketenagakerjaan. 

9. 04 

August 

2022 

KSP Dorong Adanya 

Perlindungan kepada 

Pekerja Indonesia 

Positive Rrinews Tenaga Ahli Utama Kantor 

Staf Presiden (KSP) Fadjar 

Dwi Wishnuwardhaji 

mendorong agar kementrian 

Tenaga Kerja melakukan 

Memorandum of 

Understanding (MoU) 

kepada negara penerima 

Pekerja Migran Indonesia 

(PMI). "MoU ini penting 

sebagai legalitas 

perlindungan warga kita 

(Indonesia) yang sedang 

bekerja diluar negeri," kata 

Fadjar dalam dialog Pro3 

RRI, Kamis (04/08/2022).  

10. 04 

August 

2022 

BSU 2022 Batal Cair Usai 1 

Muharram 1444 H? Serta 

Upaya Kemnaker Atasi 

Pengangguran 

Neutral Ayo Bandung Apakah BSU 2022 batal cair 

usai 1 Muharram 1444 H? 

lengkap dengan upaya 

terbaru dari Kemnaker 

untuk atasi pengangguran. 

Akankah upaya baru dari 

Kemnaker tersebut akan 

menyebabkan BSU 2022 

batal cair usai 1 Muharram 

1444 H?. Salah satu yang 

tidak diharapkan pekerja 

adalah BSU 2022 batal cair 

usai 1 Muharram 1444 H. 

Karena sudah sejauh ini, 

http://www.cendananews.com/2022/08/kemnaker-fokus-kembangkan-program-pengembangan-talenda-muda.html
http://www.cendananews.com/2022/08/kemnaker-fokus-kembangkan-program-pengembangan-talenda-muda.html
http://www.cendananews.com/2022/08/kemnaker-fokus-kembangkan-program-pengembangan-talenda-muda.html
http://www.cendananews.com/2022/08/kemnaker-fokus-kembangkan-program-pengembangan-talenda-muda.html
http://rri.co.id/humaniora/info-publik/1566458/ksp-dorong-adanya-perlindungan-kepada-pekerja-indonesia
http://rri.co.id/humaniora/info-publik/1566458/ksp-dorong-adanya-perlindungan-kepada-pekerja-indonesia
http://rri.co.id/humaniora/info-publik/1566458/ksp-dorong-adanya-perlindungan-kepada-pekerja-indonesia
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794055353/bsu-2022-batal-cair-usai-1-muharram-1444-h-serta-upaya-kemnaker-atasi-pengangguran
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794055353/bsu-2022-batal-cair-usai-1-muharram-1444-h-serta-upaya-kemnaker-atasi-pengangguran
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794055353/bsu-2022-batal-cair-usai-1-muharram-1444-h-serta-upaya-kemnaker-atasi-pengangguran
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794055353/bsu-2022-batal-cair-usai-1-muharram-1444-h-serta-upaya-kemnaker-atasi-pengangguran
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Bantuan Subsidi Upah belum 

kunjung dicairkan. 

11. 04 

August 

2022 

Direktorat Bina Pengujian 

K3 Kemnaker RI Gelar 

Bimtek Implementasi SNI 

dan Pengujian Ergonomi - 

Positive Koranrakyat.co.id Dr. Fahrul Azwar sebagai 

Koordinator Pengujian 

Evaluasi Kompetensi Bidang 

Ergonomi dan Psikologi. 

Bimtek ini di buka secara 

langsung oleh Kepala UPTD 

Balai Hiperkes dan KK 

sumsel BAYU EL HEIKAL, SH 

dalam kesempatan ini 

Kepala Balai menyambut 

baik apa yang di lakukan 

pihak Kementrian 

Ketenagakerjaan RI agar 

kegiatan serupa dapat di 

laksanakan secara intens di 

sumsel khusus nya di 

palembang.  

12. 04 

August 

2022 

Bonus Demografi Beri 

Manfaat Kembangkan 

SDM Milenial yang Unggul 

dan Kompeten 

Positive Infopublik.id "Untuk memastikan bahwa 

bonus demografi 

memberikan manfaat, maka 

kita harus bisa 

mengembangkan sumber 

daya generasi milenial untuk 

menjadi talenta muda yang 

unggul dan kompetitif," kata 

Menaker Ida Fauziyah dalam 

sambutannya pada Sidang 

Promosi Doktoral 

Muhammad Aditya 

Warman, anggota Dewan 

Pengawas BPJS 

Ketenagakerjaan, yang 

berjudul Model 

Pengembangan Talenta 

Unggul dalam 

Mempersiapkan Pemimpin 

Masa Depan di Era 

Perubahan secara virtual, 

Selasa (2/8/2022). 

http://koranrakyat.co.id/2022/08/04/direktorat-bina-pengujian-k3-kemnaker-ri-gelar-bimtek-implementasi-sni-dan-pengujian-ergonomi
http://koranrakyat.co.id/2022/08/04/direktorat-bina-pengujian-k3-kemnaker-ri-gelar-bimtek-implementasi-sni-dan-pengujian-ergonomi
http://koranrakyat.co.id/2022/08/04/direktorat-bina-pengujian-k3-kemnaker-ri-gelar-bimtek-implementasi-sni-dan-pengujian-ergonomi
http://koranrakyat.co.id/2022/08/04/direktorat-bina-pengujian-k3-kemnaker-ri-gelar-bimtek-implementasi-sni-dan-pengujian-ergonomi
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/655097/bonus-demografi-beri-manfaat-kembangkan-sdm-milenial-yang-unggul-dan-kompeten
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/655097/bonus-demografi-beri-manfaat-kembangkan-sdm-milenial-yang-unggul-dan-kompeten
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/655097/bonus-demografi-beri-manfaat-kembangkan-sdm-milenial-yang-unggul-dan-kompeten
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/655097/bonus-demografi-beri-manfaat-kembangkan-sdm-milenial-yang-unggul-dan-kompeten
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13. 04 

August 

2022 

Warga Bekasi Keluhkan 

Syarat Pembuatan Paspor 

Negative Radar Bekasi Id Warga Bekasi yang akan 

menjadi Calon Pekerja 

Migran Indonesia (CPMI) 

sebagai awak kapal 

mengeluhkan rumitnya 

syarat pembuatan paspor. 

Keluhan itu sempat 

disampaikan CPMI asal 

Bekasi Timur, Kota Bekasi, 

Ivan Abdul Haris (52) yang 

dibuat kelimpungan dengan 

adanya persyaratan berbeda 

di Kantor Imigrasi dan 

Disnaker.  

14. 04 

August 

2022 

Dukung Program MMT, 

Disnaker Medan Siap 

Fasilitasi Pelatihan SDM 

Positive Lensa Medan Dinas Ketenagakerjaan 

(Disnaker) Kota Medan 

mengambil peran dalam 

memastikan kesiapan 

sumber daya alam (SDM) 

untuk mendukung program 

Medan Medical Tourism 

(MMT). Pelaksana tugas 

Kepala Dinas Disnaker Kota 

Medan, IC Simbolon, 

mengatakan, dukungan itu 

diwujudkan dengan 

memfasilitasi SDM baik 

tenaga medis mau pun non 

medis untuk mendapatkan 

pelatihan agar mampu 

memberikan pelayanan yang 

maksimal terhadap pasien.  

15. 04 

August 

2022 

Kemenkeu sebut 10 

kementerian/lembaga 

hasilkan PNBP terbanyak 

Neutral Antara "Ini 10 

kementerian/lembaga 

terbesar dengan PNBP 

terbanyak. Direktur 

Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP) 

Kementerian/Lembaga 

Kementerian Keuangan 

Wawan Sunarjo 

menyebutkan terdapat 10 

K/L yang menghasilkan PNBP 

terbanyak selama semester 

http://radarbekasi.id/2022/08/04/warga-bekasi-keluhkan-syarat-pembuatan-paspor
http://radarbekasi.id/2022/08/04/warga-bekasi-keluhkan-syarat-pembuatan-paspor
http://www.lensamedan.co.id/2022/08/dukung-program-mmt-disnaker-medan-siap.html
http://www.lensamedan.co.id/2022/08/dukung-program-mmt-disnaker-medan-siap.html
http://www.lensamedan.co.id/2022/08/dukung-program-mmt-disnaker-medan-siap.html
http://www.antaranews.com/berita/3037993/kemenkeu-sebut-10-kementerian-lembaga-hasilkan-pnbp-terbanyak
http://www.antaranews.com/berita/3037993/kemenkeu-sebut-10-kementerian-lembaga-hasilkan-pnbp-terbanyak
http://www.antaranews.com/berita/3037993/kemenkeu-sebut-10-kementerian-lembaga-hasilkan-pnbp-terbanyak
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I-2022. Beberapa mengalami 

peningkatan dan beberapa 

ada yang turun," katanya 

dalam Media Briefing di 

Jakarta, Kamis.  

16. 04 

August 

2022 

Kemenkeu sebut 10 

kementerian/lembaga 

hasilkan PNBP terbanyak 

Neutral Newsexplorer.net "Ini 10 

kementerian/lembaga 

terbesar dengan PNBP 

terbanyak. Direktur 

Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP) 

Kementerian/Lembaga 

Kementerian Keuangan 

Wawan Sunarjo 

menyebutkan terdapat 10 

K/L yang menghasilkan PNBP 

terbanyak selama semester 

I-2022.  

17. 04 

August 

2022 

10 kementerian/lembaga 

hasilkan PNBP terbanyak 

Neutral Antara Sumbar "Ini 10 

kementerian/lembaga 

terbesar dengan PNBP 

terbanyak. Com dengan 

judul: Kemenkeu sebut 10 

kementerian/lembaga 

hasilkan PNBP terbanyak. 

Direktur Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP) 

Kementerian/Lembaga 

Kementerian Keuangan 

Wawan Sunarjo 

menyebutkan terdapat 10 

K/L yang menghasilkan PNBP 

terbanyak selama semester 

I-2022.  

18. 04 

August 

2022 

Lowongan Kerja Bank 

Muamalat Indonesia Bulan 

Agustus 2022, Daftar 

Sekarang! 

Neutral Jabar Ekspres Demikianlah informasi 

mengenai loker Bank 

Muamalat Indonesia bulan 

Agustus 2022, semoga 

berhasil!. Berikut ini info 

loker Bank Muamalat 

Indonesia ( BMI ) yang 

sedang membuka lowongan 

kerja untuk SMA Sederajat. 

Bank Muamalat Indonesia 

http://newsexplorer.net/kemenkeu-sebut-10-kementerian-lembaga-hasilkan-pnbp-terbanyak-s2887237.html
http://newsexplorer.net/kemenkeu-sebut-10-kementerian-lembaga-hasilkan-pnbp-terbanyak-s2887237.html
http://newsexplorer.net/kemenkeu-sebut-10-kementerian-lembaga-hasilkan-pnbp-terbanyak-s2887237.html
http://sumbar.antaranews.com/berita/520697/10-kementerianlembaga-hasilkan-pnbp-terbanyak
http://sumbar.antaranews.com/berita/520697/10-kementerianlembaga-hasilkan-pnbp-terbanyak
http://jabarekspres.com/berita/2022/08/04/lowongan-kerja-bank-muamalat-indonesia-bulan-agustus-2022-daftar-sekarang
http://jabarekspres.com/berita/2022/08/04/lowongan-kerja-bank-muamalat-indonesia-bulan-agustus-2022-daftar-sekarang
http://jabarekspres.com/berita/2022/08/04/lowongan-kerja-bank-muamalat-indonesia-bulan-agustus-2022-daftar-sekarang
http://jabarekspres.com/berita/2022/08/04/lowongan-kerja-bank-muamalat-indonesia-bulan-agustus-2022-daftar-sekarang
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merupakan perusahaan 

publik yang sahamnya tidak 

tercatat di Bursa Efek 

Indonesia ( BEI ) dan secara 

resmi beroperasi sebagai 

Bank Devisa sejak tanggal 27 

Oktober 1994.  

19. 04 

August 

2022 

KEMENKEU : SEBUT 10 

KEMENTERIAN/LEMBAGA 

HASILKAN PNBP 

TERBANYAK. 

Neutral Iqplus "Ini 10 

kementerian/lembaga 

terbesar dengan PNBP 

terbanyak. Direktur 

Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP) 

Kementerian/Lembaga 

Kementerian Keuangan 

Wawan Sunarjo 

menyebutkan terdapat 10 

K/L yang menghasilkan PNBP 

terbanyak selama semester 

I-2022. Beberapa mengalami 

peningkatan dan beberapa 

ada yang turun," katanya 

dalam Media Briefing di 

Jakarta, Kamis.  

20. 04 

August 

2022 

Mengapa BSU 2022 Belum 

Cair Awal Agustus? Simak 

3 Alasan Ini! 

Negative Ayo Bandung Simak, inilah 3 alasan 

mengapa BSU 2022 belum 

cair usai 1 Muharram 1444 

H. Untuk memastikan 

Bantuan Subsidi Upah cair 

atau tidak, silahkan cek BSU 

2022 di bsu.kemnaker.go.id. 

Sudah lama dinanti, kabar 

dari BSU 2022 dari 

pemerintah namun 

nyatanya hingga awal 

Agustus ini belum ada 

pernyataan langsung perihal 

ini. Mengapa BSU 2022 

belum cair awal Agustus? 

Berkaitan dengan hal 

tersebut, nyatanya ada 

penyebab dan kendala yang 

mendasari Kemnaker belum 

http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-kemenkeu---sebut-10-kementerian-lembaga-hasilkan-pnbp-terbanyak%2C15115438.html
http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-kemenkeu---sebut-10-kementerian-lembaga-hasilkan-pnbp-terbanyak%2C15115438.html
http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-kemenkeu---sebut-10-kementerian-lembaga-hasilkan-pnbp-terbanyak%2C15115438.html
http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-kemenkeu---sebut-10-kementerian-lembaga-hasilkan-pnbp-terbanyak%2C15115438.html
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794055957/mengapa-bsu-2022-belum-cair-awal-agustus-simak-3-alasan-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794055957/mengapa-bsu-2022-belum-cair-awal-agustus-simak-3-alasan-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794055957/mengapa-bsu-2022-belum-cair-awal-agustus-simak-3-alasan-ini
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mencairkan dana bantuan 

tersebut.  

21. 04 

August 

2022 

Minta Diakui UU 

Ketenagakerjaan, Pekerja 

Rumahan Gugat ke MK - 

suryapagi.com 

Negative Suryapagi.com Para 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).  

22. 04 

August 

2022 

Ada Lowongan Nih! 

Pemprov Jawa Tengah dan 

Kemnaker Gelar "Virtual 

Job Fair" - Fokus 

Banyumas 

Positive Fokusbanyumas.id Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah dan Kementerian 

Tenaga Kerja (Kemnaker) RI 

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.  

23. 04 

August 

2022 

Tutupi Kesalahan dengan 

Pampang Simbol Negara 

untuk Pencitraan dalam 

setiap Pelepasan PMI ke 

Korsel 

Negative Suara Lp Kpk Komisi Nasional Lembaga 

Pengawasan Kebijakan 

Pemerintah dan Keadilan 

(Komnas LP-KPK) menilai 

bahwa kesalahan yang 

dilakukan Kepala BP2MI 

Beny Rhamdani Diduga 

sengaja ditutupi dengan 

Blow Up pelepasan PMI 

program G to G ke Korea 

Selatan, bahkan terkesan 

http://suryapagi.com/2022/08/04/minta-diakui-uu-ketenagakerjaan-pekerja-rumahan-gugat-ke-mk
http://suryapagi.com/2022/08/04/minta-diakui-uu-ketenagakerjaan-pekerja-rumahan-gugat-ke-mk
http://suryapagi.com/2022/08/04/minta-diakui-uu-ketenagakerjaan-pekerja-rumahan-gugat-ke-mk
http://suryapagi.com/2022/08/04/minta-diakui-uu-ketenagakerjaan-pekerja-rumahan-gugat-ke-mk
http://fokusbanyumas.id/ada-lowongan-nih-pemprov-jateng-dan-kemnaker-gelar-virtual-job-fair
http://fokusbanyumas.id/ada-lowongan-nih-pemprov-jateng-dan-kemnaker-gelar-virtual-job-fair
http://fokusbanyumas.id/ada-lowongan-nih-pemprov-jateng-dan-kemnaker-gelar-virtual-job-fair
http://fokusbanyumas.id/ada-lowongan-nih-pemprov-jateng-dan-kemnaker-gelar-virtual-job-fair
http://fokusbanyumas.id/ada-lowongan-nih-pemprov-jateng-dan-kemnaker-gelar-virtual-job-fair
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
http://suaralpkpk.com/tutupi-kesalahan-dengan-pampang-simbol-negara-untuk-pencitraan-dalam-setiap-pelepasan-pmi-ke-korsel
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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.  

24. 04 

August 

2022 

Ini daftar 10 

kementerian/lembaga 

yang menghasilkan PNBP 

terbanyak 

Neutral Antara Kalteng Com dengan judul: 

Kemenkeu sebut 10 

kementerian/lembaga 

hasilkan PNBP terbanyak. 

Direktur Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP) 

Kementerian/Lembaga 

Kementerian Keuangan 

Wawan Sunarjo 

menyebutkan terdapat 10 

K/L yang menghasilkan PNBP 

terbanyak selama semester 

I-2022.  

25. 04 

August 

2022 

Job Fair Hari Pertama, 

Ribuan Pencaker Terdaftar 

Neutral Koran Metro Hal ini terlihat pada 

pembukaan Job Fair Virtual 

2022 Provinsi Sulawesi Utara 

yang dibuka Asisten III Drs 

Gamy Kawatu di Luwansa 

Hotel Manado, Rabu 

(03/08). Asisten III Pemprov 

Sulawesi Utara, Asiano 

Gamy Kawatu 

menyampaikan apresiasi 

dan Terima kasih kepada 

Pusat Pasar Kerja 

Kemenaker yang mau 

bersinergi dengan Pemprov 

Sulawesi Utara Job Fair 

Virtual ini merupakan 

kegiatan baru, sudah tahun 

kedua berjalan sejak 

Pandemi Covid 19. Tercatat 

hari pertama hingga pukul 

http://kepri.antaranews.com/berita/126409/ini-daftar-10-kementerianlembaga-yang-menghasilkan-pnbp-terbanyak
http://kepri.antaranews.com/berita/126409/ini-daftar-10-kementerianlembaga-yang-menghasilkan-pnbp-terbanyak
http://kepri.antaranews.com/berita/126409/ini-daftar-10-kementerianlembaga-yang-menghasilkan-pnbp-terbanyak
http://kepri.antaranews.com/berita/126409/ini-daftar-10-kementerianlembaga-yang-menghasilkan-pnbp-terbanyak
http://www.koran-metro.com/2022/08/04/job-fair-hari-pertama-ribuan-pencaker-terdaftar
http://www.koran-metro.com/2022/08/04/job-fair-hari-pertama-ribuan-pencaker-terdaftar
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10.00 Wita sudah 1.145 

pencari kerja (Pencaker) 

yang terdaftar.  

26. 04 

August 

2022 

PT Adhi Kartiko Pratama 

Raih Penghargaan K3 

Tahun 2022 Bidang 

Penanganan Covid-19 dari 

Menaker RI 

Positive Floresku.com - PT Adhi Kartiko Pratama 

(AKP), perusahaan tambang 

nikel yang beroperasi di 

wilayah Provinsi Sulawesi 

Tenggara menjadi tiga besar 

dari 29 perusahaan yang 

meraih Piagam Penghargaan 

K3 Tahun 2022 dalam 

Bidang Penanganan Covid- 

19, dari Menteri Tenaga 

Kerja RI (Menaker). 

Mengutip Tambang.co.id, 

Dirut PT AKP Ense da Cunha 

Solapung menyampaikan 

ucapan terima kasih kepada 

Pemerintah, secara khusus 

kepada Menaker RI dan 

Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi 

Sulawesi Tenggara atas 

apresiasi dalam bentuk 

Piagam Penghargaan K3 

Tahun 2022 tersebut.  

27. 04 

August 

2022 

Pimpin Rapat Percepatan 

Penanggulangan 

Kemiskinan Esktrem, Ini 

Pesan Wapres 

Neutral Nusakini.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).  

http://floresku.com/read/pt-adhi-kartiko-pratama-raih-penghargaan-k-3-tahun-2022-bidang-penanganan-covid-19-dari-menaker-ri
http://floresku.com/read/pt-adhi-kartiko-pratama-raih-penghargaan-k-3-tahun-2022-bidang-penanganan-covid-19-dari-menaker-ri
http://floresku.com/read/pt-adhi-kartiko-pratama-raih-penghargaan-k-3-tahun-2022-bidang-penanganan-covid-19-dari-menaker-ri
http://floresku.com/read/pt-adhi-kartiko-pratama-raih-penghargaan-k-3-tahun-2022-bidang-penanganan-covid-19-dari-menaker-ri
http://floresku.com/read/pt-adhi-kartiko-pratama-raih-penghargaan-k-3-tahun-2022-bidang-penanganan-covid-19-dari-menaker-ri
http://nusakini.com/news/pimpin-rapat-percepatan-penanggulangan-kemiskinan-esktrem-ini-pesan-wapres
http://nusakini.com/news/pimpin-rapat-percepatan-penanggulangan-kemiskinan-esktrem-ini-pesan-wapres
http://nusakini.com/news/pimpin-rapat-percepatan-penanggulangan-kemiskinan-esktrem-ini-pesan-wapres
http://nusakini.com/news/pimpin-rapat-percepatan-penanggulangan-kemiskinan-esktrem-ini-pesan-wapres
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28. 04 

August 

2022 

Wow, Pemprov Jawa 

Tengah dan Kemnaker RI 

Gelar "Virtual Job Fair", 

Ada 280 Lowongan 

Neutral Nusakini.com 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. 

29. 04 

August 

2022 

Kemacetan Jakarta 

Menggila, Polisi Usul Jam 

Kerja Lebih Siang 

Neutral Cnbc Indonesia Pekerja di DKI Jakarta harus 

bersiap dengan aturan baru 

bekerja mulai siang hari. 

Pasalnya, pihak kepolisian, 

Polda Metro Jaya dikabarkan 

tengah mengajak rembuk 

berbagai pihak terkait untuk 

menggolkan rencana 

pemberlakuan jam kerja 

siang akibat kemacetan lalu 

lintas di Jakarta.  

30. 04 

August 

2022 

Pekerja Somasi 

Perusahaan Pembeli Besi 

Tua Hibah Freeport untuk 

Lemasa dan Lemasko 

Negative Seputar Papua Seorang karyawan korban 

kecelakaan kerja mensomasi 

PT El Hama Family yang 

merupakan perusahaan 

pembeli besi tua hibah PT 

Freeport Indonesia kepada 

lembaga adat Lemasko dan 

Lemasa di Kabupaten 

Mimika, Papua Tengah.  

31. 04 

August 

2022 

Negara Wajib Dukung 

AP2TKI Siapkan Instruktur 

Andal untuk Latih CPMI 

Positive Voxntt Mereka lupa bekerja sama 

dengan Asosiasi Pengelola 

Pelatihan Tenaga Kerja 

Indonesia (AP2TKI), 

http://nusakini.com/news/wow-pemprov-jateng-dan-kemnaker-ri-gelar-virtual-job-fair-ada-280-lowongan
http://nusakini.com/news/wow-pemprov-jateng-dan-kemnaker-ri-gelar-virtual-job-fair-ada-280-lowongan
http://nusakini.com/news/wow-pemprov-jateng-dan-kemnaker-ri-gelar-virtual-job-fair-ada-280-lowongan
http://nusakini.com/news/wow-pemprov-jateng-dan-kemnaker-ri-gelar-virtual-job-fair-ada-280-lowongan
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220804123621-4-361077/kemacetan-jakarta-menggila-polisi-usul-jam-kerja-lebih-siang
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220804123621-4-361077/kemacetan-jakarta-menggila-polisi-usul-jam-kerja-lebih-siang
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220804123621-4-361077/kemacetan-jakarta-menggila-polisi-usul-jam-kerja-lebih-siang
http://seputarpapua.com/view/pekerja-somasi-perusahaan-pembeli-besi-tua-hibah-freeport-untuk-lemasa-dan-lemasko.html
http://seputarpapua.com/view/pekerja-somasi-perusahaan-pembeli-besi-tua-hibah-freeport-untuk-lemasa-dan-lemasko.html
http://seputarpapua.com/view/pekerja-somasi-perusahaan-pembeli-besi-tua-hibah-freeport-untuk-lemasa-dan-lemasko.html
http://seputarpapua.com/view/pekerja-somasi-perusahaan-pembeli-besi-tua-hibah-freeport-untuk-lemasa-dan-lemasko.html
http://voxntt.com/2022/08/04/negara-wajib-dukung-ap2tki-siapkan-instruktur-andal-untuk-latih-cpmi/89145
http://voxntt.com/2022/08/04/negara-wajib-dukung-ap2tki-siapkan-instruktur-andal-untuk-latih-cpmi/89145
http://voxntt.com/2022/08/04/negara-wajib-dukung-ap2tki-siapkan-instruktur-andal-untuk-latih-cpmi/89145
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Lembaga Sertifikasi Profesi 

(LSP) dan Badan Nasional 

Sertifikasi Profesi (BNSP) 

dalam mempersiapkan 

instruktur-instruktur andal, 

berkompeten dan 

bersertifikasi untuk melatih 

CPMI yang akan bersaing di 

bursa kerja dalam negeri 

melalui Angkatan Kerja 

Antardaerah (AKAD) dan 

Luar Negeri melalui 

Angkatan Kerja Antarnegara 

(AKAN).  

32. 04 

August 

2022 

Jelang Pengumuman Kartu 

Prakerja Gelombang 39, Ini 

Cara Cek Hasilnya Apabila 

Tak Dapat SMS 

Neutral Tribun News Jakarta Jelang pengumuman Kartu 

Prakerja gelombang 39, 

simak cara cek hasilnya 

apabila tak dapat notifikasi 

SMS. Apabila kamu 

mengalami kendala saat 

menonton video, kamu 

dapat menghubungi kami di 

Formulir Pengaduan," bunyi 

tulisan dalam laman resmi 

Kartu Prakerja.  

33. 04 

August 

2022 

Wamenaker RI Minta 

Polinema Aktif dalam 

Revitalisasi Vokasi 

Positive Radar Malang Badan Eksekutif Mahasiswa 

(BEM) Politeknik Negeri 

Malang (Polinema) 

menggelar Seminar Kerja 

Nasional (Sarjana) 2022 di 

Aula Pertamina kemarin 

(3/8). Gelaran yang 

dilaksanakan secara hybrid 

itu sebagai upaya BEM 

Polinema untuk membekali 

lulusan agar siap 

menghadapi dunia kerja. 

Termasuk Polinema, sebagai 

salah satu pendidikan vokasi 

terbaik di Indonesia harus 

berperan aktif untuk 

mendukung langkah 

pemerintah dalam 

http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/04/jelang-pengumuman-kartu-prakerja-gelombang-39-ini-cara-cek-hasilnya-apabila-tak-dapat-sms
http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/04/jelang-pengumuman-kartu-prakerja-gelombang-39-ini-cara-cek-hasilnya-apabila-tak-dapat-sms
http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/04/jelang-pengumuman-kartu-prakerja-gelombang-39-ini-cara-cek-hasilnya-apabila-tak-dapat-sms
http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/04/jelang-pengumuman-kartu-prakerja-gelombang-39-ini-cara-cek-hasilnya-apabila-tak-dapat-sms
http://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/kota-malang/04/08/2022/wamenaker-ri-minta-polinema-aktif-dalam-revitalisasi-vokasi
http://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/kota-malang/04/08/2022/wamenaker-ri-minta-polinema-aktif-dalam-revitalisasi-vokasi
http://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/kota-malang/04/08/2022/wamenaker-ri-minta-polinema-aktif-dalam-revitalisasi-vokasi
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merevitalisasi pendidikan 

vokasi," katanya.  

34. 04 

August 

2022 

BSU 2022 Tak Cair ke 

Rekening? Segera Lakukan 

2 Langkah Ini Agar Rp1 

juta Ditransfer 

Negative Ayo Semarang Para pekerja masih terus 

menunggu informasi terkait 

jadwal pasti kapan BSU 2022 

atau BLT subsidi gaji BPJS 

Ketenagakerjaan akan 

disalurkan. Karena sampai 

saat ini belum juga ada 

kepastian dari kemnaker 

kapan dana bantuan BSU 

2022 akan dicairkan ke 

penerima. Seperti yang 

sudah diinformasikan 

sebelumnya, pemerintah 

bersama kemnaker 

berencana untuk 

melanjutkan pencairan dana 

BSU 2022.  

35. 04 

August 

2022 

Al Haris : Pelestarian 

Sungai Batanghari 

Membutuhkan Komitmen 

Kuat Semua Pihak 

Positive Medialintassumatera.com Kemudian aliran Sungai 

Batanghari juga merupakan 

sarana transportasi menuju 

outlet atau pelabuhan yang 

berada di hilir Sungai 

Batanghari, yakni pantai 

timur Jambi,"kata Gubernur 

Jambi Dr H Al Haris, SSos, 

MH pada peringatan Hari Air 

Dunia ke- 30 dan Hari Sungai 

Nasional ke- 11 Tahun 2022 

di Gedung Olah Raga (GOR) 

Kota Baru, Kota Jambi, 

Provinsi Jambi, Rabu 

(27/7/2022) malam.  

36. 04 

August 

2022 

BSU BLT Subsidi Gaji via 

BPJS Ketenagakerjaan 

2022 Rp1 Juta Tak Kunjung 

Cair, Ganti Program Baru? 

Neutral Ayo Surabaya Kabar bantuan subsidi upah 

atau BSU BLT subsidi gaji via 

BPJS Ketenagakerjaan 2022 

Rp1 juta kembali digulirkan. 

Namun, belum ada 

keterangan lanjutan dari 

pemerintah terkait tanggal 

pasti penyaluran dana BSU 

BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Rp1 

http://www.ayosemarang.com/semarang-raya/pr-774056693/bsu-2022-tak-cair-ke-rekening-segera-lakukan-2-langkah-ini-agar-rp1-juta-ditransfer
http://www.ayosemarang.com/semarang-raya/pr-774056693/bsu-2022-tak-cair-ke-rekening-segera-lakukan-2-langkah-ini-agar-rp1-juta-ditransfer
http://www.ayosemarang.com/semarang-raya/pr-774056693/bsu-2022-tak-cair-ke-rekening-segera-lakukan-2-langkah-ini-agar-rp1-juta-ditransfer
http://www.ayosemarang.com/semarang-raya/pr-774056693/bsu-2022-tak-cair-ke-rekening-segera-lakukan-2-langkah-ini-agar-rp1-juta-ditransfer
http://www.medialintassumatera.com/2022/07/al-haris-pelestarian-sungai-batanghari.html
http://www.medialintassumatera.com/2022/07/al-haris-pelestarian-sungai-batanghari.html
http://www.medialintassumatera.com/2022/07/al-haris-pelestarian-sungai-batanghari.html
http://www.medialintassumatera.com/2022/07/al-haris-pelestarian-sungai-batanghari.html
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784056795/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta-tak-kunjung-cair-ganti-program-baru
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784056795/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta-tak-kunjung-cair-ganti-program-baru
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784056795/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta-tak-kunjung-cair-ganti-program-baru
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784056795/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta-tak-kunjung-cair-ganti-program-baru
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juta. Sampai-sampai kabar 

BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Rp1 

juta batal cair pun mencuat.  

37. 04 

August 

2022 

Menteri Ida Fauziyah 

Pastikan Lagi Warga 

Sekitar IKN Bukan Cuma 

Penonton - Niaga.Asia 

Neutral Niaga.asia Kepala Otorita Ibu Kota 

Negara (IKN) Nusantara 

Bambang Susantono, 

Menteri Ketenagakerjaan 

Ida Fauziyah, dan Gubernur 

Kalimantan Timur Isran Noor 

membuka Pelatihan Kerja 

Berbasis Kompetensi (PBK) 

Tahap II bagi masyarakat 

kawasan IKN, di Titik Nol IKN 

Nusantara, Sepaku, Penajam 

Paser Utara, hari Kamis. 

Dalam kesempatan yang 

sama, Menteri 

Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah menegaskan, 

semua masyarakat di sekitar 

IKN adalah aktor utama 

pembangunan IKN 

Nusantara.  

38. 04 

August 

2022 

Jurus Kemenaker 

Turunkan Angka 

Pengangguran Lewat 

Kesempatan Kerja Berbasis 

Kawasan 

Positive Kompas Hal ini ia sampaikan saat 

Rapat Koordinasi (Rakor) 

Persiapan Pelaksanaan 

Perluasan Kesempatan Kerja 

Berbasis Kawasan Tahun 

2022, di Tangerang, baru-

baru ini. Direktur Jenderal 

Pembinaan Penempatan 

Tenaga Kerja dan Perluasan 

Kesempatan Kerja 

(Binapenta & PKK) 

Kementerian 

Ketenagakerjaan, Suhartono 

mengatakan, kegiatan 

perluasan kesempatan kerja 

berbasis kawasan tahun 

2022 merupakan upaya 

untuk mengurangi 

pengangguran.  

http://www.niaga.asia/menteri-ida-fauziyah-pastikan-lagi-warga-sekitar-ikn-bukan-cuma-penonton
http://www.niaga.asia/menteri-ida-fauziyah-pastikan-lagi-warga-sekitar-ikn-bukan-cuma-penonton
http://www.niaga.asia/menteri-ida-fauziyah-pastikan-lagi-warga-sekitar-ikn-bukan-cuma-penonton
http://www.niaga.asia/menteri-ida-fauziyah-pastikan-lagi-warga-sekitar-ikn-bukan-cuma-penonton
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/08/04/133500026/jurus-kemenaker-turunkan-angka-pengangguran-lewat-kesempatan-kerja-berbasis
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/08/04/133500026/jurus-kemenaker-turunkan-angka-pengangguran-lewat-kesempatan-kerja-berbasis
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/08/04/133500026/jurus-kemenaker-turunkan-angka-pengangguran-lewat-kesempatan-kerja-berbasis
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/08/04/133500026/jurus-kemenaker-turunkan-angka-pengangguran-lewat-kesempatan-kerja-berbasis
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/08/04/133500026/jurus-kemenaker-turunkan-angka-pengangguran-lewat-kesempatan-kerja-berbasis
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39. 04 

August 

2022 

Mantap! Ini 10 K/L yang 

Hasilkan PNBP Terbanyak 

Positive Medcom.id Wawan merinci, 10 k/l yang 

menghasilkan PNBP 

terbanyak meliputi 

Kementerian Komunikasi 

dan Informatika 

(Kemkominfo) sebesar Rp7 

triliun atau naik 15 persen 

(yoy) dari Rp6 triliun di 

tahun lalu, dan sudah 

mencapai 33,1 persen dari 

target Rp21 triliun. "Ini 10 

kementerian/lembaga 

terbesar dengan PNBP 

terbanyak.  

40. 04 

August 

2022 

Jurus Kemenaker 

Turunkan Angka 

Pengangguran Lewat 

Kesempatan Kerja Berbasis 

Kawasan 

Positive Kompas Hal ini ia sampaikan saat 

Rapat Koordinasi (Rakor) 

Persiapan Pelaksanaan 

Perluasan Kesempatan Kerja 

Berbasis Kawasan Tahun 

2022, di Tangerang, baru-

baru ini. Direktur Jenderal 

Pembinaan Penempatan 

Tenaga Kerja dan Perluasan 

Kesempatan Kerja 

(Binapenta & PKK) 

Kementerian 

Ketenagakerjaan, Suhartono 

mengatakan, kegiatan 

perluasan kesempatan kerja 

berbasis kawasan tahun 

2022 merupakan upaya 

untuk mengurangi 

pengangguran.  

41. 04 

August 

2022 

Otorita IKN Gelar Pelatihan 

Kompetensi Tahap II untuk 

Warga Sepaku, Dorong 

Jadi Aktor Utama 

Pembangunan IKN 

Positive Diksi Otorita IKN kembali gelar 

pelatihan kompetensi 

kepada warga Sepaku, 

Penajam Paser Utara. 

Pelatihan kerja berbasis 

kompetensi dibuka secara 

resmi oleh Menteri 

Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah, bersama Bambang 

Susantono, Kepala Otorita 

IKN, pada Kamis (4/8/2022). 

http://www.medcom.id/ekonomi/makro/ybJQz2WN-mantap-ini-10-k-l-yang-hasilkan-pnbp-terbanyak
http://www.medcom.id/ekonomi/makro/ybJQz2WN-mantap-ini-10-k-l-yang-hasilkan-pnbp-terbanyak
http://money.kompas.com/read/2022/08/04/133500026/jurus-kemenaker-turunkan-angka-pengangguran-lewat-kesempatan-kerja-berbasis
http://money.kompas.com/read/2022/08/04/133500026/jurus-kemenaker-turunkan-angka-pengangguran-lewat-kesempatan-kerja-berbasis
http://money.kompas.com/read/2022/08/04/133500026/jurus-kemenaker-turunkan-angka-pengangguran-lewat-kesempatan-kerja-berbasis
http://money.kompas.com/read/2022/08/04/133500026/jurus-kemenaker-turunkan-angka-pengangguran-lewat-kesempatan-kerja-berbasis
http://money.kompas.com/read/2022/08/04/133500026/jurus-kemenaker-turunkan-angka-pengangguran-lewat-kesempatan-kerja-berbasis
http://diksi.co/news/otorita-ikn-gelar-pelatihan-kompetensi-tahap-ii-untuk-warga-sepaku-dorong-jadi-aktor-utama-pembangunan-ikn
http://diksi.co/news/otorita-ikn-gelar-pelatihan-kompetensi-tahap-ii-untuk-warga-sepaku-dorong-jadi-aktor-utama-pembangunan-ikn
http://diksi.co/news/otorita-ikn-gelar-pelatihan-kompetensi-tahap-ii-untuk-warga-sepaku-dorong-jadi-aktor-utama-pembangunan-ikn
http://diksi.co/news/otorita-ikn-gelar-pelatihan-kompetensi-tahap-ii-untuk-warga-sepaku-dorong-jadi-aktor-utama-pembangunan-ikn
http://diksi.co/news/otorita-ikn-gelar-pelatihan-kompetensi-tahap-ii-untuk-warga-sepaku-dorong-jadi-aktor-utama-pembangunan-ikn
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Otorita IKN mendorong para 

perbankan dan semua 

lembaga finansial untuk 

membantu mengembangkan 

UMKM di IKN.  

42. 04 

August 

2022 

Lowongan Kerja MRT 

Jakarta 2022, Fresh 

Graduate Boleh Merapat 

Neutral Idx Channel Lowongan kerja MRT Jakarta 

baru saja dibuka pada Senin 

(1/8/2022). Lowongan kerja 

yang dibutuhkan oleh MRT 

Jakarta Yaitu posisi 'Leader 

and Soft Skills Specialist' dan 

'Safety, Health, and 

Environment Specialist'.  

43. 04 

August 

2022 

Mulai Hari ini, Virtual Job 

Fair Akbar Jawa Tengah 

2022 untuk Pencari Kerja, 

Tersedia Ratusan 

Lowongan 

Positive Suara Merdeka Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah bersama dengan 

Kementerian Tenaga Kerja 

(Kemnaker) RI menggelar 

Virtual Job Fair Akbar Jawa 

Tengah 2022. Sub 

Koordinator Penempatan 

Tenaga Kerja Disnakertrans 

Jawa Tengah Ardi Nugroho 

mengatakan, acara ini 

merupakan pilot project dari 

Kemnaker RI.  

44. 04 

August 

2022 

Kemenkeu Rilis 10 

Kementerian/Lembaga 

Hasilkan PNBP Terbanyak, 

Nomor 1 Kemkominfo 

Neutral Tvonenews "Ini 10 

kementerian/lembaga 

terbesar dengan PNBP 

terbanyak. Direktur 

Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP) 

Kementerian/Lembaga 

Kementerian Keuangan 

Wawan Sunarjo 

menyebutkan terdapat 10 

K/L yang menghasilkan PNBP 

terbanyak selama semester 

I-2022.  

45. 04 

August 

2022 

SELAMAT BSU 2022 Rp1 

juta Cair ke Rekening, Jika 

Terima 2 Tanda Ini 

Positive Ayo Semarang Pemerintah bersama dengan 

Kemnaker berencana untuk 

menyalurkan kembali BSU 

2022 atau BLT subsidi gaji 

BPJS Ketenagakerjaan. 

http://www.idxchannel.com/milenomic/lowongan-kerja-mrt-jakarta-2022-fresh-graduate-boleh-merapat
http://www.idxchannel.com/milenomic/lowongan-kerja-mrt-jakarta-2022-fresh-graduate-boleh-merapat
http://www.idxchannel.com/milenomic/lowongan-kerja-mrt-jakarta-2022-fresh-graduate-boleh-merapat
http://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/pr-044057089/mulai-hari-ini-virtual-job-fair-akbar-jawa-tengah-2022-untuk-pencari-kerja-tersedia-ratusan-lowongan
http://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/pr-044057089/mulai-hari-ini-virtual-job-fair-akbar-jawa-tengah-2022-untuk-pencari-kerja-tersedia-ratusan-lowongan
http://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/pr-044057089/mulai-hari-ini-virtual-job-fair-akbar-jawa-tengah-2022-untuk-pencari-kerja-tersedia-ratusan-lowongan
http://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/pr-044057089/mulai-hari-ini-virtual-job-fair-akbar-jawa-tengah-2022-untuk-pencari-kerja-tersedia-ratusan-lowongan
http://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/pr-044057089/mulai-hari-ini-virtual-job-fair-akbar-jawa-tengah-2022-untuk-pencari-kerja-tersedia-ratusan-lowongan
http://www.tvonenews.com/ekonomi/58365-kemenkeu-rilis-10-kementerianlembaga-hasilkan-pnbp-terbanyak-nomor-1-kemkominfo
http://www.tvonenews.com/ekonomi/58365-kemenkeu-rilis-10-kementerianlembaga-hasilkan-pnbp-terbanyak-nomor-1-kemkominfo
http://www.tvonenews.com/ekonomi/58365-kemenkeu-rilis-10-kementerianlembaga-hasilkan-pnbp-terbanyak-nomor-1-kemkominfo
http://www.tvonenews.com/ekonomi/58365-kemenkeu-rilis-10-kementerianlembaga-hasilkan-pnbp-terbanyak-nomor-1-kemkominfo
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774057271/selamat-bsu-2022-rp1-juta-cair-ke-rekening-jika-terima-2-tanda-ini
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774057271/selamat-bsu-2022-rp1-juta-cair-ke-rekening-jika-terima-2-tanda-ini
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774057271/selamat-bsu-2022-rp1-juta-cair-ke-rekening-jika-terima-2-tanda-ini
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Penyaluran dana bantuan 

BSU 2022 akan diberikan 

kepada 8,8 juta pekerja atau 

buruh yang masuk ke daftar 

penerima.  

46. 04 

August 

2022 

Pemkab Kukar gelar 

pelatihan vokasi calon ahli 

K3 

Positive Alinea Dinas Transmigrasi dan 

Tenaga Kerja (Distransnaker) 

Kabupaten Kutai 

Kartanegara (Kukar) terus 

berupaya meningkatkan 

kapabilitas masyarakat 

untuk siap kerja. Total 

keseluruhan yang sudah 

kami berikan pelatihan 

kerja, sudah ada sekitar 180 

orang, dan sebagian dari 

mereka sudah bekerja," jelas 

Kepala Distransnaker Kukar, 

Akhmad Hardi Dwi Putra.  

47. 04 

August 

2022 

Butuh 11 Ribu Tenaga 

Kerja, Mau Daftar? Klik 

Link di Bawah ini 

Neutral Siedoo Agenda yang digelar 

Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah dan Kementerian 

Tenaga Kerja (Kemnaker) RI 

tersebut menyediakan 280 

judul lowongan kerja, 

dengan 11 ribu kebutuhan 

tenaga kerja. 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," 

kata Sub Koordinator 

Penempatan Tenaga Kerja 

Disnakertrans Jawa Tengah 

Ardi Nugroho, Rabu 

(3/8/2022), dilansir dari 

jatengprov.go.id. 

48. 04 

August 

2022 

Daftar 10 Kementerian 

Lembaga Hasilkan PNBP 

Terbanyak : Okezone 

Economy 

Neutral Okezone Daftar 10 

Kementerian/Lembaga yang 

menghasilkan Penerimaan 

Negara Bukan Pajak ( PNBP ) 

terbanyak. Direktur PNBP 

http://www.alinea.id/daerah/pemkab-kukar-gelar-pelatihan-vokasi-calon-ahli-k3-b2foB9F3g
http://www.alinea.id/daerah/pemkab-kukar-gelar-pelatihan-vokasi-calon-ahli-k3-b2foB9F3g
http://www.alinea.id/daerah/pemkab-kukar-gelar-pelatihan-vokasi-calon-ahli-k3-b2foB9F3g
http://siedoo.com/berita-38864-butuh-11-ribu-tenaga-kerja-mau-daftar-klik-link-di-bawah-ini
http://siedoo.com/berita-38864-butuh-11-ribu-tenaga-kerja-mau-daftar-klik-link-di-bawah-ini
http://siedoo.com/berita-38864-butuh-11-ribu-tenaga-kerja-mau-daftar-klik-link-di-bawah-ini
http://economy.okezone.com/read/2022/08/04/320/2641977/daftar-10-kementerian-lembaga-hasilkan-pnbp-terbanyak
http://economy.okezone.com/read/2022/08/04/320/2641977/daftar-10-kementerian-lembaga-hasilkan-pnbp-terbanyak
http://economy.okezone.com/read/2022/08/04/320/2641977/daftar-10-kementerian-lembaga-hasilkan-pnbp-terbanyak
http://economy.okezone.com/read/2022/08/04/320/2641977/daftar-10-kementerian-lembaga-hasilkan-pnbp-terbanyak
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Kementerian/Lembaga 

Kementerian Keuangan 

Wawan Sunarjo 

menyebutkan terdapat 10 

K/L yang menghasilkan PNBP 

terbanyak selama semester 

I-2022. Wawan merinci, 10 

K/L yang menghasilkan PNBP 

terbanyak, berikut 

daftarnya:. "Ini 10 

kementerian/lembaga 

terbesar dengan PNBP 

terbanyak. 

49. 04 

August 

2022 

BSU Cair Agustus 2022? 

Cek Nama Penerima 

Bantuan Subsidi Upah di 

Sini dan Info Terbaru 

Kemnaker 

Positive Pikiran Rakyat Depok Sejauh ini Kemnaker masih 

mengupayakan sejumlah 

teknis penyaluran BSU 2022, 

termasuk merampungkan 

regulasi teknis pelaksanaan 

Bantuan Subsidi Upah serta 

mengajukan dan merevisi 

anggaran bersama 

Kementerian Keuangan 

(Kemenkeu). Kapan Bantuan 

Subsidi Upah atau BSU 2022 

dari Kemnaker cair? 

Memasuki bulan Agustus, 

ramai pekerja 

mempertanyakan Bantuan 

Subsidi Upah atau BSU 2022 

sudah bisa cair atau belum.  

50. 04 

August 

2022 

BSU 2022 Rp1 Juta Cair ke 

Bank Ini, Ini 4 Tahap 

Proses Penyalurannya 

Neutral Ayo Semarang Seperti yang sudah 

diketahui, pemerintah 

bersama Kementerian 

Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) berencana 

untuk melanjutkan 

penyaluran BSU 2022 atau 

BLT subsidi gaji BPJS 

Ketenagakerjaan. Dana 

bantuan BSU 2022 

rencananya akan cair 

kepada 8,8 juta pekerja yang 

berhak menerima dengan 

anggaran 8,8 triliun. Namun 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095187507/bsu-cair-agustus-2022-cek-nama-penerima-bantuan-subsidi-upah-di-sini-dan-info-terbaru-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095187507/bsu-cair-agustus-2022-cek-nama-penerima-bantuan-subsidi-upah-di-sini-dan-info-terbaru-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095187507/bsu-cair-agustus-2022-cek-nama-penerima-bantuan-subsidi-upah-di-sini-dan-info-terbaru-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095187507/bsu-cair-agustus-2022-cek-nama-penerima-bantuan-subsidi-upah-di-sini-dan-info-terbaru-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095187507/bsu-cair-agustus-2022-cek-nama-penerima-bantuan-subsidi-upah-di-sini-dan-info-terbaru-kemnaker
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774057470/bsu-2022-rp1-juta-cair-ke-bank-ini-ini-4-tahap-proses-penyalurannya
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774057470/bsu-2022-rp1-juta-cair-ke-bank-ini-ini-4-tahap-proses-penyalurannya
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774057470/bsu-2022-rp1-juta-cair-ke-bank-ini-ini-4-tahap-proses-penyalurannya
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sayangnya, sampai saat ini 

belum ada jadwal pasti dari 

kemnaker kapan dana BSU 

2022 akan cair.  

51. 04 

August 

2022 

Link and Match BLK 

Sawahlunto dengan Dunia 

Industri, Adakan Pelatihan 

Upskilling Operator Alat 

Berat 

Neutral Rakyat Terkini Pemko Sawahlunto 

bekerjasama 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 1 

Agustus 2022 

menyampaikan, pelatihan 

itu diikuti 16 peserta yang 

merupakan pembantu 

(helper) operator alat berat 

dari seluruh perusahaan 

tambang batu bara di 

Sawahlunto.  

52. 04 

August 

2022 

Cara Kerja & Magang di 

Jepang, Digaji Rp16 Juta 

Sebulan 

Neutral Cnbc Indonesia Jepang masih menjadi salah 

satu tujuan favorit untuk 

berkarir di luar negeri. 

Sudah bukan rahasia lagi 

bahwa, pemerintah Jepang 

cukup terbuka terhadap 

warga asing yang ingin hidup 

dan kerja di Jepang. Kendati 

demikian, perlu diketahui 

untuk dapat bekerja di 

Jepang pelamar harus 

melalui program magang.  

53. 04 

August 

2022 

BSU 2022 Sudah Cair? 

Segera Cek! Ini Ciri Rp1 

Juta Cair ke Rekening 

Penerima 

Neutral Ayo Bandung Simak informasi dari ciri BSU 

2022 Rp1 juta cair ke 

rekening bank penerima. 

Kabar mengenai pencairan 

BSU 2022 hingga kini masih 

http://www.rakyatterkini.com/2022/08/link-and-match-blk-sawahlunto-dengan-dunia-industri-adakan-pelatihan-upskilling.html
http://www.rakyatterkini.com/2022/08/link-and-match-blk-sawahlunto-dengan-dunia-industri-adakan-pelatihan-upskilling.html
http://www.rakyatterkini.com/2022/08/link-and-match-blk-sawahlunto-dengan-dunia-industri-adakan-pelatihan-upskilling.html
http://www.rakyatterkini.com/2022/08/link-and-match-blk-sawahlunto-dengan-dunia-industri-adakan-pelatihan-upskilling.html
http://www.rakyatterkini.com/2022/08/link-and-match-blk-sawahlunto-dengan-dunia-industri-adakan-pelatihan-upskilling.html
http://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220804132258-33-361094/cara-kerja-magang-di-jepang-digaji-rp16-juta-sebulan
http://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220804132258-33-361094/cara-kerja-magang-di-jepang-digaji-rp16-juta-sebulan
http://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220804132258-33-361094/cara-kerja-magang-di-jepang-digaji-rp16-juta-sebulan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794057573/bsu-2022-sudah-cair-segera-cek-ini-ciri-rp1-juta-cair-ke-rekening-penerima
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794057573/bsu-2022-sudah-cair-segera-cek-ini-ciri-rp1-juta-cair-ke-rekening-penerima
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794057573/bsu-2022-sudah-cair-segera-cek-ini-ciri-rp1-juta-cair-ke-rekening-penerima
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794057573/bsu-2022-sudah-cair-segera-cek-ini-ciri-rp1-juta-cair-ke-rekening-penerima
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dinanti oleh calon penerima 

yaitu pekerja atau buruh. 

Pasalnya BSU 2022 yang 

dijanjikan Kemnaker akan 

cair di bulan April hingga 

saat ini masih belum cair ke 

rekening penerima.  

54. 04 

August 

2022 

Menaker Minta 

Pembangunan IKN, 

Masyarakat Tak Jadi 

Penonton 

Neutral Deliknesia.com "Kehadiran saya pada hari 

ini bersama dengan seluruh 

keluarga besar Kementerian 

Ketenagakerjaan ingin 

meneguhkan komitmen 

pemerintah, khususnya 

Kementerian 

Ketenagakerjaan untuk 

memastikan bahwa 

masyarakat di sekitar Ibu 

Kota Nusantara ini bukan 

jadi penonton, tetapi 

menjadi aktor utama dalam 

pembangunan Ibu Kota 

Negara Nusantara," kata 

Menaker. 

55. 04 

August 

2022 

Tempat Magang Jurusan 

DKV Pekanbaru 

Neutral Lancang Kuning Nah, di Pekanbaru, salah 

satu perusahaan yang 

membuka program magang 

adalah Garuda Cyber 

Indonesia. Untuk informasi 

lebih lanjut kunjungi Garuda 

Cyber Indonesia di Jalan HR 

Soebrantas No. 188 Panam, 

Pekanbaru.  

56. 04 

August 

2022 

Sekjen Kemnaker: Job Fair 

Virtual Sangat Bermanfaat 

dan Lebih Efisien 

Positive Suara.com "Pelaksanaan job fair virtual 

ini lebih efisien karena akan 

mengurangi biaya yang 

harus dikeluarkan baik oleh 

pencari kerja, perusahaan, 

bahkan penyelenggara," 

kata Anwar Sanusi, ketika 

memberikan sambutan 

secara virtual pada Pameran 

Bursa Kerja (Job Fair) Virtual 

Provinsi Jawa Tengah, Kamis 

(4/8/2022). Sekretaris 

http://deliknesia.com/menaker-minta-pembangunan-ikn-masyarakat-tak-jadi-penonton
http://deliknesia.com/menaker-minta-pembangunan-ikn-masyarakat-tak-jadi-penonton
http://deliknesia.com/menaker-minta-pembangunan-ikn-masyarakat-tak-jadi-penonton
http://deliknesia.com/menaker-minta-pembangunan-ikn-masyarakat-tak-jadi-penonton
http://lancangkuning.com/post/48410/tempat-magang-jurusan-dkv-pekanbaru.html
http://lancangkuning.com/post/48410/tempat-magang-jurusan-dkv-pekanbaru.html
http://www.suara.com/bisnis/2022/08/04/154438/sekjen-kemnaker-job-fair-virtual-sangat-bermanfaat-dan-lebih-efisien
http://www.suara.com/bisnis/2022/08/04/154438/sekjen-kemnaker-job-fair-virtual-sangat-bermanfaat-dan-lebih-efisien
http://www.suara.com/bisnis/2022/08/04/154438/sekjen-kemnaker-job-fair-virtual-sangat-bermanfaat-dan-lebih-efisien
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Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan, Anwar 

Sanusi menjelaskan 

berdasarkan Survei 

Angkatan Kerja Nasional 

(Sakernas) Februari 2022, 

Indonesia memiliki 208,54 

juta penduduk usia kerja, 

terdiri dari 64,53 juta atau 

30,94 persen penduduk 

bukan angkatan kerja dan 

144,01 juta atau 69,06 

persen penduduk angkatan 

kerja.  

57. 04 

August 

2022 

Akses Situs 

kemnaker.go.id untuk Cek 

Status Penerima BSU 2022 

atau BLT Subsidi Gaji Rp1 

Juta 

Positive Pikiran Rakyat Depok Akses ke situs 

kemnaker.go.id untuk cek 

status penerima BSU 2022 

atau BLT subsidi gaji Rp1 

juta. Cek status penerima 

BSU 2022 atau BLT subsidi 

gaji Rp1 juta melalui 

kemnaker.go.id yang bisa 

dilakukan secara online. 

Diketahui, BSU 2022 

merupakan bansos yang 

khusus diberikan kepada 

para pekerja atau buruh 

yang memenuhi 

persyaratan.  

58. 04 

August 

2022 

Cetak Lulusan Kompeten, 

Prodi RPL Universitas BSI 

Selenggarakan Sertifikasi 

Analis Program 

Positive Republika Oleh karena itu, Program 

Studi (Prodi) Rekayasa 

Perangkat Lunak (RPL) 

Universitas Bina Sarana 

Informatika (BSI) menggelar 

kegiatan sertifikasi dengan 

skema Analis Program yang 

bekerja sama dengan 

Lembaga Sertifikasi Profesi 

(LSP) BSI. Kegiatan tersebut 

diikuti oleh mahasiswa 

semester VI prodi RPL 

Universitas BSI.  

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095188153/akses-situs-kemnakergoid-untuk-cek-status-penerima-bsu-2022-atau-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095188153/akses-situs-kemnakergoid-untuk-cek-status-penerima-bsu-2022-atau-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095188153/akses-situs-kemnakergoid-untuk-cek-status-penerima-bsu-2022-atau-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095188153/akses-situs-kemnakergoid-untuk-cek-status-penerima-bsu-2022-atau-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095188153/akses-situs-kemnakergoid-untuk-cek-status-penerima-bsu-2022-atau-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://republika.co.id/berita/rg31ta459/cetak-lulusan-kompeten-prodi-rpl-universitas-bsi-selenggarakan-sertifikasi-analis-program
http://republika.co.id/berita/rg31ta459/cetak-lulusan-kompeten-prodi-rpl-universitas-bsi-selenggarakan-sertifikasi-analis-program
http://republika.co.id/berita/rg31ta459/cetak-lulusan-kompeten-prodi-rpl-universitas-bsi-selenggarakan-sertifikasi-analis-program
http://republika.co.id/berita/rg31ta459/cetak-lulusan-kompeten-prodi-rpl-universitas-bsi-selenggarakan-sertifikasi-analis-program
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59. 04 

August 

2022 

Cetak Lulusan Kompeten, 

Prodi RPL Universitas BSI 

Selenggarakan Sertifikasi 

Analis Program 

Positive Republika Oleh karena itu, Program 

Studi (Prodi) Rekayasa 

Perangkat Lunak (RPL) 

Universitas Bina Sarana 

Informatika (BSI) menggelar 

kegiatan sertifikasi dengan 

skema Analis Program yang 

bekerja sama dengan 

Lembaga Sertifikasi Profesi 

(LSP) BSI. Kegiatan tersebut 

diikuti oleh mahasiswa 

semester VI prodi RPL 

Universitas BSI.  

60. 04 

August 

2022 

Cara Kerja dan Magang di 

Jepang, Gaji Rp16 Juta 

Sebulan 

Neutral Nawacita.co Berikut cara kerja dan 

magang di Jepang, Jepang 

masih menjadi salah satu 

tujuan favorit untuk berkarir 

di luar negeri. Sudah bukan 

rahasia lagi bahwa, 

pemerintah Jepang cukup 

terbuka terhadap warga 

asing yang ingin hidup dan 

kerja di Jepang.  

61. 04 

August 

2022 

BSU Gaji 2022 Terbaru 

Sudah Cair? Cek Penerima 

BLT BPJS Ketenagakerjaan 

di Sini! 

Neutral Ayoindonesia.com BSU gaji 2022 terbaru 

dikabarkan cair pada bulan 

Agustus? BSU gaji 2022 

terbaru atau Bantuan 

Subsidi Upah ditujukan 

untuk para pekerja maupun 

buruh dengan beberapa 

persyaratan yang telah 

ditetapkan menteri 

ketenagaakerjaan.  

62. 04 

August 

2022 

Mau Jadi TKI ke Malaysia? 

Segera Daftar, Ini 

Penjelasannya 

Neutral Jambiindependent.co.id Sekarang pendaftaran untuk 

bekerja ke Malaysia kembali 

dibuka sejak awal Agustus 

ini. Sejak dibuka lagi 

pendaftaran TKI ke Malaysia 

pada awal Agustus ini, 

peminatnya cukup banyak. 

Sekretaris Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Lombok Tengah, 

H Reman, menyebutkan 

http://www.republika.co.id/berita/rg31ta459/cetak-lulusan-kompeten-prodi-rpl-universitas-bsi-selenggarakan-sertifikasi-analis-program
http://www.republika.co.id/berita/rg31ta459/cetak-lulusan-kompeten-prodi-rpl-universitas-bsi-selenggarakan-sertifikasi-analis-program
http://www.republika.co.id/berita/rg31ta459/cetak-lulusan-kompeten-prodi-rpl-universitas-bsi-selenggarakan-sertifikasi-analis-program
http://www.republika.co.id/berita/rg31ta459/cetak-lulusan-kompeten-prodi-rpl-universitas-bsi-selenggarakan-sertifikasi-analis-program
http://nawacita.co/index.php/2022/08/04/cara-kerja-dan-magang-di-jepang-gaji-rp16-juta-sebulan
http://nawacita.co/index.php/2022/08/04/cara-kerja-dan-magang-di-jepang-gaji-rp16-juta-sebulan
http://nawacita.co/index.php/2022/08/04/cara-kerja-dan-magang-di-jepang-gaji-rp16-juta-sebulan
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-014058377/bsu-gaji-2022-terbaru-sudah-cair-cek-penerima-blt-bpjs-ketenagakerjaan-di-sini
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-014058377/bsu-gaji-2022-terbaru-sudah-cair-cek-penerima-blt-bpjs-ketenagakerjaan-di-sini
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-014058377/bsu-gaji-2022-terbaru-sudah-cair-cek-penerima-blt-bpjs-ketenagakerjaan-di-sini
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-014058377/bsu-gaji-2022-terbaru-sudah-cair-cek-penerima-blt-bpjs-ketenagakerjaan-di-sini
http://jambiindependent.disway.id/read/643149/mau-jadi-tki-ke-malaysia-segera-daftar-ini-penjelasannya
http://jambiindependent.disway.id/read/643149/mau-jadi-tki-ke-malaysia-segera-daftar-ini-penjelasannya
http://jambiindependent.disway.id/read/643149/mau-jadi-tki-ke-malaysia-segera-daftar-ini-penjelasannya
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bahwa peminat untuk 

bekerja di Malaysia masih 

tinggi.  

63. 04 

August 

2022 

Kemnaker Dorong 

Penguatan Kapasitas SDM 

Masyarakat 

Positive Infopublik.id Kementerian 

Ketenagakerjaan 

menjadikan peningkatan 

Sumber Daya Manusia 

(SDM) mayarakat sebagai 

salah satu fokus penguatan. 

Menurutnya, dalam 

meningkatkan kompetensi 

SDM dibutuhkan kolaborasi 

berbagai pihak. Untuk itu, ia 

mengapresiasi berbagai 

stakeholder, seperti mitra 

usaha dan perguruan tinggi 

yang mendukung 

peningkatan kompetensi 

SDM melalui PBK.  

64. 04 

August 

2022 

Setoran Layanan 

Pernikahan Berkurang, 

Realisasi PNBP 

Kementerian Agama Turun 

Neutral Tempo.co Kementerian Keuangan 

mencatat realisasi 

penerimaan pendapatan 

negara bukan pajak ( PNBP ) 

Kementerian Agama 

sepanjang semester I 2022 

turun 14,5 persen dari Rp 

1,3 triliun pada tahun lalu 

menjdi Rp 1,1 triliun pada 

periode yang sama tahun ini.  

65. 04 

August 

2022 

Sinar Pagi Baru - Migrant 

Watch Malaysia Main Dua 

Kaki Dalam Perekrutan 

PMI Itu Lebih Berbahaya 

Negative Sinarpagibaru Direktur Eksekutif Migrant 

Watch, Aznil Tan menilai 

hasil kesepakatan dari rapat 

bilateral antara Pemerintah 

Malaysia dan Indonesia 

tidak maksimum, karena 

perwakilan Indonesia kurang 

kredibel dalam menguasai 

pokok permasalahan PMI. 

Tetapi persoalan 

sesungguhnya adalah 

Malaysia 'main dua kaki' 

dalam perekrutan PMI. Aznil 

Tan yang juga merupakan 

Aktivis 98 ini menyebut 

http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/655892/kemnaker-dorong-penguatan-kapasitas-sdm-masyarakat
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/655892/kemnaker-dorong-penguatan-kapasitas-sdm-masyarakat
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/655892/kemnaker-dorong-penguatan-kapasitas-sdm-masyarakat
http://bisnis.tempo.co/read/1619251/setoran-layanan-pernikahan-berkurang-realisasi-pnbp-kementerian-agama-turun
http://bisnis.tempo.co/read/1619251/setoran-layanan-pernikahan-berkurang-realisasi-pnbp-kementerian-agama-turun
http://bisnis.tempo.co/read/1619251/setoran-layanan-pernikahan-berkurang-realisasi-pnbp-kementerian-agama-turun
http://bisnis.tempo.co/read/1619251/setoran-layanan-pernikahan-berkurang-realisasi-pnbp-kementerian-agama-turun
http://sinarpagibaru.id/berita/detail/Migrant_Watch___Malaysia_Main_Dua_Kaki_Dalam_Perekrutan_PMI__Itu_Lebih_Berbahaya
http://sinarpagibaru.id/berita/detail/Migrant_Watch___Malaysia_Main_Dua_Kaki_Dalam_Perekrutan_PMI__Itu_Lebih_Berbahaya
http://sinarpagibaru.id/berita/detail/Migrant_Watch___Malaysia_Main_Dua_Kaki_Dalam_Perekrutan_PMI__Itu_Lebih_Berbahaya
http://sinarpagibaru.id/berita/detail/Migrant_Watch___Malaysia_Main_Dua_Kaki_Dalam_Perekrutan_PMI__Itu_Lebih_Berbahaya
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Malaysia 'main dua kaki' 

tersebut sangat berbahaya 

dalam pelindungan bagi 

warga negara Indonesia. 

Migrant Watch 

memperkirakan pekerja 

migran Indonesia masuk ke 

Malaysia secara ilegal lebih 

dari 70 persen melalui pintu-

pintu tikus perbatasan. 

66. 04 

August 

2022 

Lowongan Kerja Berdikari 

untuk Lulusan S1, Simak 

Syarat dan Posisi yang 

Dibutuhkan 

Positive Tribun News Jakarta Dilansir dari Instagram 

Kementerian 

Ketenagakerjaan 

@kemnaker, saat ini 

lowongan kerja Berdikari 

membuka kesempatan bagi 

kamu yang berminat untuk 

mengisi posisi Internal Audit 

Officer dan Legal Officer. 

Dibuka lowongan kerja PT 

Berdikari untuk berbagai 

posisi, cek syarat dan cara 

melamarnya. PT Berdikari 

(Persero) membuka 

lowongan kerja untuk 

lulusan S1 dan usia 

maksimal 30 tahun. Untuk 

posisi Internal Audit Officer, 

kualifikasi pendidikan yang 

dibutuhkan ialah S1 

Akutansi, Manajemen, 

Ekonomi, dan sejenisnya. 

67. 04 

August 

2022 

Wamenaker Afriansyah 

Noor Tinjau BLKLN PT. 

Prima Duta Sejati 

Positive Abadikini.com Selain melihat fasilitas yang 

sangat lengkap sekelas Balai 

Latihan Kerja Luar Negeri 

(BLKLN), yang di miliki PT. 

Prima Duta Sejati, 

Afriansyah Noor juga 

sempat berdialog dengan 

pekerja migran terkait apa 

yang sebenarnya yang 

mereka inginkan. 

Sementara, Direktur PT. 

Prima Duta Sejati Maxixie 

http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/04/lowongan-kerja-berdikari-untuk-lulusan-s1-simak-syarat-dan-posisi-yang-dibutuhkan
http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/04/lowongan-kerja-berdikari-untuk-lulusan-s1-simak-syarat-dan-posisi-yang-dibutuhkan
http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/04/lowongan-kerja-berdikari-untuk-lulusan-s1-simak-syarat-dan-posisi-yang-dibutuhkan
http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/04/lowongan-kerja-berdikari-untuk-lulusan-s1-simak-syarat-dan-posisi-yang-dibutuhkan
http://www.abadikini.com/2022/08/04/wamenaker-afriansyah-noor-tinjau-blkln-pt-prima-duta-sejati
http://www.abadikini.com/2022/08/04/wamenaker-afriansyah-noor-tinjau-blkln-pt-prima-duta-sejati
http://www.abadikini.com/2022/08/04/wamenaker-afriansyah-noor-tinjau-blkln-pt-prima-duta-sejati
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Mantofa mengucapkan 

banyak terima kasih kepada 

Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan Afriansyah 

Noor yang telah 

menyempatkan waktunya 

berkunjung ke BLKLN 

perusahaannya untuk 

melihat langsung bagaimana 

fasilitas yang ada dan 

kondisi calon pekerja 

migran.  

68. 04 

August 

2022 

Job Fair Virtual Upaya 

Ciptakan Peluang Kerja 

Sesuai yang Ditawarkan 

dan Lebih Efisien 

Positive Wartapembaruan.co.id Job Fair Virtual Upaya 

Ciptakan Peluang Kerja 

Sesuai yang Ditawarkan dan 

Lebih Efisien. "Pelaksanaan 

job fair virtual ini lebih 

efisien karena akan 

mengurangi biaya yang 

harus dikeluarkan baik oleh 

pencari kerja, perusahaan, 

bahkan penyelenggara," 

kata Sekretaris Jenderal 

Kementerian 

Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) Anwar Sanusi, 

ketika memberikan 

sambutan secara virtual 

pada Pameran Bursa Kerja 

(Job Fair) Virtual Provinsi 

Jawa Tengah, Kamis 

(4/8/2022).  

69. 04 

August 

2022 

Kemenkeu Beberkan 

Penghasilan PNBP 10 K/L, 

Kominfo Hasilkan Rp7 

Triliun! 

Neutral Warta Ekonomi Direktur Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP) 

Kementerian Keuangan 

(Kemenkeu) Wawan Sunarjo 

menyampaikan bahwa 

selama semester I-2022, 

terdapat 10 Kementerian 

yang memperoleh PNBP 

terbanyak. Namun di 

antaranya juga terdapat 2 

Kementerian yang 

mengalami penurunan 

http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/job-fair-virtual-upaya-ciptakan-peluang.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/job-fair-virtual-upaya-ciptakan-peluang.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/job-fair-virtual-upaya-ciptakan-peluang.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/job-fair-virtual-upaya-ciptakan-peluang.html
http://wartaekonomi.co.id/read434418/kemenkeu-beberkan-penghasilan-pnbp-10-kl-kominfo-hasilkan-rp7-triliun
http://wartaekonomi.co.id/read434418/kemenkeu-beberkan-penghasilan-pnbp-10-kl-kominfo-hasilkan-rp7-triliun
http://wartaekonomi.co.id/read434418/kemenkeu-beberkan-penghasilan-pnbp-10-kl-kominfo-hasilkan-rp7-triliun
http://wartaekonomi.co.id/read434418/kemenkeu-beberkan-penghasilan-pnbp-10-kl-kominfo-hasilkan-rp7-triliun
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PNBP. Wawan 

menyebutkan, terdapat 10 

Kementerian/Lembaga yang 

menghasilkan PNBP 

terbanyak selama semester 

I-2022, salah satunya ialah 

Kementerian Komunikasi 

dan Informatika 

(Kemkominfo) yang 

mengalami peningkatan.  

70. 04 

August 

2022 

Virtual Job Fair Akbar Jawa 

Tengah 2022, Ferry Ajak 

Para Pencari Kerja Buruan 

Mendaftar 

Neutral Awal.id Wakil Ketua DPRD Jawa 

Tengah Ferry Wawan 

Cahyono mengajak 

kelompok tenaga kerja 

muda yang belum memiliki 

pekerjaan agar 

memanfaatkan Virtual Job 

Fair Akbar 2022. Alasannya, 

event yang digulirkan 

Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah (Pemprov Jawa 

Tengah) dan Kementerian 

Tenaga Kerja (Kemnaker) RI 

mulai hari ini (Selasa, 4/8) 

hingga Rabu besok (5/8) 

akan menyediakan 280 judul 

lowongan kerja atau 

membutuhkan tenaga kerja 

baru sebanyak 11 ribu.  

71. 04 

August 

2022 

Disnaker Sumatra Utara 

Sebut Penerapan K3 

Merupakan Kebutuhan 

Bersama - Kitakini News 

Neutral Kitakini News Kepala UPT Wilayah V 

Padangsidimpuan Dinas 

Tenaga Kerja Provinsi 

Sumatera Utara (Disnaker 

Sumatra Utara), Ali Sakban 

Pane mengatakan, 

Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) adalah segala 

kegiatan yang dilakukan 

untuk menjamin dan 

melindungi keselamatan dan 

kesehatan tenaga kerja 

melalui upaya pencegahan 

kecelakaan kerja dan 

penyakit akibat kerja.  

http://awal.id/2022/08/virtual-job-fair-akbar-jateng-2022-ferry-ajak-para-pencari-kerja-buruan-mendaftar
http://awal.id/2022/08/virtual-job-fair-akbar-jateng-2022-ferry-ajak-para-pencari-kerja-buruan-mendaftar
http://awal.id/2022/08/virtual-job-fair-akbar-jateng-2022-ferry-ajak-para-pencari-kerja-buruan-mendaftar
http://awal.id/2022/08/virtual-job-fair-akbar-jateng-2022-ferry-ajak-para-pencari-kerja-buruan-mendaftar
http://kitakini.news/132623/disnaker-sumut-sebut-penerapan-k3-merupakan-kebutuhan-bersama
http://kitakini.news/132623/disnaker-sumut-sebut-penerapan-k3-merupakan-kebutuhan-bersama
http://kitakini.news/132623/disnaker-sumut-sebut-penerapan-k3-merupakan-kebutuhan-bersama
http://kitakini.news/132623/disnaker-sumut-sebut-penerapan-k3-merupakan-kebutuhan-bersama
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72. 04 

August 

2022 

Buka Peluang Kerja, 

Kemnaker Gelar Job Fair 

Virtual 

Positive Warta Ekonomi Dalam upaya menciptakan 

peluang bagi tenaga kerja 

untuk mendapatkan 

pekerjaan, serta membantu 

perusahaan agar 

memperoleh pekerja yang 

sesuai dengan spesifikasi 

ditawarkan, Kementerian 

Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) mengadakan job 

fair secara virtual.  

73. 04 

August 

2022 

Keputusan Kepala BP2MI 

No 09 Tahun 2020 Hambat 

Penempatan PMI secara 

Prosedural 

Negative Bisnistoday.co.id Hal tersebut akibat dari 

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.  

74. 04 

August 

2022 

Pada Semester I-2022, 

Realisasi PNBP Capai 

Rp53,7 triliun, 10 

Kementerian/ Lembaga Ini 

Sumbang Penerimaan 

Terbanyak 

Positive Koran Jakarta "Ini 10 kementerian/ 

lembaga terbesar dengan 

PNBP terbanyak. Direktur 

Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP) Kementerian/ 

Lembaga Kementerian 

Keuangan Wawan Sunarjo 

menyebutkan terdapat 10 K/ 

L yang menghasilkan PNBP 

terbanyak selama semester 

2022.  

75. 04 

August 

2022 

Job Fair Virtual Upaya 

Ciptakan Peluang Kerja 

Sesuai yang Ditawarkan 

Positive Pewartasatu.com "Pelaksanaan job fair virtual 

ini lebih efisien karena akan 

mengurangi biaya yang 

harus dikeluarkan baik oleh 

pencari kerja, perusahaan, 

http://wartaekonomi.co.id/read434419/buka-peluang-kerja-kemnaker-gelar-job-fair-virtual
http://wartaekonomi.co.id/read434419/buka-peluang-kerja-kemnaker-gelar-job-fair-virtual
http://wartaekonomi.co.id/read434419/buka-peluang-kerja-kemnaker-gelar-job-fair-virtual
http://bisnistoday.co.id/keputusan-kepala-bp2mi-no-09-tahun-2020-hambat-penempatan-pmi-secara-prosedural
http://bisnistoday.co.id/keputusan-kepala-bp2mi-no-09-tahun-2020-hambat-penempatan-pmi-secara-prosedural
http://bisnistoday.co.id/keputusan-kepala-bp2mi-no-09-tahun-2020-hambat-penempatan-pmi-secara-prosedural
http://bisnistoday.co.id/keputusan-kepala-bp2mi-no-09-tahun-2020-hambat-penempatan-pmi-secara-prosedural
http://koran-jakarta.com/pada-semester-i-2022-realisasi-pnbp-capai-rp53-7-triliun-10-kementerian-lembaga-ini-sumbang-penerimaan-terbanyak
http://koran-jakarta.com/pada-semester-i-2022-realisasi-pnbp-capai-rp53-7-triliun-10-kementerian-lembaga-ini-sumbang-penerimaan-terbanyak
http://koran-jakarta.com/pada-semester-i-2022-realisasi-pnbp-capai-rp53-7-triliun-10-kementerian-lembaga-ini-sumbang-penerimaan-terbanyak
http://koran-jakarta.com/pada-semester-i-2022-realisasi-pnbp-capai-rp53-7-triliun-10-kementerian-lembaga-ini-sumbang-penerimaan-terbanyak
http://koran-jakarta.com/pada-semester-i-2022-realisasi-pnbp-capai-rp53-7-triliun-10-kementerian-lembaga-ini-sumbang-penerimaan-terbanyak
http://koran-jakarta.com/pada-semester-i-2022-realisasi-pnbp-capai-rp53-7-triliun-10-kementerian-lembaga-ini-sumbang-penerimaan-terbanyak
http://pewartasatu.com/job-fair-virtual-upaya-ciptakan-peluang-kerja-sesuai-yang-ditawarkan
http://pewartasatu.com/job-fair-virtual-upaya-ciptakan-peluang-kerja-sesuai-yang-ditawarkan
http://pewartasatu.com/job-fair-virtual-upaya-ciptakan-peluang-kerja-sesuai-yang-ditawarkan
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bahkan penyelenggara," 

kata Sekretaris Jenderal 

Kementerian 

Ketenagakerjaan, Anwar 

Sanusi, ketika memberikan 

sambutan secara virtual 

pada Pameran Bursa Kerja 

(Job Fair) Virtual Provinsi 

Jawa Tengah, Kamis 

(4/8/2022). 

76. 04 

August 

2022 

Kemnaker Gelar Pelatihan 

di IKN, Gubernur Beri 

Apresiasi - MEDIA KALTIM 

Positive Mediakaltim.com Sukses pelatihannya Bu 

Menteri (Ida Fauziyah)," 

ucap Gubernur Isran Noor 

ketika pembukaan Pelatihan 

Berbasis Kompetensi (PBK), 

di Titik Nol IKN, Sepaku, 

Kamis (4/8/2022). Bagi Isran, 

pelatihan yang dibuka saat 

ini, adalah pelatihan 

berbasis kompetensi yang 

benar-benar banyak 

dibutuhkan oleh perusahaan 

guna menunjang 

pembangunan di IKN, 

sehingga prospek terserap 

dalam lapangan kerja juga 

sangat besar.  

77. 04 

August 

2022 

Gelar Job Fair Virtual, 

Kemnaker: Sangat 

Bermanfaat dan Efisien 

Positive Jawa Post National 

Network 

Kementerian 

Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) menggelar 

pameran vitrual bursa kerja 

(Job Fair) di Provinsi Jawa 

Tengah, Kamis (4/8). Job fair 

secara virtual itu sangat 

bermanfaat dan memiliki 

kontribusi besar terhadap 

penciptaan peluang kerja 

tersebut. Hal itu 

diungkapkan langsung oleh 

Sekretaris Jenderal 

Kementerian 

Ketenagakerjaan, Anwar 

Sanusi, ketika memberikan 

sambutan secara virtual 

http://mediakaltim.com/kemnaker-gelar-pelatihan-di-ikn-gubernur-beri-apresiasi
http://mediakaltim.com/kemnaker-gelar-pelatihan-di-ikn-gubernur-beri-apresiasi
http://mediakaltim.com/kemnaker-gelar-pelatihan-di-ikn-gubernur-beri-apresiasi
http://www.jpnn.com/news/gelar-job-fair-virtual-kemnaker-sangat-bermanfaat-dan-efisien
http://www.jpnn.com/news/gelar-job-fair-virtual-kemnaker-sangat-bermanfaat-dan-efisien
http://www.jpnn.com/news/gelar-job-fair-virtual-kemnaker-sangat-bermanfaat-dan-efisien
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pada Pameran Bursa Kerja 

(Job Fair) Virtual Provinsi 

Jawa Tengah, Kamis (4/8).  

78. 04 

August 

2022 

Menaker Minta 

Masyarakat di Kalimantan 

Timur Tak Hanya Jadi 

Penonton dalam 

Pembangunan IKN 

Nusantara 

Neutral Wartapembaruan.co.id Menaker Minta Masyarakat 

di Kalimantan Timur Tak 

Hanya Jadi Penonton dalam 

Pembangunan IKN 

Nusantara. "Kehadiran saya 

pada hari ini bersama 

dengan seluruh keluarga 

besar Kementerian 

Ketenagakerjaan ingin 

meneguhkan komitmen 

pemerintah, khususnya 

Kementerian 

Ketenagakerjaan untuk 

memastikan bahwa 

masyarakat di sekitar Ibu 

Kota Nusantara ini bukan 

jadi penonton, tetapi 

menjadi aktor utama dalam 

pembangunan Ibu Kota 

Negara Nusantara," kata 

Menaker, saat membuka 

Pelatihan Berbasis 

Kompetensi (PBK) Angkatan 

ke-2 di Kecamatan Sepaku, 

Penajam Paser Utara, 

Kalimantan Timur pada 

Kamis (4/8/2022).  

79. 04 

August 

2022 

Job Fair Virtual, Upaya 

Ciptakan Peluang Kerja 

Sesuai Yang Ditawarkan 

Positive Suarakarya.id Melalui Job Fair Virtual, 

menciptakan peluang bagi 

tenaga kerja. Hal itu, 

disampaikannya, ketika 

memberikan sambutan 

secara virtual pada Pameran 

Bursa Kerja (Job Fair) Virtual 

Provinsi Jawa Tengah, Kamis 

(4/8/2022). Job Fair Virtual 

merupakan upaya sangat 

bermanfaat dan memiliki 

kontribusi besar terhadap 

penciptaan peluang kerja. 

http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/menaker-minta-masyarakat-di-kaltim-tak.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/menaker-minta-masyarakat-di-kaltim-tak.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/menaker-minta-masyarakat-di-kaltim-tak.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/menaker-minta-masyarakat-di-kaltim-tak.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/menaker-minta-masyarakat-di-kaltim-tak.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/menaker-minta-masyarakat-di-kaltim-tak.html
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604058456/job-fair-virtual-upaya-ciptakan-peluang-kerja-sesuai-yang-ditawarkan
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604058456/job-fair-virtual-upaya-ciptakan-peluang-kerja-sesuai-yang-ditawarkan
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604058456/job-fair-virtual-upaya-ciptakan-peluang-kerja-sesuai-yang-ditawarkan
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80. 04 

August 

2022 

Upaya Ciptakan Peluang 

Kerja Sesuai yang 

Ditawarkan, Kemnaker 

Gelar Job Fair Virtual 

Positive Progresnews.info "Pelaksanaan job fair virtual 

ini lebih efisien karena akan 

mengurangi biaya yang 

harus dikeluarkan baik oleh 

pencari kerja, perusahaan, 

bahkan penyelenggara," 

kata Sekretaris Jenderal 

Kementerian 

Ketenagakerjaan, Anwar 

Sanusi, ketika memberikan 

sambutan secara virtual 

pada Pameran Bursa Kerja 

(Job Fair) Virtual Provinsi 

Jawa Tengah, Kamis 

(4/8/2022). Dikatakan 

Anwar Sanusi, Pemerintah 

melalui Kemnaker telah 

menyediakan layanan 

ketenagakerjaan untuk 

masyarakat mendapatkan 

informasi ketenagakerjaan, 

seperti pelatihan, lowongan 

pekerjaan, pemagangan, 

dan kelembagaan yang 

dapat di akses secara umum 

melalui SIAP Kerja pada 

laman kemnaker.go.id.  

81. 04 

August 

2022 

Bocoran Terbaru Kapan 

Pencairan Subsidi Gaji Rp 1 

Juta 

Positive Cnbc Indonesia Dana tersebut akan 

diberikan kepada 8,8 juta 

pekerja yang merupakan 

peserta aktif Badan 

Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan sebesar Rp 

1 juta. Adapun pencairan 

subsidi gaji Rp 1 juta 

disalurkan melalui rekening 

Himpunan Bank-Bank 

Negara (Himbara) yakni 

Bank Rakyat Indonesia, Bank 

Negara Indonesia, Bank 

Tabungan Negara, dan Bank 

Mandiri.  

http://progresnews.info/2022/08/04/8213
http://progresnews.info/2022/08/04/8213
http://progresnews.info/2022/08/04/8213
http://progresnews.info/2022/08/04/8213
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220804160840-4-361146/bocoran-terbaru-kapan-pencairan-subsidi-gaji-rp-1-juta
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220804160840-4-361146/bocoran-terbaru-kapan-pencairan-subsidi-gaji-rp-1-juta
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220804160840-4-361146/bocoran-terbaru-kapan-pencairan-subsidi-gaji-rp-1-juta
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82. 04 

August 

2022 

Kemnaker pastikan upaya 

tingkatkan kompetensi 

SDM di IKN 

Neutral Antara Kalteng Kementerian 

Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) memastikan 

peningkatan kompetensi 

sumber daya manusia (SDM) 

warga di wilayah yang 

menjadi Ibu Kota Negara 

(IKN) Nusantara agar 

mampu berperan aktif 

dalam pembangunannya. Ia 

menjelaskan agar warga 

berpartisipasi dalam 

pembangunan IKN itu, perlu 

kompetensi yang unggul, 

sehingga IKN menjadi ibu 

kota yang pintar, bisa 

bersaing, dan menjadi 

kebanggaan Indonesia.  

83. 04 

August 

2022 

Kemnaker pastikan upaya 

tingkatkan kompetensi 

SDM di IKN 

Neutral Antara Kementerian 

Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) memastikan 

peningkatan kompetensi 

sumber daya manusia (SDM) 

warga di wilayah yang 

menjadi Ibu Kota Negara 

(IKN) Nusantara agar 

mampu berperan aktif 

dalam pembangunannya. Ia 

menjelaskan agar warga 

berpartisipasi dalam 

pembangunan IKN itu, perlu 

kompetensi yang unggul, 

sehingga IKN menjadi ibu 

kota yang pintar, bisa 

bersaing, dan menjadi 

kebanggaan Indonesia.  

84. 04 

August 

2022 

Kemnaker pastikan upaya 

tingkatkan kompetensi 

SDM di IKN 

Neutral Antara Sulteng Kementerian 

Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) memastikan 

peningkatan kompetensi 

sumber daya manusia (SDM) 

warga di wilayah yang 

menjadi Ibu Kota Negara 

(IKN) Nusantara agar 

http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3039069/kemnaker-pastikan-upaya-tingkatkan-kompetensi-sdm-di-ikn
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3039069/kemnaker-pastikan-upaya-tingkatkan-kompetensi-sdm-di-ikn
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3039069/kemnaker-pastikan-upaya-tingkatkan-kompetensi-sdm-di-ikn
http://www.antaranews.com/berita/3039069/kemnaker-pastikan-upaya-tingkatkan-kompetensi-sdm-di-ikn
http://www.antaranews.com/berita/3039069/kemnaker-pastikan-upaya-tingkatkan-kompetensi-sdm-di-ikn
http://www.antaranews.com/berita/3039069/kemnaker-pastikan-upaya-tingkatkan-kompetensi-sdm-di-ikn
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3039069/kemnaker-pastikan-upaya-tingkatkan-kompetensi-sdm-di-ikn
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3039069/kemnaker-pastikan-upaya-tingkatkan-kompetensi-sdm-di-ikn
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3039069/kemnaker-pastikan-upaya-tingkatkan-kompetensi-sdm-di-ikn
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mampu berperan aktif 

dalam pembangunannya. Ia 

menjelaskan agar warga 

berpartisipasi dalam 

pembangunan IKN itu, perlu 

kompetensi yang unggul, 

sehingga IKN menjadi ibu 

kota yang pintar, bisa 

bersaing, dan menjadi 

kebanggaan Indonesia.  

85. 04 

August 

2022 

Kemnaker pastikan upaya 

tingkatkan kompetensi 

SDM di IKN 

Neutral Newsexplorer.net Kementerian 

Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) memastikan 

peningkatan kompetensi 

sumber daya manusia (SDM) 

warga di wilayah yang 

menjadi Ibu Kota Negara 

(IKN) Nusantara agar 

mampu berperan aktif 

dalam pembangunannya. Ia 

menjelaskan agar warga 

berpartisipasi dalam 

pembangunan IKN itu, perlu 

kompetensi yang unggul, 

sehingga IKN menjadi ibu 

kota yang pintar, bisa 

bersaing, dan menjadi 

kebanggaan Indonesia.  

86. 04 

August 

2022 

Menaker Minta 

Masyarakat Tak Jadi 

Penonton dalam 

Pembangunan IKN 

Nusantara 

Neutral Merdekanews "Kehadiran saya pada hari 

ini bersama dengan seluruh 

keluarga besar Kementerian 

Ketenagakerjaan ingin 

meneguhkan komitmen 

pemerintah, khususnya 

Kementerian 

Ketenagakerjaan untuk 

memastikan bahwa 

masyarakat di sekitar Ibu 

Kota Nusantara ini bukan 

jadi penonton, tetapi 

menjadi aktor utama dalam 

pembangunan Ibu Kota 

Negara Nusantara," kata 

Menaker.  

http://newsexplorer.net/kemnaker-pastikan-upaya-tingkatkan-kompetensi-sdm-di-ikn-s2894844.html
http://newsexplorer.net/kemnaker-pastikan-upaya-tingkatkan-kompetensi-sdm-di-ikn-s2894844.html
http://newsexplorer.net/kemnaker-pastikan-upaya-tingkatkan-kompetensi-sdm-di-ikn-s2894844.html
http://www.merdekanews.co/read/17289/Menaker-Minta-Masyarakat-Tak-Jadi-Penonton-dalam-Pembangunan-IKN-Nusantara
http://www.merdekanews.co/read/17289/Menaker-Minta-Masyarakat-Tak-Jadi-Penonton-dalam-Pembangunan-IKN-Nusantara
http://www.merdekanews.co/read/17289/Menaker-Minta-Masyarakat-Tak-Jadi-Penonton-dalam-Pembangunan-IKN-Nusantara
http://www.merdekanews.co/read/17289/Menaker-Minta-Masyarakat-Tak-Jadi-Penonton-dalam-Pembangunan-IKN-Nusantara
http://www.merdekanews.co/read/17289/Menaker-Minta-Masyarakat-Tak-Jadi-Penonton-dalam-Pembangunan-IKN-Nusantara
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87. 04 

August 

2022 

Kemnaker pastikan upaya 

tingkatkan kompetensi 

SDM di IKN 

Neutral Antara Papua Kementerian 

Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) memastikan 

peningkatan kompetensi 

sumber daya manusia (SDM) 

warga di wilayah yang 

menjadi Ibu Kota Negara 

(IKN) Nusantara agar 

mampu berperan aktif 

dalam pembangunannya. Ia 

menjelaskan agar warga 

berpartisipasi dalam 

pembangunan IKN itu, perlu 

kompetensi yang unggul, 

sehingga IKN menjadi ibu 

kota yang pintar, bisa 

bersaing, dan menjadi 

kebanggaan Indonesia.  

88. 04 

August 

2022 

Kemnaker pastikan upaya 

tingkatkan kompetensi 

SDM di IKN 

Neutral Antara Sumut Kementerian 

Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) memastikan 

peningkatan kompetensi 

sumber daya manusia (SDM) 

warga di wilayah yang 

menjadi Ibu Kota Negara 

(IKN) Nusantara agar 

mampu berperan aktif 

dalam pembangunannya. Ia 

menjelaskan agar warga 

berpartisipasi dalam 

pembangunan IKN itu, perlu 

kompetensi yang unggul, 

sehingga IKN menjadi ibu 

kota yang pintar, bisa 

bersaing, dan menjadi 

kebanggaan Indonesia.  

89. 04 

August 

2022 

Siapkan Diri! BSU 2022 

Cair Agustus Ini? Lengkapi 

Ini Sebelum Uang Dikirim! 

Positive Ayo Bandung Berikut ini merupakan 

informasi mengenai apakah 

benar BSU 2022 cair di bulan 

Agustus? Banyak yang 

mempertanyakan terkait 

kapan BSU 2022 atau 

Bantuan Subsidi Gaji ini 

cair?. Terlebih saat ini 

http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3039069/kemnaker-pastikan-upaya-tingkatkan-kompetensi-sdm-di-ikn
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3039069/kemnaker-pastikan-upaya-tingkatkan-kompetensi-sdm-di-ikn
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3039069/kemnaker-pastikan-upaya-tingkatkan-kompetensi-sdm-di-ikn
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3039069/kemnaker-pastikan-upaya-tingkatkan-kompetensi-sdm-di-ikn
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3039069/kemnaker-pastikan-upaya-tingkatkan-kompetensi-sdm-di-ikn
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3039069/kemnaker-pastikan-upaya-tingkatkan-kompetensi-sdm-di-ikn
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794059192/siapkan-diri-bsu-2022-cair-agustus-ini-lengkapi-ini-sebelum-uang-dikirim
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794059192/siapkan-diri-bsu-2022-cair-agustus-ini-lengkapi-ini-sebelum-uang-dikirim
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794059192/siapkan-diri-bsu-2022-cair-agustus-ini-lengkapi-ini-sebelum-uang-dikirim
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berada diawal bulan 

Agustus, dimana bulan 

Agustus ini menandai 4 

bulan dari jadwal 

pengumuman penyaluran 

dana bantuan BSU 2022 

yang rencananya akan 

dicairkan.  

90. 04 

August 

2022 

Ada 11 Ribu Lowongan 

Kerja di Virtual Job Fair 

Jawa Tengah, Ini Cara 

Daftarnya 

Neutral Betanews.id Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah dan Kementerian 

Tenaga Kerja (Kemnaker) RI 

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.  

91. 04 

August 

2022 

Buka Pelatihan Kerja 

Tahap 2, Kepala Otorita 

Tak Ingin Warga Hanya 

jadi Penonton Proyek IKN 

Negative Kompas Pemerintah membuka 

Pelatihan Kerja Berbasis 

Kompetensi (PBK) Tahap 2 

bagi masyarakat kawasan 

Ibu Kota Nusantara (IKN) di 

Titik Nol IKN Nusantara, 

Kamis (4/8/2022). Kepala 

Otorita IKN Bambang 

Susantono menyatakan, 

pelatihan ini digelar supaya 

masyarakat lokal dapat 

benar-benar berpartisipasi 

dalam pembangunan IKN.  

92. 04 

August 

2022 

Kominfo Paling Banyak 

Setor ke Sri Mulyani di 

Semester I-2022 

Neutral Cnbc Indonesia Kementerian Keuangan 

(Kemenkeu) mencatat, 

penerimaan negara bukan 

pajak (PNBP) yang berasal 

dari Kementerian dan 

Lembaga (K/L) di sepanjang 

Semester I-2022 mencapai 

Rp 53,69 triliun atau turun 

10,4% dibandingkan realisasi 

Semester I-2021 yang 

http://betanews.id/2022/08/ada-11-ribu-lowongan-kerja-di-virtual-job-fair-jateng-ini-cara-daftarnya.html
http://betanews.id/2022/08/ada-11-ribu-lowongan-kerja-di-virtual-job-fair-jateng-ini-cara-daftarnya.html
http://betanews.id/2022/08/ada-11-ribu-lowongan-kerja-di-virtual-job-fair-jateng-ini-cara-daftarnya.html
http://betanews.id/2022/08/ada-11-ribu-lowongan-kerja-di-virtual-job-fair-jateng-ini-cara-daftarnya.html
http://nasional.kompas.com/read/2022/08/04/18232461/buka-pelatihan-kerja-tahap-2-kepala-otorita-tak-ingin-warga-hanya-jadi
http://nasional.kompas.com/read/2022/08/04/18232461/buka-pelatihan-kerja-tahap-2-kepala-otorita-tak-ingin-warga-hanya-jadi
http://nasional.kompas.com/read/2022/08/04/18232461/buka-pelatihan-kerja-tahap-2-kepala-otorita-tak-ingin-warga-hanya-jadi
http://nasional.kompas.com/read/2022/08/04/18232461/buka-pelatihan-kerja-tahap-2-kepala-otorita-tak-ingin-warga-hanya-jadi
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220804170726-4-361191/kominfo-paling-banyak-setor-ke-sri-mulyani-di-semester-i-2022
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220804170726-4-361191/kominfo-paling-banyak-setor-ke-sri-mulyani-di-semester-i-2022
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220804170726-4-361191/kominfo-paling-banyak-setor-ke-sri-mulyani-di-semester-i-2022
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sebesar Rp 59,95 triliun. 

Direktur PNBP K/L Wawan 

Sunarjo menjelaskan, 

penurunan PNBP di K/L pada 

Semester I-2022 disebabkan, 

salah satunya karena adanya 

penurunan pendapatan 

premium obligasi sebesar Rp 

0,88 triliun atau turun 

90,01% dibandingkan 

periode yang sama tahun 

lalu, yang realisasinya 

mencapai Rp 9,7 triliun.  

93. 04 

August 

2022 

Aturan Baru Pemerintah! 

Sistem Gaji hingga Pola 

Kerja Anak Magang Tahun 

2022 

Neutral Tribun Pontianak Ilustrasi seorang wanita 

sedang magang di kantor 

atau perusahaan. Simak 

Aturan Baru Pemerintah soal 

Sistem Gaji hingga Pola Kerja 

Anak Magang Tahun 2022.  

94. 04 

August 

2022 

Ini Kata Apindo Tentang 

Cuti Melahirkan 6 Bulan 

Neutral Berita Jatim Salah satunya adalah masa 

cuti ibu melahirkan dari 

yang semula 3 bulan 

menjadi 6 bulan. 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.  

95. 04 

August 

2022 

BPJS Ketenagakerjaan 

Bangun Kolaborasi Demi 

Eksistensi Institusi 

Bersama Serikat Pekerja 

Positive Sindo News Serikat Pekerja BPJS 

Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) 

menyelenggarakan 

Musyawarah Nasional 

(Munas) ke-8 di Atria Hotel 

Gading Serpong, Tangerang. 

Melalui tema "Aksi, 

Kolaborasi, Eksistensi", 

Munas tahun ini diharapkan 

mampu membangkitkan 

semangat insan 

http://pontianak.tribunnews.com/2022/08/04/aturan-baru-pemerintah-sistem-gaji-hingga-pola-kerja-anak-magang-tahun-2022
http://pontianak.tribunnews.com/2022/08/04/aturan-baru-pemerintah-sistem-gaji-hingga-pola-kerja-anak-magang-tahun-2022
http://pontianak.tribunnews.com/2022/08/04/aturan-baru-pemerintah-sistem-gaji-hingga-pola-kerja-anak-magang-tahun-2022
http://pontianak.tribunnews.com/2022/08/04/aturan-baru-pemerintah-sistem-gaji-hingga-pola-kerja-anak-magang-tahun-2022
http://beritajatim.com/ekbis/ini-kata-apindo-tentang-cuti-melahirkan-6-bulan
http://beritajatim.com/ekbis/ini-kata-apindo-tentang-cuti-melahirkan-6-bulan
http://ekbis.sindonews.com/read/846497/77/bpjs-ketenagakerjaan-bangun-kolaborasi-demi-eksistensi-institusi-bersama-serikat-pekerja-1659611323
http://ekbis.sindonews.com/read/846497/77/bpjs-ketenagakerjaan-bangun-kolaborasi-demi-eksistensi-institusi-bersama-serikat-pekerja-1659611323
http://ekbis.sindonews.com/read/846497/77/bpjs-ketenagakerjaan-bangun-kolaborasi-demi-eksistensi-institusi-bersama-serikat-pekerja-1659611323
http://ekbis.sindonews.com/read/846497/77/bpjs-ketenagakerjaan-bangun-kolaborasi-demi-eksistensi-institusi-bersama-serikat-pekerja-1659611323
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BPJAMSOSTEK untuk beraksi 

dalam menghadapi segala 

perubahan yang terjadi 

akibat pandemi Covid-19. 

96. 04 

August 

2022 

Serikat Pekerja BPJS 

Ketenagakerjaan Gelar 

Munas Ke-8, Bangkitkan 

Semangat Untuk Beraksi 

Positive Fajar Indonesia Serikat Pekerja BPJS 

Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) 

menyelenggarakan 

Musyawarah Nasional 

(Munas) ke-8 yang 

bertempat di Atria Hotel 

Gading Serpong, Tangerang.-

. Serikat Pekerja BPJS 

Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) 

menyelenggarakan 

Musyawarah Nasional 

(Munas) ke-8 yang 

bertempat di Atria Hotel 

Gading Serpong, Tangerang.  

97. 04 

August 

2022 

Daftar 10 K/L Penyetor 

Utama PNBP di Semester I 

2022, Tertinggi Kominfo 

Neutral Kumparan Beberapa ada yang 

mengalami peningkatan dan 

beberapa ada yang turun," 

kata Wawan dalam Media 

Briefing, Kamis Wawan 

merinci, 10 kementerian dan 

lembaga yang menghasilkan 

PNBP terbanyak, nomor satu 

adalah Kementerian 

Komunikasi dan Informatika 

( Kominfo ) Rp 7 triliun atau 

naik 15 persen (yoy) 

dibandingkan periode sama 

tahun lalu Rp 6 triliun, dan 

merupakan 33,1 persen dari 

target Rp 21 triliun. Direktur 

Penerimaan Negara Bukan 

Pajak ( PNBP ) 

Kementerian/Lembaga 

Kementerian Keuangan 

(Kemenkeu) Wawan Sunarjo 

menyebutkan terdapat 10 

kementerian dan lembaga 

yang menghasilkan PNBP 

http://fin.co.id/read/104113/Serikat-Pekerja-BPJS-Ketenagakerjaan-Gelar-Munas-Ke-8-Bangkitkan-Semangat-Untuk-Beraksi
http://fin.co.id/read/104113/Serikat-Pekerja-BPJS-Ketenagakerjaan-Gelar-Munas-Ke-8-Bangkitkan-Semangat-Untuk-Beraksi
http://fin.co.id/read/104113/Serikat-Pekerja-BPJS-Ketenagakerjaan-Gelar-Munas-Ke-8-Bangkitkan-Semangat-Untuk-Beraksi
http://fin.co.id/read/104113/Serikat-Pekerja-BPJS-Ketenagakerjaan-Gelar-Munas-Ke-8-Bangkitkan-Semangat-Untuk-Beraksi
http://kumparan.com/kumparanbisnis/daftar-10-k-l-penyetor-utama-pnbp-di-semester-i-2022-tertinggi-kominfo-1yb2yw7CNY4
http://kumparan.com/kumparanbisnis/daftar-10-k-l-penyetor-utama-pnbp-di-semester-i-2022-tertinggi-kominfo-1yb2yw7CNY4
http://kumparan.com/kumparanbisnis/daftar-10-k-l-penyetor-utama-pnbp-di-semester-i-2022-tertinggi-kominfo-1yb2yw7CNY4


 

50 

 

terbanyak di sepanjang 

semester I/2022.  

98. 04 

August 

2022 

PT. Sunggo Metal 

Cemerlang, Di Demo 

Ratusan Anggota Ormas 

LMP Kabupaten Serang 

Negative Banten More Serang Aksi demo yang di 

lakukan oleh Ratusan 

Anggota Organisasi 

Masyarakat (ORMAS) Laskar 

Merah Putih (LMP), di depan 

PT. Sunggo Metal Cemerlang 

di Jl Raya Cikande 

Rangkasbitung, Desa 

Cemplang Kecamatan 

Jawilan Kabupaten Serang 

Provinsi Banten pada hari 

Kamis 4 Agustus 2022.  

99. 04 

August 

2022 

BSU 2022 Rp1 Juta 

Disalurkan ke Rekening, 

Cek di Link Kemnaker jika 

Belum Terdaftar 

Neutral Ayo Semarang - Ada beberapa syarat yang 

diberikan oleh kemnaker 

agar bisa terdaftar menjadi 

calon penerima dana 

bantuan BSU 2022. Seperti 

yang sudah diketahui, dana 

bantuan BSU merupakan 

salah satu program 

pemerintah melalui 

kemnaker berupa subsidi 

upah/gaji.  

100. 04 

August 

2022 

Ciptakan Peluang Kerja 

yang Efisien Lewat Job Fair 

Virtual 

Positive Suara.com "Pelaksanaan job fair virtual 

ini lebih efisien karena akan 

mengurangi biaya yang 

harus dikeluarkan baik oleh 

pencari kerja, perusahaan, 

bahkan penyelenggara," 

kata Sekretaris Jenderal 

Kementerian 

Ketenagakerjaan, Anwar 

Sanusi saat memberikan 

sambutan secara virtual 

pada Pameran Bursa Kerja 

(Job Fair) Virtual Provinsi 

Jawa Tengah, Kamis 

(4/8/2022). Menurut Anwar, 

Kemnaker telah 

menyediakan layanan 

ketenagakerjaan untuk 

masyarakat mendapatkan 

http://bantenmore.com/2022/08/04/pt-sunggo-metal-cemerlang-di-demo-ratusan-anggota-ormas-lmp-kabupaten-serang
http://bantenmore.com/2022/08/04/pt-sunggo-metal-cemerlang-di-demo-ratusan-anggota-ormas-lmp-kabupaten-serang
http://bantenmore.com/2022/08/04/pt-sunggo-metal-cemerlang-di-demo-ratusan-anggota-ormas-lmp-kabupaten-serang
http://bantenmore.com/2022/08/04/pt-sunggo-metal-cemerlang-di-demo-ratusan-anggota-ormas-lmp-kabupaten-serang
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774059771/bsu-2022-rp1-juta-disalurkan-ke-rekening-cek-di-link-kemnaker-jika-belum-terdaftar
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774059771/bsu-2022-rp1-juta-disalurkan-ke-rekening-cek-di-link-kemnaker-jika-belum-terdaftar
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774059771/bsu-2022-rp1-juta-disalurkan-ke-rekening-cek-di-link-kemnaker-jika-belum-terdaftar
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774059771/bsu-2022-rp1-juta-disalurkan-ke-rekening-cek-di-link-kemnaker-jika-belum-terdaftar
http://metro.suara.com/read/2022/08/04/192835/ciptakan-peluang-kerja-yang-efisien-lewat-job-fair-virtual
http://metro.suara.com/read/2022/08/04/192835/ciptakan-peluang-kerja-yang-efisien-lewat-job-fair-virtual
http://metro.suara.com/read/2022/08/04/192835/ciptakan-peluang-kerja-yang-efisien-lewat-job-fair-virtual
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informasi ketenagakerjaan, 

seperti pelatihan, lowongan 

pekerjaan, pemagangan, 

dan kelembagaan yang 

dapat diakses secara umum 

melalui SIAP Kerja pada 

laman kemnaker.go.id.  

101. 04 

August 

2022 

Tingkatkan SDM, Menaker 

Masyarakat Sepaku Jangan 

Menjadi Penonton 

Neutral Metro Kaltim Kedatangan Menaker dititik 

Nol IKN untuk membuka 

secara langsung Pelatihan 

Tenaga Kerja Berbasis 

Kompetensi. Menaker Ida 

Fauziah mengatakan, 

pelaksana pelatihan tenaga 

kerja berbasis kompetensi 

ini merupakan kerjasama 

dengan otorita IKN 

Nusantara. "  

102. 04 

August 

2022 

Alami Cacat Tetap, 

Karyawan PT El Hama 

Family Tuntut Perusahaan 

Bayar Santunan 

Kecelakaan Kerja 

Positive Fajar Papua Seorang pekerja bernama 

Yosafat Klasin (47) menuntut 

PT El Hama Family 

tempatnya bekerja karena 

mengalami cacat tetap 

akibat kecelakaan kerja. 

Sebelum terjadinya 

kecelakaan, korban Yosafat 

sendiri diketahui telah 

bekerja di PT El Hama Family 

selama kurang lebih 7 tahun.  

103. 04 

August 

2022 

Kemnaker Resmi Buka 

Pelatihan Berbasis 

Kompetensi Angkatan ke-2 

di IKN Nusantara, 

Kalimantan Timur 

Positive Wartapembaruan.co.id Kemnaker Resmi Buka 

Pelatihan Berbasis 

Kompetensi Angkatan ke-2 

di IKN Nusantara, 

Kalimantan Timur. Penajam 

Paser Utara, 

Wartapembaruan.co.id- 

Pemerintah melalui 

Kementerian 

Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) secara resmi 

membuka Pelatihan Berbasis 

Kompetensi (PBK) angkatan 

ke-2 di Kawasan Ibu Kota 

Negara (KN) Nusantara, 

http://metrokaltim.com/tingkatkan-sdm-menaker-masyarakat-sepaku-jangan-menjadi-penonton
http://metrokaltim.com/tingkatkan-sdm-menaker-masyarakat-sepaku-jangan-menjadi-penonton
http://metrokaltim.com/tingkatkan-sdm-menaker-masyarakat-sepaku-jangan-menjadi-penonton
http://fajarpapua.com/2022/08/04/alami-cacat-tetap-karyawan-pt-el-hama-family-tuntut-perusahaan-bayar-santunan-kecelakaan-kerja
http://fajarpapua.com/2022/08/04/alami-cacat-tetap-karyawan-pt-el-hama-family-tuntut-perusahaan-bayar-santunan-kecelakaan-kerja
http://fajarpapua.com/2022/08/04/alami-cacat-tetap-karyawan-pt-el-hama-family-tuntut-perusahaan-bayar-santunan-kecelakaan-kerja
http://fajarpapua.com/2022/08/04/alami-cacat-tetap-karyawan-pt-el-hama-family-tuntut-perusahaan-bayar-santunan-kecelakaan-kerja
http://fajarpapua.com/2022/08/04/alami-cacat-tetap-karyawan-pt-el-hama-family-tuntut-perusahaan-bayar-santunan-kecelakaan-kerja
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/kemnaker-resmi-buka-pelatihan-berbasis.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/kemnaker-resmi-buka-pelatihan-berbasis.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/kemnaker-resmi-buka-pelatihan-berbasis.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/kemnaker-resmi-buka-pelatihan-berbasis.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/kemnaker-resmi-buka-pelatihan-berbasis.html
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Kecamatan Sepaku, Penajam 

Paser Utara, Kalimantan 

Timur pada Kamis 

(4/8/2022).  

104. 04 

August 

2022 

Tolak Permenaker 2/2022, 

Buruh Pertanian Unjuk 

Rasa di Disnaker 

Kalimantan Tengah 

Negative Barita Itah Organisasi buruh Federasi 

Serikat Pekerja Pertanian 

dan Perkebunan (FSP PP) 

Kalimantan Tengah menolak 

Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan 

(Permenaker) Nomor 2 

Tahun 2022. Mereka 

melakukan aksi penolakan di 

kantor Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi 

Kalimantan Tengah, Senin 

(21/2/2022).  

105. 04 

August 

2022 

Kemenaker Pastikan 

Masyarakat Sekitar IKN 

Bukan Jadi Penonton 

Neutral Bisnis Indonesia Jadi tidak hanya Samarinda 

yang kami siapkan, tapi ke-5 

Balai Besar kami siapkan 

untuk mendukung 

peningkatan sumber daya 

manusia di IKN ini," 

ucapnya. Kementerian 

Ketenagakerjaan 

memastikan seluruh 

masyarakat di sekitar 

kawasan Ibu Kota Negara 

(IKN) Nusantara, Kalimantan 

Timur, berperan aktif dalam 

pembangunan.  

106. 04 

August 

2022 

Otorita IKN Beri Pelatihan 

Kerja Masyarakat Sekitar 

Neutral Rrinews Otorita Ibu Kota Negara 

(IKN) Nusantara membuka 

Pelatihan Kerja Berbasis 

Kompetensi (PBK) Tahap 2 

bagi masyarakat sekitar IKN. 

Pelatihan ini dilakukan di 

Titik Nol IKN, Kamis 

(4/8/2022). Kepala Otorita 

IKN Bambang Susantono 

ingin memastikan dengan 

adanya pelatihan 

masyarakat lokal dapat 

http://baritaitah.co.id/berita-tolak-permenaker-22022-buruh-pertanian-unjuk-rasa-di-disnaker-kalteng
http://baritaitah.co.id/berita-tolak-permenaker-22022-buruh-pertanian-unjuk-rasa-di-disnaker-kalteng
http://baritaitah.co.id/berita-tolak-permenaker-22022-buruh-pertanian-unjuk-rasa-di-disnaker-kalteng
http://baritaitah.co.id/berita-tolak-permenaker-22022-buruh-pertanian-unjuk-rasa-di-disnaker-kalteng
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220804/45/1563236/kemenaker-pastikan-masyarakat-sekitar-ikn-bukan-jadi-penonton
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220804/45/1563236/kemenaker-pastikan-masyarakat-sekitar-ikn-bukan-jadi-penonton
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220804/45/1563236/kemenaker-pastikan-masyarakat-sekitar-ikn-bukan-jadi-penonton
http://rri.co.id/nasional/peristiwa/1567348/otorita-ikn-beri-pelatihan-kerja-masyarakat-sekitar
http://rri.co.id/nasional/peristiwa/1567348/otorita-ikn-beri-pelatihan-kerja-masyarakat-sekitar
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benar-benar berpartisipasi 

dalam pembangunan IKN.  

107. 04 

August 

2022 

Pelatihan Kerja 

Masyarakat IKN Tahap 2 

Dimulai 

Neutral Gerbang Kaltim Hari ini Pelatihan Kerja 

Masyarakat IKN Tahap 2 

dimulai, Kepala Otorita Ibu 

Kota Negara (IKN) Nusantara 

Bambang Susantono, 

Menteri Ketenagakerjaan 

Ida Fauziyah, dan Gubernur 

Kalimantan Timur Isran Noor 

membuka Pelatihan Kerja 

Berbasis Kompetensi (PBK) 

Tahap 2 bagi masyarakat 

kawasan IKN pada Kamis 

(4/8/2022) di Titik Nol IKN 

Nusantara. Pelatihan ini 

merupakan kelanjutan dari 

PBK Tahap 1 yang 

dilaksanakan pada 4-27 Juli 

bersama Balai Pelatihan 

Vokasi dan Produktivitas 

(BPVP) Samarinda 2022 di 

Kecamatan Sepaku, 

Kabupaten Penajam Paser 

Utara, Provinsi Kalimantan 

Timur.  

108. 04 

August 

2022 

Otorita IKN Beri Pelatihan 

Kerja Masyarakat Sekitar 

Neutral Images1.rri.co.id KBRN, Jakarta: Otorita Ibu 

Kota Negara (IKN) Nusantara 

membuka Pelatihan Kerja 

Berbasis Kompetensi (PBK) 

Tahap 2 bagi masyarakat 

sekitar IKN. Pelatihan ini 

dilakukan di Titik Nol IKN, 

Kamis (4/8/2022). Kepala 

Otorita IKN Bambang 

Susantono ingin memastikan 

dengan adanya pelatihan 

masyarakat lokal dapat 

benar-benar berpartisipasi 

dalam pembangunan IKN.  

109. 04 

August 

2022 

Job Fair Virtual Kemnaker 

RI, Ajang Pencarian Kerja 

Efisien - goodmoneyID 

Positive Goodmoney.id "Ini merupakan tanda 

bangkitnya aktivitas 

produksi akibat pelonggran 

pembatasan sosial yang 

http://www.gerbangkaltim.com/pelatihan-kerja-masyarakat-ikn-tahap-2-dimulai
http://www.gerbangkaltim.com/pelatihan-kerja-masyarakat-ikn-tahap-2-dimulai
http://www.gerbangkaltim.com/pelatihan-kerja-masyarakat-ikn-tahap-2-dimulai
http://images1.rri.co.id/nasional/peristiwa/1567348/otorita-ikn-beri-pelatihan-kerja-masyarakat-sekitar
http://images1.rri.co.id/nasional/peristiwa/1567348/otorita-ikn-beri-pelatihan-kerja-masyarakat-sekitar
http://goodmoney.id/job-fair-virtual-kemnaker-ri-ajang-pencarian-kerja-efisien
http://goodmoney.id/job-fair-virtual-kemnaker-ri-ajang-pencarian-kerja-efisien
http://goodmoney.id/job-fair-virtual-kemnaker-ri-ajang-pencarian-kerja-efisien
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meningkatkan mobilitas baik 

bahan produksi atau juga 

barang untuk siap dijual oleh 

perusahaan," ucapnya 

dalam Pameran Bursa Kerja 

(Job Fair) Virtual Provinsi 

Jawa Tengah, Kamis 

(4/8/2022).  

110. 04 

August 

2022 

Pesan Menaker untuk 

Masyarakat Sekitar IKN: 

Jangan Hanya Jadi 

Penonton 

Negative Kompas Com- Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) 

Ida Fauziyah meminta 

masyarakat di sekitar 

kawasan Ibu Kota Negara 

(IKN) Nusantara agar 

berperan aktif dalam 

pembangunan IKN 

Nusantara. Namun 

demikian, kata Menaker, 

masyarakat yang 

berpartisipasi terhadap 

pembangunan IKN harus 

disertai dengan kompetensi 

yang unggul, sehingga IKN 

menjadi ibu kota yang 

smart, bisa bersaing, dan 

menjadi kebanggaan 

Indonesia.  

111. 04 

August 

2022 

144 Warga Sekitar IKN 

Ikuti Pelatihan Kerja Tahap 

Dua 

Neutral Inibalikpapan.com Kepala Otorita Ibu Kota 

Negara (IKN) Nusantara 

Bambang Susantono, 

membuka Pelatihan Kerja 

Berbasis Kompetensi (PBK) 

Tahap 2 bagi masyarakat 

sekitar di Titik Nol IKN pada 

Kamis (4/8/2022) Turun 

mendampingi membuka 

Pelatihan Kerja, Menteri 

Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah,dan Gubernur 

Kalimantan Timur Isran Noor 

Pelatihan ini merupakan 

kelanjutan dari PBK Tahap 1 

yang dilaksanakan pada 4-27 

Juli bersama Balai Pelatihan 

http://money.kompas.com/read/2022/08/04/200000926/pesan-menaker-untuk-masyarakat-sekitar-ikn--jangan-hanya-jadi-penonton
http://money.kompas.com/read/2022/08/04/200000926/pesan-menaker-untuk-masyarakat-sekitar-ikn--jangan-hanya-jadi-penonton
http://money.kompas.com/read/2022/08/04/200000926/pesan-menaker-untuk-masyarakat-sekitar-ikn--jangan-hanya-jadi-penonton
http://money.kompas.com/read/2022/08/04/200000926/pesan-menaker-untuk-masyarakat-sekitar-ikn--jangan-hanya-jadi-penonton
http://www.inibalikpapan.com/144-warga-sekitar-ikn-ikuti-pelatihan-kerja-tahap-dua
http://www.inibalikpapan.com/144-warga-sekitar-ikn-ikuti-pelatihan-kerja-tahap-dua
http://www.inibalikpapan.com/144-warga-sekitar-ikn-ikuti-pelatihan-kerja-tahap-dua
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Vokasi dan Produktivitas 

(BPVP) Samarinda 2022 di 

Kecamatan Sepaku, 

Kabupaten Penajam Paser 

Utara, Provinsi Kalimantan 

Timur Kepala Otorita IKN 

Bambang Susantono ingin 

memastikan dengan adanya 

pelatihan, masyarakat lokal 

dapat benar-benar 

berpartisipasi dalam 

pembangunan IKN.  

112. 04 

August 

2022 

Munas Serikat Pekerja 

BPJS Ketenagakerjaan 

Neutral Bisnis Indonesia Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan Afriansyah 

Noor (kedua kanan) 

berbincang dengan Direktur 

Utama BPJS 

Ketenagakerjaan Anggoro 

Eko Cahyo (kedua kiri), 

Ketua Dewan Pengawas 

BPJS Ketenagakerjaan 

Muhammad Zuhri (kanan) 

dan Ketua Umum Serikat 

Pekerja BPJS 

Ketenagakerjaan Tri Candra 

Kartika (kiri) saat 

pembukaan Musyawarah 

Nasional 8 Serikat Pekerja 

BPJS Ketenagakerjaan 2022 

di Tangerang, Banten, Kamis 

(4/8/2022). Musyawarah 

Nasional 8 Serikat Pekerja 

BPJS Ketenagakerjaan 2022 

bertema Aksi, Kolaborasi 

dan Eksistensi.  

113. 04 

August 

2022 

Pemerintah Terus 

Berupaya Penuhi Hak Anak 

Binaan di LPKA 

Positive Kemenkopmk Supaya mereka semua bisa 

berdaya, supaya mereka 

tidak terjerumus lagi agar 

masa depannya lebih cerah," 

ujar Deputi Femmy saat 

menyampaikan sambutan 

dalam Rapat Koordinasi 

Pemenuhan Hak dan 

http://foto.bisnis.com/view/20220804/1563246/munas-serikat-pekerja-bpjs-ketenagakerjaan
http://foto.bisnis.com/view/20220804/1563246/munas-serikat-pekerja-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.kemenkopmk.go.id/index.php/pemerintah-terus-berupaya-penuhi-hak-anak-binaan-di-lpka
http://www.kemenkopmk.go.id/index.php/pemerintah-terus-berupaya-penuhi-hak-anak-binaan-di-lpka
http://www.kemenkopmk.go.id/index.php/pemerintah-terus-berupaya-penuhi-hak-anak-binaan-di-lpka
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Perlindungan Anak di LPKA, 

pada Kamis (4/8).  

114. 04 

August 

2022 

Serikat BPJS 

Ketenagakerjaan Gelar 

Munas Ke-8, Bangun 

Kolaborasi 

Neutral Vivanews Serikat Pekerja BPJS 

Ketenagakerjaan ( 

BPJAMSOSTEK ) 

menyelenggarakan 

Musyawarah Nasional 

(Munas) ke-8 yang 

bertempat di Atria Hotel 

Gading Serpong, Tangerang. 

Melalui tema "Aksi, 

Kolaborasi, Eksistensi", 

Munas tahun ini diharapkan 

mampu membangkitkan 

semangat insan 

BPJAMSOSTEK untuk beraksi 

dalam menghadapi segala 

perubahan yang terjadi 

akibat pandemi covid-19.  

115. 04 

August 

2022 

Gelar Munas Ke-8, Serikat 

Pekerja BPJS 

Ketenagakerjaan Bangun 

Kolaborasi Demi Eksistensi 

Institusi 

Positive Paperlane Suara.com- Serikat Pekerja 

BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJamsostek) 

menyelenggarakan 

Musyawarah Nasional 

(Munas) ke-8 yang 

bertempat di Atria Hotel 

Gading Serpong, Tangerang. 

Melalui tema "Aksi, 

Kolaborasi, Eksistensi", 

Munas tahun ini diharapkan 

bisa membangkitkan 

semangat insan 

BPJamsostek untuk beraksi 

dalam menghadapi segala 

perubahan yang terjadi 

akibat pandemi covid-19.  

116. 04 

August 

2022 

Cek BSU 2022 Bisa Lewat 2 

Link Resmi Ini, Apakah Cair 

Agustus 2022? Simak Info 

Terbaru dari Kemnaker 

Positive Pikiran Rakyat Depok Simak berikut cara cek BSU 

2022 lewat dua link resmi 

ini. Jadwal pencairan BSU 

2022 hingga bulan Agustus 

ini masih terus ditunggu-

tunggu oleh masyarakat, 

terutama para pekerja dan 

buruh yang sudah resmi 

http://www.viva.co.id/siaran-pers/1505841-serikat-bpjs-ketenagakerjaan-gelar-munas-ke-8-bangun-kolaborasi
http://www.viva.co.id/siaran-pers/1505841-serikat-bpjs-ketenagakerjaan-gelar-munas-ke-8-bangun-kolaborasi
http://www.viva.co.id/siaran-pers/1505841-serikat-bpjs-ketenagakerjaan-gelar-munas-ke-8-bangun-kolaborasi
http://www.viva.co.id/siaran-pers/1505841-serikat-bpjs-ketenagakerjaan-gelar-munas-ke-8-bangun-kolaborasi
http://paperplane-tm.site/gelar-munas-ke-8-serikat-pekerja-bpjs-ketenagakerjaan-bangun-kolaborasi-demi-eksistensi-institusi-22509.html
http://paperplane-tm.site/gelar-munas-ke-8-serikat-pekerja-bpjs-ketenagakerjaan-bangun-kolaborasi-demi-eksistensi-institusi-22509.html
http://paperplane-tm.site/gelar-munas-ke-8-serikat-pekerja-bpjs-ketenagakerjaan-bangun-kolaborasi-demi-eksistensi-institusi-22509.html
http://paperplane-tm.site/gelar-munas-ke-8-serikat-pekerja-bpjs-ketenagakerjaan-bangun-kolaborasi-demi-eksistensi-institusi-22509.html
http://paperplane-tm.site/gelar-munas-ke-8-serikat-pekerja-bpjs-ketenagakerjaan-bangun-kolaborasi-demi-eksistensi-institusi-22509.html
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095190924/cek-bsu-2022-bisa-lewat-2-link-resmi-ini-apakah-cair-agustus-2022-simak-info-terbaru-dari-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095190924/cek-bsu-2022-bisa-lewat-2-link-resmi-ini-apakah-cair-agustus-2022-simak-info-terbaru-dari-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095190924/cek-bsu-2022-bisa-lewat-2-link-resmi-ini-apakah-cair-agustus-2022-simak-info-terbaru-dari-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095190924/cek-bsu-2022-bisa-lewat-2-link-resmi-ini-apakah-cair-agustus-2022-simak-info-terbaru-dari-kemnaker
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terdaftar sebagai kategori 

penerima.  

117. 04 

August 

2022 

Gelar Munas Ke-8, Serikat 

Pekerja BPJS 

Ketenagakerjaan Bangun 

Kolaborasi Demi Eksistensi 

Institusi 

Positive Media Indonesia SERIKAT Pekerja BPJS 

Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) 

menyelenggarakan 

Musyawarah Nasional 

(Munas) ke-8 yang 

bertempat di Atria Hotel 

Gading Serpong, Tangerang. 

Melalui tema "Aksi, 

Kolaborasi, Eksistensi", 

Munas tahun ini diharapkan 

mampu membangkitkan 

semangat insan 

BPJAMSOSTEK untuk beraksi 

dalam menghadapi segala 

perubahan yang terjadi 

akibat pandemi covid-19.  

118. 04 

August 

2022 

Pelatihan Tahap Kedua 

Masyarakat Sekitar IKN 

Dimulai Lagi | BusamID 

From Samarinda Untuk 

Indonesia 

Neutral Busam.id Menaker mendukung 

penyiapan tenaga kerja di 

IKN melalui BPVP Samarinda 

dan lima balai besar 

pelatihan vokasi yang ada di 

Indonesia, yaitu Balai Besar 

di Bekasi, Medan, Semarang, 

Serang, dan Bandung.  

119. 04 

August 

2022 

SP BPJS Ketenagakerjaan 

Bangun Kolaborasi Demi 

Eksistensi Institusi 

Positive Beritabaru.news "Ini juga merupakan 

momentum yang sangat 

penting dan strategis bagi SP 

BPJS Ketenagakerjaan untuk 

bermusyawarah 

menentukan arah tujuan, 

serta langkah organisasi di 

masa depan. Serikat Pekerja 

BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) 

menyelenggarakan 

Musyawarah Nasional 

(Munas) ke-8 yang 

bertempat di Atria Hotel 

Gading Serpong, Tangerang.  

http://mediaindonesia.com/ekonomi/512387/gelar-munas-ke-8-serikat-pekerja-bpjs-ketenagakerjaan-bangun-kolaborasi-demi-eksistensi-institusi
http://mediaindonesia.com/ekonomi/512387/gelar-munas-ke-8-serikat-pekerja-bpjs-ketenagakerjaan-bangun-kolaborasi-demi-eksistensi-institusi
http://mediaindonesia.com/ekonomi/512387/gelar-munas-ke-8-serikat-pekerja-bpjs-ketenagakerjaan-bangun-kolaborasi-demi-eksistensi-institusi
http://mediaindonesia.com/ekonomi/512387/gelar-munas-ke-8-serikat-pekerja-bpjs-ketenagakerjaan-bangun-kolaborasi-demi-eksistensi-institusi
http://mediaindonesia.com/ekonomi/512387/gelar-munas-ke-8-serikat-pekerja-bpjs-ketenagakerjaan-bangun-kolaborasi-demi-eksistensi-institusi
http://busam.id/pelatihan-tahap-kedua-masyarakat-sekitar-ikn-dimulai-lagi
http://busam.id/pelatihan-tahap-kedua-masyarakat-sekitar-ikn-dimulai-lagi
http://busam.id/pelatihan-tahap-kedua-masyarakat-sekitar-ikn-dimulai-lagi
http://busam.id/pelatihan-tahap-kedua-masyarakat-sekitar-ikn-dimulai-lagi
http://busam.id/pelatihan-tahap-kedua-masyarakat-sekitar-ikn-dimulai-lagi
http://beritabaru.news/sp-bpjs-ketenagakerjaan-bangun-kolaborasi-demi-eksistensi-institusi-149797.html
http://beritabaru.news/sp-bpjs-ketenagakerjaan-bangun-kolaborasi-demi-eksistensi-institusi-149797.html
http://beritabaru.news/sp-bpjs-ketenagakerjaan-bangun-kolaborasi-demi-eksistensi-institusi-149797.html
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120. 04 

August 

2022 

Kemnaker Resmi Buka 

Pelatihan Berbasis 

Kompetensi Angkatan ke-2 

di IKN Nusantara 

Positive Suarakarya.id Kementerian 

Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) secara resmi 

membuka Pelatihan Berbasis 

Kompetensi (PBK) angkatan 

ke-2 di Kawasan Ibu Kota 

Negara (KN) Nusantara, 

Kecamatan Sepaku, Penajam 

Paser Utara, Kalimantan 

Timur, Kamis (4/8/2022).. 

Kemnaker membuka 

pelatihan dengan ditandai 

penabuhan bedug secara 

bersama-sama.  

121. 04 

August 

2022 

Pelatihan Berbasis 

Kompetensi Angkatan ke-2 

di IKN Nusantara Resmi 

Dibuka Menaker 

Positive Progresnews.info Menaker mengatakan 

bahwa Kementerian 

Ketenagakerjaan sangat 

memberikan perhatian pada 

penyiapan kompetensi 

Sumber Daya Manusia, 

khususnya kompetensi 

terhadap masyarakat yang 

berada di sekitar Kecamatan 

Sepaku. "Mudah-mudahan 

dengan peningkatan 

kompetensi ini, 

pembangunan infrastruktur 

akan di-support oleh 

Sumber Daya Manusia yang 

kompeten," kata Menaker. 

Kementerian 

Ketenagakerjaan secara 

resmi membuka Pelatihan 

Berbasis Kompetensi (PBK) 

angkatan ke-2 di Kawasan 

Ibu Kota Negara (KN) 

Nusantara, Kecamatan 

Sepaku, Penajam Paser 

Utara, Kalimantan Timur 

pada Kamis (4/8/2022).  

122. 04 

August 

2022 

190 PMI Ilegal 

Dipulangkan BP2MI Usai 

Bertahun-tahun Tertahan 

di Malaysia 

Negative Detik Badan Perlindungan Pekerja 

Migran Indonesia (BP2MI) 

memulangkan 190 PMI ilegal 

yang bertahun-tahun 

http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604060889/kemnaker-resmi-buka-pelatihan-berbasis-kompetensi-angkatan-ke-2-di-ikn-nusantara
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604060889/kemnaker-resmi-buka-pelatihan-berbasis-kompetensi-angkatan-ke-2-di-ikn-nusantara
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604060889/kemnaker-resmi-buka-pelatihan-berbasis-kompetensi-angkatan-ke-2-di-ikn-nusantara
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604060889/kemnaker-resmi-buka-pelatihan-berbasis-kompetensi-angkatan-ke-2-di-ikn-nusantara
http://progresnews.info/2022/08/04/8217
http://progresnews.info/2022/08/04/8217
http://progresnews.info/2022/08/04/8217
http://progresnews.info/2022/08/04/8217
http://news.detik.com/berita/d-6217204/190-pmi-ilegal-dipulangkan-bp2mi-usai-bertahun-tahun-tertahan-di-malaysia
http://news.detik.com/berita/d-6217204/190-pmi-ilegal-dipulangkan-bp2mi-usai-bertahun-tahun-tertahan-di-malaysia
http://news.detik.com/berita/d-6217204/190-pmi-ilegal-dipulangkan-bp2mi-usai-bertahun-tahun-tertahan-di-malaysia
http://news.detik.com/berita/d-6217204/190-pmi-ilegal-dipulangkan-bp2mi-usai-bertahun-tahun-tertahan-di-malaysia
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tertahan di Malaysia. 190 

PMI ini dipulangkan dari 

3200 PMI ilegal masih 

tertahan di Malaysia. 190 

PMI ini dipulangkan hari ini 

melalui Terminal 3 Bandara 

Soekarno Hatta (Soetta).  

123. 04 

August 

2022 

Kemenaker Tingkatkan 

SDM Warga IKN Nusantara 

| TIMES Indonesia 

Neutral Times Indonesia Upaya lain yang akan 

dilakukan Kemenaker dalam 

mendukung penyiapan SDM 

berkompeten di IKN 

Nusantara, antara lain 

penyiapan anjungan 

SIAPkerja dan pelaksanaan 

program perluasan 

kesempatan kerja berbasis 

kawasan. Kementerian 

Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) memastikan 

peningkatan kompetensi 

sumber daya manusia (SDM) 

warga di wilayah Ibu Kota 

Negara (IKN) Nusantara agar 

mampu berperan aktif 

dalam pembangunannya.  

124. 04 

August 

2022 

Kemnaker Resmi Buka 

Pelatihan Berbasis 

Kompetensi Angkatan ke-2 

di IKN Nusantara 

Positive Pripos Kementerian 

Ketenagakerjaan secara 

resmi membuka Pelatihan 

Berbasis Kompetensi (PBK) 

angkatan ke-2 di Kawasan 

Ibu Kota Negara (KN) 

Nusantara, Kecamatan 

Sepaku, Penajam Paser 

Utara, Kalimantan Timur 

pada Kamis (4/8/2022). 

Pembukaan Menteri yang 

ditandai dengan penabuhan 

bedug secara bersama-sama 

oleh Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah; Kepala Otorita 

IKN, Bambang Susantono; 

dan Gubernur Kalimantan 

Timur, Isran Noor.  

http://www.timesindonesia.co.id/read/news/421815/kemenaker-tingkatkan-sdm-warga-ikn-nusantara
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/421815/kemenaker-tingkatkan-sdm-warga-ikn-nusantara
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/421815/kemenaker-tingkatkan-sdm-warga-ikn-nusantara
http://pripos.id/kemnaker-resmi-buka-pelatihan-berbasis-kompetensi-angkatan-ke-2-di-ikn-nusantara
http://pripos.id/kemnaker-resmi-buka-pelatihan-berbasis-kompetensi-angkatan-ke-2-di-ikn-nusantara
http://pripos.id/kemnaker-resmi-buka-pelatihan-berbasis-kompetensi-angkatan-ke-2-di-ikn-nusantara
http://pripos.id/kemnaker-resmi-buka-pelatihan-berbasis-kompetensi-angkatan-ke-2-di-ikn-nusantara


 

60 

 

125. 04 

August 

2022 

Menaker Minta 

Masyarakat Tak Jadi 

Penonton dalam 

Pembangunan IKN 

Nusantara 

Neutral Pripos "Kehadiran saya pada hari 

ini bersama dengan seluruh 

keluarga besar Kementerian 

Ketenagakerjaan ingin 

meneguhkan komitmen 

pemerintah, khususnya 

Kementerian 

Ketenagakerjaan untuk 

memastikan bahwa 

masyarakat di sekitar Ibu 

Kota Nusantara ini bukan 

jadi penonton, tetapi 

menjadi aktor utama dalam 

pembangunan Ibu Kota 

Negara Nusantara," kata 

Menaker.  

126. 04 

August 

2022 

Pelatihan Kerja 

Masyarakat IKN Tahap 2 

Dimulai, Libatkan 144 

Peserta 

Neutral Kontan Pelatihan Kerja Berbasis 

Kompetensi (PBK) Tahap 2 

bagi masyarakat kawasan 

Ibu Kota Negara (IKN) 

Nusantara dibuka, Kamis 

(4/8). Pelatihan ini 

merupakan kelanjutan dari 

PBK Tahap 1 yang 

dilaksanakan pada 4-27 Juli 

bersama Balai Pelatihan 

Vokasi dan Produktivitas 

(BPVP) Samarinda 2022 di 

Kecamatan Sepaku, 

Kabupaten Penajam Paser 

Utara, Provinsi Kalimantan 

Timur. Kemenaker 

mendukung penyiapan 

tenaga kerja di IKN melalui 

Balai Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas (BPVP) 

Samarinda dan lima balai 

besar pelatihan vokasi yang 

ada di Indonesia, yaitu Balai 

Besar di Bekasi, Medan, 

Semarang, Serang, dan 

Bandung.  

http://pripos.id/menaker-minta-masyarakat-tak-jadi-penonton-dalam-pembangunan-ikn-nusantara
http://pripos.id/menaker-minta-masyarakat-tak-jadi-penonton-dalam-pembangunan-ikn-nusantara
http://pripos.id/menaker-minta-masyarakat-tak-jadi-penonton-dalam-pembangunan-ikn-nusantara
http://pripos.id/menaker-minta-masyarakat-tak-jadi-penonton-dalam-pembangunan-ikn-nusantara
http://pripos.id/menaker-minta-masyarakat-tak-jadi-penonton-dalam-pembangunan-ikn-nusantara
http://nasional.kontan.co.id/news/pelatihan-kerja-masyarakat-ikn-tahap-2-dimulai-libatkan-144-peserta
http://nasional.kontan.co.id/news/pelatihan-kerja-masyarakat-ikn-tahap-2-dimulai-libatkan-144-peserta
http://nasional.kontan.co.id/news/pelatihan-kerja-masyarakat-ikn-tahap-2-dimulai-libatkan-144-peserta
http://nasional.kontan.co.id/news/pelatihan-kerja-masyarakat-ikn-tahap-2-dimulai-libatkan-144-peserta
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127. 04 

August 

2022 

Kemnaker Beri Pelatihan 

Berbasis Kompetensi 

Warga Sekitar IKN 

Nusantara 

Neutral Sindo News Menaker bersama Kepala 

Otorita Ibu Kota Negara 

(IKN) Nusantara dan 

Gubernur Kalimantan Timur 

membuka Pelatihan Kerja 

Berbasis Kompetensi (PBK) 

Tahap 2 bagi masyarakat di 

kawasan IKN Nusantara. Ida 

mengatakan seluruh 

masyarakat di sekitar IKN 

adalah aktor utama 

pembangunan IKN 

Nusantara. Selain itu, untuk 

mendukung penyiapan 

tenaga kerja kompeten, 

Kemenaker menyiapkan 

penyiapan anjungan siap 

kerja, pelaksanaan program 

perluasan kesempatan kerja 

berbasis kawasan, dan 

inisiasi pembentukan tim 

koordinasi daerah vokasi IKN 

Nusantara. Menaker 

bersama Kepala Otorita Ibu 

Kota Negara (IKN) Nusantara 

dan Gubernur Kalimantan 

Timur membuka Pelatihan 

Kerja Berbasis Kompetensi 

(PBK) Tahap 2 bagi 

masyarakat di kawasan IKN 

Nusantara. 

128. 04 

August 

2022 

Masa Ormas LMP Kab 

Serang Gelar Aksi Demo Di 

PT.Sunggo Metal 

Cemerlang 

Positive Antero Aksi demo yang di lakukan 

oleh Ratusan Anggota 

Organisasi Masyarakat 

(ORMAS) Laskar Merah 

Putih (LMP), di depan 

PT.Sunggo Metal Cemerlang 

di Jl raya cikande rangkas 

bitung, Desa cemplang, 

Kecamatan jawilan, 

Kabupaten Serang, Provinsi 

Banten. " Iya juga 

menjelaskan, Kami dari 

Laskar Merah Putih (LMP) 

kabupaten serang menolak 

http://ekbis.sindonews.com/read/846695/34/kemnaker-beri-pelatihan-berbasis-kompetensi-warga-sekitar-ikn-nusantara-1659622080
http://ekbis.sindonews.com/read/846695/34/kemnaker-beri-pelatihan-berbasis-kompetensi-warga-sekitar-ikn-nusantara-1659622080
http://ekbis.sindonews.com/read/846695/34/kemnaker-beri-pelatihan-berbasis-kompetensi-warga-sekitar-ikn-nusantara-1659622080
http://ekbis.sindonews.com/read/846695/34/kemnaker-beri-pelatihan-berbasis-kompetensi-warga-sekitar-ikn-nusantara-1659622080
http://www.antero.co/masa-ormas-lmp-kab-serang-gelar-aksi-demo-di-pt-sunggo-metal-cemerlang
http://www.antero.co/masa-ormas-lmp-kab-serang-gelar-aksi-demo-di-pt-sunggo-metal-cemerlang
http://www.antero.co/masa-ormas-lmp-kab-serang-gelar-aksi-demo-di-pt-sunggo-metal-cemerlang
http://www.antero.co/masa-ormas-lmp-kab-serang-gelar-aksi-demo-di-pt-sunggo-metal-cemerlang
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adanya pemutusan kerja 

sepihak, Kami akan 

mengusut tuntas perlakuan 

perusahaan yang 

memperkejakan karyawan 

dengan upah rendah dan 

tidak sesuai dengan UMK 

serang. Kamis 4 Agustus 

2022. Pasalnya, Aksi demo 

ini meminta Kepada pihak 

perusahaan PT. Sunggo 

metal Cemerlang agar bisa 

menyelesaikan keluhan 

karyawan, Salah satunya 

adalah memberikan 

Pesangon yang sesuai 

dengan Peraturan 

ketenagakerjaan kepada 

karyawan yang di PHK 

secara sepihak, dan agar 

memberikan seluruh hak- 

hak nya yang dengan 

tunjangan masa kerja 

129. 04 

August 

2022 

Kemenaker Tingkatkan 

SDM Warga IKN Nusantara 

Neutral Palembang Times Upaya lain yang akan 

dilakukan Kemenaker dalam 

mendukung penyiapan SDM 

berkompeten di IKN 

Nusantara, antara lain 

penyiapan anjungan 

SIAPkerja dan pelaksanaan 

program perluasan 

kesempatan kerja berbasis 

kawasan. Kementerian 

Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) memastikan 

peningkatan kompetensi 

sumber daya manusia (SDM) 

warga di wilayah Ibu Kota 

Negara (IKN) Nusantara agar 

mampu berperan aktif 

dalam pembangunannya. 

Jadi tidak hanya Samarinda 

yang kami siapkan, tapi 

kelima balai besar kami 

siapkan untuk mendukung 

http://palembang.times.co.id/news/berita/1s54x30li4/Kemenaker-Tingkatkan-SDM-Warga-IKN-Nusantara
http://palembang.times.co.id/news/berita/1s54x30li4/Kemenaker-Tingkatkan-SDM-Warga-IKN-Nusantara
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peningkatan sumber daya 

manusia di IKN ini," ucap 

Menaker Ida Fauziyah, 

Kamis (4/8/2022). Ia 

menjelaskan pentingnya 

peneguhan terhadap 

komitmen pemerintah 

dalam memastikan 

masyarakat setempat 

menjadi aktor utama 

pembangunan IKN 

Nusantara. 

130. 04 

August 

2022 

Gelar Munas Ke-8, Serikat 

Pekerja BPJS 

Ketenagakerjaan Bangun 

Kolaborasi Demi Eksistensi 

Institusi 

Positive Beritabaru.news Serikat Pekerja BPJS 

Ketenagakerjaan 

(BPJamsostek) 

menyelenggarakan 

Musyawarah Nasional 

(Munas) ke-8 yang 

bertempat di Atria Hotel 

Gading Serpong, Tangerang. 

Melalui tema "Aksi, 

Kolaborasi, Eksistensi", 

Munas tahun ini diharapkan 

mampu membangkitkan 

semangat insan 

BPJamsostek untuk beraksi 

dalam menghadapi segala 

perubahan yang terjadi 

akibat pandemi covid-19. 

Kegiatan tersebut dibuka 

secara resmi oleh Direktur 

Utama BPJamsostek 

Anggoro Eko Cahyo bersama 

Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan RI 

Afriansyah Noor, Ketua 

Dewan Pengawas 

BPJamsostek Muhammad 

Zuhri serta Ketua SP 

BPJamsostek periode 2019-

2022 Tri Candra Kartika. 

Selain itu seluruh anggota 

juga dituntut untuk saling 

berkolaborasi guna 

meningkatkan eksistensi 

http://beritabaru.news/gelar-munas-ke-8-serikat-pekerja-bpjs-ketenagakerjaan-bangun-kolaborasi-demi-eksistensi-institusi-149858.html
http://beritabaru.news/gelar-munas-ke-8-serikat-pekerja-bpjs-ketenagakerjaan-bangun-kolaborasi-demi-eksistensi-institusi-149858.html
http://beritabaru.news/gelar-munas-ke-8-serikat-pekerja-bpjs-ketenagakerjaan-bangun-kolaborasi-demi-eksistensi-institusi-149858.html
http://beritabaru.news/gelar-munas-ke-8-serikat-pekerja-bpjs-ketenagakerjaan-bangun-kolaborasi-demi-eksistensi-institusi-149858.html
http://beritabaru.news/gelar-munas-ke-8-serikat-pekerja-bpjs-ketenagakerjaan-bangun-kolaborasi-demi-eksistensi-institusi-149858.html
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institusi di tengah derasnya 

arus digitalisasi. 

131. 04 

August 

2022 

Gelar Munas Ke-8, Serikat 

Pekerja BPJS 

Ketenagakerjaan Bangun 

Kolaborasi Demi Eksistensi 

Institusi 

Positive Suara.com Serikat Pekerja BPJS 

Ketenagakerjaan 

(BPJamsostek) 

menyelenggarakan 

Musyawarah Nasional 

(Munas) ke-8 yang 

bertempat di Atria Hotel 

Gading Serpong, Tangerang. 

Melalui tema "Aksi, 

Kolaborasi, Eksistensi", 

Munas tahun ini diharapkan 

mampu membangkitkan 

semangat insan 

BPJamsostek untuk beraksi 

dalam menghadapi segala 

perubahan yang terjadi 

akibat pandemi covid-19. 

"Ini juga merupakan 

momentum yang sangat 

penting dan strategis bagi SP 

BPJS Ketenagakerjaan untuk 

bermusyawarah 

menentukan arah tujuan, 

serta langkah organisasi di 

masa depan. Kegiatan 

tersebut dibuka secara resmi 

oleh Direktur Utama 

BPJamsostek Anggoro Eko 

Cahyo bersama Wakil 

Menteri Ketenagakerjaan RI 

Afriansyah Noor, Ketua 

Dewan Pengawas 

BPJamsostek Muhammad 

Zuhri serta Ketua SP 

BPJamsostek periode 2019-

2022 Tri Candra Kartika. 

132. 04 

August 

2022 

Gelar Munas Ke-8, Serikat 

Pekerja BPJS 

Ketenagakerjaan Bangun 

Kolaborasi Demi Eksistensi 

Institusi 

Positive Juragananime.id Serikat Pekerja BPJS 

Ketenagakerjaan ( 

BPJamsostek ) 

menyelenggarakan 

Musyawarah Nasional ( 

Munas ) ke-8 yang 

http://www.suara.com/bisnis/2022/08/04/221513/gelar-munas-ke-8-serikat-pekerja-bpjs-ketenagakerjaan-bangun-kolaborasi-demi-eksistensi-institusi
http://www.suara.com/bisnis/2022/08/04/221513/gelar-munas-ke-8-serikat-pekerja-bpjs-ketenagakerjaan-bangun-kolaborasi-demi-eksistensi-institusi
http://www.suara.com/bisnis/2022/08/04/221513/gelar-munas-ke-8-serikat-pekerja-bpjs-ketenagakerjaan-bangun-kolaborasi-demi-eksistensi-institusi
http://www.suara.com/bisnis/2022/08/04/221513/gelar-munas-ke-8-serikat-pekerja-bpjs-ketenagakerjaan-bangun-kolaborasi-demi-eksistensi-institusi
http://www.suara.com/bisnis/2022/08/04/221513/gelar-munas-ke-8-serikat-pekerja-bpjs-ketenagakerjaan-bangun-kolaborasi-demi-eksistensi-institusi
http://juragananime.id/artikel/119109/gelar-munas-ke-8-serikat-pekerja-bpjs-ketenagakerjaan-bangun-kolaborasi-demi-eksistensi-institusi
http://juragananime.id/artikel/119109/gelar-munas-ke-8-serikat-pekerja-bpjs-ketenagakerjaan-bangun-kolaborasi-demi-eksistensi-institusi
http://juragananime.id/artikel/119109/gelar-munas-ke-8-serikat-pekerja-bpjs-ketenagakerjaan-bangun-kolaborasi-demi-eksistensi-institusi
http://juragananime.id/artikel/119109/gelar-munas-ke-8-serikat-pekerja-bpjs-ketenagakerjaan-bangun-kolaborasi-demi-eksistensi-institusi
http://juragananime.id/artikel/119109/gelar-munas-ke-8-serikat-pekerja-bpjs-ketenagakerjaan-bangun-kolaborasi-demi-eksistensi-institusi
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bertempat di Atria Hotel 

Gading Serpong, Tangerang. 

Melalui tema "Aksi, 

Kolaborasi, Eksistensi", 

Munas tahun ini diharapkan 

mampu membangkitkan 

semangat insan 

BPJamsostek untuk beraksi 

dalam menghadapi segala 

perubahan yang terjadi 

akibat pandemi covid-19. 

"Ini juga merupakan 

momentum yang sangat 

penting dan strategis bagi SP 

BPJS Ketenagakerjaan untuk 

bermusyawarah 

menentukan arah tujuan, 

serta langkah organisasi di 

masa depan. Kegiatan 

tersebut dibuka secara resmi 

oleh Direktur Utama 

BPJamsostek Anggoro Eko 

Cahyo bersama Wakil 

Menteri Ketenagakerjaan RI 

Afriansyah Noor, Ketua 

Dewan Pengawas 

BPJamsostek Muhammad 

Zuhri serta Ketua SP 

BPJamsostek periode 2019-

2022 Tri Candra Kartika.. 

133. 04 

August 

2022 

Gelar Munas Ke-8, Serikat 

Pekerja BPJS 

Ketenagakerjaan Bangun 

Kolaborasi Demi Eksistensi 

Institusi 

Positive Balkonjakarta.com Serikat Pekerja BPJS 

Ketenagakerjaan 

(BPJamsostek) 

menyelenggarakan 

Musyawarah Nasional 

(Munas) ke-8 yang 

bertempat di Atria Hotel 

Gading Serpong, Tangerang. 

Melalui tema "Aksi, 

Kolaborasi, Eksistensi", 

Munas tahun ini diharapkan 

mampu membangkitkan 

semangat insan 

BPJamsostek untuk beraksi 

dalam menghadapi segala 

http://www.balkonjakarta.com/2022/08/04/gelar-munas-ke-8-serikat-pekerja-bpjs-ketenagakerjaan-bangun-kolaborasi-demi-eksistensi-institusi
http://www.balkonjakarta.com/2022/08/04/gelar-munas-ke-8-serikat-pekerja-bpjs-ketenagakerjaan-bangun-kolaborasi-demi-eksistensi-institusi
http://www.balkonjakarta.com/2022/08/04/gelar-munas-ke-8-serikat-pekerja-bpjs-ketenagakerjaan-bangun-kolaborasi-demi-eksistensi-institusi
http://www.balkonjakarta.com/2022/08/04/gelar-munas-ke-8-serikat-pekerja-bpjs-ketenagakerjaan-bangun-kolaborasi-demi-eksistensi-institusi
http://www.balkonjakarta.com/2022/08/04/gelar-munas-ke-8-serikat-pekerja-bpjs-ketenagakerjaan-bangun-kolaborasi-demi-eksistensi-institusi
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perubahan yang terjadi 

akibat pandemi covid-19. 

"Ini juga merupakan 

momentum yang sangat 

penting dan strategis bagi SP 

BPJS Ketenagakerjaan untuk 

bermusyawarah 

menentukan arah tujuan, 

serta langkah organisasi di 

masa depan. Kegiatan 

tersebut dibuka secara resmi 

oleh Direktur Utama 

BPJamsostek Anggoro Eko 

Cahyo bersama Wakil 

Menteri Ketenagakerjaan RI 

Afriansyah Noor, Ketua 

Dewan Pengawas 

BPJamsostek Muhammad 

Zuhri serta Ketua SP 

BPJamsostek periode 2019-

2022 Tri Candra Kartika. 

134. 04 

August 

2022 

Ormas LMP Serang Gelar 

Aksi Demo di PT. Sunggo 

Metal Cemerlang 

Positive Keizalinnews.com Ormas LMP Serang Gelar 

Aksi Demo di PT.Sunggo 

Metal Cemerlang. Ormas 

LMP Serang Gelar Aksi Demo 

di PT.Sunggo Metal 

Cemerlang. Serang- Aksi 

demo yang di lakukan oleh 

Ratusan ormas Laskar 

Merah Putih (LMP), di depan 

PT.Sunggo Metal Cemerlang 

di Jl raya cikande rangkas 

bitung, Desa cemplang, 

Kecamatan jawilan, 

Kabupaten Serang, Provinsi 

Banten. Pasalnya, Aksi demo 

ini meminta Kepda pihak 

perusahaan PT. Sunggo 

metal Cemerlang agar bisa 

menyelesaikan keluhan 

kariawan, Salah satunya 

adalah memberikan 

Pesangon yang sesuai 

dengan Peraturan 

ketenagakerjaan kepada 

http://keizalinnews.com/2022/08/04/ormas-lmp-serang-gelar-aksi-demo-di-pt-sunggo-metal-cemerlang
http://keizalinnews.com/2022/08/04/ormas-lmp-serang-gelar-aksi-demo-di-pt-sunggo-metal-cemerlang
http://keizalinnews.com/2022/08/04/ormas-lmp-serang-gelar-aksi-demo-di-pt-sunggo-metal-cemerlang
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karyawan yang di PHK 

secara sepihak, dan agar 

memberikan seluruh hak- 

hak nya yang sesuai dengan 

tunjangan masa kerja 

135. 04 

August 

2022 

BSU 2022 Sudah Cair? 

Awas Salah Paham, Begini 

Alur Pencairannya 

Negative Ayo Bandung Apakah BSU 2022 sudah cair 

saat ini? Agar tak keliru 

dengan kabar pencairan BSU 

2022, penting diketahui ada 

beberapa alur pencairan 

bantuan subsidi upah hingga 

masuk ke rekening 

penerima. Berdasarkan 

Permenaker RI No 16 Tahun 

2022, ini syarat 

mendapatkan BSU 2022 

BPJS Ketenagakerjaan:. 

Bantuan subsidi upah yang 

dijanjikan cair bulan April 

hingga saat ini masih belum 

ada tanda-tanda akan cair ke 

rekening penerima. 

136. 04 

August 

2022 

Otorika IKN Gelar 

Pelatihan Kerja Berbasis 

Kompetensi Tahap 2 Bagi 

Masyarakat di Kawasan 

IKN 

Positive Suaraindonesianews Otorika Ibu Kota Nusantara 

(IKN) kembali menggelar 

Pelatihan Kerja Berbasis 

Kompetensi (PBK) tahap 2 

bagi masyarakat di kawasan 

IKN. Pelatihan tahap 2 ini 

dilaksanakan di Titik Nol IKN, 

Kecamatan Sepaku, 

Kabupaten Penajam Paser 

Utar (PPU). Pelatihan ini, 

dibuka oleh Kepala Otorika 

IKN Bambang Susantono, 

Menteri Ketenagakerjaan 

Ida Fauziyah, dan Gubernur 

Kalimantan Timur H. Isran 

Nooor. Pelatihan ini 

merupakan kelanjutan dari 

PBK Tahap 1 yang 

dilaksanakan pada 4- 27 Juli 

2022 lalu bersama Balai 

Pelatihan Vokasi dan 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-794060612/bsu-2022-sudah-cair-awas-salah-paham-begini-alur-pencairannya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794060612/bsu-2022-sudah-cair-awas-salah-paham-begini-alur-pencairannya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794060612/bsu-2022-sudah-cair-awas-salah-paham-begini-alur-pencairannya
http://suaraindonesia-news.com/otorika-ikn-gelar-pelatihan-kerja-berbasis-kompetensi-tahap-2-bagi-masyarakat-di-kawasan-ikn
http://suaraindonesia-news.com/otorika-ikn-gelar-pelatihan-kerja-berbasis-kompetensi-tahap-2-bagi-masyarakat-di-kawasan-ikn
http://suaraindonesia-news.com/otorika-ikn-gelar-pelatihan-kerja-berbasis-kompetensi-tahap-2-bagi-masyarakat-di-kawasan-ikn
http://suaraindonesia-news.com/otorika-ikn-gelar-pelatihan-kerja-berbasis-kompetensi-tahap-2-bagi-masyarakat-di-kawasan-ikn
http://suaraindonesia-news.com/otorika-ikn-gelar-pelatihan-kerja-berbasis-kompetensi-tahap-2-bagi-masyarakat-di-kawasan-ikn
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Produktivitas (BPVP) 

Samarinda. 

137. 04 

August 

2022 

Pelatihan Kerja di IKN 

Dibuka 

Neutral Sapos.co.id Pelatihan gelombang kedua 

ini dibuka langsung oleh 

Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi, Ida Fauziyah 

didampingi Gubernur 

Kalimantan Timur Isran Noor 

dan Ketua Badan Otorita 

IKN, Bambang Susantono di 

titik nol IKN Nusantara, 

Sepaku Semoi, Penajam 

Paser Utara (PPU), Kamis 

(4/8). Pelatihan gelombang 

kedua ini diikuti oleh 144 

orang warga IKN dengan 9 

paket. Gubernur Kalimantan 

Timur, Isran Noor menyebut, 

pelatihan yang dilaksanakan 

BLK ini merupakan salah 

satu wujud dari sebuah 

komitmen rencana 

pembangunan IKN yang 

dilakukan Kementerian 

Tenaga Kerja untuk 

peningkatan kompetensi 

warga sekitar IKN. BALAI 

Latihan Kerja (BLK) Kota 

Samarinda kembali 

menggelar pelatihan untuk 

warga Ibu Kota Negara (IKN) 

Nusantara. 

138. 04 

August 

2022 

Kementerian PUPR Minta 

Tambahan Rp6 Triliun 

untuk Bangun IKN 

Neutral Paperlane Com- Kementerian 

Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (PUPR) 

meminta tambahan 

anggaran sebesar Rp6 triliun 

untuk proyek pembangunan 

Ibu Kota Negara atau IKN di 

Penajam Paser, Kalimantan 

Timur. "PUPR sejauh ini 

sudah mempunyai anggaran 

di DIPA awal APBN beberapa 

ratus miliar atau bahkan 

http://sapos.co.id/2022/08/04/pelatihan-kerja-di-ikn-dibuka
http://sapos.co.id/2022/08/04/pelatihan-kerja-di-ikn-dibuka
http://paperplane-tm.site/kementerian-pupr-minta-tambahan-rp6-triliun-untuk-bangun-ikn-22573.html
http://paperplane-tm.site/kementerian-pupr-minta-tambahan-rp6-triliun-untuk-bangun-ikn-22573.html
http://paperplane-tm.site/kementerian-pupr-minta-tambahan-rp6-triliun-untuk-bangun-ikn-22573.html
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mencapai Rp1 triliun, tapi 

dalam perjalanan sedang 

meminta tambahan 

mungkin sekeliling Rp5 

triliun-Rp6 triliun," kata Isa. 

Tambahan biaya IKN ini 

untuk membangun kawasan 

inti pusat pemerintahan. Oki 

Hajiansyah Wahab Jum'at, 

05 Agustus 2022 | 00:04 

WIB. 

139. 04 

August 

2022 

Kemnaker Resmi Buka 

Pelatihan Berbasis 

Kompetensi Angkatan ke-2 

di IKN Nusantara 

Positive Pewartasatu.com Kementerian 

Ketenagakerjaan secara 

resmi membuka Pelatihan 

Berbasis Kompetensi (PBK) 

angkatan ke-2 di Kawasan 

Ibu Kota Negara (KN) 

Nusantara, Kecamatan 

Sepaku, Penajam Paser 

Utara, Kalimantan Timur 

pada Kamis (4/8/2022). 

Pembukaan ditandai dengan 

penabuhan bedug secara 

bersama-sama oleh Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah; Kepala Otorita 

IKN, Bambang Susantono; 

dan Gubernur Kalimantan 

Timur, Isran Noor. "Ini 

adalah kerja kolaboratif 

antara masyarakat, 

Pemerintah Daerah, 

Pemerintah Pusat, dan tentu 

saja Otorita IKN Nusantara," 

ucapnya. Pada pembukaan 

PBK angkatan ke-2 ini, 

Kemnaker melalui Ditjen 

Binalavotas menandatangani 

nota kesepahaman dengan 

(MoU) dengan PT Propan 

Raya dan PT Pupuk 

Kalimantan Timur. 

http://pewartasatu.com/kemnaker-resmi-buka-pelatihan-berbasis-kompetensi-angkatan-ke-2-di-ikn-nusantara
http://pewartasatu.com/kemnaker-resmi-buka-pelatihan-berbasis-kompetensi-angkatan-ke-2-di-ikn-nusantara
http://pewartasatu.com/kemnaker-resmi-buka-pelatihan-berbasis-kompetensi-angkatan-ke-2-di-ikn-nusantara
http://pewartasatu.com/kemnaker-resmi-buka-pelatihan-berbasis-kompetensi-angkatan-ke-2-di-ikn-nusantara
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140. 04 

August 

2022 

Menaker Ajak Masyarakat 

Sekitar Aktif Dalam 

Pembangunan IKN 

Nusantara 

Neutral The Iconomics Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah 

mengajak masyarakat di 

sekitar kawasan Ibu Kota 

Negara (IKN) Nusantara agar 

berperan aktif dalam 

pembangunan ibu kota baru 

itu. Apalagi Kementerian 

Ketenagakerjaan 

memastikan bahwa 

masyarakat di sekitar IKN 

Nusantara tidak menjadi 

penonton dalam 

pembangunan ibu kota baru 

itu. "Kehadiran saya pada 

hari ini bersama dengan 

seluruh keluarga besar 

Kementerian 

Ketenagakerjaan ingin 

meneguhkan komitmen 

pemerintah agar masyarakat 

menjadi aktor utama dalam 

pembangunan IKN 

Nusantara," kata Ida ketika 

membuka pelatihan berbasis 

kompetensi angkatan ke-2 di 

Kecamatan Sepaku, Penajam 

Paser Utara, Kalimantan 

Timur, Kamis (4/8). Pemilik 

Wanaartha Life Diduga 

Gelapkan Dana Nasabah, Ini 

Kata Kepala Eksekutif 

Pengawas IKNB OJK Sempat 

Diblokir, Origin. 

141. 04 

August 

2022 

Ministry seeks to prepare 

competent workforce for 

new capital - Indonesian 

Updates 

Positive Indonesianupdates.com - The Manpower Ministry is 

seeking to improve the 

quality of human resources 

in the area where 

Nusantara, the new 

Indonesian capital, is being 

developed so that they can 

contribute to its 

development. The ministry 

has involved five vocational 

and productivity training 

http://www.theiconomics.com/art-of-execution/menaker-ajak-masyarakat-sekitar-aktif-dalam-pembangunan-ikn-nusantara
http://www.theiconomics.com/art-of-execution/menaker-ajak-masyarakat-sekitar-aktif-dalam-pembangunan-ikn-nusantara
http://www.theiconomics.com/art-of-execution/menaker-ajak-masyarakat-sekitar-aktif-dalam-pembangunan-ikn-nusantara
http://www.theiconomics.com/art-of-execution/menaker-ajak-masyarakat-sekitar-aktif-dalam-pembangunan-ikn-nusantara
http://indonesianupdates.com/ministry-seeks-to-prepare-competent-workforce-for-new-capital
http://indonesianupdates.com/ministry-seeks-to-prepare-competent-workforce-for-new-capital
http://indonesianupdates.com/ministry-seeks-to-prepare-competent-workforce-for-new-capital
http://indonesianupdates.com/ministry-seeks-to-prepare-competent-workforce-for-new-capital
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centers in Indonesia in 

efforts to prepare a 

competent workforce. 

Jakarta (ANTARA) "Everyone 

supports the development 

of this Nusantara capital city 

by reliable human resources. 

142. 04 

August 

2022 

Tertahan Lama di 

Malaysia, 190 PMI 

Akhirnya Dipulangkan ke 

Indonesia 

Negative Exposenews.id 190 Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) ilegal 

akhirnya dipulangkan Badan 

Perlindungan Pekerja 

Migran Indonesia (BP2MI) 

setelah bertahun-tahun 

tertahan di Malaysia. 

Rencananya 190 PMI ini 

dipulangkan hari ini melalui 

Terminal 3 Bandara 

Soekarno Hatta (Soetta). "Ini 

190 orang dari 3.200 anak-

anak bangsa yang akan 

menjalani deportasi dari 

Malaysia pada 2022. Iya 

masih ada (di Malaysia). 

143. 04 

August 

2022 

Pemerintah Terus 

Berupaya Penuhi Hak Anak 

Binaan di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak 

Positive Jayakartanews.com Karenanya, setiap anak di 

Indonesia harus dilindungi 

dan dipenuhi haknya, tak 

terkecuali Anak yang 

Berhadapan dengan Hukum 

(ABH) yang berada di 

Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak (LPKA). Anak yang 

berhadapan dengan hukum 

per 29 Juli 2022 berjumlah 

1940 orang. Data ini 

berdasarkan Sistem 

Database Pemasyarakatan, 

dari 33 LPKA di seluruh 

Indonesia. Mereka 

kebanyakan berasal dari 

keluarga tidak mampu yang 

bahkan sekolahnya 

terkendala karena harus 

menjalani masa pembinaan. 

http://exposenews.id/2022/08/04/tertahan-lama-di-malaysia-190-pmi-akhirnya-dipulangkan-ke-indonesia
http://exposenews.id/2022/08/04/tertahan-lama-di-malaysia-190-pmi-akhirnya-dipulangkan-ke-indonesia
http://exposenews.id/2022/08/04/tertahan-lama-di-malaysia-190-pmi-akhirnya-dipulangkan-ke-indonesia
http://exposenews.id/2022/08/04/tertahan-lama-di-malaysia-190-pmi-akhirnya-dipulangkan-ke-indonesia
http://jayakartanews.com/pemerintah-terus-berupaya-penuhi-hak-anak-binaan-di-lembaga-pembinaan-khusus-anak
http://jayakartanews.com/pemerintah-terus-berupaya-penuhi-hak-anak-binaan-di-lembaga-pembinaan-khusus-anak
http://jayakartanews.com/pemerintah-terus-berupaya-penuhi-hak-anak-binaan-di-lembaga-pembinaan-khusus-anak
http://jayakartanews.com/pemerintah-terus-berupaya-penuhi-hak-anak-binaan-di-lembaga-pembinaan-khusus-anak
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144. 05 

August 

2022 

Edushift Hadir Menjadi 

Market Place Pertama Di 

Indonesia. Revitalisasi 

Pendidikan Vokasi di Era 

Digital 

Positive Radarpos.com Dalam peluncuran 

Edushift.id dan STA 

(Surakarta, 19/7/2022) juga 

dilakukan penandatanganan 

MOU kerjasama antara 

Edushift Indonesia dengan 

Kamar Dagang dan Industri 

Indonesia (KADIN). Budi 

menyoroti kebijakan 

pelatihan vokasi untuk 

meningkatkan daya saing 

dan melindungi tenaga 

kerja. Pelatihan bisa 

melibatkan balai latihan 

kerja pemagangan dalam 

negeri dan luar negeri serta 

penerbitan sertifikasi 

kompetensi yang 

dikeluarkan oleh Lembaga 

Sertifikasi Badan Nasional 

Sertifikasi Profesi. Kemnaker 

juga mencermati perubahan 

skill yang dibutuhkan di 

pasar kerja akibat 

digitalisasi. 

145. 05 

August 

2022 

SP BPJS Ketenagakerjaan 

Bangun Kolaborasi Demi 

Eksistensi Institusi 

Positive Xnews.id "Ini juga merupakan 

momentum yang sangat 

penting dan strategis bagi SP 

BPJS Ketenagakerjaan untuk 

bermusyawarah 

menentukan arah tujuan, 

serta langkah organisasi di 

masa depan. Serikat Pekerja 

BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) 

menyelenggarakan 

Musyawarah Nasional 

(Munas) ke-8 yang 

bertempat di Atria Hotel 

Gading Serpong, Tangerang. 

Kegiatan tersebut dibuka 

secara resmi oleh Direktur 

Utama BPJAMSOSTEK 

Anggoro Eko Cahyo bersama 

Wakil Menteri 

http://www.radarpos.com/2022/07/indushift-hadir-menjadi-market-place.html
http://www.radarpos.com/2022/07/indushift-hadir-menjadi-market-place.html
http://www.radarpos.com/2022/07/indushift-hadir-menjadi-market-place.html
http://www.radarpos.com/2022/07/indushift-hadir-menjadi-market-place.html
http://www.radarpos.com/2022/07/indushift-hadir-menjadi-market-place.html
http://xnews.id/2022/08/05/kanal/news/sp-bpjs-ketenagakerjaan-bangun-kolaborasi-demi-eksistensi-institusi
http://xnews.id/2022/08/05/kanal/news/sp-bpjs-ketenagakerjaan-bangun-kolaborasi-demi-eksistensi-institusi
http://xnews.id/2022/08/05/kanal/news/sp-bpjs-ketenagakerjaan-bangun-kolaborasi-demi-eksistensi-institusi
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Ketenagakerjaan RI 

Afriansyah Noor, Ketua 

Dewan Pengawas 

BPJAMSOSTEK Muhammad 

Zuhri serta Ketua SP 

BPJAMSOSTEK periode 

2019-2022 Tri Candra 

Kartika. Melalui tema "Aksi, 

Kolaborasi, Eksistensi", 

Munas tahun ini diharapkan 

mampu membangkitkan 

semangat insan 

BPJAMSOSTEK untuk beraksi 

dalam menghadapi segala 

perubahan yang terjadi 

akibat pandemi covid-19. 

146. 05 

August 

2022 

Info Loker BUMN, PT 

Berdikari Persero Buka 

Lowongan Kerja S1, Ini 

Syarat Dan Cara Daftarnya 

Positive Semarangku.com Cek info loker BUMN PT 

Berdikari Persero dimana 

membuka lowongan kerja 

S1. BUMN PT Berdikari 

Persero buka loker atau 

lowongan kerja untuk 

formasi yang tersedia. 

Berikut persyaratan dan cara 

daftar loker atau lowongan 

kerja S1 yang dibuka BUMN 

PT Berdikari Persero. Melalui 

Instagram resminya, 

Kemnaker 

menginformasikan loker 

atau lowongan kerja di 

BUMN PT Berdikari Persero. 

147. 05 

August 

2022 

Menaker Tegaskan Warga 

Sekitar IKN Bukan Cuma 

Penonton 

Neutral Merdeka Pemerintah melalui 

Kementerian 

Ketenagakerjaan kembali 

memastikan warga sekitar 

bukan cuma jadi penonton 

dalam pembangunan Ibu 

Kota Nusantara (IKN) di 

Sepaku, kabupaten Penajam 

Paser Utara (PPU). 

"Kemenaker ingin 

meneguhkan komitmen 

pemerintah, khususnya 

http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315192859/info-loker-bumn-pt-berdikari-persero-buka-lowongan-kerja-s1-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315192859/info-loker-bumn-pt-berdikari-persero-buka-lowongan-kerja-s1-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315192859/info-loker-bumn-pt-berdikari-persero-buka-lowongan-kerja-s1-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315192859/info-loker-bumn-pt-berdikari-persero-buka-lowongan-kerja-s1-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://www.merdeka.com/peristiwa/menaker-tegaskan-warga-sekitar-ikn-bukan-cuma-penonton.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/menaker-tegaskan-warga-sekitar-ikn-bukan-cuma-penonton.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/menaker-tegaskan-warga-sekitar-ikn-bukan-cuma-penonton.html
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Kementerian 

Ketenagakerjaan, untuk 

memastikan masyarakat di 

sekitar Ibu Kota Nusantara 

ini bukan jadi penonton, 

tetapi menjadi aktor utama 

dalam pembangunan Ibu 

Kota Negara ini," kata 

Menteri Ketenagakerjaan, 

saat membuka Pelatihan 

Kerja Berbasis Kompetensi 

(PBK) Tahap II bagi 

masyarakat kawasan IKN, di 

Titik Nol IKN, seperti 

keterangan tertulis Tim 

Komunikasi IKN, Kamis (4/8). 

Kemenaker mendukung 

penyiapan tenaga kerja di 

IKN melalui Balai Pelatihan 

Vokasi dan Produktivitas 

(BPVP) Samarinda dan lima 

balai besar pelatihan vokasi 

yang ada di Indonesia, 

seperti balai besar di Bekasi, 

Medan, Semarang, Serang, 

dan Bandung. Untuk 

mendukung penyiapan 

tenaga kerja kompeten, 

Kemenaker menyiapkan 

penyiapan anjungan siap 

kerja, pelaksanaan program 

perluasan kesempatan kerja 

berbasis kawasan, dan 

inisiasi pembentukan tim 

koordinasi daerah vokasi 

IKN. 

148. 05 

August 

2022 

Pekerja Terima BLT Subsidi 

Gaji Rp1 Juta Tanpa Ada 

Potongan 

Positive Okezone BLT subsidi gaji cair Rp1 juta 

tanpa ada potongan. Jika 

mengacu pada aturan tahun 

lalu, BLT subsidi gaji Rp1 juta 

cair tanpa potongan. Pekerja 

pun masih menunggu kapan 

bantuan subsidi upah 

tersebut dicairkan 

http://economy.okezone.com/read/2022/08/04/320/2641999/pekerja-terima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-tanpa-ada-potongan
http://economy.okezone.com/read/2022/08/04/320/2641999/pekerja-terima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-tanpa-ada-potongan
http://economy.okezone.com/read/2022/08/04/320/2641999/pekerja-terima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-tanpa-ada-potongan
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pemerintah. Berikut tanda-

tanda BLT subsidi gaji cair. 

149. 05 

August 

2022 

BSU 2022 Cair Dalam 

Waktu Dekat? Siapkan Diri 

dan Simak Cara Cek 

Penerima agar Dapat BLT 

Subsidi Upah Rp1 Juta 

Positive Pikiran Rakyat Depok Disebutkan Jokowi, BSU 

2022 akan diberikan kepada 

pekerja berpenghasilan di 

bawah Rp3,5 juta, dengan 

besaran Rp1 juta. Calon 

penerima BSU 2022 ini akan 

ditentukan oleh beberapa 

persyaratan yang dibuat, 

salah satunya aktif sebagai 

peserta BPJS 

Ketenagakerjaan. Akan 

tetapihingga saat ini 

Kemnaker belum 

mengumumkan jadwal pasti 

kapan BSU 2022 akan 

dicairkan. Kemnaker hanya 

memberikan bocoran kapan 

BSU 2022 cair, yakni apabila 

seluruh regulasi telah 

rampung diselesaikan. 

150. 05 

August 

2022 

Bukan Lembur, Pekerja DKI 

Siap-siap Pulang Kerja 

Lebih Malam 

Neutral Beritabaru.news "Kemarin tanggal 1 Agustus 

diundang Dirlantas untuk 

membicarakan di Polda 

Metro, hadir perwakilan 

Kementerian Tenaga Kerja, 

Menteri PAN dan Reformasi 

Birokrasi, Kementerian 

Dalam Negeri, Pemda DKI, 

dan Apindo. Bagi pekerja di 

wilayah DKI Jakarta harus 

bersiap jika pemerintah 

kemudian memberlakukan 

jam kerja baru. Wacana itu 

merupakan usul kepolisian, 

Polda Metro Jaya, akibat 

kemacetan di wilayah DKI 

Jakarta yang dilaporkan 

semakin parah. Diajak bicara 

gimana mengurai 

kemacetan di DKI yang 

selama ini nggak terkendali 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095190374/bsu-2022-cair-dalam-waktu-dekat-siapkan-diri-dan-simak-cara-cek-penerima-agar-dapat-blt-subsidi-upah-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095190374/bsu-2022-cair-dalam-waktu-dekat-siapkan-diri-dan-simak-cara-cek-penerima-agar-dapat-blt-subsidi-upah-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095190374/bsu-2022-cair-dalam-waktu-dekat-siapkan-diri-dan-simak-cara-cek-penerima-agar-dapat-blt-subsidi-upah-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095190374/bsu-2022-cair-dalam-waktu-dekat-siapkan-diri-dan-simak-cara-cek-penerima-agar-dapat-blt-subsidi-upah-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095190374/bsu-2022-cair-dalam-waktu-dekat-siapkan-diri-dan-simak-cara-cek-penerima-agar-dapat-blt-subsidi-upah-rp1-juta
http://beritabaru.news/bukan-lembur-pekerja-dki-siap-siap-pulang-kerja-lebih-malam-150060.html
http://beritabaru.news/bukan-lembur-pekerja-dki-siap-siap-pulang-kerja-lebih-malam-150060.html
http://beritabaru.news/bukan-lembur-pekerja-dki-siap-siap-pulang-kerja-lebih-malam-150060.html
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walau ganjil genap 

dijalankan. 

151. 05 

August 

2022 

Bukan Lembur, Pekerja DKI 

Siap-siap Pulang Kerja 

Lebih Malam 

Neutral Cnbc Indonesia "Kemarin tanggal 1 Agustus 

diundang Dirlantas untuk 

membicarakan di Polda 

Metro, hadir perwakilan 

Kementerian Tenaga Kerja, 

Menteri PAN dan Reformasi 

Birokrasi, Kementerian 

Dalam Negeri, Pemda DKI, 

dan Apindo. Bagi pekerja di 

wilayah DKI Jakarta harus 

bersiap jika pemerintah 

kemudian memberlakukan 

jam kerja baru. Wacana itu 

merupakan usul kepolisian, 

Polda Metro Jaya, akibat 

kemacetan di wilayah DKI 

Jakarta yang dilaporkan 

semakin parah. Diajak bicara 

gimana mengurai 

kemacetan di DKI yang 

selama ini nggak terkendali 

walau ganjil genap 

dijalankan. 

152. 05 

August 

2022 

2 Hari Lagi Ditutup, Simak 

Informasi Lowongan Kerja 

BUMN Berdikari untuk 

Lulusan S1, Segera Daftar! 

- Tribunbanten.com 

Neutral Banten.tribunnews.com Sebagai informasi, PT 

Berdikari merupakan 

perusahaan Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN). 

Sebagai BUMN peternakan, 

Berdikari bertugas menjadi 

perusahaan penyedia 

pangan protein bagi 

masyarakat. Berikut 

informasi lowongan kerja PT 

Berdikari dikutip 

TribunBanten, Jumat 

(5/8/2022). Kabar gembira 

bagi Anda yang sedang 

mencari lowongan kerja. 

153. 05 

August 

2022 

Fakta yang Perlu Kamu 

Tahu Soal Rencana 

Perubahan Jam Kantor 

Neutral Cnbc Indonesia Polda Metro Jaya dalam 

beberapa waktu terakhir 

tengah mengajak berembuk 

berbagai pihak untuk 

http://www.cnbcindonesia.com/news/20220805064156-4-361251/bukan-lembur-pekerja-dki-siap-siap-pulang-kerja-lebih-malam
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220805064156-4-361251/bukan-lembur-pekerja-dki-siap-siap-pulang-kerja-lebih-malam
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220805064156-4-361251/bukan-lembur-pekerja-dki-siap-siap-pulang-kerja-lebih-malam
http://banten.tribunnews.com/2022/08/05/2-hari-lagi-ditutup-simak-informasi-lowongan-kerja-bumn-berdikari-untuk-lulusan-s1-segera-daftar
http://banten.tribunnews.com/2022/08/05/2-hari-lagi-ditutup-simak-informasi-lowongan-kerja-bumn-berdikari-untuk-lulusan-s1-segera-daftar
http://banten.tribunnews.com/2022/08/05/2-hari-lagi-ditutup-simak-informasi-lowongan-kerja-bumn-berdikari-untuk-lulusan-s1-segera-daftar
http://banten.tribunnews.com/2022/08/05/2-hari-lagi-ditutup-simak-informasi-lowongan-kerja-bumn-berdikari-untuk-lulusan-s1-segera-daftar
http://banten.tribunnews.com/2022/08/05/2-hari-lagi-ditutup-simak-informasi-lowongan-kerja-bumn-berdikari-untuk-lulusan-s1-segera-daftar
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220805071414-4-361258/fakta-yang-perlu-kamu-tahu-soal-rencana-perubahan-jam-kantor
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220805071414-4-361258/fakta-yang-perlu-kamu-tahu-soal-rencana-perubahan-jam-kantor
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220805071414-4-361258/fakta-yang-perlu-kamu-tahu-soal-rencana-perubahan-jam-kantor
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merealisasikan rencana 

memberlakukan jam kerja 

yang lebih siang untuk 

mengurai kemacetan lalu 

lintas di Ibu Kota yang makin 

kronis. "Diajak bicara gimana 

mengurai kemacetan di DKI 

yang selama ini enggak 

terkendali walau ganjil 

genap dijalankan. Adapun 

pemangku kepentingan yang 

hadir antara lain 

Kementerian 

Ketenagakerjaan, 

Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi 

Birokrasi (PANRB), 

Kementerian Dalam Negeri, 

dan Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta. Nurjaman 

mengatakan, sejauh ini 

rencana tersebut masih 

penuh dengan tantangan, 

salah satunya adalah 

dukungan transportasi yang 

memadai. 

154. 05 

August 

2022 

Job Fair Virtual Ciptakan 

Peluang Kerja 

Positive Seputar Cibubur "Pelaksanaan job fair virtual 

ini lebih efisien karena akan 

mengurangi biaya yang 

harus dikeluarkan baik oleh 

pencari kerja, perusahaan, 

bahkan penyelenggara," 

kata Sekretaris Jenderal 

Kementerian 

Ketenagakerjaan, Anwar 

Sanusi, ketika memberikan 

sambutan secara virtual 

pada Pameran Bursa Kerja 

(Job Fair) Virtual Provinsi 

Jawa Tengah, Kamis 

(4/8/2022). Anwar Sanusi 

menjelaskan, berdasarkan 

Survei Angkatan Kerja 

Nasional (Sakernas) Februari 

http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785192671/job-fair-virtual-ciptakan-peluang-kerja
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785192671/job-fair-virtual-ciptakan-peluang-kerja
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2022, Indonesia memiliki 

208,54 juta penduduk usia 

kerja, terdiri dari 64,53 juta 

atau 30,94 persen penduduk 

bukan angkatan kerja dan 

144,01 juta atau 69,06 

persen penduduk angkatan 

kerja. Dikatakan Anwar 

Sanusi, Pemerintah melalui 

Kemnaker telah 

menyediakan layanan 

ketenagakerjaan untuk 

masyarakat mendapatkan 

informasi ketenagakerjaan, 

seperti pelatihan, lowongan 

pekerjaan, pemagangan, 

dan kelembagaan yang 

dapat di akses secara umum 

melalui SIAP Kerja pada 

laman kemnaker.go.id. 

Dalam menciptakan peluang 

bagi tenaga kerja untuk 

mendapatkan pekerjaan, 

serta membantu perusahaan 

agar memperoleh pekerja 

yang sesuai dengan 

spesifikasi ditawarkan, job 

fair secara virtual 

merupakan upaya sangat 

bermanfaat dan memiliki 

kontribusi besar terhadap 

penciptaan peluang kerja 

tersebut. 

155. 05 

August 

2022 

BSU 2022 Cair Otomatis 

Jika Pekerja Terdaftar 1 

Program Ini, Ada 9 

Syaratnya 

Neutral Ayo Bandung Berikut informasi BSU 2022 

cair otomatis jika pekerja 

terdaftar 1 program ini, ada 

9 syaratnya. BSU 2022 atau 

Bantuan Subsidi Upah 

merupakan program 

pemerintah untuk 

membantu pekerja yang 

terdampak Covid-19. 

Penyaluran BSU 2022 

diberikan kepada 

pekerja/buruh sebesar 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-794062986/bsu-2022-cair-otomatis-jika-pekerja-terdaftar-1-program-ini-ada-9-syaratnya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794062986/bsu-2022-cair-otomatis-jika-pekerja-terdaftar-1-program-ini-ada-9-syaratnya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794062986/bsu-2022-cair-otomatis-jika-pekerja-terdaftar-1-program-ini-ada-9-syaratnya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794062986/bsu-2022-cair-otomatis-jika-pekerja-terdaftar-1-program-ini-ada-9-syaratnya
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Rp500 ribu per bulan selama 

dua bulan dan akan 

diberikan sekaligus sebesar 

Rp1 juta. Namun hingga kini 

pemerintah belum juga 

memastikan jadwal 

pencairan BSU 2022. 

156. 05 

August 

2022 

HORE! BSU 2022 Akan 

Dicairkan Kemnaker ke 

Rekening Usai Proses Ini, 

Kapan? 

Neutral Ayo Bandung Informasi BSU 2022 akan 

dicairkan Kemnaker ke 

rekening usai proses ini, 

kapan?. Kemnaker telah 

bocorkan bahwa BSU 2022 

akan disalurkan kembali 

pada tahun 2022. Syarat 

utama untuk jadi penerima 

Bantuan Subsidi Gaji 2022 

atau BSU 2022 yakni pekerja 

dengan gaji di bawah Rp3,5 

juta. Lalu kapan BSU 2022 

Rp1 juta cair?. 

157. 05 

August 

2022 

Cara Cek Penerima BSU 

BPJS Ketenagakerjaan 

2022 Pakai KTP, Apakah 

BLT Rp1 Juta dari 

Kemnaker Sudah Cair? 

Neutral Pikiran Rakyat Depok Simak cara cek penerima 

BSU BPJS Ketenagakerjaan 

2022 pakai KTP lengkap 

dengan informasi apakah 

BLT Rp1 juta dari Kemnaker 

sudah cair atau belum bisa 

Anda dapatkan dalam artikel 

ini. BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 

menyasar pekerja dengan 

gaji dibawah Rp3,5 juta dan 

aktif sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan. Sementara 

untuk syarat lengkap 

penerima BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022, 

Kemnaker mengatakan 

kemungkinan tidak akan 

jauh berbeda dengan 

penyaluran tahun 

sebelumnya. Pekerja yang 

memenuhi syarat penerima 

BSU BPJS Ketenagakerjaan 

2022, nantinya bakal 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-794062506/hore-bsu-2022-akan-dicairkan-kemnaker-ke-rekening-usai-proses-ini-kapan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794062506/hore-bsu-2022-akan-dicairkan-kemnaker-ke-rekening-usai-proses-ini-kapan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794062506/hore-bsu-2022-akan-dicairkan-kemnaker-ke-rekening-usai-proses-ini-kapan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794062506/hore-bsu-2022-akan-dicairkan-kemnaker-ke-rekening-usai-proses-ini-kapan
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095192653/cara-cek-penerima-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-pakai-ktp-apakah-blt-rp1-juta-dari-kemnaker-sudah-cair
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095192653/cara-cek-penerima-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-pakai-ktp-apakah-blt-rp1-juta-dari-kemnaker-sudah-cair
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095192653/cara-cek-penerima-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-pakai-ktp-apakah-blt-rp1-juta-dari-kemnaker-sudah-cair
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095192653/cara-cek-penerima-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-pakai-ktp-apakah-blt-rp1-juta-dari-kemnaker-sudah-cair
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095192653/cara-cek-penerima-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-pakai-ktp-apakah-blt-rp1-juta-dari-kemnaker-sudah-cair
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mendapatkan BLT Rp1 juta 

dari Kemnaker. 

158. 05 

August 

2022 

Kabar Terbaru Soal BSU 

2022 untuk Pekerja, 

Apakah Cair Agustus Ini? 

Neutral Pikiran Rakyat Depok Memasuki Agustus 2022, 

masyarakat khususnya 

golongan pekerja masih 

menunggu kabar soal 

pencairan Bantuan Subsidi 

Upah atau BSU 2022. 

Penjelasan terkait pencairan 

BSU 2022 ini dapat Anda 

simak secara lengkap di 

dalam artikel ini. Hingga saat 

ini para pekerja 

mempertanyakan kabar BSU 

2022, termasuk apakah 

sudah bisa cair atau belum. 

Pasalnya, sejak diumumkan 

kelanjutan BSU 2022 pada 

April lalu, Kementerian 

Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) belum juga 

menyalurkan bantuan 

tersebut. 

159. 05 

August 

2022 

BSU 2022 Cair Agustus ini? 

Simak Syarat dan Cara Cek 

Daftar Penerima Bantuan 

Positive Pikiran Rakyat Depok Bantuan Subsidi Upah atau 

BSU 2022, kabarnya akan 

dicairkan pemerintah mulai 

Agustus ini. Untuk 

mendapatkan bantuan 

sebesar Rp1 juta dalam 

program BSU 2022 ini, Anda 

harus memenuhi syarat yang 

sudah ditentukan. Presiden 

Joko Widodo (Jokowi) 

sebelumnya menyatakan 

BSU 2022 akan dicarikan 

dalam waktu dekat ini. 

Adapun besaran BSU 2022 

senilai Rp1 juta, yang akan 

diberikan kepada pekerja 

atau buruh berpenghasilan 

di bawah Rp3,5 juta. 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095193181/kabar-terbaru-soal-bsu-2022-untuk-pekerja-apakah-cair-agustus-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095193181/kabar-terbaru-soal-bsu-2022-untuk-pekerja-apakah-cair-agustus-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095193181/kabar-terbaru-soal-bsu-2022-untuk-pekerja-apakah-cair-agustus-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095193285/bsu-2022-cair-agustus-ini-simak-syarat-dan-cara-cek-daftar-penerima-bantuan
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095193285/bsu-2022-cair-agustus-ini-simak-syarat-dan-cara-cek-daftar-penerima-bantuan
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095193285/bsu-2022-cair-agustus-ini-simak-syarat-dan-cara-cek-daftar-penerima-bantuan
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160. 05 

August 

2022 

BSU 2022 Akan Cair Bulan 

Agustus Sesuai dengan 

Pola Tahun 2021? 

Informasi Selengkapnya! 

Positive Ayo Bandung BSU 2022 akan cair bulan 

Agustus sesuai dengan pola 

lama tahun 2021?. Akankah 

BSU 2022 cair Agustus 

sesuai dengan pola yang 

lama seperti tahun 2022?. 

BSU 2022 yang telah 

dijadwalkan cair April yang 

lalu harus tertunda karena 

proses yang belum selesai 

oleh Kemnaker. Bahkan 

hingga awal Agustus dana 

tersebut tak kunjung cair. 

  

http://www.ayobandung.com/umum/pr-794063415/bsu-2022-akan-cair-bulan-agustus-sesuai-dengan-pola-tahun-2021-informasi-selengkapnya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794063415/bsu-2022-akan-cair-bulan-agustus-sesuai-dengan-pola-tahun-2021-informasi-selengkapnya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794063415/bsu-2022-akan-cair-bulan-agustus-sesuai-dengan-pola-tahun-2021-informasi-selengkapnya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794063415/bsu-2022-akan-cair-bulan-agustus-sesuai-dengan-pola-tahun-2021-informasi-selengkapnya
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Title BSU 2022 Dipastikan Jadi Cair, Ini Tanda BLT Subsidi Gaji Rp1 

Juta Masuk ke Rekening Pekerja 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095184485/bsu-2022-dipastikan-jadi-cair-ini-

tanda-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-masuk-ke-rekening-pekerja 

Summary Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 yang sempat direncanakan cair bulan April dipastikan 

jadi disalurkan untuk para pekerja. Lewat program BSU 2022, pemerintah dalam hal ini 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bakal menyalurkan BLT subsidi gaji Rp1 juta ke 

rekening pekerja yang memenuhi syarat sebagai penerima. Nantinya, pekerja bisa 

mengetahui tanda BLT subsidi gaji Rp1 juta sudah masuk ke rekening atau belum dengan 

mengeceknya di situs bsu.kemnaker.go.id. Selain mengetahui tanda BLT subsidi gaji Rp1 juta 

masuk ke rekening atau belum, lewat situs tersebut pekerja juga bisa mendapatkan notifikasi 

terdaftar sebagai penerima BSU 2022 atau tidak. Perlu diketahui, pekerja yang bisa jadi 

penerima BSU 2022 dan dapat BLT subsidi gaji Rp1 juta hanyalah yang memenuhi syarat. 

 

 

 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 yang sempat direncanakan cair bulan April dipastikan jadi 

disalurkan untuk para pekerja.Lewat program BSU 2022, pemerintah dalam hal ini Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) bakal menyalurkan BLT subsidi gaji Rp1 juta ke rekening pekerja yang 

memenuhi syarat sebagai penerima.Nantinya, pekerja bisa mengetahui tanda BLT subsidi gaji Rp1 juta 

sudah masuk ke rekening atau belum dengan mengeceknya di situs bsu.kemnaker.go.id.Selain 

mengetahui tanda BLT subsidi gaji Rp1 juta masuk ke rekening atau belum, lewat situs tersebut pekerja 

juga bisa mendapatkan notifikasi terdaftar sebagai penerima BSU 2022 atau tidak.Perlu diketahui, 

pekerja yang bisa jadi penerima BSU 2022 dan dapat BLT subsidi gaji Rp1 juta hanyalah yang memenuhi 

syarat.Sesuai dengan informasi dari Kemnaker, dua syarat utama penerima BSU 2022 yaitu pekerja 

memiliki gaji dibawah Rp3,5 juta dan terdaftar sebagai peserta aktif BPJS ketenagakerjaan.Selain itu, 

syarat lain penerima BSU 2022 kemungkinan tidak jauh berbeda dengan penyaluran tahun lalu. 
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Title Setoran Layanan Pernikahan Berkurang, Realisasi PNBP 

Kementerian Agama Turun 

Author Timo Kara 

Media Tierbonavi.id Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.tierbonavi.id/setoran-layanan-pernikahan-berkurang-realisasi-pnbp-

kementerian-agama-turun-15865.html 

Summary Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pendapatan negara bukan pajak 

(PNBP) Kementerian Agama sepanjang semester I 2022 turun 14,5 persen dari Rp 1,3 triliun 

pada tahun lalu menjdi Rp 1,1 triliun pada periode yang sama tahun ini. Capaian PNBP 

Kementerian Agama selama paruh pertama ini, kendati berkurang, telah mencapai 52,2 

persen dari targetnya yang sebesar Rp 2,1 triliun. Kementerian Agama menempati posisi 

ketujuh sebagai kementerian dengan penyumbang PNBP terbesar. Penurunan terjadi karena 

berkurangnya setoran dari layanan pernikahahan. 

 

Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) 

Kementerian Agama sepanjang semester I 2022 turun 14,5 persen dari Rp 1,3 triliun pada tahun lalu 

menjdi Rp 1,1 triliun pada periode yang sama tahun ini. Penurunan terjadi karena berkurangnya setoran 

dari layanan pernikahahan."Layanan pernikahan di luar KUA (terealisasi) Rp 0,32 triliun, turun 3,9 persen 

dari Rp 0,33 triliun," kata ujar Direktur PNBP Kementerian Lembaga Kementerian Keuangan Wawan 

Sunarjo dalam konferensi pers virtual, Kamis, 4 Agustus 2022.Setoran dari KUA juga mengalami 

penurunan sekitar 6 persen dari sebelumnya Rp 330 miliar menjadi Rp 310 miliar. Adapun pendapatan 

non-layanan turut turun 56 persen menjadi Rp 0,7 triliun. Capaian PNBP Kementerian Agama selama 

paruh pertama ini, kendati berkurang, telah mencapai 52,2 persen dari targetnya yang sebesar Rp 2,1 

triliun.Kementerian Agama menempati posisi ketujuh sebagai kementerian dengan penyumbang PNBP 

terbesar. Adapun realisasi penerimaan PNBP mendata ada ada sepuluh kementerian dan lembaga yang 

realiasi pendapatan negara bukan pajaknya paling tinggi selama semester I.Kementerian Komunikasi dan 

Informatika atau Kominfo disebut menjadi kementerian dengan capaian PNBP paling tinggi dengan total 

Rp 7 triliun. "Beberapa mengalami peningkatan, tapi beberapa ada yang turun," ujar Wawan.Setoran 

PNBP Kominfo semester I naik 15 persen ketimbang periode sama tahun lalu, yakni Rp 6 triliun. Perolehan 

itu setara dengan 33,1 persen dari target Rp 21 triliun. "Utamanya dari kenaikan pendapatan hak 

penyelenggaraan telekomunikasi, pendapatan denda, dan pendapatan kontribusi penyelenggaraan pos 

untuk layanan pos," kata Wawan.Realisasi terbesar kedua adalah Polri dengan perolehan Rp 4,2 triliun. 

Setoran PNBP Polri naik 1 persen dibanding Rp 4,1 triliun tahun lalu. Angka tersebut merupakan 45,8 

persen dari target Rp 9,1 triliun karena adanya peningkatan pendapatan pelayanan kepolisian, seperti 

STNK, BPKB, dan SIM.Selanjutnya, PNBP Kementerian Perhubungan terealisasi Rp 3,6 triliun. Angka itu 

tumbuh 8,5 persen dari Rp 4,1 triliun. Capaian PNBP Kemenhub setara dengan 51,6 persen dari target Rp 

6,9 triliun. Peningkatan terjadi karena adanya kenaikan pembayaran piutang konsesi kebandarudaraan 

sebesar Rp 170 miliar."Serta peningkatan pendapatan kasa navigasi penerbangan dan kepelabuhanan," 

tutur dia. Keempat, Wawan menambahkan, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menjadi 

kementerian dengan realisasi PNBP paling besar dengan total Rp 2,2 triliun.Capaian PNBI itu melonjak 

44,5 persen dari Rp 1,6 triliun tahun lalu. Realisasi PNBP tersebut setara dengan 59,1 persen dari target 

Rp 3,8 triliun. Faktor pendorongnya adalah kenaikan pendapatan pelayanan dan administrasi hukum, 
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seperti paspor, visa, dan re-entry permit.Kelima, Kementerian ATR/BPN dengan total raihan PNBP Rp 1 

triliun. Realisasi PNBP tersebut naik 4,3 persen dari tahun lalu atau 45,3 persen dari target Rp 2,2 triliun. 

Kenaikan tersebut terjadi lantaran pendapatan pelayanan pertanahan berbasis elektronik Rp 1,05 triliun 

meningkat 10,75 persen dari tahun lalu yang angkanya Rp 0,95 triliun.Keenam, Kementerian Pertahanan 

dengan realisasi PNBP Rp 1,4 triliun atau naik 26,6 persen dari Rp 1,1 triliun. PNBP paruh pertama tahun 

ini mencapai 62,9 persen dari target Rp 2,2 triliun. "Kenaikan itu disebabkan karena ada pendapatan jasa 

kesehatan Rp 1,8 triliun yang meningkat 48,9 persen dari tahun lalu yang sebesar Rp 0,79 triliun," kata 

diaKedelapan, realisasi PNBP Kemendikbudristek Rp 1,8 triliun. Angka ini turun 38,7 persen dari Rp 2,9 

triliun. Kendati turun, PNBP itu sudah mencapai 96,3 persen dari targetnya sebesar Rp 2,9 

triliun.Penurunan realisasi PNBP di Kemendikbudristek terjadi lantaran pendapatan non-layanan turun 

menjadi Rp 0,62 triliun atau 57,4 persen dari sebelumnnya Rp 1,44 triliun. Penurunan juga disebabkan 

oleh pendapatan layanan pendidikan yang melorot menjadi Rp 1 ,08 triliun atau turun 16,4 persen dari 

Rp 1,29 triliun akibat alih status enam satuan kerja PTN ke PTN BLU.Posisi sembilan adalah Kementerian 

Ketenagakerjaan dengan realisasi PNBP Rp 0,9 triliun. Angka ini naik 52,8 persen dari sebelumnya Rp 0,6 

triliun. Realisasi PNBP Kementerian Ketenagakerjaan setara degan 71,3 persen dari target sebesar Rp 1,2 

triliun. "Penyebabnya karena ada pendapatan kompensasi TKA Rp 0,8 triliun yang naik 55 persen dari Rp 

0,52 triliun," ujar Wawan.Kementerian Kesehatan menempati posisi kesepuluh dengan realiasi PNBP Rp 

2,2 triliun. Capaian ini melonjak hingga 518,7 persen dari periode sebelumnya Rp 0,4 triliun. PNBP 

Kemenkes pun sudah mencapai 360,9 persen dari target Rp 0,6 triliun. Lonjakan tersebut terjadi karena 

ada pendapatan non-layanan Rp 1,85 triliun yang meningkat 3,08 persen dari Rp 0,06 triliun atau 

mencapai lebih dari 80 persen dari total realisasi PNBP semester I.Sementara itu, PNBP untuk 

kementerian dan lembaga lainnya dan BUN sepanjang semester I jika dijumlahkan terealisasi Rp 28,2 

triliun. Angka ini turun 18,4 persen dari total Rp 37,8 triliun dari tahun lalu. "Karena pendapatan premium 

obligasi yang hanya Rp 0,88 triliun anjlok 90,8 persen pada 2021 Rp 9,66 triliun," kata Wawan.Secara 

total, PNBP kementerian dan lembaga semester I 2022 tercatat sebesar Rp 53,7 triliun.Ikuti berita terkini 

dari Tempo di Google News, . 
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Title Pacu Kualitas SDM Energi 

Terbarukan, RESD Gelar Kunjungan 

Dosen Politeknik Negeri ke PLTS Bali - 

Dunia Energi 

Author Semangat Mitra Binaan Pertagas Memintal 

Kawat Cinta Demi Lansia - Dunia Energi - 

Program Dan Keuangan Dinas Kesehatan 

Kota Parepare 

Media Dunia Energi Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.dunia-energi.com/pacu-kualitas-sdm-energi-terbarukan-proyek-resd-gelar-

kunjungan-dosen-politeknik-negeri-ke-plts-bali 

Summary Proyek RESD telah melakukan pelatihan intensif selama 1,5 tahun terakhir bagi dosen 

Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Cepu, Politeknik Negeri Bali, Politeknik Negeri 

Jakarta, Politeknik Negeri Ambon, Politeknik Negeri Ujung Pandang khususnya di bidang 

energi surya dan energi hidro. Graham menambahkan, dengan adanya beberapa lokasi 

pembangunan PLTS Solarion di Pulau Jawa dan Bali yang sedang berjalan, maka Solarion siap 

menampung lulusan dari politeknik binaan RESD untuk belajar dan praktik kerja di Solarion 

agar siswa dapat memperkaya pengetahuan praktis di industri PLTS. DENPASAR- Sebanyak 

21 dosen dari 7 politeknik negeri di Indonesia, yaitu Politeknik Energi dan Mineral Akamigas 

Cepu, Politeknik Negeri Bali, Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Ambon, Politeknik 

Negeri Ujung Pandang, dan Politeknik Negeri Sriwijaya, melakukan kunjungan ke tiga lokasi 

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Bali. Tiga lokasi PLTS tersebut antara lain di 

Waterbom Bali yang dibangun oleh PT Solarion Energi Alam, PLTS di Agung Toyota Bodi & 

Cat Tabanan yang disediakan oleh PT ATW Alam Hijau dan dibangun oleh PT ATW Solar 

Indonesia, serta kunjungan ke PLTS Bangli yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Bhukti 

Mukti Bhakti. 

 

 

 

DENPASAR - Sebanyak 21 dosen dari 7 politeknik negeri di Indonesia, yaitu Politeknik Energi dan Mineral 

Akamigas Cepu, Politeknik Negeri Bali, Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Ambon, Politeknik 

Negeri Ujung Pandang, dan Politeknik Negeri Sriwijaya, melakukan kunjungan ke tiga lokasi Pembangkit 

Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Bali. Tiga lokasi PLTS tersebut antara lain di Waterbom Bali yang dibangun 

oleh PT Solarion Energi Alam, PLTS di Agung Toyota Bodi & Cat Tabanan yang disediakan oleh PT ATW 

Alam Hijau dan dibangun oleh PT ATW Solar Indonesia, serta kunjungan ke PLTS Bangli yang dikelola oleh 
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Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti. Kunjungan ke beberapa lokasi PLTS tersebut merupakan 

rangkaian dari pelatihan peningkatan kapasitas dosen dan penguatan hubungan industri bagi 5 politeknik 

negeri yang akan meluncurkan program D4 Spesialisasi 1 Tahun Energi Terbarukan Bidang Solar, Hydro, 

dan Hybrid pada September 2022. Program pelatihan merupakan dukungan dari proyek Renewable 

Energy Skills Development (RESD), yaitu kerja sama pembangunan antara Pemerintah Swiss dan 

Pemerintah Indonesia yang sudah berlangsung dari tahun 2020 hingga 2025. Proyek RESD telah 

melakukan pelatihan intensif selama 1,5 tahun terakhir bagi dosen Politeknik Energi dan Mineral 

Akamigas Cepu, Politeknik Negeri Bali, Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Ambon, Politeknik 

Negeri Ujung Pandang khususnya di bidang energi surya dan energi hidro. Pemerintah Indonesia 

menargetkan Energi Baru Terbarukan (EBT) mencapai 23% dari bauran energi primer nasional pada tahun 

2025 (ekuivalen dengan 45.2 GW kapasitas Pembangkit EBT) dan m31% pada tahun 2050, serta mnetral 

karbon ( Net Zero Emission /NZE) pada tahun 2060. Dengan demikian, maka perlu upaya bersama dari 

semua pihak, termasuk dari dunia pendidikan dan dunia industri, untuk bekerja sama mendukung 

program transisi energi tersebut. Graham Pearson, Chief Operating Officer PT Solarion Energi Alam, 

menyampaikan bahwa pembangunan PLTS akan berperan besar dalam memenuhi kebutuhan energi di 

Indonesia, memiliki dampak yang baik bagi lingkungan hidup, dan membuka lapangan kerja. "Solarion 

memiliki memiliki komitmen jangka panjang dalam pembangunan PLTS, termasuk dalam pengembangan 

sumber daya manusia di bidang energi terbarukan. Kami sangat mendukung program Pemerintah 

Indonesia, salah satunya kerja sama pembangunan seperti Proyek RESD," ujarnya, Kamis(4/8). Graham 

menambahkan, dengan adanya beberapa lokasi pembangunan PLTS Solarion di Pulau Jawa dan Bali yang 

sedang berjalan, maka Solarion siap menampung lulusan dari politeknik binaan RESD untuk belajar dan 

praktik kerja di Solarion agar siswa dapat memperkaya pengetahuan praktis di industri PLTS. Soichiro 

Nishimori, Direktur Utama PT ATW Alam Hijau, menyampaikan dukungannya bagi dunia usaha seperti 

Agung Toyota yang ingin melestarikan lingkungan sekaligus menghemat pemakaian listrik. "Kami di PT 

ATW Alam Hijau dapat menyediakan sistem PLTS tanpa investasi di awal sehingga masyarakat makin 

mudah memiliki panel surya di atapnya," ujar Nishimori. PT ATW Solar Indonesia sebagai mitra pemasang 

dari PT ATW Alam Hijau, juga sudah aktif menjembatani antara industri dengan masyarakat dengan 

mengadakan program "Kampung Surya", yaitu edukasi dan pelatihan bagi masyarakat umum untuk 

menjadi operator dan melakukan pemeliharaan pada PLTS atap. Martin Stottele, Pimpinan Pelaksana 

Proyek Renewable Energy Skills Development (RESD), menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia dan 

Pemerintah Swiss bekerjasama untuk meluncurkan program Diploma 4 Spesialisasi 1 Tahun Energi 

Terbarukan dengan penyelenggaran kuliah perdana angkatan pertama di bulan September 2022. Calon 

siswa dapat mendaftarkan diri di lima politeknik, yaitu 4 politeknik di bawah Kemendikbudristek 

(Politeknik Negeri Bali, Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Manado, Politeknik Negeri Ujung 

Pandang) dan PEM Akamigas di bawah Kementerian ESDM. Program spesialisasi D4 di sini merupakan 

program yang inovatif karena ditujukan bagi lulusan Diploma 3 teknik (Teknik Mesin, Teknik Elektro, 

Teknik Sipil) untuk mengambil program 1 tahun (semester 7 dan 8) spesialisasi energi terbarukan, atau 

siswa Diploma 4 teknik yang ingin mengambil peminatan energi terbarukan di tahun terakhirnya. Lulusan 

program akan mendapatkan gelar Sarjana Teknik Terapan Energi Terbarukan. "Pelaksanaan program 

diperkuat dengan hibah peralatan laboratorium energi terbarukan dari Pemerintah Swiss dan kerja sama 

dengan perusahaan energi terbarukan, termasuk dengan PT Solarion Energi Alam, PT ATW Alam Hijau, 

dan PT ATW Solar Indonesia untuk kunjungan lokasi PLTS, program magang, dan dosen ahli industri," ujar 

Martin. Tujuan utama dari proyek RESD adalah menciptakan tenaga kerja yang kompeten di bidang 

perencanaan, desain, pembangunan dan pemasangan, inspeksi dan commissioning, supervisi, 

pengoperasian dan pemeliharaan PLTS, pembangkit listrik hybrid surya diesel, dan Pembangkit Listrik 

Tenaga Air (PLTA) melalui penciptaan program D4 spesialisasi energi terbarukan satu tahun (semester 7 



 

87 

 

dan 8) di 5 politeknik percontohan di Indonesia; peluncuran program diklat energi terbarukan di 5 

lembaga pelatihan kerja; dan penguatan pertukaran informasi dan komunikasi di sektor energi 

terbarukan. Proyek RESD juga menyediakan pendampingan dari Swiss Universities of Applied Sciences 

and Arts dan Swiss Federal University for Vocational Education bagi tenaga pendidik politeknik guna 

memberikan masukan kurikulum, praktik terbaik di bidang vokasi dan metodologi pengajaran, dan kerja 

sama industri. Mitra program RESD mencakup BPSDM Kementerian ESDM sebagai mitra utama, 

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud Ristek, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan 

Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan & 

Konservasi Energi dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Badan Nasional 

Sertifikasi Profesi, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Program RESD juga bekerja sama 

dengan politeknik, lembaga pendidikan dan pelatihan kerja, asosiasi industri, dan sektor swasta. 
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Link http://www.dunia-energi.com/pacu-kualitas-sdm-energi-terbarukan-dosen-politeknik-

negeri-kunjungi-lokasi-plts-di-bali 

Summary DENPASAR- Sebanyak 21 dosen dari 7 politeknik negeri di Indonesia, yaitu Politeknik Energi 

dan Mineral Akamigas Cepu, Politeknik Negeri Bali, Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik 

Negeri Ambon, Politeknik Negeri Ujung Pandang, dan Politeknik Negeri Sriwijaya, melakukan 

kunjungan ke tiga lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Bali. Tiga lokasi PLTS 

tersebut antara lain di Waterbom Bali yang dibangun oleh PT Solarion Energi Alam, PLTS di 

Agung Toyota Bodi & Cat Tabanan yang disediakan oleh PT ATW Alam Hijau dan dibangun 

oleh PT ATW Solar Indonesia, serta kunjungan ke PLTS Bangli yang dikelola oleh Perusahaan 

Daerah Bhukti Mukti Bhakti. Proyek RESD telah melakukan pelatihan intensif selama 1,5 

tahun terakhir bagi dosen Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Cepu, Politeknik Negeri 

Bali, Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Ambon, Politeknik Negeri Ujung Pandang 

khususnya di bidang energi surya dan energi hidro. Graham menambahkan, dengan adanya 

beberapa lokasi pembangunan PLTS Solarion di Pulau Jawa dan Bali yang sedang berjalan, 

maka Solarion siap menampung lulusan dari politeknik binaan RESD untuk belajar dan 

praktik kerja di Solarion agar siswa dapat memperkaya pengetahuan praktis di industri PLTS. 

 

 

 

DENPASAR - Sebanyak 21 dosen dari 7 politeknik negeri di Indonesia, yaitu Politeknik Energi dan Mineral 

Akamigas Cepu, Politeknik Negeri Bali, Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Ambon, Politeknik 

Negeri Ujung Pandang, dan Politeknik Negeri Sriwijaya, melakukan kunjungan ke tiga lokasi Pembangkit 

Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Bali. Tiga lokasi PLTS tersebut antara lain di Waterbom Bali yang dibangun 

oleh PT Solarion Energi Alam, PLTS di Agung Toyota Bodi & Cat Tabanan yang disediakan oleh PT ATW 

Alam Hijau dan dibangun oleh PT ATW Solar Indonesia, serta kunjungan ke PLTS Bangli yang dikelola oleh 

Perusahaan Daerah Bhukti Mukti Bhakti. Kunjungan ke beberapa lokasi PLTS tersebut merupakan 
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rangkaian dari pelatihan peningkatan kapasitas dosen dan penguatan hubungan industri bagi 5 politeknik 

negeri yang akan meluncurkan program D4 Spesialisasi 1 Tahun Energi Terbarukan Bidang Solar, Hydro, 

dan Hybrid pada September 2022. Program pelatihan merupakan dukungan dari proyek Renewable 

Energy Skills Development (RESD), yaitu kerja sama pembangunan antara Pemerintah Swiss dan 

Pemerintah Indonesia yang sudah berlangsung dari tahun 2020 hingga 2025. Proyek RESD telah 

melakukan pelatihan intensif selama 1,5 tahun terakhir bagi dosen Politeknik Energi dan Mineral 

Akamigas Cepu, Politeknik Negeri Bali, Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Ambon, Politeknik 

Negeri Ujung Pandang khususnya di bidang energi surya dan energi hidro. Pemerintah Indonesia 

menargetkan Energi Baru Terbarukan (EBT) mencapai 23% dari bauran energi primer nasional pada tahun 

2025 (ekuivalen dengan 45.2 GW kapasitas Pembangkit EBT) dan m31% pada tahun 2050, serta mnetral 

karbon ( Net Zero Emission /NZE) pada tahun 2060. Dengan demikian, maka perlu upaya bersama dari 

semua pihak, termasuk dari dunia pendidikan dan dunia industri, untuk bekerja sama mendukung 

program transisi energi tersebut. Graham Pearson, Chief Operating Officer PT Solarion Energi Alam, 

menyampaikan bahwa pembangunan PLTS akan berperan besar dalam memenuhi kebutuhan energi di 

Indonesia, memiliki dampak yang baik bagi lingkungan hidup, dan membuka lapangan kerja. "Solarion 

memiliki memiliki komitmen jangka panjang dalam pembangunan PLTS, termasuk dalam pengembangan 

sumber daya manusia di bidang energi terbarukan. Kami sangat mendukung program Pemerintah 

Indonesia, salah satunya kerja sama pembangunan seperti Proyek RESD," ujarnya, Kamis(4/8). Graham 

menambahkan, dengan adanya beberapa lokasi pembangunan PLTS Solarion di Pulau Jawa dan Bali yang 

sedang berjalan, maka Solarion siap menampung lulusan dari politeknik binaan RESD untuk belajar dan 

praktik kerja di Solarion agar siswa dapat memperkaya pengetahuan praktis di industri PLTS. Soichiro 

Nishimori, Direktur Utama PT ATW Alam Hijau, menyampaikan dukungannya bagi dunia usaha seperti 

Agung Toyota yang ingin melestarikan lingkungan sekaligus menghemat pemakaian listrik. "Kami di PT 

ATW Alam Hijau dapat menyediakan sistem PLTS tanpa investasi di awal sehingga masyarakat makin 

mudah memiliki panel surya di atapnya," ujar Nishimori. PT ATW Solar Indonesia sebagai mitra pemasang 

dari PT ATW Alam Hijau, juga sudah aktif menjembatani antara industri dengan masyarakat dengan 

mengadakan program "Kampung Surya", yaitu edukasi dan pelatihan bagi masyarakat umum untuk 

menjadi operator dan melakukan pemeliharaan pada PLTS atap. Martin Stottele, Pimpinan Pelaksana 

Proyek Renewable Energy Skills Development (RESD), menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia dan 

Pemerintah Swiss bekerjasama untuk meluncurkan program Diploma 4 Spesialisasi 1 Tahun Energi 

Terbarukan dengan penyelenggaran kuliah perdana angkatan pertama di bulan September 2022. Calon 

siswa dapat mendaftarkan diri di lima politeknik, yaitu 4 politeknik di bawah Kemendikbudristek 

(Politeknik Negeri Bali, Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Manado, Politeknik Negeri Ujung 

Pandang) dan PEM Akamigas di bawah Kementerian ESDM. Program spesialisasi D4 di sini merupakan 

program yang inovatif karena ditujukan bagi lulusan Diploma 3 teknik (Teknik Mesin, Teknik Elektro, 

Teknik Sipil) untuk mengambil program 1 tahun (semester 7 dan 8) spesialisasi energi terbarukan, atau 

siswa Diploma 4 teknik yang ingin mengambil peminatan energi terbarukan di tahun terakhirnya. Lulusan 

program akan mendapatkan gelar Sarjana Teknik Terapan Energi Terbarukan. "Pelaksanaan program 

diperkuat dengan hibah peralatan laboratorium energi terbarukan dari Pemerintah Swiss dan kerja sama 

dengan perusahaan energi terbarukan, termasuk dengan PT Solarion Energi Alam, PT ATW Alam Hijau, 

dan PT ATW Solar Indonesia untuk kunjungan lokasi PLTS, program magang, dan dosen ahli industri," ujar 

Martin. Tujuan utama dari proyek RESD adalah menciptakan tenaga kerja yang kompeten di bidang 

perencanaan, desain, pembangunan dan pemasangan, inspeksi dan commissioning, supervisi, 

pengoperasian dan pemeliharaan PLTS, pembangkit listrik hybrid surya diesel, dan Pembangkit Listrik 

Tenaga Air (PLTA) melalui penciptaan program D4 spesialisasi energi terbarukan satu tahun (semester 7 

dan 8) di 5 politeknik percontohan di Indonesia; peluncuran program diklat energi terbarukan di 5 
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lembaga pelatihan kerja; dan penguatan pertukaran informasi dan komunikasi di sektor energi 

terbarukan. Proyek RESD juga menyediakan pendampingan dari Swiss Universities of Applied Sciences 

and Arts dan Swiss Federal University for Vocational Education bagi tenaga pendidik politeknik guna 

memberikan masukan kurikulum, praktik terbaik di bidang vokasi dan metodologi pengajaran, dan kerja 

sama industri. Mitra program RESD mencakup BPSDM Kementerian ESDM sebagai mitra utama, 

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud Ristek, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan 

Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan & 

Konservasi Energi dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Badan Nasional 

Sertifikasi Profesi, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Program RESD juga bekerja sama 

dengan politeknik, lembaga pendidikan dan pelatihan kerja, asosiasi industri, dan sektor swasta. 
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Title BSU 2022 Terancam Batal Cair karena Perekonomian Membaik? 

Ini Penjelasan Kemnaker 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-794054986/bsu-2022-terancam-batal-cair-

karena-perekonomian-membaik-ini-penjelasan-kemnaker 

Summary Benarkah BSU 2022 batal cair karena perekonomian mulai membaik? berikut penjelasan dari 

pihak Kemnaker. Penantian BSU 2022 pun masih berlanjut. Beragam spekulasi muncul 

setelah penyaluran dana BSU 2022 Rp1 juta itu tak kunjung diterima, dari para pekerja atau 

peserta Penerima BSU. Bahkan, beredar kabar bahwa BSU 2022 bakal cair pada Agustus, 

seperti penyaluran dana tahun 2021 lalu. 

 

 

 

Benarkah BSU 2022 batal cair karena perekonomian mulai membaik? berikut penjelasan dari pihak 

Kemnaker.Penantian BSU 2022 pun masih berlanjut. Namun, jadwal kapan dari pencairan dana BSU BPJS 

Ketenagakerjaan hingga saat ini belum diketahui.Beragam spekulasi muncul setelah penyaluran dana 

BSU 2022 Rp1 juta itu tak kunjung diterima, dari para pekerja atau peserta Penerima BSU.Berdasarkan 

kabar yang beredar, BLT subsidi gaji Rp1 juta terancam batal cair dikarenakan kondisi perekonomian para 

pekerja yang mulai membaik.Benarkah kabar tersebut?Bahkan, beredar kabar bahwa BSU 2022 bakal 

cair pada Agustus, seperti penyaluran dana tahun 2021 lalu.Padahal, pihak Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) tidak pernah memberikan kepastian apapun soal kapan jadwal BSU cair.Melalui pernyataan 

yang sempat dirilis sebelumnya, Kemnaker hanya memastikan, bahwa BSU 2022 akan disalurkan setelah 

tahapan prosesnya rampung. 
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Title BSU 2022 Cair Tidak? BLT Subsidi Gaji Rp1 juta Disalurkan Usai 3 

Tahap Ini! 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-794054591/bsu-2022-cair-tidak-blt-subsidi-gaji-

rp1-juta-disalurkan-usai-3-tahap-ini 

Summary BSU 2022 cair tidak? BLT Subsidi Gaji Rp1 juta cair usai 3 tahap ini. Simak info seputar 

pencairan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 dalam artikel ini. Seperti diketahui, 

pencairan dana BSU 2022 akan berlanjut hingga 2022 dan rencananya akan diberikan kepada 

8,8 juta pekerja yang membutuhkan. 

 

 

 

BSU 2022 cair tidak? BLT Subsidi Gaji Rp1 juta cair usai 3 tahap ini.Simak info seputar pencairan Bantuan 

Subsidi Upah atau BSU 2022 dalam artikel ini.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.Menanggapi 

hal ini, BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK mengungkapkan jawaban terbaru pada Juli 2022 

mengenai alasan BLT Subsidi Gaji belum kunjung turun dan BSU 2022 kapan cair.BPJAMSOSTEK 

menjelaskan, salah satu penyebab BSU 2022 tidak kunjung cair hingga Juli 2022 karena Kemnaker belum 

selesai merampungkan Permenaker yang mengatur soal kriteria dan tata laksana penyaluran BLT Subsidi 

Gaji Rp 1 juta ini.Mengenai informasi BSU kapan cair, BPJAMSOSTEK juga belum dapat memberikan 

informasi lebih lanjut karena pihaknya hanya sebagai mitra penyedia data pendukung program 

ini.Namun, karyawan yang ingin mengetahui lebih lanjut soal BSU kapan cair, kriteria penerima, dan lain-

lain bisa menghubungi contact center BPJAMSOSTEK di nomor 175 atau melalui WhatsApp di nomor 

081380070175. 
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Title 280 Lowongan Kerja Disediakan dalam Virtual Job Fair Akbar 

Jawa Tengah 2022 

Author _noname 

Media Mitra Post Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Neutral 

Link http://mitrapost.com/2022/08/04/280-lowongan-kerja-disediakan-dalam-virtual-job-fair-

akbar-jateng-2022 

Summary Sebanyak 280 lowongan kerja disediakan dalam Virtual Job Fair Akbar Jawa Tengah 2022. 

Virtual Job Fair Akbar Jawa Tengah 2022 ini digelar oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah 

dengan kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) RI. Sebagai informasi, terdapat 280 lowongan 

kerja yang disediakan, dengan 11 ribu kebutuhan tenaga kerja. Berdasarkan keterangan dari 

Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Jawa Tengah Ardi Nugroho 

mengatakan bahwa hingga Rabu siang pukul 13.00 WIB, sudah ada 1.973 pelamar yang 

mendaftar pada kegiatan tersebut. 

 

 

 

Sebanyak 280 lowongan kerja disediakan dalam Virtual Job Fair Akbar Jawa Tengah 2022.Virtual Job Fair 

Akbar Jawa Tengah 2022 ini digelar oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah dengan kementerian Tenaga 

Kerja (Kemnaker) RI.Acara ini akan diselenggarakan selama dua hari, tepatnya pada tanggal 4-5 

Agustus.Sebagai informasi, terdapat 280 lowongan kerja yang disediakan, dengan 11 ribu kebutuhan 

tenaga kerja. Kegiatan ini dapat diakses melalui .Berdasarkan keterangan dari Sub Koordinator 

Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Jawa Tengah Ardi Nugroho mengatakan bahwa hingga Rabu 

siang pukul 13.00 WIB, sudah ada 1.973 pelamar yang mendaftar pada kegiatan tersebut.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 . Sementara, daftar perusahaan penyedia kerja dapat dilihat pada .Ia menyebut, 

job fair ini adalah pilot project dari Kemnaker RI. Dimana 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.Berdasarkan pantauan 
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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 Kemnaker Fokus Kembangkan Program Pengembangan Talenda 

Muda 

Author Redaktur 

Media Cendana News Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.cendananews.com/2022/08/kemnaker-fokus-kembangkan-program-

pengembangan-talenda-muda.html 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan RI saat ini tengah tengah fokus membuat program untuk 

memaksimalkan potensi talenta muda di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah, mengatakan pengembangan talenta muda merupakan kebijakan strategis untuk 

menghadapi tantangan terkini bidang ketenagakerjaan. "Itu bertujuan memaksimalkan 

potensi talenta muda Indonesia, bagi kemajuan sektor ketenagakerjaan dan perekonomian," 

katanya. Menaker Ida Fauziyah mengatakan hal itu terkait bonus demografi yang saat ini 

sedang terjadi di Indonesia. 

 

 

 

 Kementerian Ketenagakerjaan RI saat ini tengah tengah fokus membuat program untuk memaksimalkan 

potensi talenta muda di Indonesia.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, mengatakan 

pengembangan talenta muda merupakan kebijakan strategis untuk menghadapi tantangan terkini bidang 

ketenagakerjaan."Itu bertujuan memaksimalkan potensi talenta muda Indonesia, bagi kemajuan sektor 

ketenagakerjaan dan perekonomian," katanya.Menaker Ida Fauziyah mengatakan hal itu terkait bonus 

demografi yang saat ini sedang terjadi di Indonesia.Menurutnya, hasil sensus penduduk dari Badan Pusat 

Statistik (BPS) pada September 2020 menujukkan 70,72 persen dari 270,20 juta jiwa penduduk Indonesia 

merupakan penduduk usia produktif. Mereka didominasi generasi Gen Z dan milenial.Dan, saat ini 

Indonesia tengah mengalami bonus demografi yang puncaknya diperkirakan terjadi pada tahun 

2030."Untuk memastikan bonus demografi memberikan manfaat, kita harus bisa mengembangkan 

sumber daya generasi milenial untuk menjadi talenta muda yang unggul dan kompetitif," kata Menaker 

Ida Fauziyah.Menaker Ida Fauziyah menyampaikan hal tersebut saat memberikan sambutan Sidang 

Promosi Doktoral Muhammad Aditya Warman, anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, secara 

virtual pada pekan ini.Dalam acara tersebut, Menaker juga menyampaikan bahwa Sidang Promosi 

Doktoral itu bisa menjadi masukan berharga bagi program pengembangan talenta di bidang 

ketenagakerjaan."Sekaligus memberikan sumbangsih penting terhadap dinamika dan perkembangan 
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ilmu pengetahuan di Indonesia," katanya.Dia pun berharap, semoga dengan diraihnya gelar tertinggi 

akademik ini bisa memberikan manfaat mulai dari lingkungan tempat kerja, dunia akademis maupun 

masyarakat umum.Sumber: infopublik 
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Title KSP Dorong Adanya Perlindungan kepada Pekerja Indonesia Author Bara ilyasa 

Media Rrinews Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Positive 

Link http://rri.co.id/humaniora/info-publik/1566458/ksp-dorong-adanya-perlindungan-kepada-

pekerja-indonesia 

Summary Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Fadjar Dwi Wishnuwardhaji mendorong agar 

kementrian Tenaga Kerja melakukan Memorandum of Understanding (MoU) kepada negara 

penerima Pekerja Migran Indonesia (PMI). "MoU ini penting sebagai legalitas perlindungan 

warga kita (Indonesia) yang sedang bekerja diluar negeri," kata Fadjar dalam dialog Pro3 RRI, 

Kamis (04/08/2022). Fadjar melanjutkan, arahan Presiden Joko Widodo dalam melindungi 

warga negara Indonesia yang sedang bekerja diluar negeri sudah sangat tegas. Menurut 

Fadjar, MoU itu dilakukan oleh Kementrian Tenaga Kerja dan juga Kementrian Luar Negeri 

kepada negara lain. 

 

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Fadjar Dwi Wishnuwardhaji mendorong agar kementrian 

Tenaga Kerja melakukan Memorandum of Understanding (MoU) kepada negara penerima Pekerja 

Migran Indonesia (PMI).Menurut Fadjar, MoU itu dilakukan oleh Kementrian Tenaga Kerja dan juga 

Kementrian Luar Negeri kepada negara lain."MoU ini penting sebagai legalitas perlindungan warga kita 

(Indonesia) yang sedang bekerja diluar negeri," kata Fadjar dalam dialog Pro3 RRI, Kamis 

(04/08/2022).Fadjar melanjutkan, arahan Presiden Joko Widodo dalam melindungi warga negara 

Indonesia yang sedang bekerja diluar negeri sudah sangat tegas.Untuk itu, ia meminta agar seluruh 

regulasi yang saat ini sudah ada harus dipatuhi sebelum mengirim PMI ke negara lain."Dari BP2MI, 

Kementrian hingga perusahaan yang menyalurkan juga harus mematuhi seluruh regulasi," katanya.Fadjar 

juga melanjutkan, MoU itu penting tidak hanya dalam perlindungan fisik saja. Tapi, juga melindungi PMI 

dari seluruh aspek seperti upahnya, jam kerja hingga hak-hak lain."MoU ini tak hanya sebagai 

perlindungan fisik saja, tapi juga melindungi hak-hak PMI lainnya," katanya.Selain itu, Fadjar juga 

berharap adanya MoU itu tidak terulang kembali kejadian penyiksaan PMI di Kamboja. 
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Title BSU 2022 Batal Cair Usai 1 Muharram 1444 H? Serta Upaya 

Kemnaker Atasi Pengangguran 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-794055353/bsu-2022-batal-cair-usai-1-

muharram-1444-h-serta-upaya-kemnaker-atasi-pengangguran 

Summary Apakah BSU 2022 batal cair usai 1 Muharram 1444 H? lengkap dengan upaya terbaru dari 

Kemnaker untuk atasi pengangguran. Akankah upaya baru dari Kemnaker tersebut akan 

menyebabkan BSU 2022 batal cair usai 1 Muharram 1444 H?. Salah satu yang tidak 

diharapkan pekerja adalah BSU 2022 batal cair usai 1 Muharram 1444 H. Karena sudah 

sejauh ini, Bantuan Subsidi Upah belum kunjung dicairkan. Sementara Bantuan Subsidi Upah 

ini menjadi dana yang diperuntukan bagi pekerja di sektor pabrik dan terdampak oleh 

Pandemi Covid-19. Mengingat Bantuan Subsidi Upah anggaran tahun 2022 belum juga 

kunjung cair, apakah ada upaya lain dari pemerintah mengenai nasib para pekerja atau 

buruh?. 

 

Apakah BSU 2022 batal cair usai 1 Muharram 1444 H? lengkap dengan upaya terbaru dari Kemnaker 

untuk atasi pengangguran.Akankah upaya baru dari Kemnaker tersebut akan menyebabkan BSU 2022 

batal cair usai 1 Muharram 1444 H?Salah satu yang tidak diharapkan pekerja adalah BSU 2022 batal cair 

usai 1 Muharram 1444 H.Karena sudah sejauh ini, Bantuan Subsidi Upah belum kunjung 

dicairkan.Sementara Bantuan Subsidi Upah ini menjadi dana yang diperuntukan bagi pekerja di sektor 

pabrik dan terdampak oleh Pandemi Covid-19.Mengingat Bantuan Subsidi Upah anggaran tahun 2022 

belum juga kunjung cair, apakah ada upaya lain dari pemerintah mengenai nasib para pekerja atau 

buruh?Diketahui bahwa, Kemnaker memiliki beberapa kendala dalam proses persiapan penyaluran dana 

bantuan bagi pekerja atau buruh ini.Oleh karena itu Menaker sempat menyampaikan untuk tetap 

bersabar soal pencairan Bantuan Subsidi Upah tahun anggaran 2022. 
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Title Direktorat Bina Pengujian K3 Kemnaker RI Gelar Bimtek 

Implementasi SNI dan Pengujian Ergonomi - 

Author Agustus 

Media Koranrakyat.co.id Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Positive 

Link http://koranrakyat.co.id/2022/08/04/direktorat-bina-pengujian-k3-kemnaker-ri-gelar-

bimtek-implementasi-sni-dan-pengujian-ergonomi 

Summary Dr. Fahrul Azwar sebagai Koordinator Pengujian Evaluasi Kompetensi Bidang Ergonomi dan 

Psikologi. Bimtek ini di buka secara langsung oleh Kepala UPTD Balai Hiperkes dan KK sumsel 

BAYU EL HEIKAL, SH dalam kesempatan ini Kepala Balai menyambut baik apa yang di lakukan 

pihak Kementrian Ketenagakerjaan RI agar kegiatan serupa dapat di laksanakan secara intens 

di sumsel khusus nya di palembang. Kegiatan ini di ikuti oleh 17 peserta diantaranya 

Perusahaan, penguji K3 dan dokter hiperkes Narasumber dari Perhimpunan Ergonomi 

Indonesia (PEI), DR. Dalam sambutannya mengatakan Bimtek ini turunan daripada 

Permenaker 05 tahun 2018 tentang keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan kerja. 

 

 

 

Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Emilia, Kamis (4/8/2022) dalam rangka memberikan edukasi dan 

pengetahuan tentang bahaya ergonomi di tempat kerja. Dan untuk menekan kasus kecelakaan kerja dan 

penyakit akibat kerja oleh karena itu diadakan bimtek tersebut. Dr. Fahrul Azwar sebagai Koordinator 

Pengujian Evaluasi Kompetensi Bidang Ergonomi dan Psikologi. Dalam sambutannya mengatakan Bimtek 

ini turunan daripada Permenaker 05 tahun 2018 tentang keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan 

kerja. Bimtek ini di buka secara langsung oleh Kepala UPTD Balai Hiperkes dan KK sumsel BAYU EL HEIKAL, 

SH dalam kesempatan ini Kepala Balai menyambut baik apa yang di lakukan pihak Kementrian 

Ketenagakerjaan RI agar kegiatan serupa dapat di laksanakan secara intens di sumsel khusus nya di 

palembang. Kegiatan ini di ikuti oleh 17 peserta diantaranya Perusahaan, penguji K3 dan dokter hiperkes 

Narasumber dari Perhimpunan Ergonomi Indonesia (PEI), DR. Heri Setiawan, MT selaku korwil PEI 

Sumatera yang juga akademisi di Universitas katolik Musi Charitas Palembang dan DESI KUSWARANI, ST. 

MT akademisi universitas Bina Darma Palembang. 
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Title Bonus Demografi Beri Manfaat Kembangkan SDM Milenial 

yang Unggul dan Kompeten 

Author Anton Aprianto 

Media Infopublik.id Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Positive 

Link http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/655097/bonus-demografi-beri-

manfaat-kembangkan-sdm-milenial-yang-unggul-dan-kompeten 

Summary "Untuk memastikan bahwa bonus demografi memberikan manfaat, maka kita harus bisa 

mengembangkan sumber daya generasi milenial untuk menjadi talenta muda yang unggul 

dan kompetitif," kata Menaker Ida Fauziyah dalam sambutannya pada Sidang Promosi 

Doktoral Muhammad Aditya Warman, anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, 

yang berjudul Model Pengembangan Talenta Unggul dalam Mempersiapkan Pemimpin Masa 

Depan di Era Perubahan secara virtual, Selasa (2/8/2022). Hasil sensus penduduk yang 

dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) September 2020, dari 270,20 juta jiwa penduduk 

Indonesia, 70,72 persen merupakan penduduk usia produktif yang didominasi oleh generasi 

Gen Z dan generasi milenial. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengatakan 

Indonesia tengah mengalami bonus demografi yang puncaknya diperkirakan terjadi pada 

2030. Menaker mengemukakan, Kemnaker tengah fokus untuk membuat program yang 

bertujuan memaksimalkan potensi talenta muda di Indonesia. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengatakan Indonesia tengah mengalami bonus 

demografi yang puncaknya diperkirakan terjadi pada 2030. Hasil sensus penduduk yang dilakukan Badan 

Pusat Statistik (BPS) September 2020, dari 270,20 juta jiwa penduduk Indonesia, 70,72 persen merupakan 

penduduk usia produktif yang didominasi oleh generasi Gen Z dan generasi milenial. "Untuk memastikan 

bahwa bonus demografi memberikan manfaat, maka kita harus bisa mengembangkan sumber daya 

generasi milenial untuk menjadi talenta muda yang unggul dan kompetitif," kata Menaker Ida Fauziyah 

dalam sambutannya pada Sidang Promosi Doktoral Muhammad Aditya Warman, anggota Dewan 

Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, yang berjudul Model Pengembangan Talenta Unggul dalam 

Mempersiapkan Pemimpin Masa Depan di Era Perubahan secara virtual, Selasa (2/8/2022). Menaker 

mengemukakan, Kemnaker tengah fokus untuk membuat program yang bertujuan memaksimalkan 

potensi talenta muda di Indonesia. Pengembangan talenta muda merupakan kebijakan strategis untuk 
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menghadapi tantangan terkini bidang ketenagekrjaan. "Itu bertujuan agar talenta muda Indonesia dapat 

dimaksimalkan potensinya bagi kemajuan sektor ketenagakerjaan dan perekonomian," ucapnya. 

Menaker meyakini Sidang Promosi Doktoral itu dapat menjadi masukan berharga bagi program 

pengembangan talenta di bidang ketenagakerjaan, sekaligus memberikan sumbangsih penting terhadap 

dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. "Semoga dengan diraihnya gelar tertinggi 

akademik ini dapat memberikan manfaat mulai dari lingkungan tempat kerja, dunia akademis maupun 

masyarakat umum," ujarnya. 
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Title Warga Bekasi Keluhkan Syarat Pembuatan Paspor Author Indra Negara 

Media Radar Bekasi Id Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Negative 

Link http://radarbekasi.id/2022/08/04/warga-bekasi-keluhkan-syarat-pembuatan-paspor 

Summary Warga Bekasi yang akan menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sebagai awak kapal 

mengeluhkan rumitnya syarat pembuatan paspor. Keluhan itu sempat disampaikan CPMI 

asal Bekasi Timur, Kota Bekasi, Ivan Abdul Haris (52) yang dibuat kelimpungan dengan 

adanya persyaratan berbeda di Kantor Imigrasi dan Disnaker. Sementara saat mendatangi 

kantor Disnaker Kota Bekasi untuk mendapat surat rekomendasi paspor, ia terkejut saat 

disodori 15 item persyaratan, jauh lebih banyak dari informasi awal. Terpisah, Kepala 

Disnaker Kota Bekasi, Ika Indah Yarti membenarkan belasan dokumen persyaratan yang 

harus dilengkapi oleh Ivan. 

 

 

 

 Warga Bekasi yang akan menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sebagai awak kapal 

mengeluhkan rumitnya syarat pembuatan paspor. Keluhan itu sempat disampaikan CPMI asal Bekasi 

Timur, Kota Bekasi, Ivan Abdul Haris (52) yang dibuat kelimpungan dengan adanya persyaratan berbeda 

di Kantor Imigrasi dan Disnaker.Informasi dari kantor Imigrasi, pihaknya hanya diminta melengkapi enam 

item yang dibutuhkan sebagai persyaratan, merujuk surat edaran Menaker RI.Surat pernyataan dengan 

materai cukup yang menyatakan benar akan bekerja sebagai awak kapal berbendera asing atau 

mencantumkan nama agensi atau pemberi kerja bagi awak kapal perseorangan, salinan Kartu Tanda 

Penduduk Elektronik (KTP El), salinan Basic Safety Training (BST), dan salinan buku pelaut saja.Sementara 

saat mendatangi kantor Disnaker Kota Bekasi untuk mendapat surat rekomendasi paspor, ia terkejut saat 

disodori 15 item persyaratan, jauh lebih banyak dari informasi awal. Belasan daftar item tersebut adalah 

persyaratan untuk mendapat rekomendasi paspor calon pekerja migran anak buah kapal."Ini merepotkan 

banget, dari imigrasi kan diberi tahu persyaratannya enam item, pas di dinas tenaga kerja jadi 15 item," 

katanya, Rabu (3/8).Ivan sontak kaget dan memberikan penjelasan mengenai informasi awal yang ia 

terima. Sementara paspor harus segera selesai, ia diberi waktu sampai hari ini (4/8) untuk mengurus 

paspor bekal ia melaut.Belum lagi untuk melengkapi kartu tanda pencari kerja atau AK 1, ia harus 

melengkapi syarat lain untuk mendapatkannya. Item dan proses pengurusan paspor bertambah. Kemarin 

ia harus maraton berlari dari satu tempat ke tempat lain untuk melengkapi persyaratan supaya bisa pergi 
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bekerja."Karena tadi (kemarin) saya selesai sekitar jam 4, ke kantor kelurahan kan nggak keburu. Jadi 

besok (hari ini) saya harus lengkapi lagi dari kelurahan. Jangan dilupakan kita ini penyumbang devisa loh," 

tambahnya.Terpisah, Kepala Disnaker Kota Bekasi, Ika Indah Yarti membenarkan belasan dokumen 

persyaratan yang harus dilengkapi oleh Ivan. Sesuai dengan ketentuan terbaru yang tertuang dalam surat 

edaran Direktorat Jenderal Pembinaan, Penempatan Tenaga Kerja, dan Perluasan Kesempatan Kerja 

(Dirjen Binapenta dan PKK) Kemenaker RI.Sejak saat itu, ABK atau pelaut tergolong dalam PMI, sehingga 

otomatis menyesuaikan persyaratan seperti layaknya CPMI untuk menerbitkan rekomendasi pembuatan 

paspor. Surat keterangan domisili kata Ika, diperlukan untuk memastikan tempat tinggal dan data CPMI 

yang ada di Kota Bekasi.Perubahan aturan ini diakui oleh Ika membuat pihaknya mendapat protes dari 

awak kapal yang akan berangkat melaut dari Kota Bekasi."Awalnya memang waktu kita menghadapi ABK 

marah-marah semua, saya dulu nggak pernah ngurus ABK. Itu bukan keinginan saya, tapi menjadi 

aturan," paparnya.Ika meyakinkan jika calon awak kapal sudah melengkapi persyaratannya, tidak akan 

ditunda untuk menerbitkan rekomendasi pembuatan paspor. Setiap awak kapal yang telah melengkapi 

persyaratan berhak untuk mendapatkan rekomendasi tersebut.Setelah kewajiban masyarakat dipenuhi, 

maka pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan kepada setiap PMI."Intinya saya pertama 

menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan terhadap adanya aturan ini. Tetapi kami, 

khususnya staff saya adalah hanya menjalankan tugas dan melaksanakan apa yang menjadi aturan pusat, 

tidak ada saya mempersulit," tambahnya. 
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Title Dukung Program MMT, Disnaker Medan Siap Fasilitasi Pelatihan 

SDM 

Author _noname 

Media Lensa Medan Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.lensamedan.co.id/2022/08/dukung-program-mmt-disnaker-medan-siap.html 

Summary Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Medan mengambil peran dalam memastikan 

kesiapan sumber daya alam (SDM) untuk mendukung program Medan Medical Tourism 

(MMT). Pelaksana tugas Kepala Dinas Disnaker Kota Medan, IC Simbolon, mengatakan, 

dukungan itu diwujudkan dengan memfasilitasi SDM baik tenaga medis mau pun non medis 

untuk mendapatkan pelatihan agar mampu memberikan pelayanan yang maksimal terhadap 

pasien. "Ini sebagai cara kita untuk menciptakan lapangan kerja baru khususnya warga Kota 

Medan," katanya. Untuk menguatkan kerja sama itu, Disnaker Kota Medan menggelar rapat 

koordinasi antara Pengurus Medan Medical Tourism dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi 

dan Produktivitas Medan serta turut dihadiri Dinas Pariwisata Kota Medan, RSU Pringadi 

Medan, RSU Pusat H Adam Malik dan Dinas Kesehatan Kota Medan. 

 

Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Medan mengambil peran dalam memastikan kesiapan sumber 

daya alam (SDM) untuk mendukung program Medan Medical Tourism (MMT).Pelaksana tugas Kepala 

Dinas Disnaker Kota Medan, IC Simbolon, mengatakan, dukungan itu diwujudkan dengan memfasilitasi 

SDM baik tenaga medis mau pun non medis untuk mendapatkan pelatihan agar mampu memberikan 

pelayanan yang maksimal terhadap pasien."Dan pelatihan ini merupakan hasil kerja sama kami dengan 

Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di bawah naungan Kementerian Tenaga Kerja," ujar IC 

Simbolon saat dihubungi, Rabu (3/8/2022).Untuk target awal, kata Simbolon, pihaknya akan mengajak 

semua rumah sakit untuk bekerja sama, termasuk juga menjalin kesepakatan agar rumah sakit 

mempekerjakan yang sudah menerima pelatihan."Ini sebagai cara kita untuk menciptakan lapangan kerja 

baru khususnya warga Kota Medan," katanya.Untuk menguatkan kerja sama itu, Disnaker Kota Medan 

menggelar rapat koordinasi antara Pengurus Medan Medical Tourism dengan Balai Besar Pelatihan 

Vokasi dan Produktivitas Medan serta turut dihadiri Dinas Pariwisata Kota Medan, RSU Pringadi Medan, 

RSU Pusat H Adam Malik dan Dinas Kesehatan Kota Medan. 
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Title Kemenkeu sebut 10 kementerian/lembaga hasilkan PNBP 

terbanyak 

Author Astrid Faidlatul 

Habibah 

Media Antara Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.antaranews.com/berita/3037993/kemenkeu-sebut-10-kementerian-lembaga-

hasilkan-pnbp-terbanyak 

Summary "Ini 10 kementerian/lembaga terbesar dengan PNBP terbanyak. Direktur Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian/Lembaga Kementerian Keuangan Wawan Sunarjo 

menyebutkan terdapat 10 K/L yang menghasilkan PNBP terbanyak selama semester I-2022. 

Beberapa mengalami peningkatan dan beberapa ada yang turun," katanya dalam Media 

Briefing di Jakarta, Kamis. Wawan merinci, 10 K/L yang menghasilkan PNBP terbanyak 

meliputi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Rp7 triliun yang naik 15 

persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun lalu Rp6 triliun dan merupakan 33,1 persen 

dari target Rp21 triliun. 

 

Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian/Lembaga Kementerian Keuangan Wawan 

Sunarjo menyebutkan terdapat 10 K/L yang menghasilkan PNBP terbanyak selama semester I-2022. "Ini 

10 kementerian/lembaga terbesar dengan PNBP terbanyak. Beberapa mengalami peningkatan dan 

beberapa ada yang turun," katanya dalam Media Briefing di Jakarta, Kamis. Wawan merinci, 10 K/L yang 

menghasilkan PNBP terbanyak meliputi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Rp7 

triliun yang naik 15 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun lalu Rp6 triliun dan merupakan 33,1 

persen dari target Rp21 triliun. PNBP Kemkominfo tersebut meningkat utamanya dari kenaikan 

pendapatan hak penyelenggaraan telekomunikasi, pendapatan denda dan pendapatan kontribusi 

penyelenggaraan Pos untuk layanan Pos. Kedua adalah Polri sebesar Rp4,2 triliun yang naik 1 persen (yoy) 

dibanding Rp4,1 triliun dan merupakan 45,8 persen dari target Rp9,1 triliun karena peningkatan 

pendapatan pelayanan kepolisian seperti STNK, BPKB dan SIM. Ketiga adalah Kementerian Perhubungan 

sebesar Rp3,6 triliun yang tumbuh 8,5 persen (yoy) dari Rp4,1 triliun dan merupakan 51,6 persen dari 

target Rp6,9 triliun. Kemenhub meningkat karena pendapatan konsesi bidang transportasi seiring 

pembayaran piutang konsesi kebandarudaraan sebesar Rp170 miliar serta peningkatan pendapatan kasa 

navigasi penerbangan dan kepelabuhanan. Keempat adalah Kementerian Hukum dan HAM 

(Kemenkumham) sebesar Rp2,2 triliun yang melonjak 44,5 persen (yoy) dari Rp1,6 triliun dan merupakan 

59,1 persen dari target Rp3,8 triliun karena pendapatan pelayanan dan administrasi hukum seperti 

paspor, visa dan re-entry permit. Kelima adalah Kementerian ATR/BPN Rp1 triliun yang naik 4,3 persen 

(yoy) dari Rp1 triliun dan merupakan 45,3 persen dari target Rp2,2 triliun karena ada pendapatan 

pelayanan pertanahan berbasis elektronik Rp1,05 triliun yang meningkat 10,75 persen (yoy) dari Rp0,95 

triliun. Keenam adalah Kementerian Pertahanan Rp1,4 triliun yang naik 26,6 persen (yoy) dari Rp1,1 

triliun dan merupakan 62,9 persen dari target Rp2,2 triliun karena ada pendapatan jasa kesehatan Rp1,8 

triliun yang meningkat 48,9 persen (yoy) dari Rp0,79 triliun Ketujuh adalah Kementerian Agama Rp1,1 

triliun yang turun 14,5 persen (yoy) dari Rp1,3 triliun dan merupakan 52,2 persen dari target Rp2,1 triliun 

karena pendapatan non layanan Rp0,7 triliun turun 56 persen dari Rp0,39 triliun. Penurunan turut terjadi 

karena layanan pernikahan di luar KUA Rp0,32 triliun turun 3,9 persen (yoy) dari Rp0,33 triliun. Kedelapan 

adalah Kemendikbudristek Rp1,8 triliun yang juga turun 38,7 persen (yoy) dari Rp2,9 triliun dan 
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merupakan 96,3 persen dari target Rp2,9 triliun karena pendapatan non layanan Rp0,62 triliun turun 57,4 

persen dari Rp1,44 triliun. Penurunan pada Kemendikbudristek turut disebabkan oleh pendapatan 

layanan pendidikan Rp1,08 triliun yang turun 16,4 persen dari Rp1,29 triliun akibat alih status enam 

satuan kerja PTN ke PTN BLU. Kesembilan adalah Kementerian Ketenagakerjaan Rp0,9 triliun yang naik 

52,8 persen (yoy) dari Rp0,6 triliun dan merupakan 71,3 persen dari target Rp1,2 triliun karena ada 

pendapatan kompensasi TKA Rp0,8 triliun yang naik 55 persen (yoy) dari Rp0,52 triliun. Terakhir adalah 

Kementerian Kesehatan Rp2,2 triliun yang melonjak hingga 518,7 persen (yoy) dari Rp0,4 triliun dan 

merupakan 360,9 persen dari target Rp0,6 triliun. Lonjakan PNBP Kemenkes tersebut karena adanya 

pendapatan non layanan Rp1,85 triliun yang meningkat 3,08 persen (yoy) dari Rp0,06 triliun atau 

mencapai lebih dari 80 persen dari total realisasi PNBP semester I. Sementara PNBP pada K/L lainnya dan 

BUN sepanjang semester I jika dijumlahkan terealisasi Rp28,2 triliun yang turun 18,4 persen (yoy) dari 

Rp37,8 triliun karena pendapatan premium obligasi yang hanya Rp0,88 triliun anjlok 90,8 persen pada 

2021 Rp9,66 triliun. Secara total PNBP K/L semester I-2022 mencapai Rp53,7 triliun dan masuk ke dalam 

pos PNBP Lainnya yang tercatat mencapai Rp85,1 triliun atau 75,8 persen dari target dan meningkat 19,9 

persen (yoy) dari Rp71 triliun. Selain PNBP K/L, dalam PNBP Lainnya juga terdapat pendapatan penjualan 

hasil tambang Rp28,7 triliun dan pendapatan minyak mentah (DMO) Rp2,7 triliun. 
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Title Kemenkeu sebut 10 kementerian/lembaga hasilkan PNBP 

terbanyak 

Author Mohamad Arief 

Media Newsexplorer.net Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Neutral 

Link http://newsexplorer.net/kemenkeu-sebut-10-kementerian-lembaga-hasilkan-pnbp-

terbanyak-s2887237.html 

Summary "Ini 10 kementerian/lembaga terbesar dengan PNBP terbanyak. Direktur Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian/Lembaga Kementerian Keuangan Wawan Sunarjo 

menyebutkan terdapat 10 K/L yang menghasilkan PNBP terbanyak selama semester I-2022. 

Beberapa mengalami peningkatan dan beberapa ada yang turun," katanya dalam Media 

Briefing di Jakarta, Kamis. Wawan merinci, 10 K/L yang menghasilkan PNBP terbanyak 

meliputi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Rp7 triliun yang naik 15 

persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun lalu Rp6 triliun dan merupakan 33,1 persen 

dari target Rp21 triliun. 

 

Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian/Lembaga Kementerian Keuangan Wawan 

Sunarjo menyebutkan terdapat 10 K/L yang menghasilkan PNBP terbanyak selama semester I-2022."Ini 

10 kementerian/lembaga terbesar dengan PNBP terbanyak. Beberapa mengalami peningkatan dan 

beberapa ada yang turun," katanya dalam Media Briefing di Jakarta, Kamis.Wawan merinci, 10 K/L yang 

menghasilkan PNBP terbanyak meliputi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Rp7 

triliun yang naik 15 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun lalu Rp6 triliun dan merupakan 33,1 

persen dari target Rp21 triliun.PNBP Kemkominfo tersebut meningkat utamanya dari kenaikan 

pendapatan hak penyelenggaraan telekomunikasi, pendapatan denda dan pendapatan kontribusi 

penyelenggaraan Pos untuk layanan Pos.Kedua adalah Polri sebesar Rp4,2 triliun yang naik 1 persen (yoy) 

dibanding Rp4,1 triliun dan merupakan 45,8 persen dari target Rp9,1 triliun karena peningkatan 

pendapatan pelayanan kepolisian seperti STNK, BPKB dan SIM.Ketiga adalah Kementerian Perhubungan 

sebesar Rp3,6 triliun yang tumbuh 8,5 persen (yoy) dari Rp4,1 triliun dan merupakan 51,6 persen dari 

target Rp6,9 triliun.Kemenhub meningkat karena pendapatan konsesi bidang transportasi seiring 

pembayaran piutang konsesi kebandarudaraan sebesar Rp170 miliar serta peningkatan pendapatan kasa 

navigasi penerbangan dan kepelabuhanan.Keempat adalah Kementerian Hukum dan HAM 

(Kemenkumham) sebesar Rp2,2 triliun yang melonjak 44,5 persen (yoy) dari Rp1,6 triliun dan merupakan 

59,1 persen dari target Rp3,8 triliun karena pendapatan pelayanan dan administrasi hukum seperti 

paspor, visa dan re-entry permit.Kelima adalah Kementerian ATR/BPN Rp1 triliun yang naik 4,3 persen 

(yoy) dari Rp1 triliun dan merupakan 45,3 persen dari target Rp2,2 triliun karena ada pendapatan 

pelayanan pertanahan berbasis elektronik Rp1,05 triliun yang meningkat 10,75 persen (yoy) dari Rp0,95 

triliun.Keenam adalah Kementerian Pertahanan Rp1,4 triliun yang naik 26,6 persen (yoy) dari Rp1,1 triliun 

dan merupakan 62,9 persen dari target Rp2,2 triliun karena ada pendapatan jasa kesehatan Rp1,8 triliun 

yang meningkat 48,9 persen (yoy) dari Rp0,79 triliunKetujuh adalah Kementerian Agama Rp1,1 triliun 

yang turun 14,5 persen (yoy) dari Rp1,3 triliun dan merupakan 52,2 persen dari target Rp2,1 triliun karena 

pendapatan non layanan Rp0,7 triliun turun 56 persen dari Rp0,39 triliun.Penurunan turut terjadi karena 

layanan pernikahan di luar KUA Rp0,32 triliun turun 3,9 persen (yoy) dari Rp0,33 triliun.Kedelapan adalah 

Kemendikbudristek Rp1,8 triliun yang juga turun 38,7 persen (yoy) dari Rp2,9 triliun dan merupakan 96,3 
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persen dari target Rp2,9 triliun karena pendapatan non layanan Rp0,62 triliun turun 57,4 persen dari 

Rp1,44 triliun.Penurunan pada Kemendikbudristek turut disebabkan oleh pendapatan layanan 

pendidikan Rp1,08 triliun yang turun 16,4 persen dari Rp1,29 triliun akibat alih status enam satuan kerja 

PTN ke PTN BLU.Kesembilan adalah Kementerian Ketenagakerjaan Rp0,9 triliun yang naik 52,8 persen 

(yoy) dari Rp0,6 triliun dan merupakan 71,3 persen dari target Rp1,2 triliun karena ada pendapatan 

kompensasi TKA Rp0,8 triliun yang naik 55 persen (yoy) dari Rp0,52 triliun.Terakhir adalah Kementerian 

Kesehatan Rp2,2 triliun yang melonjak hingga 518,7 persen (yoy) dari Rp0,4 triliun dan merupakan 360,9 

persen dari target Rp0,6 triliun.Lonjakan PNBP Kemenkes tersebut karena adanya pendapatan non 

layanan Rp1,85 triliun yang meningkat 3,08 persen (yoy) dari Rp0,06 triliun atau mencapai lebih dari 80 

persen dari total realisasi PNBP semester I.Sementara PNBP pada K/L lainnya dan BUN sepanjang 

semester I jika dijumlahkan terealisasi Rp28,2 triliun yang turun 18,4 persen (yoy) dari Rp37,8 triliun 

karena pendapatan premium obligasi yang hanya Rp0,88 triliun anjlok 90,8 persen pada 2021 Rp9,66 

triliun.Secara total PNBP K/L semester I-2022 mencapai Rp53,7 triliun dan masuk ke dalam pos PNBP 

Lainnya yang tercatat mencapai Rp85,1 triliun atau 75,8 persen dari target dan meningkat 19,9 persen 

(yoy) dari Rp71 triliun.Selain PNBP K/L, dalam PNBP Lainnya juga terdapat pendapatan penjualan hasil 

tambang Rp28,7 triliun dan pendapatan minyak mentah (DMO) Rp2,7 triliun. 
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Title 10 kementerian/lembaga hasilkan PNBP terbanyak Author Astrid Faidlatul 

Habibah 

Media Antara Sumbar Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Neutral 

Link http://sumbar.antaranews.com/berita/520697/10-kementerianlembaga-hasilkan-pnbp-

terbanyak 

Summary "Ini 10 kementerian/lembaga terbesar dengan PNBP terbanyak. Com dengan judul: 

Kemenkeu sebut 10 kementerian/lembaga hasilkan PNBP terbanyak. Direktur Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian/Lembaga Kementerian Keuangan Wawan Sunarjo 

menyebutkan terdapat 10 K/L yang menghasilkan PNBP terbanyak selama semester I-2022. 

Beberapa mengalami peningkatan dan beberapa ada yang turun," katanya dalam Media 

Briefing di Jakarta, Kamis. 

 

Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian/Lembaga Kementerian Keuangan Wawan 

Sunarjo menyebutkan terdapat 10 K/L yang menghasilkan PNBP terbanyak selama semester I-2022."Ini 

10 kementerian/lembaga terbesar dengan PNBP terbanyak. Beberapa mengalami peningkatan dan 

beberapa ada yang turun," katanya dalam Media Briefing di Jakarta, Kamis.Wawan merinci, 10 K/L yang 

menghasilkan PNBP terbanyak meliputi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Rp7 

triliun yang naik 15 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun lalu Rp6 triliun dan merupakan 33,1 

persen dari target Rp21 triliun.PNBP Kemkominfo tersebut meningkat utamanya dari kenaikan 

pendapatan hak penyelenggaraan telekomunikasi, pendapatan denda dan pendapatan kontribusi 

penyelenggaraan Pos untuk layanan Pos.Kedua adalah Polri sebesar Rp4,2 triliun yang naik 1 persen (yoy) 

dibanding Rp4,1 triliun dan merupakan 45,8 persen dari target Rp9,1 triliun karena peningkatan 

pendapatan pelayanan kepolisian seperti STNK, BPKB dan SIM.Ketiga adalah Kementerian Perhubungan 

sebesar Rp3,6 triliun yang tumbuh 8,5 persen (yoy) dari Rp4,1 triliun dan merupakan 51,6 persen dari 

target Rp6,9 triliun.Kemenhub meningkat karena pendapatan konsesi bidang transportasi seiring 

pembayaran piutang konsesi kebandarudaraan sebesar Rp170 miliar serta peningkatan pendapatan kasa 

navigasi penerbangan dan kepelabuhanan.Keempat adalah Kementerian Hukum dan HAM 

(Kemenkumham) sebesar Rp2,2 triliun yang melonjak 44,5 persen (yoy) dari Rp1,6 triliun dan merupakan 

59,1 persen dari target Rp3,8 triliun karena pendapatan pelayanan dan administrasi hukum seperti 

paspor, visa dan re-entry permit.Kelima adalah Kementerian ATR/BPN Rp1 triliun yang naik 4,3 persen 

(yoy) dari Rp1 triliun dan merupakan 45,3 persen dari target Rp2,2 triliun karena ada pendapatan 

pelayanan pertanahan berbasis elektronik Rp1,05 triliun yang meningkat 10,75 persen (yoy) dari Rp0,95 

triliun.Keenam adalah Kementerian Pertahanan Rp1,4 triliun yang naik 26,6 persen (yoy) dari Rp1,1 triliun 

dan merupakan 62,9 persen dari target Rp2,2 triliun karena ada pendapatan jasa kesehatan Rp1,8 triliun 

yang meningkat 48,9 persen (yoy) dari Rp0,79 triliunKetujuh adalah Kementerian Agama Rp1,1 triliun 

yang turun 14,5 persen (yoy) dari Rp1,3 triliun dan merupakan 52,2 persen dari target Rp2,1 triliun karena 

pendapatan non layanan Rp0,7 triliun turun 56 persen dari Rp0,39 triliun.Penurunan turut terjadi karena 

layanan pernikahan di luar KUA Rp0,32 triliun turun 3,9 persen (yoy) dari Rp0,33 triliun.Kedelapan adalah 

Kemendikbudristek Rp1,8 triliun yang juga turun 38,7 persen (yoy) dari Rp2,9 triliun dan merupakan 96,3 

persen dari target Rp2,9 triliun karena pendapatan non layanan Rp0,62 triliun turun 57,4 persen dari 

Rp1,44 triliun.Penurunan pada Kemendikbudristek turut disebabkan oleh pendapatan layanan 
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pendidikan Rp1,08 triliun yang turun 16,4 persen dari Rp1,29 triliun akibat alih status enam satuan kerja 

PTN ke PTN BLU.Kesembilan adalah Kementerian Ketenagakerjaan Rp0,9 triliun yang naik 52,8 persen 

(yoy) dari Rp0,6 triliun dan merupakan 71,3 persen dari target Rp1,2 triliun karena ada pendapatan 

kompensasi TKA Rp0,8 triliun yang naik 55 persen (yoy) dari Rp0,52 triliun.Terakhir adalah Kementerian 

Kesehatan Rp2,2 triliun yang melonjak hingga 518,7 persen (yoy) dari Rp0,4 triliun dan merupakan 360,9 

persen dari target Rp0,6 triliun.Lonjakan PNBP Kemenkes tersebut karena adanya pendapatan non 

layanan Rp1,85 triliun yang meningkat 3,08 persen (yoy) dari Rp0,06 triliun atau mencapai lebih dari 80 

persen dari total realisasi PNBP semester I.Sementara PNBP pada K/L lainnya dan BUN sepanjang 

semester I jika dijumlahkan terealisasi Rp28,2 triliun yang turun 18,4 persen (yoy) dari Rp37,8 triliun 

karena pendapatan premium obligasi yang hanya Rp0,88 triliun anjlok 90,8 persen pada 2021 Rp9,66 

triliun.Secara total PNBP K/L semester I-2022 mencapai Rp53,7 triliun dan masuk ke dalam pos PNBP 

Lainnya yang tercatat mencapai Rp85,1 triliun atau 75,8 persen dari target dan meningkat 19,9 persen 

(yoy) dari Rp71 triliun.Selain PNBP K/L, dalam PNBP Lainnya juga terdapat pendapatan penjualan hasil 

tambang Rp28,7 triliun dan pendapatan minyak mentah (DMO) Rp2,7 triliun.Berita ini telah tayang di 

Antaranews. com dengan judul: Kemenkeu sebut 10 kementerian/lembaga hasilkan PNBP terbanyak 
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Title Lowongan Kerja Bank Muamalat Indonesia Bulan Agustus 

2022, Daftar Sekarang! 

Author Pt. Viva Media Baru 

- Viva 

Media Jabar Ekspres Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Neutral 

Link http://jabarekspres.com/berita/2022/08/04/lowongan-kerja-bank-muamalat-indonesia-

bulan-agustus-2022-daftar-sekarang 

Summary Demikianlah informasi mengenai loker Bank Muamalat Indonesia bulan Agustus 2022, 

semoga berhasil!. Berikut ini info loker Bank Muamalat Indonesia ( BMI ) yang sedang 

membuka lowongan kerja untuk SMA Sederajat. Bank Muamalat Indonesia merupakan 

perusahaan publik yang sahamnya tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia ( BEI ) dan secara 

resmi beroperasi sebagai Bank Devisa sejak tanggal 27 Oktober 1994. Lalu, kini Bank 

Muamalat Indonesia sedang membuka loker atau lowongan kerja untuk formasi yang Branch 

Sales Officer 

 

Berikut ini info loker Bank Muamalat Indonesia ( BMI ) yang sedang membuka lowongan kerja untuk SMA 

Sederajat. Tertarik mencobanya?Bank Muamalat Indonesia merupakan perusahaan publik yang 

sahamnya tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia ( BEI ) dan secara resmi beroperasi sebagai Bank Devisa 

sejak tanggal 27 Oktober 1994.BMI kian melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor 

cabangnya tidak hanya di seluruh Indonesia, akan tetapi juga di luar negeri.Lalu, kini Bank Muamalat 

Indonesia sedang membuka loker atau lowongan kerja untuk formasi yang Branch Sales Officer ( BSO 

)Apa saja persyaratan yang harus setiap pelamar penuhi? Kemudian bagaimana cara daftar loker atau 

lowongan kerja Bank Muamalat Indonesia?Seperti Jawa Barat Ekspres rangkum dari berbagai sumber, ini 

penjelasannya.Melalui akun resmi Instagramnya, Kemnaker mengumumkan loker atau lowongan kerja 

Bank Muamalat Indonesia."Bank Muamalat Indonesia membuka kesempatan bagimu untuk mengisi 

berbagai formasi yang tersedia," tulis akun Instagram Kemnaker. Melakukan penjualan produk 

Multiguna, KPR, Tabungan dan Porsi Haji.Bagi SMA sederajat yang tertarik untuk mendaftar loker atau 

lowongan kerja Bank Muamalat Indonesia, kunjungi Website dnm.recruitment@bankmuamalat.co.id 

atau bisa juga di Link IniDemikianlah informasi mengenai loker Bank Muamalat Indonesia bulan Agustus 

2022, semoga berhasil! 
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Title KEMENKEU : SEBUT 10 KEMENTERIAN/LEMBAGA HASILKAN PNBP 

TERBANYAK. 

Author _noname 

Media Iqplus Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-kemenkeu---sebut-10-kementerian-

lembaga-hasilkan-pnbp-terbanyak,15115438.html 

Summary "Ini 10 kementerian/lembaga terbesar dengan PNBP terbanyak. Direktur Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian/Lembaga Kementerian Keuangan Wawan Sunarjo 

menyebutkan terdapat 10 K/L yang menghasilkan PNBP terbanyak selama semester I-2022. 

Beberapa mengalami peningkatan dan beberapa ada yang turun," katanya dalam Media 

Briefing di Jakarta, Kamis.  

 

Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian/Lembaga Kementerian Keuangan Wawan 

Sunarjo menyebutkan terdapat 10 K/L yang menghasilkan PNBP terbanyak selama semester I-2022."Ini 

10 kementerian/lembaga terbesar dengan PNBP terbanyak. Beberapa mengalami peningkatan dan 

beberapa ada yang turun," katanya dalam Media Briefing di Jakarta, Kamis.Wawan merinci, 10 K/L yang 

menghasilkan PNBP terbanyak meliputi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Rp7 

triliun yang naik 15 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun lalu Rp6 triliun dan merupakan 33,1 

persen dari target Rp21 triliun.PNBP Kemkominfo tersebut meningkat utamanya dari kenaikan 

pendapatan hak penyelenggaraan telekomunikasi, pendapatan denda dan pendapatan kontribusi 

penyelenggaraan Pos untuk layanan Pos.Kedua adalah Polri sebesar Rp4,2 triliun yang naik 1 persen (yoy) 

dibanding Rp4,1 triliun dan merupakan 45,8 persen dari target Rp9,1 triliun karena peningkatan 

pendapatan pelayanan kepolisian seperti STNK, BPKB dan SIM.Ketiga adalah Kementerian Perhubungan 

sebesar Rp3,6 triliun yang tumbuh 8,5 persen (yoy) dari Rp4,1 triliun dan merupakan 51,6 persen dari 

target Rp6,9 triliun.Keempat adalah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebesar Rp2,2 

triliun yang melonjak 44,5 persen (yoy) dari Rp1,6 triliun dan merupakan 59,1 persen dari target Rp3,8 

triliun karena pendapatan pelayanan dan administrasi hukum seperti paspor, visa dan re-entry 

permit.Kelima adalah Kementerian ATR/BPN Rp1 triliun yang naik 4,3 persen (yoy) dari Rp1 triliun dan 

merupakan 45,3 persen dari target Rp2,2 triliun karena ada pendapatan pelayanan pertanahan berbasis 

elektronik Rp1,05 triliun yang meningkat 10,75 persen (yoy) dari Rp0,95 triliun.Keenam adalah 

Kementerian Pertahanan Rp1,4 triliun yang naik 26,6 persen (yoy) dari Rp1,1 triliun dan merupakan 62,9 

persen dari target Rp2,2 triliun karena ada pendapatan jasa kesehatan Rp1,8 triliun yang meningkat 48,9 

persen (yoy) dari Rp0,79 triliunKetujuh adalah Kementerian Agama Rp1,1 triliun yang turun 14,5 persen 

(yoy) dari Rp1,3 triliun dan merupakan 52,2 persen dari target Rp2,1 triliun karena pendapatan non 

layanan Rp0,7 triliun turun 56 persen dari Rp0,39 triliun.Kedelapan adalah Kemendikbudristek Rp1,8 

triliun yang juga turun 38,7 persen (yoy) dari Rp2,9 triliun dan merupakan 96,3 persen dari target Rp2,9 

triliun karena pendapatan non layanan Rp0,62 triliun turun 57,4 persen dari Rp1,44 triliun.Kesembilan 

adalah Kementerian Ketenagakerjaan Rp0,9 triliun yang naik 52,8 persen (yoy) dari Rp0,6 triliun dan 

merupakan 71,3 persen dari target Rp1,2 triliun karena ada pendapatan kompensasi TKA Rp0,8 triliun 

yang naik 55 persen (yoy) dari Rp0,52 triliun.Terakhir adalah Kementerian Kesehatan Rp2,2 triliun yang 

melonjak hingga 518,7 persen (yoy) dari Rp0,4 triliun dan merupakan 360,9 persen dari target Rp0,6 

triliun 
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Title Mengapa BSU 2022 Belum Cair Awal Agustus? Simak 3 Alasan 

Ini! 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Negative 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-794055957/mengapa-bsu-2022-belum-cair-awal-

agustus-simak-3-alasan-ini 

Summary Simak, inilah 3 alasan mengapa BSU 2022 belum cair usai 1 Muharram 1444 H. Untuk 

memastikan Bantuan Subsidi Upah cair atau tidak, silahkan cek BSU 2022 di 

bsu.kemnaker.go.id. Sudah lama dinanti, kabar dari BSU 2022 dari pemerintah namun 

nyatanya hingga awal Agustus ini belum ada pernyataan langsung perihal ini. Mengapa BSU 

2022 belum cair awal Agustus? Berkaitan dengan hal tersebut, nyatanya ada penyebab dan 

kendala yang mendasari Kemnaker belum mencairkan dana bantuan tersebut. Bantuan 

Subsidi Upah anggaran tahun 2022 merupakan dana bantuan yang diberikan oleh 

pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan untuk para pekerja yang terdampak 

pandemi. 

 

 

 

Mengapa BSU 2022 belum cair awal Agustus? Simak, inilah 3 alasan mengapa BSU 2022 belum cair usai 

1 Muharram 1444 H.Untuk memastikan Bantuan Subsidi Upah cair atau tidak, silahkan cek BSU 2022 di 

bsu.kemnaker.go.id.Sudah lama dinanti, kabar dari BSU 2022 dari pemerintah namun nyatanya hingga 

awal Agustus ini belum ada pernyataan langsung perihal ini.Berkaitan dengan hal tersebut, nyatanya ada 

penyebab dan kendala yang mendasari Kemnaker belum mencairkan dana bantuan tersebut.Bantuan 

Subsidi Upah anggaran tahun 2022 merupakan dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan untuk para pekerja yang terdampak pandemi.Dana tersebut akan 

disalurkan kepada 8,8 juta jiwa pekerja.Jumlahnya Rp500 ribu yang nantinya akan diberikan secara 

langsung selama dua bulan, yang mana juga besaran totalnya adalah Rp1 juta untuk dua bulan.Namun 

hingga pertengahan akhir Juli dan awal Agustus 2022 dana tersebut belum juga disalurkan. 
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Title Minta Diakui UU Ketenagakerjaan, Pekerja Rumahan Gugat ke 

MK - suryapagi.com 

Author Ester Minar 

Media Suryapagi.com Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Negative 

Link http://suryapagi.com/2022/08/04/minta-diakui-uu-ketenagakerjaan-pekerja-rumahan-

gugat-ke-mk 

Summary Para 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. 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. 

 

 

 

 Para 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).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 
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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 

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. (SP) 
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Title Ada Lowongan Nih! Pemprov Jawa Tengah dan Kemnaker Gelar 

"Virtual Job Fair" - Fokus Banyumas 

Author Custom Css 

Media Fokusbanyumas.id Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Positive 

Link http://fokusbanyumas.id/ada-lowongan-nih-pemprov-jateng-dan-kemnaker-gelar-virtual-

job-fair 

Summary Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) RI 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 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.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," ujar 

Ardi dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (4/8/2022).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 banyak dan berlimpahnya potensi tenaga 
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kerja.Menurut data 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 Tutupi Kesalahan dengan Pampang Simbol Negara untuk 

Pencitraan dalam setiap Pelepasan PMI ke Korsel 

Author Suaralpkpk.Com 

Media Suara Lp Kpk Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Negative 

Link http://suaralpkpk.com/tutupi-kesalahan-dengan-pampang-simbol-negara-untuk-

pencitraan-dalam-setiap-pelepasan-pmi-ke-korsel 

Summary Komisi Nasional Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (Komnas LP-KPK) 

menilai bahwa kesalahan yang 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.  

 

 

 

Kegiatan Posyandu Desa Brani Kulon Kecamatan Maron bertempat di Pendopo Desa Brani 

KulonJakarta,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 telah ditegur 

oleh komisi IX DPR-RI pada Rapat Dengar Pendapat 8 Juni 2022 lalu untuk di Revisi dan mencabut seluruh 

keputusan kepala BP2MI.Komisi Nasional Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan 

(Komnas LP-KPK) menilai bahwa kesalahan yang dilakukan Kepala BP2MI Beny Rhamdani Diduga sengaja 

ditutupi dengan Blow Up pelepasan PMI program G to G ke Korea Selatan, bahkan terkesan menjilat 
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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.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.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.Seharusnya Anggota Komisi IX DPR-RI Irma Suryani Chaniago 

melaksanakan fungsi pengawasan dan mendorong untuk penempatan PMI G to G sudah harus bebas 

biaya penempatan sesuai amanat Pasal 30 UU No. 18 Tahun 2017 yang selama ini belum dilaksanakan 

BP2MI.Irma juga harus mendorong dan mengawasi hasil Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR-RI 

Melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang 18 Tahun 2017 Pasal 30 tentang 

pelaksanaan pembebasan biaya penempatan."Penempatan G to G yang dilepas sebanyak 200 hingga 300 

PMI bukanlah hal yang luar biasa, karena sudah sejak zamannya Jumhur Hidayat,Pak Gatot, dan Nusron 

Wahid juga lebih banyak dari saat ini. Jadi jangan terjebak angin surga Dapil luar negeri untuk 2024, tidak 

ada itu," ujar Amri Piliang Wasekjen 1 Komnas LP-KPK."Justru yang harus diperjuangkan oleh Komisi IX 

DPR-RI seharusnya revisi Perka BP2MI No.09 Tahun 2020 yang mengurai 14 komponen biaya 

penempatan untuk 10 jabatan menjadi beberapa cluster yaitu Cluster Dokumen Jatidiri yang telah diatur 

pembiayaannya oleh Permendagri, Cluster Biaya Pelatihan dan Sertifikasi yang telah diatur oleh Pasal 39, 

40, 41 yang menjadi kewenangan Kemnaker, serta Cluster Biaya Penempatan yang menjadi beban 

Pemberi Kerja/majikan yang ditunggu-tunggu oleh pihak Teto Taiwan, Singapura dan Hongkong agar 

proses legislasi Visa kerja dan kontrak kerja dapat kembali berjalan sebagaimana mestinya," jelasnya ( 

tim/red) 
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Title Ini daftar 10 kementerian/lembaga yang menghasilkan 

PNBP terbanyak 

Author Astrid Faidlatul 

Habibah 

Media Antara Kalteng Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Neutral 

Link http://kepri.antaranews.com/berita/126409/ini-daftar-10-kementerianlembaga-yang-

menghasilkan-pnbp-terbanyak 

Summary Com dengan judul: Kemenkeu sebut 10 kementerian/lembaga hasilkan PNBP terbanyak. 

Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian/Lembaga Kementerian 

Keuangan Wawan Sunarjo menyebutkan terdapat 10 K/L yang menghasilkan PNBP 

terbanyak selama semester I-2022. Berikut daftarnya. Pertama, Kementerian Komunikasi 

dan Informatika (Kemkominfo) Rp7 triliun yang naik 15 persen (yoy) dibandingkan periode 

sama tahun lalu Rp6 triliun. 

 

Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian/Lembaga Kementerian Keuangan Wawan 

Sunarjo menyebutkan terdapat 10 K/L yang menghasilkan PNBP terbanyak selama semester I-2022. 

Berikut daftarnya.Pertama, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Rp7 triliun yang naik 

15 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun lalu Rp6 triliun. Peningkatan didorong kenaikan 

pendapatan hak penyelenggaraan telekomunikasi, pendapatan denda dan pendapatan kontribusi 

penyelenggaraan Pos untuk layanan Pos.Kedua adalah Polri sebesar Rp4,2 triliun yang naik 1 persen (yoy) 

dibanding Rp4,1 triliun karena peningkatan pendapatan pelayanan kepolisian seperti STNK, BPKB dan 

SIM.Ketiga adalah Kementerian Perhubungan sebesar Rp3,6 triliun yang tumbuh 8,5 persen (yoy) dari 

Rp4,1 triliun.Keempat adalah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebesar Rp2,2 triliun yang 

melonjak 44,5 persen (yoy) dari Rp1,6 triliun.Kelima adalah Kementerian ATR/BPN Rp1 triliun yang naik 

4,3 persen (yoy) dari Rp1 triliun.Keenam adalah Kementerian Pertahanan Rp1,4 triliun yang naik 26,6 

persen (yoy) dari Rp1,1 triliun.Ketujuh adalah Kementerian Agama Rp1,1 triliun yang turun 14,5 persen 

(yoy) dari Rp1,3 triliun.Kedelapan adalah Kemendikbudristek Rp1,8 triliun yang juga turun 38,7 persen 

(yoy) dari Rp2,9 triliun.Kesembilan adalah Kementerian Ketenagakerjaan Rp0,9 triliun yang naik 52,8 

persen (yoy) dari Rp0,6 triliun.Terakhir adalah Kementerian Kesehatan Rp2,2 triliun yang melonjak hingga 

518,7 persen (yoy) dari Rp0,4 triliun. Lonjakan PNBP Kemenkes tersebut karena adanya pendapatan non 

layanan Rp1,85 triliun yang meningkat 3,08 persen (yoy) dari Rp0,06 triliun atau mencapai lebih dari 80 

persen dari total realisasi PNBP semester I.Berita ini telah tayang di Antaranews. com dengan judul: 

Kemenkeu sebut 10 kementerian/lembaga hasilkan PNBP terbanyakKomentar 
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Title Job Fair Hari Pertama, Ribuan Pencaker Terdaftar Author Redaksi Metro 

Media Koran Metro Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.koran-metro.com/2022/08/04/job-fair-hari-pertama-ribuan-pencaker-

terdaftar 

Summary Hal ini terlihat pada pembukaan Job Fair Virtual 2022 Provinsi Sulawesi Utara yang dibuka 

Asisten III Drs Gamy Kawatu di Luwansa Hotel Manado, Rabu (03/08). Asisten III Pemprov 

Sulawesi Utara, Asiano Gamy Kawatu menyampaikan apresiasi dan Terima kasih kepada 

Pusat Pasar Kerja Kemenaker yang mau bersinergi dengan Pemprov Sulawesi Utara Job Fair 

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

Tercatat hari pertama hingga pukul 10.00 Wita sudah 1.145 pencari kerja (Pencaker) yang 

terdaftar. Program Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulawesi Utara) Olly Dondokambey SE 

bersama Wakil Gubernur Drs Steven Kandouw (OD-SK) dalam menurunkan angka 

pengangguran menuai hasil positif. 

 

 

 

 Program Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulawesi Utara) Olly Dondokambey SE bersama Wakil 

Gubernur Drs Steven Kandouw (OD-SK) dalam menurunkan angka pengangguran menuai hasil positif. Hal 

ini terlihat pada pembukaan Job Fair Virtual 2022 Provinsi Sulawesi Utara yang dibuka Asisten III Drs 

Gamy Kawatu di Luwansa Hotel Manado, Rabu (03/08). Tercatat hari pertama hingga pukul 10.00 Wita 

sudah 1.145 pencari kerja (Pencaker) yang terdaftar. Hadir dalam kegiatan ini 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. Sementara ini khusus di Sulawesi Utara sudah tersedia 97 lowongan 

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

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

kepada Pusat Pasar Kerja Kemenaker yang mau bersinergi dengan Pemprov Sulawesi Utara Job 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 
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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," terang 

Kawatu. Katanya lebih diutamakan tenaga kerja asal Sulawesi Utara, namun yang sifatnya membutuhkan 

skil khusus bisa rekrut dari luar. 
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Title PT Adhi Kartiko Pratama Raih Penghargaan K3 Tahun 

2022 Bidang Penanganan Covid-19 dari Menaker RI 

Author Redaksilihat Semua 

Artikel 

Media Floresku.com Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Positive 

Link http://floresku.com/read/pt-adhi-kartiko-pratama-raih-penghargaan-k-3-tahun-2022-

bidang-penanganan-covid-19-dari-menaker-ri 

Summary - PT Adhi Kartiko Pratama (AKP), perusahaan tambang nikel yang beroperasi di wilayah 

Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi tiga besar dari 29 perusahaan yang meraih Piagam 

Penghargaan K3 Tahun 2022 dalam Bidang Penanganan Covid- 19, dari Menteri Tenaga Kerja 

RI (Menaker). Mengutip Tambang.co.id, Dirut PT AKP Ense da Cunha Solapung 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah, secara khusus kepada Menaker RI 

dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara atas apresiasi dalam 

bentuk Piagam Penghargaan K3 Tahun 2022 tersebut. JAKARTA (Floresku.com) Piagam 

perhargaan yang diserahkan oleh Kadisnakertrans Provinsi Sultra L.M. Ali Haswandy diterima 

langsung Direktur Utama PT AKP Ense da Cunha Solapung, bersamaan dengan acara 

Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dilaksanakan Kendari, Senin (1/8). 

 

JAKARTA (Floresku.com) - PT Adhi Kartiko Pratama (AKP), perusahaan tambang nikel yang beroperasi di 

wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi tiga besar dari 29 perusahaan yang meraih Piagam 

Penghargaan K3 Tahun 2022 dalam Bidang Penanganan Covid - 19, dari Menteri Tenaga Kerja RI 

(Menaker).Piagam perhargaan yang diserahkan oleh Kadisnakertrans Provinsi Sultra L.M. Ali Haswandy 

diterima langsung Direktur Utama PT AKP Ense da Cunha Solapung, bersamaan dengan acara Sosialisasi 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dilaksanakan Kendari, Senin (1/8). Terkait Unjuk Rasa 

Kenaikan Tiket ke TNK, Senator Angelo Wake Kako Minta Polisi Tidak Represif Proyek AMB di Desa Nanga 

Labang, Matim Mubazir, Pipa Meteran RusakMengutip Tambang.co.id, Dirut PT AKP Ense da Cunha 

Solapung menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah, secara khusus kepada Menaker RI dan 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara atas apresiasi dalam bentuk Piagam 

Penghargaan K3 Tahun 2022 tersebut."Terima kasih kami sampaikan kepada Pemerintah, secara khusus 

Menaker dan Tim Kementerian Tenaga Kerja serta Tim Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Sultra. Dan tentunya, Alhamdulillah berkat kerjasama semua team akhirnya AKP dapat penghargaan K3 

dalam hal Penanganan COVID-19. Semoga ini jadi awal yang baik buat penghargaan lainnya dalam proses 

penetapan kaidah pertambangan yang baik, "good mining practice" sebagaimana tuntutan Undang-

Undang Pertambangan," ujar Ense, pria kelahiran Kampung Sikka, Kabupaten Sikka itu.Sementara itu 

dalam sambutannya, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara,LM.Ali 

Haswandy, menegaskan pelaksanaan kegiatan sosialisasi norma K3 bertujuan untuk memberikan 

pencerahahan dan pemahaman akan pentingnya mengetahui dan memahami norma keselamatan dan 

kesehatan kerja dalam melaksanakan aktivitas atau pekerjaan. Hal tersebut guna memperoleh jaminan 

ketenangan bekerja bagi pekerja dan ketenangan berusaha bagi pengusaha,sehingga antara keduanya 

terlindungi dengan aturan-aturan ketenagakerjaan yang berlaku."Hal ini berdampak apabila penerapan 

norma K3 buruk, berarti akan menyebabkan penurunan produktifitas dan kemungkinan terjadinya 

kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja lebih besar. Tentu saja dapat menimbulkan kerugian yang 

besar baik secara langsung maupun tidak langsung," ungkap Ali.Dikatakan, revolusi industri yang sedang 
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berlangsung saat ini dapat menjadi peluang dan pendorong dunia usaha untuk meningkatkan begrbagai 

upaya agar produksi tetap dapat bersaing dan menjamin kelangsungan usaha. Sekaligus menjadi 

ancaman bila kita tidak mempersiapkan diri dari seluruh aspek kehidupan berbagngsa dan bernegara 

khususnya dalam pelaksanaan dan penerapan norma K3 di tempat usaha dan tempat bekerja."Saya 

berharap kepada semua pelaku usaha di tempat kerja hendaknya kita tingkatkan pelaksanaan penerapan 

norma K3 sehingga bentuk potensi bahaya yang ada di tempat kerja dapat dicegah," imbuhnya.Lanjut 

dia, dengan demikian maka tercipta kondisi lingkungan yang aman,sehat,dan proses produksi lancar 

sehingga dapat menekan angka kecelakaan kerja sampai nihil kecelakaan (zero accident) bisa 

terwujud."Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini pelaksanaan Norma K3 belum mendapatkan 

perhatian yang memadai dari berbagai masyarakat Industri (Pekerja dan Pengusaha) dimana pelaksanaan 

program K3 sering terhambat oleh berbagai kehendak misalnya masih lemahnya pelaksanaan,kesadaran 

dan kedisiplinan baik dari unsur pengusaha maupun pekerjanya," kata dia.Ali pun mengatakan agar 

perusahaan lebih menjamin penerapan norma K3 secara meluas, dan terus menerus maka diperlukan 

suatu tekad dan kemauan demi terlaksananya penerapan norma K3. Sebab, lanjut dia, program tersebut 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bisnis penambangan. "Selamat mengikuti kegiatan ini 

dengan sebaik-baiknya.berperan nyata dalam mendukung terwujudnya pelaksanaan norma keselamatan 

dan Kesehatan Kerja khususnya di tempat kerja masing-masing," pungkasnya. (Silvia ). 
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Title Pimpin Rapat Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Esktrem, 

Ini Pesan Wapres 

Author _noname 

Media Nusakini.com Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Neutral 

Link http://nusakini.com/news/pimpin-rapat-percepatan-penanggulangan-kemiskinan-esktrem-

ini-pesan-wapres 

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). 

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan 

Kemiskinan Ekstrem (PPKE) telah ditandatangani Presiden Joko Widodo. 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. 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. 

 

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 
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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 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 Wow, Pemprov Jawa Tengah dan Kemnaker RI Gelar "Virtual Job 

Fair", Ada 280 Lowongan 

Author _noname 

Media Nusakini.com Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Neutral 

Link http://nusakini.com/news/wow-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 

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 Kemacetan Jakarta Menggila, Polisi Usul Jam Kerja Lebih Siang Author Ferry Sandi 

Media Cnbc Indonesia Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.cnbcindonesia.com/news/20220804123621-4-361077/kemacetan-jakarta-

menggila-polisi-usul-jam-kerja-lebih-siang 

Summary Pekerja di DKI Jakarta harus bersiap dengan aturan baru bekerja mulai siang hari. Pasalnya, 

pihak kepolisian, Polda Metro Jaya dikabarkan tengah mengajak rembuk berbagai pihak 

terkait untuk menggolkan rencana pemberlakuan jam kerja siang akibat kemacetan lalu 

lintas di Jakarta. "Kemarin tanggal 1 Agustus diundang Dirlantas untuk membicarakan di 

Polda Metro, hadir perwakilan Kementerian Tenaga Kerja, Menteri PAN dan Reformasi 

Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Pemda DKI, dan Apindo. Diajak bicara gimana 

mengurai kemacetan di DKI yang selama ini nggak terkendali walau ganjil genap dijalankan. 

 

Pekerja di DKI Jakarta harus bersiap dengan aturan baru bekerja mulai siang hari. Pasalnya, pihak 

kepolisian, Polda Metro Jaya dikabarkan tengah mengajak rembuk berbagai pihak terkait untuk 

menggolkan rencana pemberlakuan jam kerja siang akibat kemacetan lalu lintas di Jakarta."Kemarin 

tanggal 1 Agustus diundang Dirlantas untuk membicarakan di Polda Metro, hadir perwakilan 

Kementerian Tenaga Kerja, Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Pemda 

DKI, dan Apindo. Diajak bicara gimana mengurai kemacetan di DKI yang selama ini nggak terkendali walau 

ganjil genap dijalankan. Ada wacana mengubah jam kerja," kata wakil Ketua Apindo DKI Nurjaman kepada 

CNBC Indonesia, Kamis (4/8/22).Namun, kebijakan baru ini menghadapi sejumlah tantangan, misalnya 

dukungan transportasi yang memadai. Pemerintah perlu menambah armada di jam-jam malam, dimana 

saat ini armada tersebut mulai berkurang."Kalau ditarik ke jam 12 masuk pertama, itu jam berapa balik 

ke sananya, jam 8, apa siap Pemda menyiapkan transportasi dari awal sampai akhir, butuh dipikirkan," 

kata Nurjaman.Selain itu, ada kekhawatiran dari pelaku usaha bahwa produktivitas karyawan bakal 

berkurang, dimana biasanya jam-jam malam hanya menyisakan sedikit tenaga untuk 

bekerja."Produktivitas berkurang, kedua tingkat kesehatan karyawan, ketiga gimana keamanan 

karyawan, gimana kenyamanan karyawan, itu perlu dipertimbangkan," katanya.Sebelumnya, Wakil 

Direktur Lalu Lintas (Wadirlantas) Polda Metro Jaya AKBP Rusdy Pramana mengatakan, pengaturan jam 

kerja bagi para pekerja di ibu kota untuk mengurangi kemacetan masih sebatas usulan dan harus 

dipikirkan matang.Menurut dia, internal kepolisian masih membahas wacana pengaturan jam kerja. 

Selanjutnya akan meminta masukan dari pihak-pihak terkait."Langkah-langkah koordinasi sudah 

dilakukan. Ini tentunya ditindaklanjuti. Contohnya minggu depan kami akan rapat dan mengundang 

pihak-pihak terkait," ujar Rusdy kepada wartawan, belum lama ini. 
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Title Pekerja Somasi Perusahaan Pembeli Besi Tua Hibah Freeport 

untuk Lemasa dan Lemasko 

Author _noname 

Media Seputar Papua Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Negative 

Link http://seputarpapua.com/view/pekerja-somasi-perusahaan-pembeli-besi-tua-hibah-

freeport-untuk-lemasa-dan-lemasko.html 

Summary Seorang karyawan korban kecelakaan kerja mensomasi PT El Hama Family yang merupakan 

perusahaan pembeli besi tua hibah PT Freeport Indonesia kepada lembaga adat Lemasko 

dan Lemasa di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Somasi ini dilayangkan oleh penasehat 

hukum Bilklovin Nahason Erubun, SH dari Kantor Hukum Marvey J. Dangeubun, SH, MH 

atasnama kliennya yang merupakan pekerja di PT El Hama Family, Yosafat Klasin (47). 

Dijelaskan Bilklovin, Yosafat Klasin mengalami insiden kecelakaan kerja pada 21 April 2022 

di area operasional PT Freeport Indonesia, tepatnya di Mile 38. Ketika itu Yosafat sedang 

bekerja, kemudian terkena hantaman bucket excavator yang mengakibatkan dirinya 

mengalami keadaan cacat total tetap atau permanen. 

 

 

 

Seorang karyawan korban kecelakaan kerja mensomasi PT El Hama Family yang merupakan perusahaan 

pembeli besi tua hibah PT Freeport Indonesia kepada lembaga adat Lemasko dan Lemasa di Kabupaten 

Mimika, Papua Tengah.Somasi ini dilayangkan oleh penasehat hukum Bilklovin Nahason Erubun, SH dari 

Kantor Hukum Marvey J. Dangeubun, SH, MH atasnama kliennya yang merupakan pekerja di PT El Hama 

Family, Yosafat Klasin (47).Dijelaskan Bilklovin, Yosafat Klasin mengalami insiden kecelakaan kerja pada 

21 April 2022 di area operasional PT Freeport Indonesia, tepatnya di Mile 38.Ketika itu Yosafat sedang 

bekerja, kemudian terkena hantaman bucket excavator yang mengakibatkan dirinya mengalami keadaan 

cacat total tetap atau permanen.Sehubungan dengan kecelakaan kerja tersebut, kata Bilklovin, 

perusahaan pemberi kerja berkewajiban menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi.Menurutnya, hal 

itu berpedoman pada Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015, tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK).Antara lain, 

perusahaan diwajibkan memberikan manfaat JKK berupa santunan sementara tidak mampu bekerja 

(STMB), santunan cacat dan manfaat jaminan lainnya.Sementara itu menyangkut kepesertaan BPJS 

Ketenagakerjaan, ternyata perusahaan tersebut belum mengikutsertakan pekerjanya itu dalam program 
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JKK BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Mimika.Karena itu merujuk pada ketentuan Pasal 26 Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) RI Nomor 5 tahun 2021, tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program 

Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Hari Tua, memberi kewajiban kepada pemberi kerja 

dalam hal ini PT El Hama Family membayar hak JKK pekerja sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan."Dari seluruh uraian diatas, terdapat fakta-fakta PT El Hama Family secara faktual melakukan 

perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada klien kami. Sehingga berdasarkan 

ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, PT El Hama Family berkewajiban mengganti kewajiban tersebut," 

terang Bilklovin Nahason Erubun di Timika, Kamis malam (4/8/2022).Ia juga mengatakan, jika somasi 

pertama ini tidak mendapat itikad baik dari pimpinan PT El Hama Family dalam kurun waktu 7 hari, maka 

pihaknya akan mengambil langkah hukum dengan melakukan pelaporan secara resmi ke pihak 

Kepolisian."Selanjutnya juga mengajukan tuntutan ganti rugi ke Pengadilan dan mengajukan pengaduan 

resmi ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Mimika," pungkasnya.Sementara itu 

perwakilan PT El Hama Family yang dihubungi via telepon terkait somasi ini, hingga berita ini diterbitkan 

belum merespon upaya konfirmasi yang dilakukan. 
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Title Negara Wajib Dukung AP2TKI Siapkan Instruktur Andal untuk 

Latih CPMI 

Author _noname 

Media Voxntt Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Positive 

Link http://voxntt.com/2022/08/04/negara-wajib-dukung-ap2tki-siapkan-instruktur-andal-

untuk-latih-cpmi/89145 

Summary Mereka lupa bekerja sama dengan Asosiasi Pengelola Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia 

(AP2TKI), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) 

dalam mempersiapkan instruktur-instruktur andal, berkompeten dan bersertifikasi untuk 

melatih CPMI yang akan bersaing di bursa kerja dalam negeri melalui Angkatan Kerja 

Antardaerah (AKAD) dan Luar Negeri melalui Angkatan Kerja Antarnegara (AKAN). 

"Pemerintah wajib mendukung dan bersyukur atas inisiatif luar biasa yang diprakarsai 

Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengelola Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia (DPP AP2TKI) 

pimpinan Hj Lolynda Usman (Ketua Umum) dan Hirni Sudarti (Sekretaris Jenderal) 

pascapandemi Covid-19 telah menyelenggarakan bimbingan teknik Training of Trainer (ToT) 

Metodologi Pelatihan Instruktur Balai Latihan Kerja Luar Negeri Menuju Instruktur yang 

Kompeten, Berkualifikasi dan Bersertifikat Nasional yang diadakan di 5 provinsi yakni DKI, 

Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat," ujar Gabriel.  

 

 

 

Permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri kerap menyasar kapada mereka yang 

berangkat melalui jalur non prosedural.Ketua Dewan Pembina Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan 

Perdamaian (Padma) Indonesia, Gabriel Goa, menegaskan mereka tidak dipersiapkan kompetensi dan 

kapasitas di Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN).Mereka direkrut melalui calo dan tidak melalui 

Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) sesuai amanat UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia.Akibatnya mereka menjadi korban human trafficking atau erdagangan manusia).Lebih 

miris lagi, lanjut Gabriel, mereka pulang terbujur kaku dalam peti mati.Karena itu menurut Gabriel, 

Negara dan lembaga-lembaga agama, serta Civil Society Organization (CSO) wajib hadir menyelamatkan 

dan melindungi PMI.Sebab PMI adalah aset bangsa yang telah menghasilkan devisa nomor dua di 

Indonesia lewat remitensi.Fakta membuktikan bahwa ada sekitar 9 juta PMI tersebar di seluruh dunia. 

Menurut Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan PMI Kemnaker, Rendra Setiawan, yang terdata baru 
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30%. Sedangkan 70% belum terdata."Mengapa belum terdata? Patut diduga kuat PMI berangkat ilegal 

lewat jaringan mafia human trafficking," ujar Gabriel kepada VoxNtt.com, Kamis (04/08/2022).Ia kembali 

mengingatkan bahwa mereka dijual dan tidak dipersiapkan melalui BLKLN.Mereka tidak mendapatkan 

pelatihan kompetensi seperti keterampilan khusus sesuai job order, bahasa asing, pengenalan budaya 

dan hukum yang dianut negara tujuan, sistem perbankan dan perjanjian kontrak kerja dan jika terjadi 

masalah segera menghubungi Atase Tenaga Kerja (Atnaker) dan Perwakilan RI terdekat.Selain itu, CPMI 

ilegal ini tidak melalui Layanan Terpadu Satu Atap PMI untuk proses kelengkapan dokumen resmi seperti 

KTP, Paspor, jaminan kesehatan, asuransi kesehatan dan jiwa, visa kerja, kontrak kerja dan job order, 

serta terdaftar di sistem yang ada pada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan 

Kemnaker."Padahal amanat UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI jelas sekali bahwa 

Negara wajib mempersiapkan CPMI melalui pelatihan kompetensi dan kapasitas melalui BLKLN," ujar 

Gabriel.Fakta membuktikan bahwa pemerintah baik pusat melalui Kemnaker maupun provinsi sampai 

labupaten/kota juga Disnaker belum serius mempersiapkan instruktur untuk melatih CPMI.Mirisnya lagi, 

kata dia, kantong migrasi seperti Nusa Tenggara Timur hanya memiliki 4 BLK PMI yakni milik pemerintah 

hanya satu dan tiga lainnya milik Perusahaan Pengerah Pekerja Migran Indonesia (P3MI).Semuanya pun 

berada di Kota Kupang. Sedangkan 21 kabupaten se-Nusa Tenggara Timur belum memiliki BLKLN."Jangan 

heran jika dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, CPMI ke luar negeri nekad melalui jalur ilegal yang rentan 

human trafficking," kata Gabriel.Pemerintah pusat bersama mitranya di Komisi IX DPR RI malah sibuk 

membangun BLK Komunitas yang sarat kepentingan politik.Mereka lupa bekerja sama dengan Asosiasi 

Pengelola Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia (AP2TKI), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Badan 

Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dalam mempersiapkan instruktur-instruktur andal, berkompeten dan 

bersertifikasi untuk melatih CPMI yang akan bersaing di bursa kerja dalam negeri melalui Angkatan Kerja 

Antardaerah (AKAD) dan Luar Negeri melalui Angkatan Kerja Antarnegara (AKAN)."Pemerintah wajib 

mendukung dan bersyukur atas inisiatif luar biasa yang diprakarsai Dewan Pengurus Pusat Asosiasi 

Pengelola Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia (DPP AP2TKI) pimpinan Hj Lolynda Usman (Ketua Umum) dan 

Hirni Sudarti (Sekretaris Jenderal) pascapandemi Covid-19 telah menyelenggarakan bimbingan teknik 

Training of Trainer (ToT) Metodologi Pelatihan Instruktur Balai Latihan Kerja Luar Negeri Menuju 

Instruktur yang Kompeten, Berkualifikasi dan Bersertifikat Nasional yang diadakan di 5 provinsi yakni DKI, 

Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat," ujar Gabriel.Kegiatan awal dimulai di Gedung 

APJATI, Jakarta pada 22 Juli hingga 23 Juli 2022.Kegiatan ini bisa berjalan pascapandemi Covid-19 berkat 

kerja sama antara AP2TKI, APJATI, LSP INNAS, Kemnaker dan BNSP dalam rangka meningkatkan kualitas 

dan mutu CPMI ke luar negeri yang berkompeten dan bersertifikasi menangkap momentum dibukanya 

kran kerja sama antara Indonesia dengan negara- negera penerima kerja di Asia Pasifik, Timur Tengah, 

Eropa, Amerika dan Afrika."Pelatihan awal ini, ungkap Gabriel, untuk 500 instruktur berasal dari DKI 

Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, 

Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Gorontalo," kata Ketua Umum AP2TKI, Lolynda Usman.Ke 

depan diharapkan akan melatih di Nusa Tenggara Timur dan Gorontalo, serta kawasan timur Indonesia, 

kantong migrasi ilegal yang rentan human trafficking.Ketua Umum APJATI Ayub Basalamah mengaku 

pihaknya sangat mendukung mempersiapkan SDM instruktur yang akan melatih kompetensi Calon 

Pekerja Migran Indonesia yang siap bersaing di bursa kerja internasional.Kegiatan ini juga dihadiri oleh 

wakil dari Kementerian Ketengakerjaan yakni Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas (Ditjen Binalavotas) dan Binapenta.Pelatihan Vokasi Ditjen Binalavoyas tahun 2022 ini 

menargetkan akan melatih 145. 370 peserta. * 
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Title Jelang Pengumuman Kartu Prakerja Gelombang 39, Ini Cara Cek 

Hasilnya Apabila Tak Dapat SMS 

Author Nama 

Media Tribun News Jakarta Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Neutral 

Link http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/04/jelang-pengumuman-kartu-prakerja-

gelombang-39-ini-cara-cek-hasilnya-apabila-tak-dapat-sms 

Summary Jelang pengumuman Kartu Prakerja gelombang 39, simak cara cek hasilnya apabila tak dapat 

notifikasi SMS. Apabila kamu mengalami kendala saat menonton video, kamu dapat 

menghubungi kami di Formulir Pengaduan," bunyi tulisan dalam laman resmi Kartu Prakerja. 

Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 39 telah ditutup pada Hari Selasa, (2/8/2022). 

Melansir Instagram @prakerja.go.id, Kartu Prakerja gelombang 39 ditutup pukul 23.59 WIB. 

 

 

 

 Jelang pengumuman Kartu Prakerja gelombang 39, simak cara cek hasilnya apabila tak dapat notifikasi 

SMS. Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 39 telah ditutup pada Hari Selasa, (2/8/2022). 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 tidak lolos, jangan berkecil 
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hati.Kamu bisa mengikuti pendaftaran gelombang selanjutnya.Penerima Kartu Prakerja dapat memilih 

pelatihan yang ditawarkan oleh ratusan lembaga pelatihan yang dapat diakses melalui platform digital. 

Beberapa di antaranya platform Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Tokopedia, Bukalapak, 

Karier.mu, Pintaria, Mau Belajar, dan Pijar."Kamu tidak perlu memasukkan semua data lagi untuk 

pendaftaran ulang. Jangan berkecil hati, kamu masih bisa memilih Gelombang berikutnya," tulis situs 

tersebut. Adapun syarat bagi pendaftar program Kartu Prakerja antara lain WNI berusia 18 tahun ke atas, 

tidak sedang menempuh pendidikan formal, sedang mencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, atau 

pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja. Seperti pekerja/buruh yang 

dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.Syarat 

selanjutnya, bukan penerima bantuan sosial lainnya selama pandemi Covid-19, bukan pejabat negara, 

pimpinan dan anggota DPRD, ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, kepala desa dan perangkat desa serta 

direksi/komisaris/dewan pengawas pada BUMN atau BUMD.Kemudian, calon peserta harus 

mendaftarkan maksimal 2 Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam 1 Kartu Keluarga (KK) yang menjadi 

penerima Kartu Prakerja. Nantinya, peserta Kartu Prakerja yang lolos akan mendapatkan insentif berupa 

bantuan dari pemerintah sebesar Rp 3,55 juta. Untuk skema penyaluran dana program Kartu Prakerja ini, 

peserta yang lolos akan mendapatkan bantuan pelatihan sebesar Rp 1 juta, dana insentif pasca pelatihan 

sebesar Rp 2,4 juta yang akan diberikan sebesar Rp 600. 000 selama 4 bulan. Lalu, dana insentif pengisian 

3 survei sebesar Rp 150. 000 yang dibayarkan sebesar Rp 50.000 setiap survei.Demi pemerataan 

penyaluran, setiap KK dibatasi maksimal 2 anggota keluarga dan mereka yang sudah pernah menerima 

tidak dapat lagi menjadi penerima (tidak berulang). 
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Title Wamenaker RI Minta Polinema Aktif dalam Revitalisasi Vokasi Author _noname 

Media Radar Malang Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Positive 

Link http://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/kota-malang/04/08/2022/wamenaker-ri-

minta-polinema-aktif-dalam-revitalisasi-vokasi 

Summary Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Negeri Malang (Polinema) menggelar Seminar 

Kerja Nasional (Sarjana) 2022 di Aula Pertamina kemarin (3/8). Gelaran yang dilaksanakan 

secara hybrid itu sebagai upaya BEM Polinema untuk membekali lulusan agar siap 

menghadapi dunia kerja. Termasuk Polinema, sebagai salah satu pendidikan vokasi terbaik 

di Indonesia harus berperan aktif untuk mendukung langkah pemerintah dalam 

merevitalisasi pendidikan vokasi," katanya. Direktur Polinema Supriatna Adhisuwignjo ST MT 

menyampaikan upaya Polinema untuk menyiapkan SDM melalui beberapa hal. 

 

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Negeri Malang (Polinema) menggelar Seminar Kerja 

Nasional (Sarjana) 2022 di Aula Pertamina kemarin (3/8). Gelaran yang dilaksanakan secara hybrid itu 

sebagai upaya BEM Polinema untuk membekali lulusan agar siap menghadapi dunia kerja.Narasumber 

Wamen Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI Ir Afriansyah Noor MSi menyampaikan Kemenaker sebagai 

leader dalam hal pelatihan vokasi memiliki 9 lompatan ketenagakerjaan yang akan menjadi revitalisasi 

vokasi. Kesembilan lompatan itu di antaranya, transformasi BLK, link and match ketenagakerjaan dan 

lainnya."Melalui 9 lompatan ini, pemerintah menargetkan untuk meningkatkan kompetensi angkatan 

kerja khususnya generasi muda. Termasuk Polinema, sebagai salah satu pendidikan vokasi terbaik di 

Indonesia harus berperan aktif untuk mendukung langkah pemerintah dalam merevitalisasi pendidikan 

vokasi," katanya.Menurut Afriansyah, ada beberapa skill yang dibutuhkan dunia di masa mendatang. Di 

antaranya pemikiran kritis dan analitis, kreativitas dan inovasi, penggunaan dan desain teknologi, 

kemampuan menyelesaikan masalah, fleksibilitas, kemampuan menghadapi stres, kepemimpinan dan 

pengaruh sosial. "Prioritas pembangunan Indonesia sesuai arahan presiden ditujukan pada peningkatan 

SDM terutama melalui pendidikan vokasi, pelatihan vokasi dan kemitraan dengan industri," tegas politisi 

Partai Bulan Bintang (PBB) itu.Direktur Polinema Supriatna Adhisuwignjo ST MT menyampaikan upaya 

Polinema untuk menyiapkan SDM melalui beberapa hal. Mulai proses pendidikan termasuk pelatihan 

vocational. Yakni dilaksanakan pada jenjang D4, magister terapan dan D2 yang kini telah buka satu prodi 

fasttrack bekerjasama dengan SMK. "Tak hanya itu, kami juga menyiapkan sarana pendukung hingga 

sertifikasi kompetensi mahasiswa," jelasnya.Sebagai tambahan informasi, pada acara ini Presiden BEM 

Polinema juga menyerahkan kajian yang berisi tentang pembahasan problematika buruh, hak dan 

kewajiban pekerja serta UU Cipta Kerja.Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Negeri Malang 

(Polinema) menggelar Seminar Kerja Nasional (Sarjana) 2022 di Aula Pertamina kemarin (3/8). Gelaran 

yang dilaksanakan secara hybrid itu sebagai upaya BEM Polinema untuk membekali lulusan agar siap 

menghadapi dunia kerja.Narasumber Wamen Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI Ir Afriansyah Noor MSi 

menyampaikan Kemenaker sebagai leader dalam hal pelatihan vokasi memiliki 9 lompatan 

ketenagakerjaan yang akan menjadi revitalisasi vokasi. Kesembilan lompatan itu di antaranya, 

transformasi BLK, link and match ketenagakerjaan dan lainnya."Melalui 9 lompatan ini, pemerintah 

menargetkan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja khususnya generasi muda. Termasuk 

Polinema, sebagai salah satu pendidikan vokasi terbaik di Indonesia harus berperan aktif untuk 
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mendukung langkah pemerintah dalam merevitalisasi pendidikan vokasi," katanya.Menurut Afriansyah, 

ada beberapa skill yang dibutuhkan dunia di masa mendatang. Di antaranya pemikiran kritis dan analitis, 

kreativitas dan inovasi, penggunaan dan desain teknologi, kemampuan menyelesaikan masalah, 

fleksibilitas, kemampuan menghadapi stres, kepemimpinan dan pengaruh sosial. "Prioritas 

pembangunan Indonesia sesuai arahan presiden ditujukan pada peningkatan SDM terutama melalui 

pendidikan vokasi, pelatihan vokasi dan kemitraan dengan industri," tegas politisi Partai Bulan Bintang 

(PBB) itu.Direktur Polinema Supriatna Adhisuwignjo ST MT menyampaikan upaya Polinema untuk 

menyiapkan SDM melalui beberapa hal. Mulai proses pendidikan termasuk pelatihan vocational. Yakni 

dilaksanakan pada jenjang D4, magister terapan dan D2 yang kini telah buka satu prodi fasttrack 

bekerjasama dengan SMK. "Tak hanya itu, kami juga menyiapkan sarana pendukung hingga sertifikasi 

kompetensi mahasiswa," jelasnya.Sebagai tambahan informasi, pada acara ini Presiden BEM Polinema 

juga menyerahkan kajian yang berisi tentang pembahasan problematika buruh, hak dan kewajiban 

pekerja serta UU Cipta Kerja. 
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Title BSU 2022 Tak Cair ke Rekening? Segera Lakukan 2 Langkah Ini 

Agar Rp1 juta Ditransfer 

Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Negative 

Link http://www.ayosemarang.com/semarang-raya/pr-774056693/bsu-2022-tak-cair-ke-

rekening-segera-lakukan-2-langkah-ini-agar-rp1-juta-ditransfer 

Summary Para pekerja masih terus menunggu informasi terkait jadwal pasti kapan BSU 2022 atau BLT 

subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan akan disalurkan. Karena sampai saat ini belum juga ada 

kepastian dari kemnaker kapan dana bantuan BSU 2022 akan dicairkan ke penerima. Seperti 

yang sudah diinformasikan sebelumnya, pemerintah bersama kemnaker berencana untuk 

melanjutkan pencairan dana BSU 2022. Dana BSU 2022 tersebut akan diberikan kepada 8,8 

juta pekerja yang terdampak pandemi covid 19. 

 

 

 

Para pekerja masih terus menunggu informasi terkait jadwal pasti kapan BSU 2022 atau BLT subsidi gaji 

BPJS Ketenagakerjaan akan disalurkan.Karena sampai saat ini belum juga ada kepastian dari kemnaker 

kapan dana bantuan BSU 2022 akan dicairkan ke penerima.Seperti yang sudah diinformasikan 

sebelumnya, pemerintah bersama kemnaker berencana untuk melanjutkan pencairan dana BSU 

2022.Dana BSU 2022 tersebut akan diberikan kepada 8,8 juta pekerja yang terdampak pandemi covid 

19.Dana BLT subsidi gaji yang akan disalurkan oleh kemnaker kepada para pekerja Rp500 ribu perbulan 

selama dua bulan yang akan diberikan Rp1 juta dengan 1 tahapan.Pemerintah memberikan bantuan 

kepada para pekerja atau buruh untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan 

ekonomi pekerja atau buruh yang terdampak pandemi covid 19.Para pekerja yang terdaftar sebagai calon 

penerima bantuansubsidi upah harus sudah memenuhi syarat yang ditentukan seperti, memiliki 

penghasilan di bawah 3,5 juta perbulan dan masih terdaftar aktif sebagai anggota di BPJS 

Ketenagakerjaan.Sebelum menyalurkan dana BLT subsidi gaji kepada penerima, kembaker harus melalui 

beberapa tahapan mulai dari menyelesaikan tahap regulasi, merevisi anggaran bersama kementerian 

keuangan, dan mereview kembali data calon penerima bersama BPJS Ketenagakerjaan.Setelah tahapan 

tersebut selesai, maka kemnaker siap untuk menyalurkan dana bantuan BLT Gaji kepada penerima 

melalui jaringan bank himbara. 
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Title BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 Juta Tak 

Kunjung Cair, Ganti Program Baru? 

Author _noname 

Media Ayo Surabaya Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784056795/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-

ketenagakerjaan-2022-rp1-juta-tak-kunjung-cair-ganti-program-baru 

Summary Kabar bantuan subsidi upah atau BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 

juta kembali digulirkan. Namun, belum ada keterangan lanjutan dari pemerintah terkait 

tanggal pasti penyaluran dana BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta. 

Sampai-sampai kabar BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta batal cair 

pun mencuat. Sebagai informasi, program BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 

2022 Rp1 juta merupakan program Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker untuk 

meringankan beban para pekerja akibat dampak Covid-19. 

 

 

 

Kabar bantuan subsidi upah atau BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta kembali 

digulirkan.Namun, belum ada keterangan lanjutan dari pemerintah terkait tanggal pasti penyaluran dana 

BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta.Penantian sejak April lalu hingga memasuki 

bulan Agustus membuat beragam spekulasi merebak. Sampai-sampai kabar BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta batal cair pun mencuat.Sebagai informasi, program BSU BLT subsidi gaji 

via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta merupakan program Kementerian Ketenagakerjaan atau 

Kemnaker untuk meringankan beban para pekerja akibat dampak Covid-19.Akan tetapi sampai saat ini, 

belum diketahui pasti kapan BSU 2022 cair, karena Kemnaker belum pernah menyebutkan tanggal 

pastinya.Mengutip informasi dari AyoBandung, Kemnaker hanya memberikan bocoran soal kapan BSU 

2022 cair, yaitu jika semua regulasi terkait peraturannya telah selesai dirampungkan.Lewat Instagram 

resmi milik Kemnaker, pemerintah kembali mengumumkan program baru untuk kesejahteraan 

masyarakat. 
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Title Menteri Ida Fauziyah Pastikan Lagi Warga Sekitar IKN Bukan Cuma 

Penonton - Niaga.Asia 

Author Https 

Media Niaga.asia Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.niaga.asia/menteri-ida-fauziyah-pastikan-lagi-warga-sekitar-ikn-bukan-cuma-

penonton 

Summary Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono, Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor membuka 

Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi (PBK) Tahap II bagi masyarakat kawasan IKN, di Titik 

Nol IKN Nusantara, Sepaku, Penajam Paser Utara, hari Kamis. Dalam kesempatan yang sama, 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan, semua masyarakat di sekitar IKN adalah 

aktor utama pembangunan IKN Nusantara. Pelatihan ini merupakan kelanjutan dari PBK 

Tahap I yang dilaksanakan pada 4-27 Juli 2022 bersama Balai Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas (BPVP) Samarinda 2022 di Kecamatan Sepaku, kabupaten Penajam Paser 

Utara, provinsi Kalimantan Timur. Otorita IKN ingin memastikan dengan adanya pelatihan, 

masyarakat lokal dapat benar-benar berpartisipasi dalam pembangunan IKN. 

 

 

 

Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono, Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah, dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor membuka Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi 

(PBK) Tahap II bagi masyarakat kawasan IKN, di Titik Nol IKN Nusantara, Sepaku, Penajam Paser Utara, 

hari Kamis.Pelatihan ini merupakan kelanjutan dari PBK Tahap I yang dilaksanakan pada 4-27 Juli 2022 

bersama Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda 2022 di Kecamatan Sepaku, 

kabupaten Penajam Paser Utara, provinsi Kalimantan Timur.Otorita IKN ingin memastikan dengan 

adanya pelatihan, masyarakat lokal dapat benar-benar berpartisipasi dalam pembangunan IKN."Harapan 

kami di Otorita, semua saudara-saudara yang berada di sekitar Otorita IKN atau bahkan ada di dalam 

tidak menjadi penonton dalam proses pembangunan IKN," kata Bambang dalam pernyataannya.Menurut 

dia, IKN adalah world class city for all, sebuah kota berkelas dunia untuk semua. Sehingga diharapkan 

semua masyarakat di kawasan IKN dapat berpartisipasi melalui peningkatan kompetensi."Yang kurang 

sedikit skill-nya bisa disebut up-skilling atau bahkan re-skilling. Kita berikan pelatihan-pelatihan sehingga 

ibu-bapak mampu untuk bersama-sama membangun dengan sebaik-baiknya untuk kota kita yang 
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tercinta ini," ujar Bambang.Tidak hanya itu, Bambang juga menghimbau perbankan dan semua lembaga 

finansial untuk membantu mengembangkan UMKM di IKN.Dalam kesempatan yang sama, Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan, semua masyarakat di sekitar IKN adalah aktor utama 

pembangunan IKN Nusantara."Kemenaker ingin meneguhkan komitmen pemerintah khususnya 

Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan masyarakat di sekitar Ibu Kota Nusantara ini bukan jadi 

penonton, tetapi menjadi aktor utama dalam pembangunan Ibu Kota Negara Ini," kata Ida.Kemenaker 

mendukung penyiapan tenaga kerja di IKN melalui BPVP Samarinda dan lima balai besar pelatihan vokasi 

yang ada di Indonesia. Seperti Balai Besar di Bekasi, Medan, Semarang, Serang, dan Bandung.Selain itu 

untuk mendukung penyiapan tenaga kerja kompeten, Kemenaker menyiapkan penyiapan anjungan siap 

kerja, pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan, dan inisiasi pembentukan tim 

koordinasi daerah vokasi IKN Nusantara.Pelatihan tahap dua ini terdapat 9 Paket PBK dengan total 

peserta sebanyak 144 orang. Adapun jenis pelatihannya antara lain program pelatihan pengecatan, 

pelatihan barista, pelatihan pembuatan roti dan kue, pelatihan hidroponik, pelatihan menjahit pakaian 

wanita dewasa, pelatihan sablon/digital printing, pelatihan pembuatan batik tulis, pelatihan operator 

ekskavator, dan program pelatihan operator dump truck.Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor 

mengapresiasi terselenggaranya pelatihan, dan berpesan kepada seluruh peserta agar dapat mengikuti 

pelatihan dengan sebaik-baiknya. 
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Title Jurus Kemenaker Turunkan Angka Pengangguran Lewat 

Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan 

Author Ade Miranti 

Karunia 

Media Kompas Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Positive 

Link http://ekonomi.kompas.com/read/2022/08/04/133500026/jurus-kemenaker-turunkan-

angka-pengangguran-lewat-kesempatan-kerja-berbasis 

Summary Hal ini ia sampaikan saat Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pelaksanaan Perluasan 

Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan Tahun 2022, di Tangerang, baru-baru ini. Direktur 

Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta 

& PKK) Kementerian Ketenagakerjaan, Suhartono mengatakan, kegiatan perluasan 

kesempatan kerja berbasis kawasan tahun 2022 merupakan upaya untuk mengurangi 

pengangguran. Angka Pengangguran Turun. Dalam hal pelaksanaan kegiatan tersebut, 

Kemenaker berkolaborasi dengan Universitas IPB. 

 

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & 

PKK) Kementerian Ketenagakerjaan, Suhartono mengatakan, kegiatan perluasan kesempatan kerja 

berbasis kawasan tahun 2022 merupakan upaya untuk mengurangi pengangguran.Hal ini sekaligus 

menciptakan alternatif peluang untuk masyarakat ekonomi kecil dan menengah yang menjadi bagian 

paling besar dalam struktur ekonomi bangsa ini. Hal ini ia sampaikan saat Rapat Koordinasi (Rakor) 

Persiapan Pelaksanaan Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan Tahun 2022, di Tangerang, baru-

baru 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 dia melalui siaran persnya, dikutip Kamis 

(4/8/2022).Suhartono mengemukakan, kegiatan perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan yang 

telah dimulai pada 2021 ini sudah dilakukan penyusunan grand design dan pilot project-nya di 5 kawasan. 

Dalam hal pelaksanaan kegiatan tersebut, Kemenaker berkolaborasi dengan Universitas IPB.Adapun 

kelima kawasan tersebut, 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.Menurut dia, kelima 

kawasan ini 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.Angka Pengangguran 

TurunBadan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2022 

mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy). Kepala BPS Margo 

Yuwono mengatakan, pada Februari tahun ini jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,4 juta 

orang, turun dari 8,75 juta orang pada Februari 2021.Dengan penurunan jumlah tersebut, tingkat 

pengangguran terbuka (TPT) nasional juga menurun dari 6,26 persen pada Februari 2021 menjadi 5,83 

persen pada Februari tahun ini.Meskipun mengalami penurunan, angka pengangguran di Indonesia pada 

awal tahun 2022 masih lebih tinggi dibanding periode sebelum pandemi Covid-19, di mana pada Februari 
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2020 jumlah pengangguran hanya mencapai 6,93 juta orang dan TPT sebesar 4,94 persen.Penurunan 

jumlah pengangguran selaras dengan bertambahnya jumlah pekerja sebesar 4,55 juta orang, menjadi 

135,61 juta orang pada Februari 2022. Pada saat bersamaan, jumlah angkatan kerja juga bertambah 

sebesar 4,2 juta orang, yang belum semuanya bisa diserap oleh pasar. 
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Title Mantap! Ini 10 K/L yang Hasilkan PNBP Terbanyak Author Medcom.Id Developer 

Media Medcom.id Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.medcom.id/ekonomi/makro/ybJQz2WN-mantap-ini-10-k-l-yang-hasilkan-

pnbp-terbanyak 

Summary Wawan merinci, 10 k/l yang menghasilkan PNBP terbanyak meliputi Kementerian 

Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) sebesar Rp7 triliun atau naik 15 persen (yoy) dari 

Rp6 triliun di tahun lalu, dan sudah mencapai 33,1 persen dari target Rp21 triliun. "Ini 10 

kementerian/lembaga terbesar dengan PNBP terbanyak. Beberapa mengalami peningkatan 

dan beberapa ada yang turun," katanya dalam Media Briefing, Kamis, 4 Agustus 2022. PNBP 

Kemkominfo tersebut meningkat utamanya dari kenaikan pendapatan hak penyelenggaraan 

telekomunikasi, pendapatan denda, dan pendapatan kontribusi penyelenggaraan Pos untuk 

layanan Pos. 

 

"Ini 10 kementerian/lembaga terbesar dengan PNBP terbanyak. Beberapa mengalami peningkatan dan 

beberapa ada yang turun," katanya dalam Media Briefing, Kamis, 4 Agustus 2022.Wawan merinci, 10 k/l 

yang menghasilkan PNBP terbanyak meliputi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) 

sebesar Rp7 triliun atau naik 15 persen (yoy) dari Rp6 triliun di tahun lalu, dan sudah mencapai 33,1 

persen dari target Rp21 triliun.PNBP Kemkominfo tersebut meningkat utamanya dari kenaikan 

pendapatan hak penyelenggaraan telekomunikasi, pendapatan denda, dan pendapatan kontribusi 

penyelenggaraan Pos untuk layanan Pos.Kedua adalah Polri sebesar Rp4,2 triliun yang naik satu persen 

(yoy) dari Rp4,1 triliun dan merupakan 45,8 persen dari target Rp9,1 triliun karena peningkatan 

pendapatan pelayanan kepolisian seperti STNK, BPKB, serta SIM.Ketiga Kementerian Perhubungan 

(Kemenhub) sebesar Rp3,6 triliun yang tumbuh 8,5 persen (yoy) dari Rp4,1 triliun dan merupakan 51,6 

persen dari target Rp6,9 triliun.Kemenhub meningkat karena pendapatan konsesi bidang transportasi 

seiring pembayaran piutang konsesi kebandarudaraan sebesar Rp170 miliar serta peningkatan 

pendapatan kasa navigasi penerbangan dan kepelabuhanan.Keempat Kementerian Hukum dan HAM 

(Kemenkumham) sebesar Rp2,2 triliun yang melonjak 44,5 persen (yoy) dari Rp1,6 triliun dan merupakan 

59,1 persen dari target Rp3,8 triliun karena pendapatan pelayanan dan administrasi hukum seperti 

paspor, visa, dan re-entry permit.Kelima Kementerian ATR/BPN sebesar Rp1 triliun yang naik 4,3 persen 

(yoy) dari Rp1 triliun dan merupakan 45,3 persen dari target Rp2,2 triliun karena ada pendapatan 

pelayanan pertanahan berbasis elektronik Rp1,05 triliun yang meningkat 10,75 persen (yoy) dari Rp0,95 

triliun.Keenam Kementerian Pertahanan Rp1,4 triliun yang naik 26,6 persen (yoy) dari Rp1,1 triliun dan 

merupakan 62,9 persen dari target Rp2,2 triliun karena ada pendapatan jasa kesehatan Rp1,8 triliun yang 

meningkat 48,9 persen (yoy) dari Rp0,79 triliunKetujuh Kementerian Agama sebanyak Rp1,1 triliun yang 

turun 14,5 persen (yoy) dari Rp1,3 triliun dan merupakan 52,2 persen dari target Rp2,1 triliun karena 

pendapatan non layanan Rp0,7 triliun turun 56 persen dari Rp0,39 triliun.Penurunan turut terjadi karena 

layanan pernikahan di luar KUA sebesar Rp0,32 triliun. Angka itu turun 3,9 persen (yoy) dari Rp0,33 

triliun.|Kedelapan adalah Kemendikbudristek Rp1,8 triliun yang juga turun 38,7 persen (yoy) dari Rp2,9 

triliun dan merupakan 96,3 persen dari target Rp2,9 triliun karena pendapatan non layanan Rp0,62 triliun 

turun 57,4 persen dari Rp1,44 triliun.Penurunan pada Kemendikbudristek turut disebabkan oleh 

pendapatan layanan pendidikan Rp1,08 triliun yang turun 16,4 persen dari Rp1,29 triliun akibat alih 
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status enam satuan kerja PTN ke PTN BLU.Kesembilan Kementerian Ketenagakerjaan sebesar Rp0,9 

triliun yang naik 52,8 persen (yoy) dari Rp0,6 triliun dan merupakan 71,3 persen dari target Rp1,2 triliun 

karena ada pendapatan kompensasi TKA Rp0,8 triliun yang naik 55 persen (yoy) dari Rp0,52 

triliun.Terakhir Kementerian Kesehatan Rp2,2 triliun yang melonjak hingga 518,7 persen (yoy) dari Rp0,4 

triliun dan merupakan 360,9 persen dari target Rp0,6 triliun. Lonjakan PNBP Kemenkes tersebut karena 

adanya pendapatan non layanan Rp1,85 triliun yang meningkat 3,08 persen (yoy) dari Rp0,06 triliun atau 

mencapai lebih dari 80 persen dari total realisasi PNBP semester I.Sementara PNBP pada K/L lainnya dan 

BUMN sepanjang semester I jika dijumlahkan terealisasi Rp28,2 triliun atau turun 18,4 persen (yoy) dari 

Rp37,8 triliun. Ini karena pendapatan premium obligasi yang hanya Rp0,88 triliun anjlok 90,8 persen pada 

2021 sebesar Rp9,66 triliun.Secara total PNBP K/L semester I-2022 mencapai Rp53,7 triliun dan masuk 

ke dalam pos PNBP Lainnya yang tercatat mencapai Rp85,1 triliun atau 75,8 persen dari target dan 

meningkat 19,9 persen (yoy) dari Rp71 triliun.Selain PNBP K/L, dalam PNBP Lainnya juga terdapat 

pendapatan penjualan hasil tambang Rp28,7 triliun dan pendapatan minyak mentah (DMO) Rp2,7 triliun. 
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Title Jurus Kemenaker Turunkan Angka Pengangguran Lewat Kesempatan 

Kerja Berbasis Kawasan 

Author _noname 

Media Kompas Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Positive 

Link http://money.kompas.com/read/2022/08/04/133500026/jurus-kemenaker-turunkan-

angka-pengangguran-lewat-kesempatan-kerja-berbasis 

Summary Hal ini ia sampaikan saat Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pelaksanaan Perluasan 

Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan Tahun 2022, di Tangerang, baru-baru ini. Direktur 

Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta 

& PKK) Kementerian Ketenagakerjaan, Suhartono mengatakan, kegiatan perluasan 

kesempatan kerja berbasis kawasan tahun 2022 merupakan upaya untuk mengurangi 

pengangguran. Angka Pengangguran Turun. Dalam hal pelaksanaan kegiatan tersebut, 

Kemenaker berkolaborasi dengan Universitas IPB. 

 

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & 

PKK) Kementerian Ketenagakerjaan, Suhartono mengatakan, kegiatan perluasan kesempatan kerja 

berbasis kawasan tahun 2022 merupakan upaya untuk mengurangi pengangguran.Hal ini sekaligus 

menciptakan alternatif peluang untuk masyarakat ekonomi kecil dan menengah yang menjadi bagian 

paling besar dalam struktur ekonomi bangsa ini. Hal ini ia sampaikan saat Rapat Koordinasi (Rakor) 

Persiapan Pelaksanaan Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan Tahun 2022, di Tangerang, baru-

baru 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 dia melalui siaran persnya, dikutip Kamis 

(4/8/2022).Suhartono mengemukakan, kegiatan perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan yang 

telah dimulai pada 2021 ini sudah dilakukan penyusunan grand design dan pilot project-nya di 5 kawasan. 

Dalam hal pelaksanaan kegiatan tersebut, Kemenaker berkolaborasi dengan Universitas IPB.Adapun 

kelima kawasan tersebut, 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.Menurut dia, kelima 

kawasan ini 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.Angka Pengangguran 

TurunBadan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2022 

mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy). Kepala BPS Margo 

Yuwono mengatakan, pada Februari tahun ini jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,4 juta 

orang, turun dari 8,75 juta orang pada Februari 2021.Dengan penurunan jumlah tersebut, tingkat 

pengangguran terbuka (TPT) nasional juga menurun dari 6,26 persen pada Februari 2021 menjadi 5,83 

persen pada Februari tahun ini.Meskipun mengalami penurunan, angka pengangguran di Indonesia pada 

awal tahun 2022 masih lebih tinggi dibanding periode sebelum pandemi Covid-19, di mana pada Februari 
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2020 jumlah pengangguran hanya mencapai 6,93 juta orang dan TPT sebesar 4,94 persen.Penurunan 

jumlah pengangguran selaras dengan bertambahnya jumlah pekerja sebesar 4,55 juta orang, menjadi 

135,61 juta orang pada Februari 2022. Pada saat bersamaan, jumlah angkatan kerja juga bertambah 

sebesar 4,2 juta orang, yang belum semuanya bisa diserap oleh pasar. 
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Title Otorita IKN Gelar Pelatihan Kompetensi Tahap II untuk Warga 

Sepaku, Dorong Jadi Aktor Utama Pembangunan IKN 

Author Er Riyadi 

Media Diksi Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Positive 

Link http://diksi.co/news/otorita-ikn-gelar-pelatihan-kompetensi-tahap-ii-untuk-warga-sepaku-

dorong-jadi-aktor-utama-pembangunan-ikn 

Summary Otorita IKN kembali gelar pelatihan kompetensi kepada warga Sepaku, Penajam Paser Utara. 

Pelatihan kerja berbasis kompetensi dibuka secara resmi oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah, bersama Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN, pada Kamis (4/8/2022). Otorita 

IKN mendorong para perbankan dan semua lembaga finansial untuk membantu 

mengembangkan UMKM di IKN. "Kami harapkan saudara-saudara yang berada di sekitar 

Otorita IKN atau bahkan ada di dalam tidak menjadi penonton dalam proses pembangunan 

IKN," kata Bambang. 

 

 

 

 Otorita IKN kembali gelar pelatihan kompetensi kepada warga Sepaku, Penajam Paser Utara. Pelatihan 

kerja berbasis kompetensi dibuka secara resmi oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, bersama 

Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN, pada Kamis (4/8/2022). Bambang Susantono, menjelaskan, 

pelatihan diikuti 144 peserta, dengan materi 9 paket keahlian. "Kami harapkan saudara-saudara yang 

berada di sekitar Otorita IKN atau bahkan ada di dalam tidak menjadi penonton dalam proses 

pembangunan IKN," kata Bambang. Adapun jenis pelatihannya antara lain program pelatihan 

pengecatan, pelatihan barista, pelatihan pembuatan roti dan kue, pelatihan hidroponik, pelatihan 

menjahit pakaian wanita dewasa, pelatihan sablon/digital printing, pelatihan pembuatan batik tulis, 

pelatihan operator excavator, dan program pelatihan operator dump truck. "Yang kurang sedikit skill-nya 

bisa disebut upskilling atau bahkan reskilling. Kita berikan pelatihan-pelatihan sehingga ibu-bapak 

mampu untuk bersama-sama membangun dengan sebaik-baiknya untuk kota kita yang tercinta ini," 

paparnya. Otorita IKN mendorong para perbankan dan semua lembaga finansial untuk membantu 

mengembangkan UMKM di IKN. Sementara itu, Ida Fauziyah, Menteri Ketenagakerjaan, menegaskan 

warga sekitar IKN mesti menjadi aktor utama pembangunan Ibu Kota Nusantara. "Kemenaker ingin 

meneguhkan komitmen pemerintah khususnya Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan 

masyarakat di sekitar Ibu Kota Nusantara ini bukan jadi penonton tetapi menjadi aktor utama dalam 
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pembangunan Ibu Kota Negara Ini," paparnya. Kemenaker mendukung penyiapan tenaga kerja di IKN 

melalui BPVP Samarinda dan lima balai besar pelatihan vokasi yang ada di Indonesia, seperti Balai Besar 

di Bekasi, Medan, Semarang, Serang, dan Bandung. "Kemenaker menyiapkan penyiapan anjungan siap 

kerja, pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan, dan inisiasi pembentukan tim 

koordinasi daerah vokasi IKN," tegasnya. 
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Title Lowongan Kerja MRT Jakarta 2022, Fresh Graduate Boleh 

Merapat 

Author _noname 

Media Idx Channel Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.idxchannel.com/milenomic/lowongan-kerja-mrt-jakarta-2022-fresh-graduate-

boleh-merapat 

Summary Lowongan kerja MRT Jakarta baru saja dibuka pada Senin (1/8/2022). Lowongan kerja yang 

dibutuhkan oleh MRT Jakarta Yaitu posisi 'Leader and Soft Skills Specialist' dan 'Safety, 

Health, and Environment Specialist'. Lalu, bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi 

untuk mendapatkan lowongan kerja MRT Jakarta? Sejarah MRT Jakarta. 

 

 

 

Lowongan kerja MRT Jakarta baru saja dibuka pada Senin (1/8/2022). Bagi Anda yang memiliki gelar S1 

jurusan pendidikan, teknologi pendidikan, manajemen, dan teknik lingkungan dapat berkesempatan 

dapat lowongan kerja ini.Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker baru saja memberikan informasi 

tersebut pada akun Instagram resmi @kemnaker. Lowongan kerja yang dibutuhkan oleh MRT Jakarta 

Yaitu posisi 'Leader and Soft Skills Specialist' dan 'Safety, Health, and Environment Specialist'.Lalu, 

bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan lowongan kerja MRT Jakarta? 

IDXChannel telah menghimpun dari berbagai sumber.Sejarah MRT JakartaPT MRT Jakarta berdiri sejak 

17 Juni 2008. MRT Jakarta mengemban tugas untuk membangun, mengelola, dan mengoperasikan 

sarana dan prasarana MRT Jakarta, serta mengembangkan bisnis di stasiun dan kawasan 

sekitarnya.Rencana pembangunan MRT Jakarta sebenarnya sudah dirintis sejak tahun 1985. Namun, 

proyek MRT di tahun tersebut belum dinyatakan proyek nasional. Barulah pada tahun 2005 pada 

pemerintahan Presiden SBY saat itu, menegaskan bahwa proyek MRT Jakarta merupakan proyek 

nasional.Kemudian, proses pembangunan moda transportasi ini dimulai tahun 2013. Jalur pertama 

layanan MRT Jakarta dioperasikan tanggal 24 Maret 2019.Transportasi canggih ini dibuat dengan 

teknologi yang mutakhir. Proses pembangunan MRT Jakarta memiliki sistem persinyalan kendali kereta 

berbasis komunikasi (communication-based train control), sistem operasi kereta otomatis (automatic 

train operation), dan pembangunan kota dengan konsep Kawasan Transit Terpadu (Transit Oriented 

Development).1. Lowongan Kerja MRT Jakarta: Leadership And Soft Skill SpecialistBerikut persyaratan 

yang harus dipenuhi untuk bagian Leadership And Soft Skill Specialist:Kualifikasi:Pendidikan S1 jurusan 



 

151 

 

Pendidikan/Teknologi Pendidikan/Manajemen Diutamakan memiliki pengalaman 1-3 tahun dalam 

bidang pelatihan leadership dan softskill Mampu melakukan perencanaan, penyelesaian masalah, 

negosiasi dengan pihak internal dan eksternal Mampu berorganisasi dengan efektif. Memiliki 

kemampuan leadership, dan teamwork Aktif berbahasa Inggris 

  



 

152 

 

Title Mulai Hari ini, Virtual Job Fair Akbar Jawa Tengah 2022 

untuk Pencari Kerja, Tersedia Ratusan Lowongan 

Author Wahyu Asyari 

Muntoha 

Media Suara Merdeka Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/pr-044057089/mulai-hari-ini-virtual-job-fair-

akbar-jawa-tengah-2022-untuk-pencari-kerja-tersedia-ratusan-lowongan 

Summary Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) RI 

menggelar Virtual Job Fair Akbar Jawa Tengah 2022. Sub Koordinator Penempatan Tenaga 

Kerja Disnakertrans Jawa Tengah Ardi Nugroho mengatakan, acara ini merupakan pilot 

project dari Kemnaker RI. Jawa Tengah menjadi wilayah yang mendapatkan kesempatan 

pertama kali untuk mencoba program.  

 

 

 

 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) RI menggelar 

Virtual Job Fair Akbar Jawa Tengah 2022.Agenda tersebut akan dilakukan secara online pada 4-5 Agustus 

2022.Dalam acara itu, hingga kini tersedia 509 lowongan kerja dari 451 perusahaan.Sementara pendaftar 

hingga berita ini diturunkan, telah mencapai 25.569 pencari kerja.Beberapa perusahaan yang ikut untuk 

mencari karyawan, diantaranya berasal dari sektor Pariwisata, manufaktur, hingga perbankan.Selain, itu 

industri padat karya seperti pembuatan alas sepatu hingga garmen turut berkontribusi dalam pencarian 

kandidat pekerja.Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Jawa Tengah Ardi Nugroho 

mengatakan, acara ini merupakan pilot project dari Kemnaker RI.Jawa Tengah menjadi wilayah yang 

mendapatkan kesempatan pertama kali untuk mencoba program.Hal ini karena Kementerian melihat 

Jawa Tengah memiliki perkembangan perusahaan yang banyak.Selain itu, Jawa Tengah dianggap sebagai 

wilayah yang memiliki sumber daya manusia yang berlimpah.Sumber daya ini dapat dipantau melalui 

aplikasi penyedia kerja E-Makaryo milik Disnakertrans.Dimana terdapat 300. 000 akun, dan 60 ribu 

pelamar kerja lewat platform tersebut.Ardi Nugroho memberi kesempatan pada pencari kerja untuk 

mendapatkan informasi tanpa harus hadir ke suatu tempat."Melalui Job Fair ini, kami memberikan variasi 

kesempatan untuk pencari kerja mendapat akses informasi, bagaimana tak harus hadir tapi bisa lamar 

pekerjaan dari rumah," katanya, mengutip laman Pemrov.Untuk mengikuti acara, pencari kerja bisa 

menuju pada tautan siapkerja.kemnaker.go.id.Sementara, daftar perusahaan penyedia kerja dapat 

dilihat pada jobfair.kemnaker.go.id. 
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Title Kemenkeu Rilis 10 Kementerian/Lembaga Hasilkan PNBP Terbanyak, 

Nomor 1 Kemkominfo 

Author Oleh 

Media Tvonenews Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.tvonenews.com/ekonomi/58365-kemenkeu-rilis-10-kementerianlembaga-

hasilkan-pnbp-terbanyak-nomor-1-kemkominfo 

Summary "Ini 10 kementerian/lembaga terbesar dengan PNBP terbanyak. Direktur Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian/Lembaga Kementerian Keuangan Wawan Sunarjo 

menyebutkan terdapat 10 K/L yang menghasilkan PNBP terbanyak selama semester I-2022. 

Beberapa mengalami peningkatan dan beberapa ada yang turun," katanya dalam Media 

Briefing di Jakarta, Kamis (4/8/2022). Wawan merinci, 10 K/L yang menghasilkan PNBP 

terbanyak meliputi Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kemkominfo ) Rp7 triliun 

yang naik 15 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun lalu Rp6 triliun dan merupakan 

33,1 persen dari target Rp21 triliun. 

 

 

 

Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian/Lembaga Kementerian Keuangan Wawan 

Sunarjo menyebutkan terdapat 10 K/L yang menghasilkan PNBP terbanyak selama semester I-2022."Ini 

10 kementerian/lembaga terbesar dengan PNBP terbanyak. Beberapa mengalami peningkatan dan 

beberapa ada yang turun," katanya dalam Media Briefing di Jakarta, Kamis (4/8/2022).Wawan merinci, 

10 K/L yang menghasilkan PNBP terbanyak meliputi Kementerian Komunikasi dan Informatika ( 

Kemkominfo ) Rp7 triliun yang naik 15 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun lalu Rp6 triliun dan 

merupakan 33,1 persen dari target Rp21 triliun.PNBP Kemkominfo tersebut meningkat utamanya dari 

kenaikan pendapatan hak penyelenggaraan telekomunikasi, pendapatan denda dan pendapatan 

kontribusi penyelenggaraan Pos untuk layanan Pos.Kedua adalah Polri sebesar Rp4,2 triliun yang naik 1 

persen (yoy) dibanding Rp4,1 triliun dan merupakan 45,8 persen dari target Rp9,1 triliun karena 

peningkatan pendapatan pelayanan kepolisian seperti STNK, BPKB dan SIM.Ketujuh adalah Kementerian 

Agama Rp1,1 triliun yang turun 14,5 persen (yoy) dari Rp1,3 triliun dan merupakan 52,2 persen dari target 

Rp2,1 triliun karena pendapatan non layanan Rp0,7 triliun turun 56 persen dari Rp0,39 triliun.Penurunan 

turut terjadi karena layanan pernikahan di luar KUA Rp0,32 triliun turun 3,9 persen (yoy) dari Rp0,33 

triliun.Kedelapan adalah Kemendikbudristek Rp1,8 triliun yang juga turun 38,7 persen (yoy) dari Rp2,9 
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triliun dan merupakan 96,3 persen dari target Rp2,9 triliun karena pendapatan non layanan Rp0,62 triliun 

turun 57,4 persen dari Rp1,44 triliun.Penurunan pada Kemendikbudristek turut disebabkan oleh 

pendapatan layanan pendidikan Rp1,08 triliun yang turun 16,4 persen dari Rp1,29 triliun akibat alih 

status enam satuan kerja PTN ke PTN BLU.Kesembilan adalah Kementerian Ketenagakerjaan Rp0,9 triliun 

yang naik 52,8 persen (yoy) dari Rp0,6 triliun dan merupakan 71,3 persen dari target Rp1,2 triliun karena 

ada pendapatan kompensasi TKA Rp0,8 triliun yang naik 55 persen (yoy) dari Rp0,52 triliun.Ketiga adalah 

Kementerian Perhubungan sebesar Rp3,6 triliun yang tumbuh 8,5 persen (yoy) dari Rp4,1 triliun dan 

merupakan 51,6 persen dari target Rp6,9 triliun.Kemenhub meningkat karena pendapatan konsesi 

bidang transportasi seiring pembayaran piutang konsesi kebandarudaraan sebesar Rp170 miliar serta 

peningkatan pendapatan kasa navigasi penerbangan dan kepelabuhanan.Keempat adalah Kementerian 

Hukum dan HAM ( Kemenkumham ) sebesar Rp2,2 triliun yang melonjak 44,5 persen (yoy) dari Rp1,6 

triliun dan merupakan 59,1 persen dari target Rp3,8 triliun karena pendapatan pelayanan dan 

administrasi hukum seperti paspor, visa dan re-entry permit.Kelima adalah Kementerian ATR/ BPN Rp1 

triliun yang naik 4,3 persen (yoy) dari Rp1 triliun dan merupakan 45,3 persen dari target Rp2,2 triliun 

karena ada pendapatan pelayanan pertanahan berbasis elektronik Rp1,05 triliun yang meningkat 10,75 

persen (yoy) dari Rp0,95 triliun.Terakhir adalah Kementerian Kesehatan Rp2,2 triliun yang melonjak 

hingga 518,7 persen (yoy) dari Rp0,4 triliun dan merupakan 360,9 persen dari target Rp0,6 

triliun.Lonjakan PNBP Kemenkes tersebut karena adanya pendapatan non layanan Rp1,85 triliun yang 

meningkat 3,08 persen (yoy) dari Rp0,06 triliun atau mencapai lebih dari 80 persen dari total realisasi 

PNBP semester I.Sementara PNBP pada K/L lainnya dan BUN sepanjang semester I jika dijumlahkan 

terealisasi Rp28,2 triliun yang turun 18,4 persen (yoy) dari Rp37,8 triliun karena pendapatan premium 

obligasi yang hanya Rp0,88 triliun anjlok 90,8 persen pada 2021 Rp9,66 triliun.Secara total PNBP K/L 

semester I-2022 mencapai Rp53,7 triliun dan masuk ke dalam pos PNBP Lainnya yang tercatat mencapai 

Rp85,1 triliun atau 75,8 persen dari target dan meningkat 19,9 persen (yoy) dari Rp71 triliun.Selain PNBP 

K/L, dalam PNBP Lainnya juga terdapat pendapatan penjualan hasil tambang Rp28,7 triliun dan 

pendapatan minyak mentah (DMO) Rp2,7 triliun. 
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Title SELAMAT BSU 2022 Rp1 juta Cair ke Rekening, Jika Terima 2 

Tanda Ini 

Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774057271/selamat-bsu-2022-rp1-juta-cair-ke-

rekening-jika-terima-2-tanda-ini 

Summary Pemerintah bersama dengan Kemnaker berencana untuk menyalurkan kembali BSU 2022 

atau BLT subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan. Penyaluran dana bantuan BSU 2022 akan 

diberikan kepada 8,8 juta pekerja atau buruh yang masuk ke daftar penerima. Kemnaker 

diketahui sudah menyiapkan anggaran untuk dana bantuan BSU 2022 sebesar 8,8 triliun. 

Dana BSU 2022 akan diberikan kepada calon penerima dengan Rp1 juta untuk setiap pekerja. 

 

 

 

Pemerintah bersama dengan Kemnaker berencana untuk menyalurkan kembali BSU 2022 atau BLT 

subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan.Penyaluran dana bantuan BSU 2022 akan diberikan kepada 8,8 juta 

pekerja atau buruh yang masuk ke daftar penerima.Kemnaker diketahui sudah menyiapkan anggaran 

untuk dana bantuan BSU 2022 sebesar 8,8 triliun.Dana BSU 2022 akan diberikan kepada calon penerima 

dengan Rp1 juta untuk setiap pekerja.Namun sebelumnya, para pekerja yang bisa menjadi penerima 

dana BLT subsidi gaji Ketenagakerjaan harus memenuhi beberapa syarat yang sudah ditentukan, 

seperti:1. WNI2. Masih terdaftar aktif sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan3. Memiliki gaji dibawah 3,5 

juta perbulan4. Bekerja di wilayah PPKM level 3 dan 4 
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Title Pemkab Kukar gelar pelatihan vokasi calon ahli 

K3 

Author Nadya Angelica Mutiara 

Amanda 

Media Alinea Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.alinea.id/daerah/pemkab-kukar-gelar-pelatihan-vokasi-calon-ahli-k3-

b2foB9F3g 

Summary Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) 

terus berupaya meningkatkan kapabilitas masyarakat untuk siap kerja. Total keseluruhan 

yang sudah kami berikan pelatihan kerja, sudah ada sekitar 180 orang, dan sebagian dari 

mereka sudah bekerja," jelas Kepala Distransnaker Kukar, Akhmad Hardi Dwi Putra. Demi 

mewujudkan hal itu, Distransnaker bekerja sama dengan PT Laden Safety Mandiri (LSM) 

menggelar pelatihan vokasi calon ahli Keilmuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

umum 3-18 Agustus 2022. "Sudah banyak pelatihan dari tahun 2021 sampai dengan 2022. 

 

 

 

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus 

berupaya meningkatkan kapabilitas masyarakat untuk siap kerja. Demi mewujudkan hal itu, 

Distransnaker bekerja sama dengan PT Laden Safety Mandiri (LSM) menggelar pelatihan vokasi calon ahli 

Keilmuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) umum 3-18 Agustus 2022."Sudah banyak pelatihan dari 

tahun 2021 sampai dengan 2022. Seperti pelatihan mekanik, pelatihan security. Total keseluruhan yang 

sudah kami berikan pelatihan kerja, sudah ada sekitar 180 orang, dan sebagian dari mereka sudah 

bekerja," jelas Kepala Distransnaker Kukar, Akhmad Hardi Dwi Putra.Hardi menyebut sebanyak 20 

peserta dari enam kecamatan. Hardi berpesan para peserta tersebut mampu memanfaatkan kesempatan 

ini untuk meningkatkan kemampuan."Selanjutnya jaga kesehatan serap ilmunya, karena ini gol 

terakhirnya akan merubah nasib mereka sendiri, dan saya harapkan mereka bisa menjadi tulang 

punggung keluarga," imbuhnya.Sementara itu, Direktur PT LSM, AW Syarifuddin mengatakan, pelatihan 

ini diawali dengan tahapan pembinaan, kunjungan lapangan dan membuat proposal untuk melaksanakan 

ujian dan terakhir dilanjutkan seminar. Peserta yang dinyatakan lulus akan diberikan sertifikat sebagai 

ahli agar memudahkan mereka untuk mencari kerja."Jadi targetnya peserta harus mendapatkan nilai 

minimal nilai kelulusan 65. Dan legalitasnya tetap harus dari Kementerian Ketenagakerjaan. Jasa K3 ini 

juga sangat dibutuhkan oleh perusahaan," tandasnya. 
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Title Butuh 11 Ribu Tenaga Kerja, Mau Daftar? Klik Link di Bawah 

ini 

Author _noname 

Media Siedoo Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Neutral 

Link http://siedoo.com/berita-38864-butuh-11-ribu-tenaga-kerja-mau-daftar-klik-link-di-

bawah-ini 

Summary Agenda yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Tenaga Kerja 

(Kemnaker) RI tersebut menyediakan 280 judul lowongan kerja, dengan 11 ribu kebutuhan 

tenaga kerja. 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," kata Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Jawa 

Tengah Ardi Nugroho, Rabu (3/8/2022), dilansir dari jatengprov.go.id. Beberapa perusahaan 

yang ikut serta, di antaranya pariwisata, manufaktur, dan perbankan. Virtual Job Fair Akbar 

Jawa Tengah 2022 mulai digelar hari ini, Kamis (4/8/2022), dan akan berakhir Jumat 

(5/8/2022). Ajang itu dapat diakses melalui jobfair.kemnaker.go.id. "Kegiatan ini 

menggunakan aplikasi ketenagakerjaan milik Kemenaker RI lewat jobfair.kemnaker.go.id. 

 

 

 

Virtual Job Fair Akbar Jawa Tengah 2022 mulai digelar hari ini, Kamis (4/8/2022), dan akan berakhir Jumat 

(5/8/2022). Agenda yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Tenaga Kerja 

(Kemnaker) RI tersebut menyediakan 280 judul lowongan kerja, dengan 11 ribu kebutuhan tenaga kerja. 

Ajang itu dapat diakses melalui jobfair.kemnaker.go.id."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," kata Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans 

Jawa Tengah Ardi Nugroho, Rabu (3/8/2022), dilansir dari jatengprov.go.id.Beberapa perusahaan yang 

ikut serta, di antaranya pariwisata, manufaktur, dan perbankan. Adapula perusahaan padat karya, seperti 

alas sepatu serta garmen.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.Sebagaimana diketahui, sampai Rabu (3/8/2022) siang pukul 13.00 WIB, sudah ada 

1.973 pelamar yang mendaftar pada kegiatan tersebut. (jatengprov/siedoo)Apa Tanggapan Anda ? 
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Title Daftar 10 Kementerian Lembaga Hasilkan PNBP 

Terbanyak : Okezone Economy 

Author Shelma Rachmahyanti 

Media Okezone Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Neutral 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/08/04/320/2641977/daftar-10-kementerian-

lembaga-hasilkan-pnbp-terbanyak 

Summary Daftar 10 Kementerian/Lembaga yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP 

) terbanyak. Direktur PNBP Kementerian/Lembaga Kementerian Keuangan Wawan Sunarjo 

menyebutkan terdapat 10 K/L yang menghasilkan PNBP terbanyak selama semester I-2022. 

Wawan merinci, 10 K/L yang menghasilkan PNBP terbanyak, berikut daftarnya:. "Ini 10 

kementerian/lembaga terbesar dengan PNBP terbanyak. 

 

Daftar 10 Kementerian/Lembaga yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) terbanyak. 

Direktur PNBP Kementerian/Lembaga Kementerian Keuangan Wawan Sunarjo menyebutkan terdapat 10 

K/L yang menghasilkan PNBP terbanyak selama semester I-2022."Ini 10 kementerian/lembaga terbesar 

dengan PNBP terbanyak. Beberapa mengalami peningkatan dan beberapa ada yang turun," katanya 

dilansir dari Antara, Kamis (4/8/2022).Wawan merinci, 10 K/L yang menghasilkan PNBP terbanyak, 

berikut daftarnya:1. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Rp7 triliun yang naik 15% 

(yoy) dibandingkan periode sama tahun lalu Rp6 triliun dan merupakan 33,1% dari target Rp21 triliun. 

PNBP Kemkominfo tersebut meningkat utamanya dari kenaikan pendapatan hak penyelenggaraan 

telekomunikasi, pendapatan denda dan pendapatan kontribusi penyelenggaraan Pos untuk layanan 

Pos.2. Polri sebesar Rp4,2 triliun yang naik 1% (yoy) dibanding Rp4,1 triliun dan merupakan 45,8% dari 

target Rp9,1 triliun karena peningkatan pendapatan pelayanan kepolisian seperti STNK, BPKB dan SIM.3. 

Kementerian Perhubungan sebesar Rp3,6 triliun yang tumbuh 8,5% (yoy) dari Rp4,1 triliun dan 

merupakan 51,6% dari target Rp6,9 triliun. Kemenhub meningkat karena pendapatan konsesi bidang 

transportasi seiring pembayaran piutang konsesi kebandarudaraan sebesar Rp170 miliar serta 

peningkatan pendapatan kasa navigasi penerbangan dan kepelabuhanan.4. Kementerian Hukum dan 

HAM (Kemenkumham) sebesar Rp2,2 triliun yang melonjak 44,5% (yoy) dari Rp1,6 triliun dan merupakan 

59,1% dari target Rp3,8 triliun karena pendapatan pelayanan dan administrasi hukum seperti paspor, visa 

dan re-entry permit.5. Kementerian ATR/BPN Rp1 triliun yang naik 4,3% (yoy) dari Rp1 triliun dan 

merupakan 45,3% dari target Rp2,2 triliun karena ada pendapatan pelayanan pertanahan berbasis 

elektronik Rp1,05 triliun yang meningkat 10,75% (yoy) dari Rp0,95 triliun.6. Kementerian Pertahanan 

Rp1,4 triliun yang naik 26,6% (yoy) dari Rp1,1 triliun dan merupakan 62,9% dari target Rp2,2 triliun karena 

ada pendapatan jasa kesehatan Rp1,8 triliun yang meningkat 48,9% (yoy) dari Rp0,79 triliun 7. 

Kementerian Agama Rp1,1 triliun yang turun 14,5% (yoy) dari Rp1,3 triliun dan merupakan 52,2% dari 

target Rp2,1 triliun karena pendapatan non layanan Rp0,7 triliun turun 56% dari Rp0,39 triliun. 

Penurunan turut terjadi karena layanan pernikahan di luar KUA Rp0,32 triliun turun 3,9% (yoy) dari 

Rp0,33 triliun. 8. Kemendikbudristek Rp1,8 triliun yang juga turun 38,7% (yoy) dari Rp2,9 triliun dan 

merupakan 96,3% dari target Rp2,9 triliun karena pendapatan non layanan Rp0,62 triliun turun 57,4% 

dari Rp1,44 triliun. Penurunan pada Kemendikbudristek turut disebabkan oleh pendapatan layanan 

pendidikan Rp1,08 triliun yang turun 16,4% dari Rp1,29 triliun akibat alih status enam satuan kerja PTN 

ke PTN BLU. 9. Kementerian Ketenagakerjaan Rp0,9 triliun yang naik 52,8% (yoy) dari Rp0,6 triliun dan 
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merupakan 71,3% dari target Rp1,2 triliun karena ada pendapatan kompensasi TKA Rp0,8 triliun yang 

naik 55% (yoy) dari Rp0,52 triliun.10. Kementerian Kesehatan Rp2,2 triliun yang melonjak hingga 518,7% 

(yoy) dari Rp0,4 triliun dan merupakan 360,9% dari target Rp0,6 triliun. Lonjakan PNBP Kemenkes 

tersebut karena adanya pendapatan non layanan Rp1,85 triliun yang meningkat 3,08% (yoy) dari Rp0,06 

triliun atau mencapai lebih dari 80% dari total realisasi PNBP semester I. Sementara PNBP pada K/L 

lainnya dan BUN sepanjang semester I jika dijumlahkan terealisasi Rp28,2 triliun yang turun 18,4% (yoy) 

dari Rp37,8 triliun karena pendapatan premium obligasi yang hanya Rp0,88 triliun anjlok 90,8% pada 

2021 Rp9,66 triliun. Secara total PNBP K/L semester I-2022 mencapai Rp53,7 triliun dan masuk ke dalam 

pos PNBP Lainnya yang tercatat mencapai Rp85,1 triliun atau 75,8% dari target dan meningkat 19,9% 

(yoy) dari Rp71 triliun. Selain PNBP K/L, dalam PNBP Lainnya juga terdapat pendapatan penjualan hasil 

tambang Rp28,7 triliun dan pendapatan minyak mentah (DMO) Rp2,7 triliun.6. Kementerian Pertahanan 

Rp1,4 triliun yang naik 26,6% (yoy) dari Rp1,1 triliun dan merupakan 62,9% dari target Rp2,2 triliun karena 

ada pendapatan jasa kesehatan Rp1,8 triliun yang meningkat 48,9% (yoy) dari Rp0,79 triliun7. 

Kementerian Agama Rp1,1 triliun yang turun 14,5% (yoy) dari Rp1,3 triliun dan merupakan 52,2% dari 

target Rp2,1 triliun karena pendapatan non layanan Rp0,7 triliun turun 56% dari Rp0,39 triliun. 

Penurunan turut terjadi karena layanan pernikahan di luar KUA Rp0,32 triliun turun 3,9% (yoy) dari 

Rp0,33 triliun.8. Kemendikbudristek Rp1,8 triliun yang juga turun 38,7% (yoy) dari Rp2,9 triliun dan 

merupakan 96,3% dari target Rp2,9 triliun karena pendapatan non layanan Rp0,62 triliun turun 57,4% 

dari Rp1,44 triliun. Penurunan pada Kemendikbudristek turut disebabkan oleh pendapatan layanan 

pendidikan Rp1,08 triliun yang turun 16,4% dari Rp1,29 triliun akibat alih status enam satuan kerja PTN 

ke PTN BLU.9. Kementerian Ketenagakerjaan Rp0,9 triliun yang naik 52,8% (yoy) dari Rp0,6 triliun dan 

merupakan 71,3% dari target Rp1,2 triliun karena ada pendapatan kompensasi TKA Rp0,8 triliun yang 

naik 55% (yoy) dari Rp0,52 triliun. 
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Title BSU Cair Agustus 2022? Cek Nama Penerima Bantuan Subsidi 

Upah di Sini dan Info Terbaru Kemnaker 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095187507/bsu-cair-agustus-2022-cek-

nama-penerima-bantuan-subsidi-upah-di-sini-dan-info-terbaru-kemnaker 

Summary Sejauh ini Kemnaker masih mengupayakan sejumlah teknis penyaluran BSU 2022, termasuk 

merampungkan regulasi teknis pelaksanaan Bantuan Subsidi Upah serta mengajukan dan 

merevisi anggaran bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kapan Bantuan Subsidi 

Upah atau BSU 2022 dari Kemnaker cair? Memasuki bulan Agustus, ramai pekerja 

mempertanyakan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 sudah bisa cair atau belum. 

Pasalnya, sudah tiga bulan sejak diumumkan kelanjutan BSU 2022 pada April lalu, Kemnaker 

belum juga menyalurkan Bantuan Subsidi Upah bagi pekerja. 

 

Kapan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 dari Kemnaker cair? Simak informasi terkini dan cara cek 

nama penerima bantuan ini.Memasuki bulan Agustus, ramai pekerja mempertanyakan Bantuan Subsidi 

Upah atau BSU 2022 sudah bisa cair atau belum.Pasalnya, sudah tiga bulan sejak diumumkan kelanjutan 

BSU 2022 pada April lalu, Kemnaker belum juga menyalurkan Bantuan Subsidi Upah bagi pekerja.Meski 

sudah disebutkan bahwa Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 akan disalurkan sebelum lebaran agar bisa 

membantu para pekerja yang terdampak pandemi Covid-19.Lantas apa alasan sehingga dana BSU 2022 

belum juga ditransfer ke rekening pekerja?Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Instagram 

@Kemnaker pada 3 Agustus 2022, Kemnaker belum mengumumkan kapan resminya BSU 2022 

cair.Sejauh ini Kemnaker masih mengupayakan sejumlah teknis penyaluran BSU 2022, termasuk 

merampungkan regulasi teknis pelaksanaan Bantuan Subsidi Upah serta mengajukan dan merevisi 

anggaran bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 
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Title BSU 2022 Rp1 Juta Cair ke Bank Ini, Ini 4 Tahap Proses 

Penyalurannya 

Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774057470/bsu-2022-rp1-juta-cair-ke-bank-ini-

ini-4-tahap-proses-penyalurannya 

Summary Seperti yang sudah diketahui, pemerintah bersama Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) berencana untuk melanjutkan penyaluran BSU 2022 atau BLT subsidi gaji BPJS 

Ketenagakerjaan. Dana bantuan BSU 2022 rencananya akan cair kepada 8,8 juta pekerja 

yang berhak menerima dengan anggaran 8,8 triliun. Namun sayangnya, sampai saat ini 

belum ada jadwal pasti dari kemnaker kapan dana BSU 2022 akan cair. Selain itu, peserta 

juga bisa mengecek secara mandiri apakah sudah terdaftar sebagai calon penerima dana 

atau belum dengan mengunjungi link Kemnaker di kemnaker.go.id. Selain regulasi dan 

pendataan calon penerima, ada beberapa tahapan dalam proses penyaluran dana BSU 2022 

BPJS Ketenagakerjaan, seperti:. 

 

 

 

Seperti yang sudah diketahui, pemerintah bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

berencana untuk melanjutkan penyaluran BSU 2022 atau BLT subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan.Dana 

bantuan BSU 2022 rencananya akan cair kepada 8,8 juta pekerja yang berhak menerima dengan anggaran 

8,8 triliun.Namun sayangnya, sampai saat ini belum ada jadwal pasti dari kemnaker kapan dana BSU 2022 

akan cair.Seperti yang sudah diketahui, saat ini pihak kementerian ketenagakerjaan masih 

merampungkan tahap regulasi dan pendataan calon penerima dana BLT subsidi gaji.Penerima yang sudah 

memenuhi syarat akan terdaftar sebagai calon penerima dana bantuan subsidi upah.Selain itu, peserta 

juga bisa mengecek secara mandiri apakah sudah terdaftar sebagai calon penerima dana atau belum 

dengan mengunjungi link Kemnaker di kemnaker.go.id.Selain regulasi dan pendataan calon penerima, 

ada beberapa tahapan dalam proses penyaluran dana BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan, seperti:1. BPJS 

Ketenagakerjaan mengirimkan data calon penerima BSU kepada Kemnaker. Data tersebut harus sudah 

di validasi dan verifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan. 
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Title Link and Match BLK Sawahlunto dengan Dunia Industri, 

Adakan Pelatihan Upskilling Operator Alat Berat 

Author Yasrizal Var 

Ultimafecha 

Media Rakyat Terkini Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.rakyatterkini.com/2022/08/link-and-match-blk-sawahlunto-dengan-dunia-

industri-adakan-pelatihan-upskilling.html 

Summary Pemko Sawahlunto bekerjasama 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 1 Agustus 

2022 menyampaikan, pelatihan itu diikuti 16 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 Kota Sawahlunto ini," kata Hery. Walikota Sawahlunto, Deri Asta menyebut 

pelatihan upskilling ini menjadi inovasi Pemko dalam menyelenggarakan pelatihan kerja 

yang memenuhi unsur link dan match dengan dunia kerja/industri. 

 

 

 

Pemko Sawahlunto bekerjasama 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 1 Agustus 2022 menyampaikan, pelatihan itu diikuti 16 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 Binalavotas itu mengunjungi pelatihan 
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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 Kota 

Sawahlunto ini," kata Hery.Walikota Sawahlunto, Deri Asta menyebut pelatihan upskilling ini menjadi 

inovasi Pemko dalam menyelenggarakan pelatihan kerja yang memenuhi unsur link dan match dengan 

dunia kerja/industri."Ini sinergitas Pemko dengan perusahaan, dimana untuk instruktur dan biaya 

pelatihan ditanggung Pemko. Sementara untuk peralatan dan lokasi praktik disediakan oleh perusahaan. 

Nanti begitu tamat peserta juga langsung direkrut oleh perusahaan menjadi karyawan," kata Walikota 

Deri.Pemko Sawahlunto, kata 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.Walikota 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," pungkasnya lagi. 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. 
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Title Cara Kerja & Magang di Jepang, Digaji Rp16 Juta Sebulan Author Linda Hasibuan 

Media Cnbc Indonesia Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220804132258-33-361094/cara-kerja-magang-

di-jepang-digaji-rp16-juta-sebulan 

Summary Jepang masih menjadi salah satu tujuan favorit untuk berkarir di luar negeri. Sudah bukan 

rahasia lagi bahwa, pemerintah Jepang cukup terbuka terhadap warga asing yang ingin hidup 

dan kerja di Jepang. Kendati demikian, perlu diketahui untuk dapat bekerja di Jepang 

pelamar harus melalui program magang. Program pemagangan pekerja Indonesia ke Jepang 

terlaksana karena adanya hubungan bilateral antara Kementerian Ketenagakerjaan 

Indonesia dengan The Internasional Manpower Development Organization Japan (IM Japan). 

 

Jepang masih menjadi salah satu tujuan favorit untuk berkarir di luar negeri. Keindahan negara, sistem 

yang teratur, dan gaji tinggi menjadi daya tariknya.Sudah bukan rahasia lagi bahwa, pemerintah Jepang 

cukup terbuka terhadap warga asing yang ingin hidup dan kerja di Jepang. Sebab negara sakura itu 

memiliki jumlah penduduk yang sedikit, sehingga banyak sektor industri yang mengalami kekurangan 

tenaga kerja.Kendati demikian, perlu diketahui untuk dapat bekerja di Jepang pelamar harus melalui 

program magang. Program ini bekerja sama dengan lembaga penyalur tenaga kerja atau dinas tenaga 

kerja provinsi atau Kementerian Tenaga Kerja.Program pemagangan pekerja Indonesia ke Jepang 

terlaksana karena adanya hubungan bilateral antara Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia dengan 

The Internasional Manpower Development Organization Japan (IM Japan).Masyarakat yang tertarik 

melakukan kerja magang di Jepang dapat mencari informasi pendaftaran melalui dinas tenaga kerja di 

setiap provinsi. Saat magang para peserta akan dilatih dalam praktik kerja serta meningkatkan 

pengetahuan bahasa Jepang di perusahaan.Berikut adalah proses magang di Jepang yang dihimpun dari 

website dinas tenaga kerja di sejumlah provinsi di Indonesia:Pelaksanaan program kerja magang di 

Jepang dilaksanakan selama 3-5 tahun yang terdiri dari beberapa tahap, seperti:- Program pemagangan 

bulan pertama di Jepang disebut masa training atau masa kensushei yang artinya masa berlatih sambil 

bekerja. Peserta masih berlatih penyesuaian di training center- Program pemagangan bulan ke-2 sampai 

dengan ke-12 akan dievaluasi kompetensinya dan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya peserta harus 

lulus ujian yang diadakan pada akhir tahun pertama- Program pemagangan bulan ke-2 sampai dengan 

selesai disebut technical interm training atau disebut juga masa Jissushei yang artinya praktek kerja. Pada 

masa Jissushei ini peserta sudah dilindungi oleh undang-undang perburuhan di Jepang dan sudah 

diperbolehkan lembur.Peserta kerja magang di Jepang juga akan mendapatkan tunjangan, berikut 

rinciannya:Bulan pertama sebagai Kenshushei- Peserta akan menerima tunjangan sebesar 80.000 Yen 

(sekitar Rp 8.000.000) setiap bulannya. Pada masa ini peserta belum diperbolehkan untuk lembur.Pada 

masa Jisshusei, peserta akan menerima tunjangan setiap bulan:- Bulan ke-2 sampai dengan ke-24 sebagai 

Jisshusei sekurang-kurangnya akan menerima 90.000 Yen (sekitar Rp 9.000.000) setiap bulannya dan 

sudah diperbolehkan lembur- Bulan ke-25 sampai dengan ke-36 sebagai Jisshusei sekurang-kurangnnya 

menerima 100. 000 Yen (sekitar Rp 10.000.000) setiap bulannya dan sudah diperbolehkan lembur.Bagi 

peserta yang berhasil menyelesaikan program kerja magang di Jepang akan diberikan:- Sertifikat- 

Tunjangan dana usaha mandiri sebesar 600. 000 Yen (sekitar Rp 600.000.000)- Berkesempatan 

melakukan wawancara penerimaan kerja dengan perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia. 
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Title BSU 2022 Sudah Cair? Segera Cek! Ini Ciri Rp1 Juta Cair ke 

Rekening Penerima 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-794057573/bsu-2022-sudah-cair-segera-cek-ini-

ciri-rp1-juta-cair-ke-rekening-penerima 

Summary Simak informasi dari ciri BSU 2022 Rp1 juta cair ke rekening bank penerima. Kabar mengenai 

pencairan BSU 2022 hingga kini masih dinanti oleh calon penerima yaitu pekerja atau buruh. 

Pasalnya BSU 2022 yang dijanjikan Kemnaker akan cair di bulan April hingga saat ini masih 

belum cair ke rekening penerima. Melalui Instagram resmi Kemnaker, banyak netizen yang 

kemudian resah karena BSU 2022 belum juga dicairkan. 

 

 

 

Simak informasi dari ciri BSU 2022 Rp1 juta cair ke rekening bank penerima. Apakah sudah cair? Cek di 

bawah ini.Kabar mengenai pencairan BSU 2022 hingga kini masih dinanti oleh calon penerima yaitu 

pekerja atau buruh.Pasalnya BSU 2022 yang dijanjikan Kemnaker akan cair di bulan April hingga saat ini 

masih belum cair ke rekening penerima.Melalui Instagram resmi Kemnaker, banyak netizen yang 

kemudian resah karena BSU 2022 belum juga dicairkan.Lantas apakah BSU 2022 Rp1 juta telah cair ke 

rekening penerima? Bagaimana cirinya? Cek di bawah ini.1. Kunjungi website kemnaker.go.id;2. Daftar 

akun (jika belum memiliki akun maka Anda harus melakukan pendaftaran dengan memasukan No KTP 

dan nama lengkap Anda);3. Jika sudah login ke akun Anda; 
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Title Menaker Minta Pembangunan IKN, Masyarakat Tak Jadi 

Penonton 

Author Pers Indonesia 

Media Deliknesia.com Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Neutral 

Link http://deliknesia.com/menaker-minta-pembangunan-ikn-masyarakat-tak-jadi-penonton 

Summary "Kehadiran saya pada hari ini bersama dengan seluruh keluarga besar Kementerian 

Ketenagakerjaan ingin meneguhkan komitmen pemerintah, khususnya Kementerian 

Ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa masyarakat di sekitar Ibu Kota Nusantara ini 

bukan jadi penonton, tetapi menjadi aktor utama dalam pembangunan Ibu Kota Negara 

Nusantara," kata Menaker. Menaker menyampaikan hal tersebut saat membuka Pelatihan 

Berbasis Kompetensi (PBK) Angkatan ke-2 di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, 

Kalimantan Timur pada Kamis (4/8/2022). Namun demikian, kata Menaker, masyarakat 

dalam berpartisipasi terhadap pembangunan IKN harus disertai dengan kompetensi yang 

unggul, sehingga IKN menjadi ibu kota yang smart, bisa bersaing, dan menjadi kebanggaan 

Indonesia. Kalimantan Timur, Penajam Paser Utara, (deliknesia.com),- Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah meminta masyarakat di sekitar kawasan Ibu Kota Negara 

(IKN) Nusantara agar berperan aktif dalam pembangunan IKN Nusantara. 

 

 

 

Kalimantan Timur, Penajam Paser Utara, (deliknesia.com),- Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

meminta masyarakat di sekitar kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara agar berperan aktif dalam 

pembangunan IKN Nusantara. "Kehadiran saya pada hari ini bersama dengan seluruh keluarga besar 

Kementerian Ketenagakerjaan ingin meneguhkan komitmen pemerintah, khususnya Kementerian 

Ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa masyarakat di sekitar Ibu Kota Nusantara ini bukan jadi 

penonton, tetapi menjadi aktor utama dalam pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara," kata Menaker. 

Menaker menyampaikan hal tersebut saat membuka Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Angkatan ke-

2 di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Kamis (4/8/2022). Namun 

demikian, kata Menaker, masyarakat dalam berpartisipasi terhadap pembangunan IKN harus disertai 

dengan kompetensi yang unggul, sehingga IKN menjadi ibu kota yang smart, bisa bersaing, dan menjadi 

kebanggaan Indonesia. Ia mengatakan bahwa Kemnaker mendukung penyiapan tenaga kerja yang 

kompeten melalui Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda. Bahkan dalam penyiapan 
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tenaga kerja yang kompeten ini, Kemnaker melibatkan 5 Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 

(BBPVP) yang ada di Indonesia. "Semua men-support pembangunan IKN ini dengan sumber daya manusia 

yang andal. Jadi tidak hanya Samarinda yang kami siapkan, tapi ke-5 Balai Besar kami siapkan untuk 

mendukung peningkatan sumber daya manusia di IKN ini," ucapnya. Ia menambahkan, upaya lainnya 

yang akan dilakukan Kemnaker dalam mendukung penyiapan tenaga kerja kompeten antara lain, 

penyiapan anjungan SIAPkerja dan pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja berbasis Kawasan. 
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Title Tempat Magang Jurusan DKV Pekanbaru Author Https 

Media Lancang Kuning Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Neutral 

Link http://lancangkuning.com/post/48410/tempat-magang-jurusan-dkv-pekanbaru.html 

Summary Nah, di Pekanbaru, salah satu perusahaan yang membuka program magang adalah Garuda 

Cyber Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi Garuda Cyber Indonesia di Jalan HR 

Soebrantas No. 188 Panam, Pekanbaru. Bagi mahasiswa maupun siswa di sekolah kejuruan 

seperti SMK, magang bukanlah istilah baru. Pasalnya, magang menjadi persyaratan utama 

untuk mahasiswa dan siswa SMK agar dapat lulus dan merengkuh gelar sarjana. 

 

Bagi mahasiswa maupun siswa di sekolah kejuruan seperti SMK, magang bukanlah istilah baru. Pasalnya, 

magang menjadi persyaratan utama untuk mahasiswa dan siswa SMK agar dapat lulus dan merengkuh 

gelar sarjana. Magang merupakan program latihan kerja yang menerapkan kompetensi atau bidang 

keilmuan yang ditekuni selama di kampus atau sekolah untuk dipraktikkan langsung di dunia kerja. 

Dengan demikian, mahasiswa akan memahami dunia kerja dan sistemnya secara profesional. Di tingkat 

sekolah kejurusan, semua siswa jurusan diharuskan untuk mengikuti program magang. Tapi tidak 

demikian di perguruan tinggi. Kendati tidak semua jurusan di perguruan tinggi mengharuskan 

mahasiswanya untuk ikut program magang, namun tetap dianjurkan untuk memperoleh keterampilan 

yang lebih baik lagi karena diperoleh langsung di industri kerja sesuai jurusan mahasiswa. Di dunia kerja 

magang juga sangat penting, bahkan sejumlah perusahaan membuka program magang dan menyertakan 

sertifikat bagi mahasiswa yang mengikuti magang. Meski terdengar hanya sebagai persyaratan lulus 

sekolah atau meraih sarjana saja, ternyata magang juga diatur dalam perundang-undangan, terutama 

dalam Undang-Undang tentang ketenagakerjaan hingga tertera pula dalam Peraturan Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi. Jadi magang tidak bisa dilakukan sembarangan, apalagi ada hak dan kewajiban 

yang harus diperoleh mahasiswa maupun perusahaan sebagai lembaga yang memfasiitasi program 

magang tersebut. Sehingga, dibutuh persyaratan dan ketentuan yang harus diberlakukan. Mahasiswa 

magang kebanyakan mungkin akan diperlakukan layaknya asisten atau tenaga bantuan untuk divisi 

tertentu yang sesuai jurusan tentunya. Namun, ada banyak manfaat yang diperoleh dari mengikuti 

program magang. Apa saja? Berikut di antaranya: Sebagai mahasiswa, tentunya masih sangat awam 

dengan industri kerja. Beda halnya jika kamu adalah mahasiswa yang bekerja sambil bekerja. Layaknya 

gerbang, magang menjadi awal untuk mahasiswa menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. Saat 

magang kamu akan mengenal segala hal tentang dunia kerja. Sejumlah wawasan tentang jurusan yang 

kamu tekuni akan kamu peroleh selama menjalani program magang. Wawasan yang didapatkan saat 

magang tentunya menjadi bekal untuk kamu lebih siap memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Secara 

tidak langsung, tugas-tugas yang dikerjakan saat magang akan mengasah keahlian kamu di jurusan yang 

ditekuni. Kamu dapat mempelajari banyak hal dari tugas-tugas yang diperoleh. Seperti yang diketahui, 

keahlian sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. Bahkan, keahlian lebih berharga dari pada deretan angka 

yang tertera di transkrip nilai yang didapatkan di bangku kuliah. Keahlian dianggap sebagai bukti bahwa 

seseorang mampu mengerjakan suatu pekerjaan. Jaringan atau relasi merupakan suatu hal yang penting 

dalam industri kerja. Dari program magang, mahasiswa akan berkesempatan bertemu orang-orang baru 

yang berpengalaman di dunia kerja. Nantinya, jaringan yang diperoleh saat magang akan sangat berguna 

saat kamu benar-benar terjun ke dunia kerja. Jaringan dianggap sebagai investasi untuk masa depan. 
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Seperti jurusan-jurusan lainnya, mahasiswa Desain Komunikasi Visual (DKV) juga diharuskan untuk 

mengikuti program magang. DKV adalah jurusan yang mempelajari tentang cara menyampaikan pesan 

melalui elemen-elemen dalam bentuk rupa atau visual. Mahasiswa DKV diajarkan untuk mampu dalam 

mengolah suatu pesan secara komunikatif, informatif, serta efektif dan kreatif. Sehingga, pesan yang 

disampaikan dapat menjangkau sasaran dan memperhatikan unsur rupa dan bentuk, tekstur, warna, 

huruf, tekstur, ruang, dan setiap hal terkait penglihatan atau visual. Di sebagian perguruan tinggi maupun 

sekolah kejuruan, akan menentukan tempat magang bagi masiswanya. Namun, tidak sedikit pula yang 

membebaskan mahasiswa untuk memilih tempat magang, dan tentunya sesuai dengan jurusan, seperti 

DKV. Nah, di Pekanbaru, salah satu perusahaan yang membuka program magang adalah Garuda Cyber 

Indonesia. Garuda Cyber Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang IT Software 

Development sehingga sangat cocok untuk jurusan DKV yang tidak bisa lepas dari dunia digital atau 

teknologi informasi. Untuk dapat magang di Garuda Cyber Indonesia, kamu hanya perlu melengkapi 

sejumlah persyaratan. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi Garuda Cyber Indonesia di Jalan HR 

Soebrantas No. 188 Panam, Pekanbaru. 
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Title Sekjen Kemnaker: Job Fair Virtual Sangat Bermanfaat dan 

Lebih Efisien 

Author Fabiola Febrinastri 

Media Suara.com Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.suara.com/bisnis/2022/08/04/154438/sekjen-kemnaker-job-fair-virtual-

sangat-bermanfaat-dan-lebih-efisien 

Summary "Pelaksanaan job fair virtual ini lebih efisien karena akan mengurangi biaya yang harus 

dikeluarkan baik oleh pencari kerja, perusahaan, bahkan penyelenggara," kata Anwar Sanusi, 

ketika memberikan sambutan secara virtual pada Pameran Bursa Kerja (Job Fair) Virtual 

Provinsi Jawa Tengah, Kamis (4/8/2022). Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, 

Anwar Sanusi menjelaskan berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 

2022, Indonesia memiliki 208,54 juta penduduk usia kerja, terdiri dari 64,53 juta atau 30,94 

persen penduduk bukan angkatan kerja dan 144,01 juta atau 69,06 persen penduduk 

angkatan kerja. Ia juga menbuturkan, dalam menciptakan peluang bagi tenaga kerja untuk 

mendapatkan pekerjaan, serta membantu perusahaan agar memperoleh pekerja yang 

sesuai dengan spesifikasi ditawarkan, job fair secara virtual merupakan upaya sangat 

bermanfaat dan memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan peluang kerja tersebut. 

Pemerintah melalui Kemnaker telah menyediakan layanan ketenagakerjaan untuk 

masyarakat mendapatkan informasi ketenagakerjaan, seperti pelatihan, lowongan 

pekerjaan, pemagangan, dan kelembagaan yang dapat di akses secara umum melalui SIAP 

Kerja pada laman kemnaker.go.id. 

 

 

 

 Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menjelaskan berdasarkan Survei 

Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2022, Indonesia memiliki 208,54 juta penduduk usia kerja, 

terdiri dari 64,53 juta atau 30,94 persen penduduk bukan angkatan kerja dan 144,01 juta atau 69,06 

persen penduduk angkatan kerja. Data Sakernas juga menunjukan laju tingkat pengangguran terbuka 

(TPT) berjumlah 8,40 Juta atau 5,83 persen yang mengalami penurunan dari Februari 2021 menjadi 0,43 

persen."Ini merupakan tanda bangkitnya aktivitas produksi akibat pelonggran pembatasan sosial yang 

meningkatkan mobilitas baik bahan produksi atau juga barang untuk siap dijual oleh perusahaan," 

ucapnya.Ia juga menbuturkan, dalam menciptakan peluang bagi tenaga kerja untuk mendapatkan 
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pekerjaan, serta membantu perusahaan agar memperoleh pekerja yang sesuai dengan spesifikasi 

ditawarkan, job fair secara virtual merupakan upaya sangat bermanfaat dan memiliki kontribusi besar 

terhadap penciptaan peluang kerja tersebut."Pelaksanaan job fair virtual ini lebih efisien karena akan 

mengurangi biaya yang harus dikeluarkan baik oleh pencari kerja, perusahaan, bahkan penyelenggara," 

kata Anwar Sanusi, ketika memberikan sambutan secara virtual pada Pameran Bursa Kerja (Job Fair) 

Virtual Provinsi Jawa Tengah, Kamis (4/8/2022).Pemerintah melalui Kemnaker telah menyediakan 

layanan ketenagakerjaan untuk masyarakat mendapatkan informasi ketenagakerjaan, seperti pelatihan, 

lowongan pekerjaan, pemagangan, dan kelembagaan yang dapat di akses secara umum melalui SIAP 

Kerja pada laman kemnaker.go.id. Selain itu, tersedia pula layanan jobfair.kemnaker.go.id yang dapat 

dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan job fair secara virtual."Saya ingin data pengunjung, peserta 

atau perusahaan dan pencari kerja sampai dengan penempatan tenaga kerja dapat terdokumentasi 

dengan baik dan mudah," ungkapnya.Anwar Sanusi mengharapkan dari pameran kesempatan kerja ini, 

akan banyak pencari kerja yang memperoleh pekerjaannya, serta pemberi kerja yang memperoleh 

pekerjanya melalui job fair virtual ini."Kepada seluruh pencari kerja di Jawa Tengah, tetap semangat, 

bagaimana pun kondisinya peluang bekerja terbuka sangat lebar bagi kalian, baik di perusahaan 

swasta/pemerintahan/perusahaan BUMN, maupun mendirikan usaha sendiri," pungkasnya. 
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Title Akses Situs kemnaker.go.id untuk Cek Status Penerima BSU 2022 

atau BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095188153/akses-situs-kemnakergoid-untuk-

cek-status-penerima-bsu-2022-atau-blt-subsidi-gaji-rp1-juta 

Summary Akses ke situs kemnaker.go.id untuk cek status penerima BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 

juta. Cek status penerima BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta melalui kemnaker.go.id 

yang bisa dilakukan secara online. Diketahui, BSU 2022 merupakan bansos yang khusus 

diberikan kepada para pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan. Para pekerja di 

bidang atau sektor yang telah ditentukan Kemnaker akan mendapat BSU 2022 atau BLT 

subsidi gaji Rp1 juta. 

 

Akses ke situs kemnaker.go.id untuk cek status penerima BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta.Cek 

status penerima BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta melalui kemnaker.go.id yang bisa dilakukan 

secara online.Berdasarkan mekanisme pencairan tahun sebelumnya, saat BSU sudah resmi dicairkan, 

maka para pekerja bisa segera mengakses kemnaker.go.id untuk memastikan namanya terdaftar atau 

tidak.Diketahui, BSU 2022 merupakan bansos yang khusus diberikan kepada para pekerja atau buruh 

yang memenuhi persyaratan.Para pekerja di bidang atau sektor yang telah ditentukan Kemnaker akan 

mendapat BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta.Jika menilik pada ketetapan penyaluran sebelumnya, 

Kemnaker juga menetapkan persyaratan dan ketentuan bagi para pekerja yang bisa mendapat BLT 

subsidi gaji Rp1 juta.Berikut kriteria atau syarat pekerja yang bisa jadi penerima BLT subsidi gaji Rp1 juta: 
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Title Cetak Lulusan Kompeten, Prodi RPL Universitas BSI Selenggarakan 

Sertifikasi Analis Program 

Author _noname 

Media Republika Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Positive 

Link http://republika.co.id/berita/rg31ta459/cetak-lulusan-kompeten-prodi-rpl-universitas-bsi-

selenggarakan-sertifikasi-analis-program 

Summary Oleh karena itu, Program Studi (Prodi) Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) Universitas Bina 

Sarana Informatika (BSI) menggelar kegiatan sertifikasi dengan skema Analis Program yang 

bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BSI. Kegiatan tersebut diikuti oleh 

mahasiswa semester VI prodi RPL Universitas BSI. Ketua Prodi RPL Universitas BSI Ahmad 

Setiadi memaparkan LSP BSI sudah mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia (SKKNI) berdasarkan keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia 

Nomor 321 Tahun 2016. Ia berharap dengan adanya sertifikasi analis program ini maka 

lulusan dari Universitas BSI khususnya Prodi RPL dapat meningkatkan keahlian yang sesuai 

dengan profil lulusannya. 

 

Perguruan tinggi berkewajiban menciptakan lulusan yang andal dan siap dalam menghadapi dunia 

industri. Lulusan perguruan tinggi juga dituntut harus memiliki kompetensi berdasarkan standar yang 

telah ditentukan oleh BNSP (Badan Nasional Standarisasi Profesi).Oleh karena itu, Program Studi (Prodi) 

Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) Universitas Bina Sarana Informatika (BSI) menggelar kegiatan sertifikasi 

dengan skema Analis Program yang bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BSI. Kegiatan 

tersebut diikuti oleh mahasiswa semester VI prodi RPL Universitas BSI.Acara ini diselenggarakan selama 

tiga hari pada Senin (18/7/2022) hingga Rabu (20/7/2022) di Universitas BSI kampus Cengkareng, 

Universitas BSI kampus Kramat 98, Universitas BSI kampus Margonda, dan Universitas BSI kampus 

Jatiwaringin. Ketua Prodi RPL Universitas BSI Ahmad Setiadi memaparkan LSP BSI sudah mengacu pada 

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) berdasarkan keputusan Menteri Ketenagakerjaan 

Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2016."Hal ini berguna untuk memfasilitasi peningkatan kompetensi 

lulusan yang mampu bersaing dengan angkatan kerja lainnya yaitu dengan menyelenggarakan sertifikasi 

kompetensi melalui kerja sama dengan LSP yang telah berlisensi dari BNSP," ujar Setiadi, Rabu 

(20/7/2022).Ia berharap dengan adanya sertifikasi analis program ini maka lulusan dari Universitas BSI 

khususnya Prodi RPL dapat meningkatkan keahlian yang sesuai dengan profil lulusannya. 
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Title Cetak Lulusan Kompeten, Prodi RPL Universitas BSI 

Selenggarakan Sertifikasi Analis Program 

Author Pt Akurat Sentra 

Media 

Media Republika Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.republika.co.id/berita/rg31ta459/cetak-lulusan-kompeten-prodi-rpl-

universitas-bsi-selenggarakan-sertifikasi-analis-program 

Summary Oleh karena itu, Program Studi (Prodi) Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) Universitas Bina 

Sarana Informatika (BSI) menggelar kegiatan sertifikasi dengan skema Analis Program yang 

bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BSI. Kegiatan tersebut diikuti oleh 

mahasiswa semester VI prodi RPL Universitas BSI. Ketua Prodi RPL Universitas BSI Ahmad 

Setiadi memaparkan LSP BSI sudah mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia (SKKNI) berdasarkan keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia 

Nomor 321 Tahun 2016. Ia berharap dengan adanya sertifikasi analis program ini maka 

lulusan dari Universitas BSI khususnya Prodi RPL dapat meningkatkan keahlian yang sesuai 

dengan profil lulusannya. 

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Perguruan tinggi berkewajiban menciptakan lulusan yang andal dan siap 

dalam menghadapi dunia industri. Lulusan perguruan tinggi juga dituntut harus memiliki kompetensi 

berdasarkan standar yang telah ditentukan oleh BNSP (Badan Nasional Standarisasi Profesi).Oleh karena 

itu, Program Studi (Prodi) Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) Universitas Bina Sarana Informatika (BSI) 

menggelar kegiatan sertifikasi dengan skema Analis Program yang bekerja sama dengan Lembaga 

Sertifikasi Profesi (LSP) BSI. Kegiatan tersebut diikuti oleh mahasiswa semester VI prodi RPL Universitas 

BSI.- Inspeksi Rampung, Kapal Gandum Ukraina Lanjutkan Perjalanan- Sopir Truk Tangki Melarikan Diri 

Usai Serempet Pemotor Hingga Tewas- BSI DiginoFest 2022 Hadirkan Ratusan Perusahaan Bagi Job 

Seeker Sukabumi dan SekitarnyaAcara ini diselenggarakan selama tiga hari pada Senin (18/7/2022) 

hingga Rabu (20/7/2022) di Universitas BSI kampus Cengkareng, Universitas BSI kampus Kramat 98, 

Universitas BSI kampus Margonda, dan Universitas BSI kampus Jatiwaringin. Ketua Prodi RPL Universitas 

BSI Ahmad Setiadi memaparkan LSP BSI sudah mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia (SKKNI) berdasarkan keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 321 

Tahun 2016."Hal ini berguna untuk memfasilitasi peningkatan kompetensi lulusan yang mampu bersaing 

dengan angkatan kerja lainnya yaitu dengan menyelenggarakan sertifikasi kompetensi melalui kerja sama 

dengan LSP yang telah berlisensi dari BNSP," ujar Setiadi, Rabu (20/7/2022).Ia berharap dengan adanya 

sertifikasi analis program ini maka lulusan dari Universitas BSI khususnya Prodi RPL dapat meningkatkan 

keahlian yang sesuai dengan profil lulusannya. 
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Title Cara Kerja dan Magang di Jepang, Gaji Rp16 Juta Sebulan Author Redy Agustino 

Media Nawacita.co Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Neutral 

Link http://nawacita.co/index.php/2022/08/04/cara-kerja-dan-magang-di-jepang-gaji-rp16-

juta-sebulan 

Summary Berikut cara kerja dan magang di Jepang, Jepang masih menjadi salah satu tujuan favorit 

untuk berkarir di luar negeri. Sudah bukan rahasia lagi bahwa, pemerintah Jepang cukup 

terbuka terhadap warga asing yang ingin hidup dan kerja di Jepang. Kendati demikian, perlu 

diketahui untuk dapat bekerja di Jepang pelamar harus melalui program magang. Program 

pemagangan pekerja Indonesia ke Jepang terlaksana karena adanya hubungan bilateral 

antara Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia dengan The Internasional Manpower 

Development Organization Japan (IM Japan). 

 

 

 

 Berikut cara kerja dan magang di Jepang, Jepang masih menjadi salah satu tujuan favorit untuk berkarir 

di luar negeri. Keindahan negara, sistem yang teratur, dan gaji tinggi menjadi daya tariknya. Sudah bukan 

rahasia lagi bahwa, pemerintah Jepang cukup terbuka terhadap warga asing yang ingin hidup dan kerja 

di Jepang.Sebab negara sakura itu memiliki jumlah penduduk yang sedikit, sehingga banyak sektor 

industri yang mengalami kekurangan tenaga kerja. Kendati demikian, perlu diketahui untuk dapat bekerja 

di Jepang pelamar harus melalui program magang. Program ini bekerja sama dengan lembaga penyalur 

tenaga kerja atau dinas tenaga kerja provinsi atau Kementerian Tenaga Kerja. Program pemagangan 

pekerja Indonesia ke Jepang terlaksana karena adanya hubungan bilateral antara Kementerian 

Ketenagakerjaan Indonesia dengan The Internasional Manpower Development Organization Japan (IM 

Japan). Masyarakat yang tertarik melakukan kerja magang di Jepang dapat mencari informasi 

pendaftaran melalui dinas tenaga kerja di setiap provinsi. Saat magang para peserta akan dilatih dalam 

praktik kerja serta meningkatkan pengetahuan bahasa Jepang di perusahaan. Berikut adalah proses 

magang di Jepang yang dihimpun dari website dinas tenaga kerja di sejumlah provinsi di Indonesia: 

Pelaksanaan program kerja magang di Jepang dilaksanakan selama 3-5 tahun yang terdiri dari beberapa 

tahap, seperti:Program pemagangan bulan pertama di Jepang disebut masa training atau masa kensushei 

yang artinya masa berlatih sambil bekerja. Peserta masih berlatih penyesuaian di training centerProgram 

pemagangan bulan ke-2 sampai dengan ke-12 akan dievaluasi kompetensinya dan untuk melanjutkan ke 
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tahap berikutnya peserta harus lulus ujian yang diadakan pada akhir tahun pertamaProgram 

pemagangan bulan ke-2 sampai dengan selesai disebut technical interm training atau disebut juga masa 

Jissushei yang artinya praktek kerja. Pada masa Jissushei ini peserta sudah dilindungi oleh undang-undang 

perburuhan di Jepang dan sudah diperbolehkan lembur.Peserta kerja magang di Jepang juga akan 

mendapatkan tunjangan, berikut rinciannya: Bulan pertama sebagai KenshusheiPeserta akan menerima 

tunjangan sebesar 80.000 Yen (sekitar Rp 8.000.000) setiap bulannya. Pada masa ini peserta belum 

diperbolehkan untuk lembur.Pada masa Jisshusei, peserta akan menerima tunjangan setiap bulan:Bulan 

ke-2 sampai dengan ke-24 sebagai Jisshusei sekurang-kurangnya akan menerima 90.000 Yen (sekitar Rp 

9.000.000) setiap bulannya dan sudah diperbolehkan lemburBulan ke-25 sampai dengan ke-36 sebagai 

Jisshusei sekurang-kurangnya menerima 100. 000 Yen (sekitar Rp 10.000.000) setiap bulannya dan sudah 

diperbolehkan lembur.Bagi peserta yang berhasil menyelesaikan program kerja magang di Jepang akan 

diberikan: - Sertifikat- Tunjangan dana usaha mandiri sebesar 600. 000 Yen (sekitar Rp 600.000.000)- 

Berkesempatan melakukan wawancara penerimaan kerja dengan perusahaan-perusahaan Jepang di 

Indonesia. 
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Title BSU Gaji 2022 Terbaru Sudah Cair? Cek Penerima BLT BPJS 

Ketenagakerjaan di Sini! 

Author Iit Lita Apriani 

Media Ayoindonesia.com Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-014058377/bsu-gaji-2022-terbaru-sudah-cair-

cek-penerima-blt-bpjs-ketenagakerjaan-di-sini 

Summary BSU gaji 2022 terbaru dikabarkan cair pada bulan Agustus? BSU gaji 2022 terbaru atau 

Bantuan Subsidi Upah ditujukan untuk para pekerja maupun buruh dengan beberapa 

persyaratan yang telah ditetapkan menteri ketenagaakerjaan. Selanjutnya, pencairan BSU 

gaji 2022 terbaru akan segera ditransfer melalui Bank Himbara yang telah Anda miliki. Kapan 

Bantuan Subsidi Upah BSU gaji 2022 terbaru Cair? 

 

 

 

 BSU gaji 2022 terbaru dikabarkan cair pada bulan Agustus? Bagaimana cara mengecek penerima bantuan 

tersebut? Simak selengkapnya pada artikel berikut ini. BSU gaji 2022 terbaru atau Bantuan Subsidi Upah 

ditujukan untuk para pekerja maupun buruh dengan beberapa persyaratan yang telah ditetapkan 

menteri ketenagaakerjaan. Selanjutnya, pencairan BSU gaji 2022 terbaru akan segera ditransfer melalui 

Bank Himbara yang telah Anda miliki. Bantuan tidak akan ditransfer ke rekening bank lain di luar 

Himbara.Bagi pekerja maupun buruh yang tidak memiliki rekening Bank Himbara maka akan dilakukan 

pembuatan rekening secara kolektif oleh kemnaker yang bekerja sama dengan pihak bank dan 

perusahaan tempat Anda bekerja. Beberapa rekening Bank Himbara tersebut di antaranya BRI, BNI, 

Mandiri, BTN atau Bank Syariah Indonesia (khusus wilayah Aceh).Kapan Bantuan Subsidi Upah BSU gaji 

2022 terbaru Cair? Lalu, kapan BSU gaji 2022 terbaru tersebut cair ? Apakah cair hari ini? Jawabannya 

adalah tidak. Menurut menteri ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, saat ini pihak kemnaker masih harus 

menyelesaikan regulasi teknis. Karena hal itulah, penyaluran dana bantuan subsidi upah sebesar Rp 

1.000.000,-baru akan ditransfer setelah selesainya proses penetapan regulasi BSU gaji 2022 terbaru. 

Bantuan subsidi upah sebesar Rp 1.000.000,- merupakan bantuan yang disalurkan sekaligus selama 2 

bulan. Dengan masing-masing bantuan perbulan yaitu sebesar Rp 500.000,-. Saat ini kita hanya perlu 

menunggu informasi lebih lanjut dari kemnaker mengenai kapan BSU gaji 2022 terbaru akan disalurkan. 
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Title Mau Jadi TKI ke Malaysia? Segera Daftar, Ini 

Penjelasannya 

Author Ramadhani Mtd. 

Media Jambiindependent.co.id Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Neutral 

Link http://jambiindependent.disway.id/read/643149/mau-jadi-tki-ke-malaysia-segera-daftar-

ini-penjelasannya 

Summary Sekarang pendaftaran untuk bekerja ke Malaysia kembali dibuka sejak awal Agustus ini. 

Sejak dibuka lagi pendaftaran TKI ke Malaysia pada awal Agustus ini, peminatnya cukup 

banyak. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, H 

Reman, menyebutkan bahwa peminat untuk bekerja di Malaysia masih tinggi. "Setelah 

dibuka kembali pengiriman calon PMI (atau TKI) tujuan Malaysia, antusiasme warga untuk 

berangkat ke luar negeri cukup tinggi," katanya, Rabu 3 Agustus 2022. 

 

 

 

 Buat kamu yang mau jadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), buruan daftar. Sekarang pendaftaran untuk 

bekerja ke Malaysia kembali dibuka sejak awal Agustus ini. Simak penjelasannya berikut ini. Sejak dibuka 

lagi pendaftaran TKI ke Malaysia pada awal Agustus ini, peminatnya cukup banyak. Sekretaris Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, H Reman, menyebutkan bahwa peminat 

untuk bekerja di Malaysia masih tinggi."Setelah dibuka kembali pengiriman calon PMI (atau TKI) tujuan 

Malaysia, antusiasme warga untuk berangkat ke luar negeri cukup tinggi," katanya, Rabu 3 Agustus 2022. 

Sebelumnya, penempatan calon TKI ke Malaysia sempat dihentikan sementara. Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah menyatakan, bahwa 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," 
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katanya dikutip dari jpnn.com. 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 Kemnaker Dorong Penguatan Kapasitas SDM Masyarakat Author Anang Fauzi 

Media Infopublik.id Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Positive 

Link http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/655892/kemnaker-dorong-

penguatan-kapasitas-sdm-masyarakat 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan menjadikan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) 

mayarakat sebagai salah satu fokus penguatan. Menurutnya, dalam meningkatkan 

kompetensi SDM dibutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Untuk itu, ia mengapresiasi 

berbagai stakeholder, seperti mitra usaha dan perguruan tinggi yang mendukung 

peningkatan kompetensi SDM melalui PBK. Pada pembukaan PBK angkatan ke-2 ini, 

Kemnaker melalui Ditjen Binalavotas menandatangani nota kesepahaman dengan (MoU) 

dengan PT Propan Raya dan PT Pupuk Kalimantan Timur. 

 

 

 

 Kementerian Ketenagakerjaan menjadikan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) mayarakat sebagai 

salah satu fokus penguatan. Demikian dikatakan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah saat membuka 

Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) angkatan ke-2 di Kawasan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) 

Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Kamis (4/8/2022). Pembukaan ditandai 

dengan penabuhan bedug secara bersama-sama oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah; Kepala 

Otorita IKN, Bambang Susantono; dan Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor. "Mudah-mudahan 

dengan peningkatan kompetensi ini, pembangunan infrastruktur akan di-support oleh Sumber Daya 

Manusia yang kompeten," kata Menaker. Menurutnya, dalam meningkatkan kompetensi SDM 

dibutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Untuk itu, ia mengapresiasi berbagai stakeholder, seperti mitra 

usaha dan perguruan tinggi yang mendukung peningkatan kompetensi SDM melalui PBK. "Ini adalah kerja 

kolaboratif antara masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dan tentu saja Otorita IKN 

Nusantara," ucapnya. Pada pembukaan PBK angkatan ke-2 ini, Kemnaker melalui Ditjen Binalavotas 

menandatangani nota kesepahaman dengan (MoU) dengan PT Propan Raya dan PT Pupuk Kalimantan 

Timur. 
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Title Setoran Layanan Pernikahan Berkurang, Realisasi PNBP 

Kementerian Agama Turun 

Author Francisca Christy 

Rosana 

Media Tempo.co Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Neutral 

Link http://bisnis.tempo.co/read/1619251/setoran-layanan-pernikahan-berkurang-realisasi-

pnbp-kementerian-agama-turun 

Summary Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pendapatan negara bukan pajak ( 

PNBP ) Kementerian Agama sepanjang semester I 2022 turun 14,5 persen dari Rp 1,3 triliun 

pada tahun lalu menjdi Rp 1,1 triliun pada periode yang sama tahun ini. Capaian PNBP 

Kementerian Agama selama paruh pertama ini, kendati berkurang, telah mencapai 52,2 

persen dari targetnya yang sebesar Rp 2,1 triliun.. Kementerian Agama menempati posisi 

ketujuh sebagai kementerian dengan penyumbang PNBP terbesar. Penurunan terjadi karena 

berkurangnya setoran dari layanan pernikahahan.. 

 

Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pendapatan negara bukan pajak ( PNBP ) 

Kementerian Agama sepanjang semester I 2022 turun 14,5 persen dari Rp 1,3 triliun pada tahun lalu 

menjdi Rp 1,1 triliun pada periode yang sama tahun ini. Penurunan terjadi karena berkurangnya setoran 

dari layanan pernikahahan. "Layanan pernikahan di luar KUA (terealisasi) Rp 0,32 triliun, turun 3,9 persen 

dari Rp 0,33 triliun," kata ujar Direktur PNBP Kementerian Lembaga Kementerian Keuangan Wawan 

Sunarjo dalam konferensi pers virtual, Kamis, 4 Agustus 2022. Setoran dari KUA juga mengalami 

penurunan sekitar 6 persen dari sebelumnya Rp 330 miliar menjadi Rp 310 miliar. Adapun pendapatan 

non-layanan turut turun 56 persen menjadi Rp 0,7 triliun. Capaian PNBP Kementerian Agama selama 

paruh pertama ini, kendati berkurang, telah mencapai 52,2 persen dari targetnya yang sebesar Rp 2,1 

triliun. Kementerian Agama menempati posisi ketujuh sebagai kementerian dengan penyumbang PNBP 

terbesar. Adapun realisasi penerimaan PNBP mendata ada ada sepuluh kementerian dan lembaga yang 

realiasi pendapatan negara bukan pajaknya paling tinggi selama semester I. Kementerian Komunikasi dan 

Informatika atau Kominfo disebut menjadi kementerian dengan capaian PNBP paling tinggi dengan total 

Rp 7 triliun. "Beberapa mengalami peningkatan, tapi beberapa ada yang turun," ujar Wawan. Setoran 

PNBP Kominfo semester I naik 15 persen ketimbang periode sama tahun lalu, yakni Rp 6 triliun. Perolehan 

itu setara dengan 33,1 persen dari target Rp 21 triliun. "Utamanya dari kenaikan pendapatan hak 

penyelenggaraan telekomunikasi, pendapatan denda, dan pendapatan kontribusi penyelenggaraan pos 

untuk layanan pos," kata Wawan.Realisasi terbesar kedua adalah Polri dengan perolehan Rp 4,2 triliun. 

Setoran PNBP Polri naik 1 persen dibanding Rp 4,1 triliun tahun lalu. Angka tersebut merupakan 45,8 

persen dari target Rp 9,1 triliun karena adanya peningkatan pendapatan pelayanan kepolisian, seperti 

STNK, BPKB, dan SIM. Selanjutnya, PNBP Kementerian Perhubungan terealisasi Rp 3,6 triliun. Angka itu 

tumbuh 8,5 persen dari Rp 4,1 triliun. Capaian PNBP Kemenhub setara dengan 51,6 persen dari target Rp 

6,9 triliun. Peningkatan terjadi karena adanya kenaikan pembayaran piutang konsesi kebandarudaraan 

sebesar Rp 170 miliar."Serta peningkatan pendapatan kasa navigasi penerbangan dan kepelabuhanan," 

tutur dia. Keempat, Wawan menambahkan, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menjadi 

kementerian dengan realisasi PNBP paling besar dengan total Rp 2,2 triliun.Capaian PNBI itu melonjak 

44,5 persen dari Rp 1,6 triliun tahun lalu. Realisasi PNBP tersebut setara dengan 59,1 persen dari target 

Rp 3,8 triliun. Faktor pendorongnya adalah kenaikan pendapatan pelayanan dan administrasi hukum, 
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seperti paspor, visa, dan re-entry permit. Kelima, Kementerian ATR/BPN dengan total raihan PNBP Rp 1 

triliun. Realisasi PNBP tersebut naik 4,3 persen dari tahun lalu atau 45,3 persen dari target Rp 2,2 triliun. 

Kenaikan tersebut terjadi lantaran pendapatan pelayanan pertanahan berbasis elektronik Rp 1,05 triliun 

meningkat 10,75 persen dari tahun lalu yang angkanya Rp 0,95 triliun. Keenam, Kementerian Pertahanan 

dengan realisasi PNBP Rp 1,4 triliun atau naik 26,6 persen dari Rp 1,1 triliun. PNBP paruh pertama tahun 

ini mencapai 62,9 persen dari target Rp 2,2 triliun. "Kenaikan itu disebabkan karena ada pendapatan jasa 

kesehatan Rp 1,8 triliun yang meningkat 48,9 persen dari tahun lalu yang sebesar Rp 0,79 triliun," kata 

diaKedelapan, realisasi PNBP Kemendikbudristek Rp 1,8 triliun. Angka ini turun 38,7 persen dari Rp 2,9 

triliun. Kendati turun, PNBP itu sudah mencapai 96,3 persen dari targetnya sebesar Rp 2,9 triliun. 

Penurunan realisasi PNBP di Kemendikbudristek terjadi lantaran pendapatan non-layanan turun menjadi 

Rp 0,62 triliun atau 57,4 persen dari sebelumnnya Rp 1,44 triliun. Penurunan juga disebabkan oleh 

pendapatan layanan pendidikan yang melorot menjadi Rp 1 ,08 triliun atau turun 16,4 persen dari Rp 

1,29 triliun akibat alih status enam satuan kerja PTN ke PTN BLU. Posisi sembilan adalah Kementerian 

Ketenagakerjaan dengan realisasi PNBP Rp 0,9 triliun. Angka ini naik 52,8 persen dari sebelumnya Rp 0,6 

triliun. Realisasi PNBP Kementerian Ketenagakerjaan setara degan 71,3 persen dari target sebesar Rp 1,2 

triliun. "Penyebabnya karena ada pendapatan kompensasi TKA Rp 0,8 triliun yang naik 55 persen dari Rp 

0,52 triliun," ujar Wawan.Kementerian Kesehatan menempati posisi kesepuluh dengan realiasi PNBP Rp 

2,2 triliun. Capaian ini melonjak hingga 518,7 persen dari periode sebelumnya Rp 0,4 triliun. PNBP 

Kemenkes pun sudah mencapai 360,9 persen dari target Rp 0,6 triliun. Lonjakan tersebut terjadi karena 

ada pendapatan non-layanan Rp 1,85 triliun yang meningkat 3,08 persen dari Rp 0,06 triliun atau 

mencapai lebih dari 80 persen dari total realisasi PNBP semester I. Sementara itu, PNBP untuk 

kementerian dan lembaga lainnya dan BUN sepanjang semester I jika dijumlahkan terealisasi Rp 28,2 

triliun. Angka ini turun 18,4 persen dari total Rp 37,8 triliun dari tahun lalu. "Karena pendapatan premium 

obligasi yang hanya Rp 0,88 triliun anjlok 90,8 persen pada 2021 Rp 9,66 triliun," kata Wawan.Secara 

total, PNBP kementerian dan lembaga semester I 2022 tercatat sebesar Rp 53,7 triliun. 
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Title Sinar Pagi Baru - Migrant Watch Malaysia Main Dua Kaki Dalam 

Perekrutan PMI Itu Lebih Berbahaya 

Author Winda 

Kalselpos 

Media Sinarpagibaru Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Negative 

Link http://sinarpagibaru.id/berita/detail/Migrant_Watch___Malaysia_Main_ 

Dua_Kaki_Dalam_Perekrutan_PMI__Itu_Lebih_Berbahaya 

Summary Direktur Eksekutif Migrant Watch, Aznil Tan menilai hasil kesepakatan dari rapat bilateral 

antara Pemerintah Malaysia dan Indonesia tidak maksimum, karena perwakilan Indonesia 

kurang kredibel dalam menguasai pokok permasalahan PMI. Tetapi persoalan sesungguhnya 

adalah Malaysia 'main dua kaki' dalam perekrutan PMI. Aznil Tan yang juga merupakan 

Aktivis 98 ini menyebut Malaysia 'main dua kaki' tersebut sangat berbahaya dalam 

pelindungan bagi warga negara Indonesia. Migrant Watch memperkirakan pekerja migran 

Indonesia masuk ke Malaysia secara ilegal lebih dari 70 persen melalui pintu-pintu tikus 

perbatasan. 

 

 

 

 Rencana dibukanya kembali penempatan PMI (Pekerja Migran Indonesia) ke Malaysia mendapat banyak 

respon pro kontra dari berbagai kalangan. Pasalnya, Pemerintah Indonesia sempat menghentikan 

penempatan PMI karena pemerintah Malaysia tidak komitmen melaksanakan MoU yang ditandatangani 

1 April 2022 yang disaksikan oleh Presiden RI Jokowi dan PM Malaysia Ismail Sabri di Istana Merdeka. 

Direktur Eksekutif Migrant Watch, Aznil Tan menilai hasil kesepakatan dari rapat bilateral antara 

Pemerintah Malaysia dan Indonesia tidak maksimum, karena perwakilan Indonesia kurang kredibel 

dalam menguasai pokok permasalahan PMI. "Utusan Indonesia banyak yang kurang faham tentang dunia 

migran maka tidak substantif menyelesaikan akar permasalahan dunia pekerja migran. Yang dihasilkan 

cuma bagian permukaan saja. Sayang momentum pada rapat bilateral antara Indonesia - Malaysia itu 

tidak menghasilkan penanganan yang komprehensif," kata Aznil Tan dalam keterangan persnya, Kamis 

(27/07/2022). Dia menilai perseteruan Indonesia dengan Malaysia menyangkut sistem dipakai dalam tata 

kelola penempatan pekerja migran Indonesia bukan menjadi kunci utama dalam menyelesaikan 

persoalan yang terjadi selama ini dalam dunia pekerja migran. "Kalau cuma mempermasalahkan Malaysia 

tidak komitmen pada MoU, saya dari awal sudah prediksi, Malaysia pasti patuh. Tetapi persoalan 

sesungguhnya adalah Malaysia 'main dua kaki' dalam perekrutan PMI. Satu kaki menerima PMI secara 

http://sinarpagibaru.id/berita/detail/Migrant_Watch___Malaysia_Main_
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resmi dan mau mengikuti sistem dibuat Indonesia, tetapi satu kaki lagi merekrut PMI masuk secara 

ilegal," jelas Aznil Tan. Aznil Tan yang juga merupakan Aktivis 98 ini menyebut Malaysia 'main dua kaki' 

tersebut sangat berbahaya dalam pelindungan bagi warga negara Indonesia. "Malaysia seperti sengaja 

membiarkan warga negara Indonesia menyeludup masuk ke negaranya. Pola ini lebih berbahaya 

daripada memperdebatkan System Maid Online atau Single Entry Visa. Prakek perekrutan ilegal ini sudah 

berlangsung sejak lama secara sistematis, terstruktur dan masif," ungkapnya. Dia pun sangat 

menyayangkan pembicaraan bilateral oleh pemerintah Indonesia tidak menjadi agenda utama dalam 

diplomasi bilateral antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia. "Kenapa hal ini tidak 

menjadi stressing diplomasi Indonesia? Jika Indonesia benar serius mengakhiri praktek perbudakan 

modren yang sengaja dipelihara oleh Malaysia tersebut," ujarnya tegas. Aznil Tan memaparkan PMI ilegal 

masuk ke Malaysia lebih tinggi dari pada masuk secara prosedural. Migrant Watch memperkirakan 

pekerja migran Indonesia masuk ke Malaysia secara ilegal lebih dari 70 persen melalui pintu-pintu tikus 

perbatasan. "Lebih dari tujuh puluh persen PMI yang masuk secara ilegal ini merupakan persoalan 

sesungguhnya yang mesti kita selesaikan sebelum masuk ke sistem baru. Belum lagi menyelesaikan 

persoalan WNI ilegal mengalami penyiksaan di Depot Tahanan Imigresen ketika mereka tertangkap. Ini 

sungguh menyayat hati kemanusiaan kita, baik pola perekrutan ilegal maupun ketika ditahan di DTI," 

jelasnya lebih lanjut. Sebagaimana diketahui pemerintah Indonesia per tanggal 13 Juni 2022 

menghentikan pelayanan penempatan PMI ke Malaysia. Alasannya, pemerintah Malaysia tidak 

komitmen melaksanakan MoU penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan One Chanel System. 

Diketahui Malaysia tetap mengunakan System Maid Online (SMO) dan Single Entry Visa. Setelah dua 

pekan protes Indonesia tersebut, pemerintah Malaysia akhirnya menyerah. Malaysia setuju 

menggunakan sistem perekrutan PMI sesuai keinginan Indonesia, yaitu One Chanel System. Dikutip dari 

media republika.com, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari mengatakan, Pemerintah 

Malaysia berkomitmen mematuhi nota kesepahaman (MoU) Penempatan PMI yang ditandatangani 1 

April lalu, terutama poin terkait rekrutmen PMI hanya menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal 

(SPSK) yang terintegrasi antara pemerintah kedua negara. "Akhirnya beres. MoU dipatuhi. Malaysia 

meminta agar per 1 Agustus (penempatan) dibuka lagi," kata Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita 

Indah Sari, lewat akun Twitter-nya, Rabu. 
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Title Lowongan Kerja Berdikari untuk Lulusan S1, Simak Syarat dan 

Posisi yang Dibutuhkan 

Author Muji Lestari 

Media Tribun News Jakarta Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Positive 

Link http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/04/lowongan-kerja-berdikari-untuk-lulusan-s1-

simak-syarat-dan-posisi-yang-dibutuhkan 

Summary Dilansir dari Instagram Kementerian Ketenagakerjaan @kemnaker, saat ini lowongan kerja 

Berdikari membuka kesempatan bagi kamu yang berminat untuk mengisi posisi Internal 

Audit Officer dan Legal Officer. Dibuka lowongan kerja PT Berdikari untuk berbagai posisi, 

cek syarat dan cara melamarnya. PT Berdikari (Persero) membuka lowongan kerja untuk 

lulusan S1 dan usia maksimal 30 tahun. Untuk posisi Internal Audit Officer, kualifikasi 

pendidikan yang dibutuhkan ialah S1 Akutansi, Manajemen, Ekonomi, dan sejenisnya. 

 

 

 

 Dibuka lowongan kerja PT Berdikari untuk berbagai posisi, cek syarat dan cara melamarnya. PT Berdikari 

(Persero) membuka lowongan kerja untuk lulusan S1 dan usia maksimal 30 tahun. Dilansir dari Instagram 

Kementerian Ketenagakerjaan @kemnaker, saat ini lowongan kerja Berdikari membuka kesempatan bagi 

kamu yang berminat untuk mengisi posisi Internal Audit Officer dan Legal Officer.Untuk posisi Internal 

Audit Officer, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan ialah S1 Akutansi, Manajemen, Ekonomi, dan 

sejenisnya. Sementara untuk posisi Legal Officer, kualifikasi pendidikan S1 Ilmu Hukum. Adapun batas 

akhir pendaftaran lowongan kerja Berdikari pada 7 Agustus 2022. Untuk pendaftaran lamaran kerja, 

kamu bisa mengakses laman Memiliki pengetahuan legal terkait legal affair, bussiness law, legal drafting, 

legal review, legal opinion, ligitasi, pendampingan hukum, dan seterusnya. - Memiliki izin beracara 

menjadi nilai tambah. - Mampu berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan.Perlu dicatat, lowongan kerja 

Berdikari ini tidak dipungut biaya apapun dan pengumuman seleksi tiap tahap hanya melalui email 

rekrutmen@berdikari-persero.co.id. Pendidikan S1 Akutansi, Manajemen, Ekonomi, dan sejenisnya. - 

Usia maksimal 30 tahun. - Memiliki pengalaman minimal 2 tahun sebagai auditor.- Memahami konsep 

dan proses internal audit di perusahaan. - Memahami konsep governance, risk, dan control. - Mampu 

berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan. - Pendidikan S1 Ilmu Hukum. - Usia maksimal 30 tahun.- 

Memahami konsep good corporate governance. 
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Title Wamenaker Afriansyah Noor Tinjau BLKLN PT. Prima Duta Sejati Author _noname 

Media Abadikini.com Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.abadikini.com/2022/08/04/wamenaker-afriansyah-noor-tinjau-blkln-pt-prima-

duta-sejati 

Summary Selain melihat fasilitas yang sangat lengkap sekelas Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN), 

yang di miliki PT. Prima Duta Sejati, Afriansyah Noor juga sempat berdialog dengan pekerja 

migran terkait apa yang sebenarnya yang mereka inginkan. Sementara, Direktur PT. Prima 

Duta Sejati Maxixie Mantofa mengucapkan banyak terima kasih kepada Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan Afriansyah Noor yang telah menyempatkan waktunya berkunjung ke BLKLN 

perusahaannya untuk melihat langsung bagaimana fasilitas yang ada dan kondisi calon 

pekerja migran. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor disela kunjungan kerjanya 

menyempatkan diri berkunjung ke PT. Prima Duta Sejati, Pasuruan, Jawa Timur. Mengingat, 

Siti sudah hampir 8 bulan di BLKLN tanpa kejelasan yang pasti dari pemerintah terkait 

keberangkatannya. 

 

 

 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor disela kunjungan kerjanya menyempatkan diri 

berkunjung ke PT. Prima Duta Sejati, Pasuruan, Jawa Timur. Kunjungan itu untuk memperhatikan secara 

langsung nasib Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan ingin mengetahui secara langsung permasalahan 

yang dialami oleh PMI.Selain melihat fasilitas yang sangat lengkap sekelas Balai Latihan Kerja Luar Negeri 

(BLKLN), yang di miliki PT. Prima Duta Sejati, Afriansyah Noor juga sempat berdialog dengan pekerja 

migran terkait apa yang sebenarnya yang mereka inginkan.Salah satu peserta BLK LN yang berasal dari 

Nusa Tenggara Barat, Siti Insiyah, mengharapkan agar dia segera diberangkatkan ke Taiwan walaupun 

mendapatkan gaji yang lama. Mengingat, Siti sudah hampir 8 bulan di BLKLN tanpa kejelasan yang pasti 

dari pemerintah terkait keberangkatannya."Sudah 8 bulan saya di BLKLN ini, tapi belum ada kejelasan 

untuk berangkat. Orang tua saya di Nusa Tenggara Barat mengharapkan saya bisa dapat kerja," 

katanya.Wamen berjanji akan menuntaskan segera hal ini dan akan melaporkan kepada Menteri 

Ketenagakerjaan dan Presiden Joko Widodo, terkait perhatian khusus kepada pekerja migran agar segera 

diberangkatkan."Ini prioritas yang harus dikerjakan. Insya Allah nanti akan saya sampaikan ke Ibu Ida 

(Menaker)," tegasnya.Politisi Partai Bulan Bintang itu mengatakan bahwa fasilitas yang sudah ada dan 
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baik agar segera dipertahankan dan jika perlu lebih ditingkatkan lagi. Sehingga BLKLN PT Prima Duta Sejati 

layak dijadikan percontohan dan rujukan untuk BLK LN lainnya, agar pekerja migran menjadi terlatih dan 

benar- benar menjadi duta pariwisata juga.Sementara, Direktur PT. Prima Duta Sejati Maxixie Mantofa 

mengucapkan banyak terima kasih kepada Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor yang telah 

menyempatkan waktunya berkunjung ke BLKLN perusahaannya untuk melihat langsung bagaimana 

fasilitas yang ada dan kondisi calon pekerja migran. 
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Title Job Fair Virtual Upaya Ciptakan Peluang Kerja Sesuai yang 

Ditawarkan dan Lebih Efisien 

Author _noname 

Media Wartapembaruan.co.id Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/job-fair-virtual-upaya-ciptakan-peluang.html 

Summary Job Fair Virtual Upaya Ciptakan Peluang Kerja Sesuai yang Ditawarkan dan Lebih Efisien. 

"Pelaksanaan job fair virtual ini lebih efisien karena akan mengurangi biaya yang harus 

dikeluarkan baik oleh pencari kerja, perusahaan, bahkan penyelenggara," kata Sekretaris 

Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi, ketika memberikan 

sambutan secara virtual pada Pameran Bursa Kerja (Job Fair) Virtual Provinsi Jawa Tengah, 

Kamis (4/8/2022). Anwar Sanusi menjelaskan, Pemerintah melalui Kemnaker telah 

menyediakan layanan ketenagakerjaan untuk masyarakat mendapatkan informasi 

ketenagakerjaan, seperti pelatihan, lowongan pekerjaan, pemagangan, dan kelembagaan 

yang dapat diakses secara umum melalui SIAP Kerja pada laman kemnaker.go.id. Jakarta, 

Wartapembaruan.co.id- Guna menciptakan peluang bagi para tenaga kerja untuk 

mendapatkan pekerjaan, serta membantu perusahaan agar memperoleh pekerja yang 

sesuai dengan spesifikasi ditawarkan, job fair secara virtual merupakan upaya sangat 

bermanfaat dan memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan peluang kerja tersebut. 

 

 

 

Job Fair Virtual Upaya Ciptakan Peluang Kerja Sesuai yang Ditawarkan dan Lebih EfisienJakarta, 

Wartapembaruan.co.id - Guna menciptakan peluang bagi para tenaga kerja untuk mendapatkan 

pekerjaan, serta membantu perusahaan agar memperoleh pekerja yang sesuai dengan spesifikasi 

ditawarkan, job fair secara virtual merupakan upaya sangat bermanfaat dan memiliki kontribusi besar 

terhadap penciptaan peluang kerja tersebut."Pelaksanaan job fair virtual ini lebih efisien karena akan 

mengurangi biaya yang harus dikeluarkan baik oleh pencari kerja, perusahaan, bahkan penyelenggara," 

kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi, ketika memberikan 

sambutan secara virtual pada Pameran Bursa Kerja (Job Fair) Virtual Provinsi Jawa Tengah, Kamis 

(4/8/2022).Menurut Anwar Sanusi, berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 

2022, Indonesia memiliki 208,54 juta penduduk usia kerja, terdiri dari 64,53 juta atau 30,94 persen 

penduduk bukan angkatan kerja dan 144,01 juta atau 69,06 persen penduduk angkatan kerja. Data 
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Sakernas juga menunjukan laju tingkat pengangguran terbuka (TPT) berjumlah 8,40 Juta atau 5,83 persen 

yang mengalami penurunan dari Februari 2021 menjadi 0,43 persen."Ini merupakan tanda bangkitnya 

aktivitas produksi akibat pelonggran pembatasan sosial yang meningkatkan mobilitas baik bahan 

produksi atau juga barang untuk siap dijual oleh perusahaan," ujar Anwar Sanusi.Anwar Sanusi 

menjelaskan, Pemerintah melalui Kemnaker telah menyediakan layanan ketenagakerjaan untuk 

masyarakat mendapatkan informasi ketenagakerjaan, seperti pelatihan, lowongan pekerjaan, 

pemagangan, dan kelembagaan yang dapat diakses secara umum melalui SIAP Kerja pada laman 

kemnaker.go.id. Selain itu, tersedia pula layanan jobfair.kemnaker.go.id yang dapat dimanfaatkan dalam 

melaksanakan kegiatan job fair secara virtual."Saya ingin data pengunjung, peserta atau perusahaan dan 

pencari kerja sampai dengan penempatan tenaga kerja dapat terdokumentasi dengan baik dan mudah," 

jelas Anwar Sanusi.Sekjen Anwar Sanusi mengharapkan dari pameran kesempatan kerja ini, akan banyak 

pencari kerja yang memperoleh pekerjaannya, serta pemberi kerja yang memperoleh pekerjaan melalui 

job fair virtual ini."Kepada seluruh pencari kerja di Jawa Tengah, tetap semangat, bagaimanapun 

kondisinya peluang bekerja terbuka sangat lebar bagi kalian, baik di perusahaan 

swasta/pemerintahan/perusahaan BUMN, maupun mendirikan usaha sendiri," pungkas Sekjen Anwar 

Sanusi. 
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Title Kemenkeu Beberkan Penghasilan PNBP 10 K/L, Kominfo Hasilkan 

Rp7 Triliun! 

Author Penulis 

Media Warta Ekonomi Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Neutral 

Link http://wartaekonomi.co.id/read434418/kemenkeu-beberkan-penghasilan-pnbp-10-kl-

kominfo-hasilkan-rp7-triliun 

Summary Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 

Wawan Sunarjo menyampaikan bahwa selama semester I-2022, terdapat 10 Kementerian 

yang memperoleh PNBP terbanyak. Namun di antaranya juga terdapat 2 Kementerian yang 

mengalami penurunan PNBP. Wawan menyebutkan, terdapat 10 Kementerian/Lembaga 

yang menghasilkan PNBP terbanyak selama semester I-2022, salah satunya ialah 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) yang mengalami peningkatan. 

Pertama, Kemkominfo yang naik 15 persen (year on year/yoy), atau menghasilkan Rp7 

triliun. 

 

 

 

Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Wawan Sunarjo 

menyampaikan bahwa selama semester I-2022, terdapat 10 Kementerian yang memperoleh PNBP 

terbanyak. Namun di antaranya juga terdapat 2 Kementerian yang mengalami penurunan PNBP.Wawan 

menyebutkan, terdapat 10 Kementerian/Lembaga yang menghasilkan PNBP terbanyak selama semester 

I-2022, salah satunya ialah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) yang mengalami 

peningkatan.Pertama, Kemkominfo yang naik 15 persen (year on year/yoy), atau menghasilkan Rp7 

triliun. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021, Kemkominfo memperoleh Rp6 

triliun. "Peningkatan didorong oleh adanya pendapatan hak penyelengaraan komunikasi, denda dan 

sebagainya," kata Wawan dalam agenda Media Briefing Update Capaian PNBP sem 1-2022, yang 

dilangsungkan secara daring, Kamis (4/8/2022). Kemudian yang kedua, Polri naik 1 persen (yoy) atau 

menghasilkan Rp4,2 triliun, jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya Rp4,1 

triliun. "Demikian juga di kepolisian ada peningkatn dari layanan SIM, BPKB dan lain sebagainya. Ini terus 

terang menunjukkan adanya geliat perekonomian masyarakat, dan ini juga terlihat pada saat kita melihat 

PNBP-nya Kemenhub," ujar Wawan. Ketiga, Wawan menyebutkan, Kementerian Perhubungan 

(Kemenhub) menghasilkan Rp3,6 triliun, atau tumbuh 8,5 persen (yoy). Pada periode yang sama di tahun 
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2021, Rp4,1 triliun. "Peningkatan ini berasal dari pungutan konsensi bandar udara oleh Angkasa Pura 

sebesar Rp170 miliar, dan juga ada peningkatan dari layanan jasa bandara maupun pelabuhan," ujarnya. 

Selanjutnya, keempat ada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang alami peningkatan 44,5 

persen (yoy) atau menghasilkan Rp2,2 triliun, dari yang sebelumnya Rp1,6 triliun."Kemenkumham 

mengalami peningkatan dari pelayanan administrasi dan hukum, paspor, visa, maupun re-entry permit 

atau izin masuk kembali dari warga asing yang masuk ke Indonesia. Ini menunjukkan adanya kegiatan 

ekonomi yang reborn," jelas Wawan.Kelima, Kementerian ATR/BPN yang naik 4,3 persen (yoy) atau 

menghasilkan Rp1 triliun. "Kementerian ATR/BPN ini ada peningkatan di layanan pertanahan berbasis 

elektronik," imbuhnya.Keenam, ada dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang alami kenaikan 26,6 

persen (yoy) atau menghasilkan Rp1,4 triliun, dari yang sebelumnya Rp1,1 triliun. "Kemenhan ada 

peningkatan terutama untuk jasa kesehatan," jelasnya.Ketujuh, Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) naik 52,8 persen (yoy) atau menghasilkan Rp900 miliar dari Rp600 miliar. Kemudian, 

Kementerian terakhir yang alami kenaikan dalam PNBP-nya adalah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 

yang melonjak hingga 518,7 persen (yoy) atau menghasilkan Rp2,2 triliun dari Rp400 miliar. "Lonjakan 

PNBP Kemenkes karena adanya pendapatan nol layanan Rp1,85 triliun yang meningkat 3,08 persen (yoy) 

dari Rp0,06 triliun, atau mencapai lebih dari 80 persen dari total realisasi PNBP semester I," imbuhnya. 

Sementara itu, dua Kementerian yang alami penurunan PNBP, yakni Kementerian Agama (Kemendag) 

dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Untuk Kemenag, 

turun 14,5 persen (yoy) atau menghasilkan Rp1,1 triliun, dari sebelumnya Rp1,3 triliun. "Penurunan ini 

relatif terkait dengan layanan KUA. Dalam hal ini, misalnya ternyata biasanya terdapat pelayanan 

pernikahan di luar KUA yang ini menghasilkan PNBP. Namun demikian tetap dikembalikan kepada 

petugas pencatat ini mengalami penurunan," papar Wawan.Dan terakhir, Kemendikbudritek yang juga 

turun 38,7 persen (yoy) atau menghasilkan Rp1,8 triliun, dari sebelumnya Rp2,9 triliun. "Penurunan ini 

relatif disebabkan adanya perubahan satker non BLU, satker pengguna PNBP menjadi satker BLU," 

ujarnya. 
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Title Virtual Job Fair Akbar Jawa Tengah 2022, Ferry Ajak Para Pencari 

Kerja Buruan Mendaftar 

Author _noname 

Media Awal.id Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Neutral 

Link http://awal.id/2022/08/virtual-job-fair-akbar-jateng-2022-ferry-ajak-para-pencari-kerja-

buruan-mendaftar 

Summary Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Ferry Wawan Cahyono mengajak kelompok tenaga kerja 

muda yang belum memiliki pekerjaan agar memanfaatkan Virtual Job Fair Akbar 2022. 

Alasannya, event yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jawa Tengah) 

dan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) RI mulai hari ini (Selasa, 4/8) hingga Rabu besok 

(5/8) akan menyediakan 280 judul lowongan kerja atau membutuhkan tenaga kerja baru 

sebanyak 11 ribu. "Ini merupakan kesempatan emas bagi tenaga kerja Jawa Tengah yang 

masih pengangguran. Politikus asal Partai Golongan Karya (Golkar) Jawa Tengah ini 

menyambut baik program kerja sama Pemprov Jawa Tengah dan Kemnaker untuk 

menciptakan wadah yang menjadi tempat pertemuan antara pencari kerja (jobseeker) 

dengan pemberi kerja (perusahaan). 

 

 

 

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Ferry Wawan Cahyono mengajak kelompok tenaga kerja muda yang 

belum memiliki pekerjaan agar memanfaatkan Virtual Job Fair Akbar 2022. Alasannya, event yang 

digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jawa Tengah) dan Kementerian Tenaga Kerja 

(Kemnaker) RI mulai hari ini (Selasa, 4/8) hingga Rabu besok (5/8) akan menyediakan 280 judul lowongan 

kerja atau membutuhkan tenaga kerja baru sebanyak 11 ribu."Ini merupakan kesempatan emas bagi 

tenaga kerja Jawa Tengah yang masih pengangguran. Manfaatkan lowongan ini, siapa tahu kalian akan 

menjadi bagian dari salah satu perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja baru," kata Ferry di 

Semarang, Kamis (4/8).Politikus asal Partai Golongan Karya (Golkar) Jawa Tengah ini menyambut baik 

program kerja sama Pemprov Jawa Tengah dan Kemnaker untuk menciptakan wadah yang menjadi 

tempat pertemuan antara pencari kerja (jobseeker) dengan pemberi kerja (perusahaan).Keuntungan lain, 

lanjut Ferry, acara job fair ini bisa diikuti puluhan, bahkan ratusan perusahaan. Pencari kerja juga 

mendapat keuntungan, karena mereka bisa memilih dan melamar pekerjaan ke berbagai perusahaan di 

satu tempat saja, yakni arena Job Fair."Job Fair ini memberikan keuntungan bagi para pencari kerja. 
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Pekerja bisa efisien energi dan waktu, karena hanya mengaset satu situs saja, yakni 

siapkerja.kemnaker.go.id.Di sisi lain, menurut anggota DPRD Jawa Tengah asal daerah pemilihan dari 

Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Kebumen ini, bursa kerja yang berbasis 

online ini memungkinkan perusahaan pemberi kerja dan pelamar kerja untuk bertemu dan 

mendiskusikan peluang kerja melalui situs web khusus.Dengan komunikasi melalui jejaring internet, 

kedua pihak dapat melakukan proses pengisian lowongan pekerjaan secara cepat, akurat dan murah 

karena tidak membutuhkan sarana transportasi.Bagi pencari pekerja yang baru pertama kali mengikuti 

job fair, Ferry mengingatkan mereka agar mempersiapkan dokumen lengkap. Dokomen yang harus 

disiapkan, antara lain surat lamaran, resume atau CV, ijazah terakhir, transkrip nilai, foto, KTP, sertifikat 

dan beberapa dokumen yang dapat menunjang lainnya.1.973 PelamarSementara itu, 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.Dia menyebutkan 

beberapa perusahaan yang ikut serta dalam Virtual Job Fair 2022 ini, 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.Menurut dia, 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 banyak dan berlimpahnya potensi tenaga kerja. 
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Title Disnaker Sumatra Utara Sebut Penerapan K3 Merupakan 

Kebutuhan Bersama - Kitakini News 

Author Muha Muha 

Media Kitakini News Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Neutral 

Link http://kitakini.news/132623/disnaker-sumut-sebut-penerapan-k3-merupakan-kebutuhan-

bersama 

Summary Kepala UPT Wilayah V Padangsidimpuan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara 

(Disnaker Sumatra Utara), Ali Sakban Pane mengatakan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(K3) adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi keselamatan 

dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat 

kerja. "Inti K3 sesuai regulasi aturan yang berlaku, bagaimana tenaga kerja sehat jasmani dan 

rohani saat pergi bekerja hingga kembali pulang bekerja," ujar Ali kepada wartawan, belum 

lama ini. Ali Sakban menyebutkan, hal yang menjadi cakupan perhatian atas implementasi 

K3 semua tempat kerja baik di darat, dalam tanah, permukaan air dan dalam air maupun di 

udara, dimana tenaga kerja melakukan pekerjaannya yang terdapat bahaya yang bersumber 

dari penggunaan mesin-mesin, pesawat, bahan dan alat kerja lainnya, termasuk lingkungan 

kerja maupun yang bersumber dari proses produksi. Pengawasan pemerintah terhadap 

implementasi K3 di tempat kerja terus diupayakan pelaksanaannya secara rutin dan berkala, 

baik secara administrasi maupun langsung ke lapangan, termasuk dalam bentuk kegiatan 

pembinaan, sosialiasi/preventif edukatif di dalamnya. 

 

 

 

Kepala UPT Wilayah V Padangsidimpuan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara (Disnaker Sumatra 

Utara), Ali Sakban Pane mengatakan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan yang 

dilakukan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya 

pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. "Inti K3 sesuai regulasi aturan yang berlaku, 

bagaimana tenaga kerja sehat jasmani dan rohani saat pergi bekerja hingga kembali pulang bekerja," ujar 

Ali kepada wartawan, belum lama ini.Ali Sakban menyebutkan, hal yang menjadi cakupan perhatian atas 

implementasi K3 semua tempat kerja baik di darat, dalam tanah, permukaan air dan dalam air maupun 

di udara, dimana tenaga kerja melakukan pekerjaannya yang terdapat bahaya yang bersumber dari 

penggunaan mesin-mesin, pesawat, bahan dan alat kerja lainnya, termasuk lingkungan kerja maupun 
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yang bersumber dari proses produksi. Pengawasan pemerintah terhadap implementasi K3 di tempat 

kerja terus diupayakan pelaksanaannya secara rutin dan berkala, baik secara administrasi maupun 

langsung ke lapangan, termasuk dalam bentuk kegiatan pembinaan, sosialiasi/preventif edukatif di 

dalamnya. Tidak hanya pemerintah, kata Sakban, pengusaha bersama tenaga kerja juga wajib melakukan 

pengawasan penerapan K3 di tempat kerjanya sendiri sesuai kewajiban masing-masing dengan 

melibatkan Ahli K3 yang ada, termasuk dengan membentuk dan memberdayakan Panitia Pembina 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Ini sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 4 Tahun 

1987. "Perusahaan dengan kategori tertentu misalnya mempekerjakan tenaga kerja 100 orang lebih atau 

kurang dari 100 orang tetapi memiliki resiko tinggi terhadap terjadinya kecelakaan, peledakan, kebakaran 

wajib membentuk struktur P2K3 yang terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja (owner, kontraktor, sub 

kontraktor dan tenaga kerja), sebagai wadah mengembangkan kerja sama, saling pengertian dan 

partisipasi efektif dalam penerapan K3," terang Sakban. Tugas P2K3 memberikan saran dan 

pertimbangan diminta maupun tidak kepada pengusaha atau pengurus mengenai masalah K3. "Saran 

dan pertimbangan ini untuk mencegah terjadinya risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja," 

sebutnya. Selama masa pandemi Covid-19, implementasi K3 sangat penting dalam upaya pencegahan 

maupun penanggulangan penyebaran sesuai aturan penanggulangan Covid-19. Seperti menerapkan 

protokol kesehatan secara ketat, melaksanakan rapid tes dan tes antigen secara berkala, menyediakan 

tempat isolasi dan lainnya. "Pencegahan dan penanggulangan Covid-19 termasuk ruang lingkup K3, 

sehingga P2K3 berperan penting memberikan saran dan pertimbangan dalam upaya pencegahan dan 

penanggulangannya," ucap Sakban. Implementasi K3 oleh perusahaan juga harus dibarengi dengan 

melakukan simulasi. Hal itu sebagai tindakan pencegahan ataupun penanggulangan, misal dengan 

melakukan simulasi tanggap darurat, simulasi Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan lainnya. 

"Harapannya, dengan melakukan simulasi maka sejak dini bisa lebih siap bila terjadi gangguan K3 baik 

akibat faktor alam maupun faktor lain," terang Ali Sakban. Menurut Sakban, implementasi K3 di 

perusahaan wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) tergolong baik. Dilihat dari beberapa indikator, 

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

perusahaan, cenderung menurunnya angka kecelakaan kerja, serta lainnya. Seperti penerapan K3 di 

proyek PLTA Batang Toru, menurut Sakban, semakin tren perbaikan positif, bergerak maju dengan 

berbagai indikator, misalnya sudah terbentuk P2K3, adanya Ahli K3, klinik kesehatan, dokter, prosedur 

kerja dan lain sebagainya, serta pada tahun 2020 penyelenggara proyek PLTA Batang Toru menerima 

penghargaan kecelakaan nihil dari Kemenaker RI selama kurun waktu 2017 sampai dengan 2019. Meski 

demikian, pihaknya yang mewilayahi Kabupaten Tapsel, Mandailing natal, Padanglawas Utara, Padang 

lawas dan Kota Padangsidimpuan, terus mendorong agar perusahaan selalu melakukan evaluasi-evaluasi 

untuk lebih memaksimalkan penerapan K3 sehingga progres pembangunan dapat berjalan baik sesuai 

jadwal dan target yang telah disusun serta risiko kerja bisa dicegah. "Sehingga terbentuk semangat yang 

sama antara pemerintah dengan perusahaan bahwa penerapan K3 tidak semata hanya memenuhi 

regulasi aturan tapi juga sebagai sebuah kebutuhan bersama," pungkas Sakban. 
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Title Buka Peluang Kerja, Kemnaker Gelar Job Fair Virtual Author Penulis 

Media Warta Ekonomi Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Positive 

Link http://wartaekonomi.co.id/read434419/buka-peluang-kerja-kemnaker-gelar-job-fair-

virtual 

Summary Dalam upaya menciptakan peluang bagi tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan, serta 

membantu perusahaan agar memperoleh pekerja yang sesuai dengan spesifikasi 

ditawarkan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengadakan job fair secara virtual. 

Anwar Sanusi turut menyampaikan, Pemerintah melalui Kemnaker telah menyediakan 

layanan ketenagakerjaan untuk masyarakat mendapatkan informasi ketenagakerjaan, 

seperti pelatihan, lowongan pekerjaan, pemagangan, dan kelembagaan yang dapat diakses 

secara umum melalui SIAP Kerja pada laman kemnaker.go.id. Hal ini merupakan upaya yang 

sangat bermanfaat dan memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan peluang kerja 

tersebut. "Pelaksanaan job fair virtual ini lebih efisien karena akan mengurangi biaya yang 

harus dikeluarkan baik oleh pencari kerja, perusahaan, bahkan penyelenggara," kata 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, mengutip sebagaimana 

dalam rilisnya, Kamis (4/8/2022). 

 

 

 

Dalam upaya menciptakan peluang bagi tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan, serta membantu 

perusahaan agar memperoleh pekerja yang sesuai dengan spesifikasi ditawarkan, Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengadakan job fair secara virtual. Hal ini merupakan upaya yang sangat 

bermanfaat dan memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan peluang kerja tersebut."Pelaksanaan job 

fair virtual ini lebih efisien karena akan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan baik oleh pencari kerja, 

perusahaan, bahkan penyelenggara," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar 

Sanusi, mengutip sebagaimana dalam rilisnya, Kamis (4/8/2022).Ia menjelaskan, berdasarkan Survei 

Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2022, Indonesia memiliki 208,54 juta penduduk usia kerja, 

terdiri dari 64,53 juta atau 30,94 persen penduduk bukan angkatan kerja dan 144,01 juta atau 69,06 

persen penduduk angkatan kerja. Data Sakernas juga menunjukkan laju tingkat pengangguran terbuka 

(TPT) berjumlah 8,40 Juta atau 5,83 persen yang mengalami penurunan dari Februari 2021 menjadi 0,43 

persen. "Ini merupakan tanda bangkitnya aktivitas produksi akibat pelonggaran pembatasan sosial yang 
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meningkatkan mobilitas baik bahan produksi atau juga barang untuk siap dijual oleh perusahaan," 

ujarnya. Anwar Sanusi turut menyampaikan, Pemerintah melalui Kemnaker telah menyediakan layanan 

ketenagakerjaan untuk masyarakat mendapatkan informasi ketenagakerjaan, seperti pelatihan, 

lowongan pekerjaan, pemagangan, dan kelembagaan yang dapat diakses secara umum melalui SIAP Kerja 

pada laman kemnaker.go.id. Selain itu, tersedia juga layanan jobfair.kemnaker.go.id yang dapat 

dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan job fair secara virtual. "Saya ingin data pengunjung, peserta 

atau perusahaan dan pencari kerja sampai dengan penempatan tenaga kerja dapat terdokumentasi 

dengan baik dan mudah," ungkapnya. Anwar Sanusi mengharapkan dari pameran kesempatan kerja ini, 

akan banyak pencari kerja yang memperoleh pekerjaannya, serta pemberi kerja yang memperoleh 

pekerjaan melalui job fair virtual ini."Kepada seluruh pencari kerja di Jawa Tengah, tetap semangat, 

bagaimanapun kondisinya peluang bekerja terbuka sangat lebar bagi kalian, baik di perusahaan 

swasta/pemerintahan/perusahaan BUMN, maupun mendirikan usaha sendiri," pungkasnya. 
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Title Keputusan Kepala BP2MI No 09 Tahun 2020 Hambat 

Penempatan PMI secara Prosedural 

Author _noname 

Media Bisnistoday.co.id Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Negative 

Link http://bisnistoday.co.id/keputusan-kepala-bp2mi-no-09-tahun-2020-hambat-penempatan-

pmi-secara-prosedural 

Summary Hal tersebut akibat dari 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. 

Menurut Amri Piliang, justru yang harus diperjuangkan oleh Komisi IX DPR-RI seharusnya 

merevisi Perka BP2MI No. 09 Tahun 2020 yang mengurai 14 komponen biaya penempatan 

untuk 10 jabatan menjadi beberapa cluster yaitu Cluster Dokumen Jatidiri yang telah diatur 

pembiayaannya oleh Permendagri, Cluster Biaya Pelatihan dan Sertifikasi yang telah diatur 

oleh Pasal 39, 40, 41 yang menjadi kewenangan Kemnaker, serta Cluster Biaya Penempatan 

yang menjadi beban Pemberi Kerja/majikan yang ditunggu-tunggu oleh pihak Teto Taiwan, 

Singapura dan Hongkong agar proses legislasi Visa kerja dan kontrak kerja dapat kembali 

berjalan sebagaimana mestinya. 

 

Stagnasi Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara prosedural yang dilakukan pihak swasta (P3MI) 

masih berlanjut hingga saat ini.Hal tersebut akibat dari 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.Kepala BP2MI telah ditegur oleh komisi IX DPR-RI 

pada Rapat Dengar Pendapat 8 Juni 2022 lalu untuk segera merevisi dan mencabut seluruh keputusan 

kepala BP2MI yang salah kaprah itu.Komisi Nasional Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan 

Keadilan (Komnas LP-KPK) menilai bahwa kesalahan yang dilakukan Kepala BP2MI, Beny Rhamdani 

diduga sengaja ditutupi dengan men-blow up pelepasan PMI program G to G ke Korea Selatan, bahkan 

terkesan menjilat kekuasaan dengan memampangkan foto Presiden Joko Widodo 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.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.Diduga kini anggota Komisi IX DPR-RI 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 
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hal ini agar tidak terjebak dengan pencitraan yang dilakukan oleh Beny Rhamdani.Penempatan G to G 

yang dilepas sebanyak 200 hingga 300 PMI bukanlah hal yang luar biasa, karena sudah sejak zamannya 

Jumhur Hidayat, Pak Gatot, dan Nusron Wahid juga lebih banyak dari saat ini. "Jadi jangan terjebak 

angin surga Dapil luar negeri untuk 2024, tidak ada itu," tegas Wasekjen 1 Komnas LP-KPK, Amri 

Piliang.Menurut Amri Piliang, justru yang harus diperjuangkan oleh Komisi IX DPR-RI seharusnya 

merevisi Perka BP2MI No.09 Tahun 2020 yang mengurai 14 komponen biaya penempatan untuk 10 

jabatan menjadi beberapa cluster yaitu Cluster Dokumen Jatidiri yang telah diatur pembiayaannya oleh 

Permendagri, Cluster Biaya Pelatihan dan Sertifikasi yang telah diatur oleh Pasal 39, 40, 41 yang 

menjadi kewenangan Kemnaker, serta Cluster Biaya Penempatan yang menjadi beban Pemberi 

Kerja/majikan yang ditunggu-tunggu oleh pihak Teto Taiwan, Singapura dan Hongkong agar proses 

legislasi Visa kerja dan kontrak kerja dapat kembali berjalan sebagaimana mestinya./ 
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Title Pada Semester I-2022, Realisasi PNBP Capai Rp53,7 triliun, 10 

Kementerian/ Lembaga Ini Sumbang Penerimaan Terbanyak 

Author Koran 

Jakarta 

Media Koran Jakarta Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Positive 

Link http://koran-jakarta.com/pada-semester-i-2022-realisasi-pnbp-capai-rp53-7-triliun-10-

kementerian-lembaga-ini-sumbang-penerimaan-terbanyak 

Summary "Ini 10 kementerian/ lembaga terbesar dengan PNBP terbanyak. Direktur Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian/ Lembaga Kementerian Keuangan Wawan Sunarjo 

menyebutkan terdapat 10 K/ L yang menghasilkan PNBP terbanyak selama semester 2022. 

Beberapa mengalami peningkatan dan beberapa ada yang turun," katanya dalam Media 

Briefing di Jakarta, Kamis (4/8). Wawan merinci, 10 K/ L yang menghasilkan PNBP terbanyak 

meliputi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Rp7 triliun yang naik 15 

persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun lalu Rp6 triliun dan merupakan 33,1 persen 

dari target Rp21 triliun. 

 

Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian/ Lembaga Kementerian Keuangan Wawan 

Sunarjo menyebutkan terdapat 10 K/ L yang menghasilkan PNBP terbanyak selama semester 2022."Ini 

10 kementerian/ lembaga terbesar dengan PNBP terbanyak. Beberapa mengalami peningkatan dan 

beberapa ada yang turun," katanya dalam Media Briefing di Jakarta, Kamis (4/8).Wawan merinci, 10 K/ L 

yang menghasilkan PNBP terbanyak meliputi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) 

Rp7 triliun yang naik 15 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun lalu Rp6 triliun dan merupakan 

33,1 persen dari target Rp21 triliun.PNBP Kemkominfo tersebut meningkat utamanya dari kenaikan 

pendapatan hak penyelenggaraan telekomunikasi, pendapatan denda dan pendapatan kontribusi 

penyelenggaraan Pos untuk layanan Pos.Kedua adalah Polri sebesar Rp4,2 triliun yang naik 1 persen (yoy) 

dibanding Rp4,1 triliun dan merupakan 45,8 persen dari target Rp9,1 triliun karena peningkatan 

pendapatan pelayanan kepolisian seperti STNK, BPKB dan SIM.Ketiga adalah Kementerian Perhubungan 

sebesar Rp3,6 triliun yang tumbuh 8,5 persen (yoy) dari Rp4,1 triliun dan merupakan 51,6 persen dari 

target Rp6,9 triliun.Kemenhub meningkat karena pendapatan konsesi bidang transportasi seiring 

pembayaran piutang konsesi kebandarudaraan sebesar Rp170 miliar serta peningkatan pendapatan kasa 

navigasi penerbangan dan kepelabuhanan.Keempat adalah Kementerian Hukum dan HAM 

(Kemenkumham) sebesar Rp2,2 triliun yang melonjak 44,5 persen (yoy) dari Rp1,6 triliun dan merupakan 

59,1 persen dari target Rp3,8 triliun karena pendapatan pelayanan dan administrasi hukum seperti 

paspor, visa dan re-entry permit.Kelima adalah Kementerian ATR/BPN Rp1 triliun yang naik 4,3 persen 

(yoy) dari Rp1 triliun dan merupakan 45,3 persen dari target Rp2,2 triliun karena ada pendapatan 

pelayanan pertanahan berbasis elektronik Rp1,05 triliun yang meningkat 10,75 persen (yoy) dari Rp0,95 

triliun.Keenam adalah Kementerian Pertahanan Rp1,4 triliun yang naik 26,6 persen (yoy) dari Rp1,1 triliun 

dan merupakan 62,9 persen dari target Rp2,2 triliun karena ada pendapatan jasa kesehatan Rp1,8 triliun 

yang meningkat 48,9 persen (yoy) dari Rp0,79 triliun.Ketujuh adalah Kementerian Agama Rp1,1 triliun 

yang turun 14,5 persen (yoy) dari Rp1,3 triliun dan merupakan 52,2 persen dari target Rp2,1 triliun karena 

pendapatan non layanan Rp0,7 triliun turun 56 persen dari Rp0,39 triliun.Penurunan turut terjadi karena 

layanan pernikahan di luar KUA Rp0,32 triliun turun 3,9 persen (yoy) dari Rp0,33 triliun.Alami 

PenurunanKedelapan adalah Kemendikbudristek Rp1,8 triliun yang juga turun 38,7 persen (yoy) dari 
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Rp2,9 triliun dan merupakan 96,3 persen dari target Rp2,9 triliun karena pendapatan non layanan Rp0,62 

triliun turun 57,4 persen dari Rp1,44 triliun.Penurunan pada Kemendikbudristek turut disebabkan oleh 

pendapatan layanan pendidikan Rp1,08 triliun yang turun 16,4 persen dari Rp1,29 triliun akibat alih 

status enam satuan kerja PTN ke PTN BLU.Kesembilan adalah Kementerian Ketenagakerjaan Rp0,9 triliun 

yang naik 52,8 persen (yoy) dari Rp0,6 triliun dan merupakan 71,3 persen dari target Rp1,2 triliun karena 

ada pendapatan kompensasi TKA Rp0,8 triliun yang naik 55 persen (yoy) dari Rp0,52 triliun.Terakhir 

adalah Kementerian Kesehatan Rp2,2 triliun yang melonjak hingga 518,7 persen (yoy) dari Rp0,4 triliun 

dan merupakan 360,9 persen dari target Rp0,6 triliun.Lonjakan PNBP Kemenkes tersebut karena adanya 

pendapatan non layanan Rp1,85 triliun yang meningkat 3,08 persen (yoy) dari Rp0,06 triliun atau 

mencapai lebih dari 80 persen dari total realisasi PNBP semester I.Sementara PNBP pada K/L lainnya dan 

BUMN sepanjang semester I jika dijumlahkan terealisasi Rp28,2 triliun yang turun 18,4 persen (yoy) dari 

Rp37,8 triliun karena pendapatan premium obligasi yang hanya Rp0,88 triliun anjlok 90,8 persen pada 

2021 Rp9,66 triliun.Secara total PNBP K/L semester 2022 mencapai Rp53,7 triliun dan masuk ke dalam 

pos PNBP Lainnya yang tercatat mencapai Rp85,1 triliun atau 75,8 persen dari target dan meningkat 19,9 

persen (yoy) dari Rp71 triliun.Selain PNBP K/L, dalam PNBP Lainnya juga terdapat pendapatan penjualan 

hasil tambang Rp28,7 triliun dan pendapatan minyak mentah (DMO) Rp2,7 triliun. 
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Title Job Fair Virtual Upaya Ciptakan Peluang Kerja Sesuai yang 

Ditawarkan 

Author Maulina Lestari 

Media Pewartasatu.com Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Positive 

Link http://pewartasatu.com/job-fair-virtual-upaya-ciptakan-peluang-kerja-sesuai-yang-

ditawarkan 

Summary "Pelaksanaan job fair virtual ini lebih efisien karena akan mengurangi biaya yang harus 

dikeluarkan baik oleh pencari kerja, perusahaan, bahkan penyelenggara," kata Sekretaris 

Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, ketika memberikan sambutan secara 

virtual pada Pameran Bursa Kerja (Job Fair) Virtual Provinsi Jawa Tengah, Kamis (4/8/2022). 

Dikatakan Anwar Sanusi, Pemerintah melalui Kemnaker telah menyediakan layanan 

ketenagakerjaan untuk masyarakat mendapatkan informasi ketenagakerjaan, seperti 

pelatihan, lowongan pekerjaan, pemagangan, dan kelembagaan yang dapat di akses secara 

umum melalui SIAP Kerja pada laman kemnaker.go.id.  

 

 

Dalam menciptakan peluang bagi tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan, serta membantu 

perusahaan agar memperoleh pekerja yang sesuai dengan spesifikasi ditawarkan, job fair secara virtual 

merupakan upaya sangat bermanfaat dan memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan peluang kerja 

tersebut. "Pelaksanaan job fair virtual ini lebih efisien karena akan mengurangi biaya yang harus 

dikeluarkan baik oleh pencari kerja, perusahaan, bahkan penyelenggara," kata Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, ketika memberikan sambutan secara virtual pada Pameran 

Bursa Kerja (Job Fair) Virtual Provinsi Jawa Tengah, Kamis (4/8/2022). Dijelaskannya, berdasarkan Survei 

Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2022, Indonesia memiliki 208,54 juta penduduk usia kerja, 

terdiri dari 64,53 juta atau 30,94 persen penduduk bukan angkatan kerja dan 144,01 juta atau 69,06 

persen penduduk angkatan kerja. Data Sakernas juga menunjukan laju tingkat pengangguran terbuka 

(TPT) berjumlah 8,40 Juta atau 5,83 persen yang mengalami penurunan dari Februari 2021 menjadi 0,43 

persen. "Ini merupakan tanda bangkitnya aktivitas produksi akibat pelonggran pembatasan sosial yang 

meningkatkan mobilitas baik bahan produksi atau juga barang untuk siap dijual oleh perusahaan," 

ucapnya. Dikatakan Anwar Sanusi, Pemerintah melalui Kemnaker telah menyediakan layanan 

ketenagakerjaan untuk masyarakat mendapatkan informasi ketenagakerjaan, seperti pelatihan, 

lowongan pekerjaan, pemagangan, dan kelembagaan yang dapat di akses secara umum melalui SIAP 

Kerja pada laman kemnaker.go.id. Selain itu, tersedia pula layanan jobfair.kemnaker.go.id yang dapat 

dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan job fair secara virtual. "Saya ingin data pengunjung, peserta 

atau perusahaan dan pencari kerja sampai dengan penempatan tenaga kerja dapat terdokumentasi 

dengan baik dan mudah," ungkapnya. Anwar Sanusi mengharapkan dari pameran kesempatan kerja ini, 

akan banyak pencari kerja yang memperoleh pekerjaannya, serta pemberi kerja yang memperoleh 

pekerjanya melalui job fair virtual ini. "Kepada seluruh pencari kerja di Jawa Tengah, tetap semangat, 

bagaimana pun kondisinya peluang bekerja terbuka sangat lebar bagi kalian, baik di perusahaan 

swasta/pemerintahan/perusahaan BUMN, maupun mendirikan usaha sendiri," pungkasnya. 
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Title Kemnaker Gelar Pelatihan di IKN, Gubernur Beri Apresiasi - 

MEDIA KALTIM 

Author Custom Css 

Media Mediakaltim.com Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Positive 

Link http://mediakaltim.com/kemnaker-gelar-pelatihan-di-ikn-gubernur-beri-apresiasi 

Summary Sukses pelatihannya Bu Menteri (Ida Fauziyah)," ucap Gubernur Isran Noor ketika 

pembukaan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK), di Titik Nol IKN, Sepaku, Kamis (4/8/2022). 

Bagi Isran, pelatihan yang dibuka saat ini, adalah pelatihan berbasis kompetensi yang benar-

benar banyak dibutuhkan oleh perusahaan guna menunjang pembangunan di IKN, sehingga 

prospek terserap dalam lapangan kerja juga sangat besar. Pelatihan dibuka Menaker Ida 

Fauziyah, kemudian dirangkai penandatangan MoU oleh PT Pertamina, PT Pupuk Kalimantan 

Timur, PT Propan Raya- Dirjen Binalavotas, PT Brantas Abipraya, IWAPI Kalimantan Timur 

dan Badan Otorita IKN- Dirjen Binalavotas. SAMARINDA- Kementerian Ketenagakerjaan 

menggelar pelatihan di Titik Nol Ibu Kota Nusantara (IKN). 

 

SAMARINDA- Kementerian Ketenagakerjaan menggelar pelatihan di Titik Nol Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Hal ini mendapat apresiasi dari Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, karena baru kali ini ada 

Kementerian yang menggelar pelatihan di IKN."Baru ini ada kementerian buka pelatihan di IKN. Ya senang 

saja dan bangga. Sukses pelatihannya Bu Menteri (Ida Fauziyah)," ucap Gubernur Isran Noor ketika 

pembukaan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK), di Titik Nol IKN, Sepaku, Kamis (4/8/2022).Pelatihan 

ini menurut Isran, merupakan wujud dukungan pemulihan ekonomi negara. Artinya, negara sudah mulai 

menyiapkan SDM yang kompeten dalam berbagai bidang, sehingga berdaya saing.Bagi Isran, pelatihan 

yang dibuka saat ini, adalah pelatihan berbasis kompetensi yang benar-benar banyak dibutuhkan oleh 

perusahaan guna menunjang pembangunan di IKN, sehingga prospek terserap dalam lapangan kerja juga 

sangat besar."Terima kasih Bu Menteri sudah berkenan melaksanakan program ini. Saya pastikan 

pelatihan ini bermanfaat bagi pengembangan IKN," jelasnya.Pelatihan dibuka Menaker Ida Fauziyah, 

kemudian dirangkai penandatangan MoU oleh PT Pertamina, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Propan 

Raya - Dirjen Binalavotas, PT Brantas Abipraya, IWAPI Kalimantan Timur dan Badan Otorita IKN - Dirjen 

Binalavotas.Kegiatan dihadiri Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Plt Bupati PPU H Hamdan, Pejabat 

Eselon I dan II lingkup Kemenaker, Forkopimda Kalimantan Timur, OPD lingkup Pemprov Kalimantan 

Timur, akademisi dan sejumlah pihak terkait penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi. 
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Title Gelar Job Fair Virtual, Kemnaker: Sangat Bermanfaat dan 

Efisien 

Author Dedi Sofian 

Media Jawa Post National Network Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.jpnn.com/news/gelar-job-fair-virtual-kemnaker-sangat-bermanfaat-dan-

efisien 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar pameran vitrual bursa kerja (Job Fair) 

di Provinsi Jawa Tengah, Kamis (4/8). Job fair secara virtual itu sangat bermanfaat dan 

memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan peluang kerja tersebut. Hal itu diungkapkan 

langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, ketika 

memberikan sambutan secara virtual pada Pameran Bursa Kerja (Job Fair) Virtual Provinsi 

Jawa Tengah, Kamis (4/8). Dia menjelaskan berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional 

(Sakernas) Februari 2022, Indonesia memiliki 208,54 juta penduduk usia kerja, terdiri dari 

64,53 juta atau 30,94 persen penduduk bukan angkatan kerja dan 144,01 juta atau 69,06 

persen penduduk angkatan kerja. 

 

 

 

 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar pameran vitrual bursa kerja (Job Fair) di Provinsi 

Jawa Tengah, Kamis (4/8).Pameran tersebut menciptkan peluang bagi tenaga kerja untuk mendapatkan 

pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi ditawarkan setiap perusahaan.Job fair secara virtual itu sangat 

bermanfaat dan memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan peluang kerja tersebut.Hal itu 

diungkapkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, ketika 

memberikan sambutan secara virtual pada Pameran Bursa Kerja (Job Fair) Virtual Provinsi Jawa Tengah, 

Kamis (4/8)"Pelaksanaan job fair virtual ini lebih efisien karena mengurangi biaya yang harus dikeluarkan 

baik oleh pencari kerja, perusahaan, bahkan penyelenggara," kata Anwar Sanusi.Dia menjelaskan 

berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2022, Indonesia memiliki 208,54 juta 

penduduk usia kerja, terdiri dari 64,53 juta atau 30,94 persen penduduk bukan angkatan kerja dan 144,01 

juta atau 69,06 persen penduduk angkatan kerja.Data Sakernas juga menunjukan laju tingkat 

pengangguran terbuka (TPT) berjumlah 8,40 juta atau 5,83 persen yang mengalami penurunan dari 

Februari 2021 menjadi 0,43 persen."Ini merupakan tanda bangkitnya aktivitas produksi akibat 

pelonggran pembatasan sosial yang meningkatkan mobilitas baik bahan produksi atau juga barang untuk 
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siap dijual oleh perusahaan," ucapnya.Dia mengatakan Pemerintah melalui Kemnaker menyediakan 

layanan ketenagakerjaan untuk masyarakat mendapatkan informasi seperti pelatihan, lowongan 

pekerjaan, pemagangan, dan kelembagaan yang dapat di akses secara umum melalui SIAP Kerja pada 

laman kemnaker.go.id.Selain itu, tersedia pula layanan jobfair.kemnaker.go.id yang dapat dimanfaatkan 

dalam melaksanakan kegiatan job fair secara virtual."Saya ingin data pengunjung, peserta atau 

perusahaan dan pencari kerja bisa terdokumentasi dengan baik dan mudah," ungkapnya.Anwar Sanusi 

berharap dari pameran kesempatan kerja itu, akan banyak pencari kerja yang memperoleh 

pekerjaannya."Kepada seluruh pencari kerja di Jawa Tengah, tetap semangat, bagaimana pun kondisinya 

peluang bekerja terbuka sangat lebar bagi kalian," pungkas dia. 
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Title Menaker Minta Masyarakat di Kalimantan Timur Tak Hanya Jadi 

Penonton dalam Pembangunan IKN Nusantara 

Author _noname 

Media Wartapembaruan.co.id Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/menaker-minta-masyarakat-di-kaltim-

tak.html 

Summary Menaker Minta Masyarakat di Kalimantan Timur Tak Hanya Jadi Penonton dalam 

Pembangunan IKN Nusantara. "Kehadiran saya pada hari ini bersama dengan seluruh 

keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan ingin meneguhkan komitmen pemerintah, 

khususnya Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa masyarakat di sekitar 

Ibu Kota Nusantara ini bukan jadi penonton, tetapi menjadi aktor utama dalam 

pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara," kata Menaker, saat membuka Pelatihan Berbasis 

Kompetensi (PBK) Angkatan ke-2 di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan 

Timur pada Kamis (4/8/2022). Penajam Paser Utara, Wartapembaruan.co.id- Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah meminta masyarakat di sekitar kawasan Ibu Kota 

Negara (IKN) Nusantara agar berperan aktif dalam pembangunan IKN Nusantara. Namun 

demikian, lanjut Menaker, masyarakat dalam berpartisipasi terhadap pembangunan IKN 

harus disertai dengan kompetensi yang unggul, sehingga IKN menjadi ibu kota yang smart, 

bisa bersaing, dan menjadi kebanggaan Indonesia. 

 

 

 

Menaker Minta Masyarakat di Kalimantan Timur Tak Hanya Jadi Penonton dalam Pembangunan IKN 

NusantaraPenajam Paser Utara, Wartapembaruan.co.id - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida 

Fauziyah meminta masyarakat di sekitar kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara agar berperan aktif 

dalam pembangunan IKN Nusantara."Kehadiran saya pada hari ini bersama dengan seluruh keluarga 

besar Kementerian Ketenagakerjaan ingin meneguhkan komitmen pemerintah, khususnya Kementerian 

Ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa masyarakat di sekitar Ibu Kota Nusantara ini bukan jadi 

penonton, tetapi menjadi aktor utama dalam pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara," kata Menaker, 

saat membuka Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Angkatan ke-2 di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser 

Utara, Kalimantan Timur pada Kamis (4/8/2022).Namun demikian, lanjut Menaker, masyarakat dalam 

berpartisipasi terhadap pembangunan IKN harus disertai dengan kompetensi yang unggul, sehingga IKN 
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menjadi ibu kota yang smart, bisa bersaing, dan menjadi kebanggaan Indonesia.Menurutnya, Kemnaker 

mendukung penyiapan tenaga kerja yang kompeten melalui Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 

(BPVP) Samarinda. Bahkan dalam penyiapan tenaga kerja yang kompeten ini, Kemnaker melibatkan 5 

Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) yang ada di Indonesia."Semua men-support 

pembangunan IKN ini dengan sumber daya manusia yang andal. Jadi tidak hanya Samarinda yang kami 

siapkan, tapi ke-5 Balai Besar kami siapkan untuk mendukung peningkatan sumber daya manusia di IKN 

ini," ujarnya.Menaker menambahkan, upaya lainnya yang akan dilakukan Kemnaker dalam mendukung 

penyiapan tenaga kerja kompeten antara lain, penyiapan anjungan SIAPkerja dan pelaksanaan program 

perluasan kesempatan kerja berbasis Kawasan. 
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Title Job Fair Virtual, Upaya Ciptakan Peluang Kerja Sesuai Yang 

Ditawarkan 

Author Budi Seno P Santo 

Media Suarakarya.id Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604058456/job-fair-virtual-upaya-ciptakan-

peluang-kerja-sesuai-yang-ditawarkan 

Summary Melalui Job Fair Virtual, menciptakan peluang bagi tenaga kerja. Hal itu, disampaikannya, 

ketika memberikan sambutan secara virtual pada Pameran Bursa Kerja (Job Fair) Virtual 

Provinsi Jawa Tengah, Kamis (4/8/2022). Job Fair Virtual merupakan upaya sangat 

bermanfaat dan memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan peluang kerja.. "Pelaksanaan 

Job Fair Virtual ini lebih efisien karena akan mengurangi biaya, yang harus dikeluarkan baik 

oleh pencari kerja, perusahaan, bahkan penyelenggara," kata Sekjen Kemnaker Anwar 

Sanusi. 

 

 

 

 Job Fair Virtual merupakan upaya sangat bermanfaat dan memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan 

peluang kerja. Melalui Job Fair Virtual, menciptakan peluang bagi tenaga kerja. Untuk mendapatkan 

pekerjaan, serta membantu perusahaan agar memperoleh pekerja, yang sesuai dengan spesifikasi yang 

ditawarkan. "Pelaksanaan Job Fair Virtual ini lebih efisien karena akan mengurangi biaya, yang harus 

dikeluarkan baik oleh pencari kerja, perusahaan, bahkan penyelenggara," kata Sekjen Kemnaker Anwar 

Sanusi.Hal itu, disampaikannya, ketika memberikan sambutan secara virtual pada Pameran Bursa Kerja 

(Job Fair) Virtual Provinsi Jawa Tengah, Kamis (4/8/2022).Sekjen Anwar menjelaskan, berdasarkan Survei 

Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2022, Indonesia memiliki 208,54 juta penduduk usia kerja, 

terdiri dari 64,53 juta atau 30,94 persen penduduk bukan angkatan kerja dan 144,01 juta atau 69,06 

persen penduduk angkatan kerja. Data Sakernas juga menunjukan laju tingkat pengangguran terbuka 

(TPT) berjumlah 8,40 Juta atau 5,83 persen, yang mengalami penurunan dari Februari 2021 menjadi 0,43 

persen."Ini merupakan tanda bangkitnya aktivitas produksi, akibat pelonggran pembatasan sosial. Yang 

meningkatkan mobilitas baik bahan produksi atau juga barang, untuk siap dijual oleh perusahaan ," 

jelasnya. Dikemukakannya, Pemerintah melalui Kemnaker telah menyediakan layanan ketenagakerjaan. 

Agar masyarakat mendapatkan informasi ketenagakerjaan.Seperti pelatihan, lowongan pekerjaan, 

pemagangan, dan kelembagaan. Yang dapat di akses secara umum melalui SIAP Kerja, pada laman 
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kemnaker.go.id. Selain itu, tersedia pula layanan jobfair.kemnaker.go.id, yang dapat dimanfaatkan dalam 

melaksanakan kegiatan job fair secara virtual. "Saya ingin data pengunjung, peserta atau perusahaan dan 

pencari kerja, sampai dengan penempatan tenaga kerja dapat terdokumentasi dengan baik dan mudah," 

ungkapnya.Sekjen Anwar berharap, dari pameran kesempatan kerja ini, akan banyak pencari kerja yang 

memperoleh pekerjaannya, serta pemberi kerja yang memperoleh pekerjanya melalui job fair virtual 

ini."Kepada seluruh pencari kerja di Jawa Tengah, tetap semangat, bagaimana pun kondisinya peluang 

bekerja terbuka sangat lebar bagi kalian, baik di perusahaan swasta/ pemerintahan/ perusahaan BUMN, 

maupun mendirikan usaha sendiri," tuturnya. 
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Title Upaya Ciptakan Peluang Kerja Sesuai yang Ditawarkan, Kemnaker 

Gelar Job Fair Virtual 

Author _noname 

Media Progresnews.info Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Positive 

Link http://progresnews.info/2022/08/04/8213 

Summary "Pelaksanaan job fair virtual ini lebih efisien karena akan mengurangi biaya yang harus 

dikeluarkan baik oleh pencari kerja, perusahaan, bahkan penyelenggara," kata Sekretaris 

Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, ketika memberikan sambutan secara 

virtual pada Pameran Bursa Kerja (Job Fair) Virtual Provinsi Jawa Tengah, Kamis (4/8/2022). 

Dikatakan Anwar Sanusi, Pemerintah melalui Kemnaker telah menyediakan layanan 

ketenagakerjaan untuk masyarakat mendapatkan informasi ketenagakerjaan, seperti 

pelatihan, lowongan pekerjaan, pemagangan, dan kelembagaan yang dapat di akses secara 

umum melalui SIAP Kerja pada laman kemnaker.go.id. Dalam menciptakan peluang bagi 

tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan, serta membantu perusahaan agar memperoleh 

pekerja yang sesuai dengan spesifikasi ditawarkan, job fair secara virtual merupakan upaya 

sangat bermanfaat dan memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan peluang kerja 

tersebut. Anwar Sanusi menjelaskan, berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 

Februari 2022, Indonesia memiliki 208,54 juta penduduk usia kerja, terdiri dari 64,53 juta 

atau 30,94 persen penduduk bukan angkatan kerja dan 144,01 juta atau 69,06 persen 

penduduk angkatan kerja. 

 

 

 

Dalam menciptakan peluang bagi tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan, serta membantu 

perusahaan agar memperoleh pekerja yang sesuai dengan spesifikasi ditawarkan, job fair secara virtual 

merupakan upaya sangat bermanfaat dan memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan peluang kerja 

tersebut."Pelaksanaan job fair virtual ini lebih efisien karena akan mengurangi biaya yang harus 

dikeluarkan baik oleh pencari kerja, perusahaan, bahkan penyelenggara," kata Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, ketika memberikan sambutan secara virtual pada Pameran 

Bursa Kerja (Job Fair) Virtual Provinsi Jawa Tengah, Kamis (4/8/2022).Anwar Sanusi menjelaskan, 

berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2022, Indonesia memiliki 208,54 juta 

penduduk usia kerja, terdiri dari 64,53 juta atau 30,94 persen penduduk bukan angkatan kerja dan 144,01 
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juta atau 69,06 persen penduduk angkatan kerja. Data Sakernas juga menunjukan laju tingkat 

pengangguran terbuka (TPT) berjumlah 8,40 Juta atau 5,83 persen yang mengalami penurunan dari 

Februari 2021 menjadi 0,43 persen."Ini merupakan tanda bangkitnya aktivitas produksi akibat 

pelonggran pembatasan sosial yang meningkatkan mobilitas baik bahan produksi atau juga barang untuk 

siap dijual oleh perusahaan," ucapnya.Dikatakan Anwar Sanusi, Pemerintah melalui Kemnaker telah 

menyediakan layanan ketenagakerjaan untuk masyarakat mendapatkan informasi ketenagakerjaan, 

seperti pelatihan, lowongan pekerjaan, pemagangan, dan kelembagaan yang dapat di akses secara umum 

melalui SIAP Kerja pada laman kemnaker.go.id. Selain itu, tersedia pula layanan jobfair.kemnaker.go.id 

yang dapat dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan job fair secara virtual."Saya ingin data 

pengunjung, peserta atau perusahaan dan pencari kerja sampai dengan penempatan tenaga kerja dapat 

terdokumentasi dengan baik dan mudah," ungkapnya.Anwar Sanusi mengharapkan dari pameran 

kesempatan kerja ini, akan banyak pencari kerja yang memperoleh pekerjaannya, serta pemberi kerja 

yang memperoleh pekerjanya melalui job fair virtual ini."Kepada seluruh pencari kerja di Jawa Tengah, 

tetap semangat, bagaimana pun kondisinya peluang bekerja terbuka sangat lebar bagi kalian, baik di 

perusahaan swasta/pemerintahan/perusahaan BUMN, maupun mendirikan usaha sendiri," pungkasnya. 
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Title Bocoran Terbaru Kapan Pencairan Subsidi Gaji Rp 1 Juta Author Cnbc Indonesia 

Media Cnbc Indonesia Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.cnbcindonesia.com/news/20220804160840-4-361146/bocoran-terbaru-

kapan-pencairan-subsidi-gaji-rp-1-juta 

Summary Dana tersebut akan diberikan kepada 8,8 juta pekerja yang merupakan peserta aktif Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebesar Rp 1 juta. Adapun pencairan 

subsidi gaji Rp 1 juta disalurkan melalui rekening Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara) 

yakni Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, dan Bank 

Mandiri. Pemerintah sendiri telah mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 8,8 triliun yang dimasukkan dalam alokasi anggaran 

Kementerian Ketenagakerjaan. Bantuan ini diberikan kepada pekerja yang berpenghasilan di 

bawah Rp 3,5 juta per bulan. 

 

Pemerintah sampai saat ini masih menggodok aturan main mengenai penyaluran bantuan langsung tunai 

(BLT) subsidi gaji. Kabar terakhir, aturan tersebut masih digodok Kementerian Ketenagakerjaan dan 

belum diketahui secara pasti akan dicairkan kapan.Pemerintah sendiri telah mengalokasikan dana dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 8,8 triliun yang dimasukkan dalam alokasi 

anggaran Kementerian Ketenagakerjaan.Dana tersebut akan diberikan kepada 8,8 juta pekerja yang 

merupakan peserta aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebesar Rp 1 juta. 

Bantuan ini diberikan kepada pekerja yang berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan.Bagi kamu 

yang ingin mengetahui apakah terdaftar sebagai penerima BSU atau BLT subsidi gaji bisa melakukan 

pengecekan dengan cara berikut ini:1. Kunjungi laman bpjsketenagakerjaan.go.id2. Pilih menu "Cek 

Status Calon Penerima BSU" kemudian Anda akan masuk ke halaman cek penerima BSU.3. Masukkan 

data sesuai kolom yang tersedia meliputi:-NIK-Nama lengkap-Tanggal lahir4. Setelah mengisi data diri, 

klik gapcha "i'm not a robot' kemudian klik lanjutkan5. Akan terlihat di akun tersebut jika Kamu penerima 

bantuan subsidi gaji.Jika belum memiliki akun, maka Kamu wajib mendaftar dan melengkapi data diri 

mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, dan nama ibu kandung.Anda bisa 

melakukan aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirim ke nomor 

handhphone.Setelah itu, bisa login ke akun tersebut, dan kembali melengkapi biodata diri seperti profil, 

tentang Anda, status pernikahan, dan tipe lokasi.Langkah terakhir adalah cek pemberitahuan. Jika Kamu 

terdaftar sebagai penerima, maka akan mendapatkan centang hijau notifikasi sebagai bukti kamu 

penerima BLT subsidi gaji.Namun jika tidak terdaftar, akan muncul notifikasi tidak terdaftar. Apabila Anda 

merasa memenuhi kriteria persyaratan dan tidak terdaftar, Anda bisa menghubungi 175 atau WhatsApp 

ke nomor  62 813 800 70175.Adapun pencairan subsidi gaji Rp 1 juta disalurkan melalui rekening 

Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara) yakni Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank 

Tabungan Negara, dan Bank Mandiri. 
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Title Kemnaker pastikan upaya tingkatkan kompetensi SDM di IKN Author M. Hari Atmoko 

Media Antara Kalteng Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Neutral 

Link http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3039069/kemnaker-pastikan-upaya-

tingkatkan-kompetensi-sdm-di-ikn 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan peningkatan kompetensi sumber 

daya manusia (SDM) warga di wilayah yang menjadi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara agar 

mampu berperan aktif dalam pembangunannya. Ia menjelaskan agar warga berpartisipasi 

dalam pembangunan IKN itu, perlu kompetensi yang unggul, sehingga IKN menjadi ibu kota 

yang pintar, bisa bersaing, dan menjadi kebanggaan Indonesia. Upaya lain yang akan 

dilakukan Kemnaker dalam mendukung penyiapan tenaga kerja berkompeten di IKN, antara 

lain penyiapan anjungan SIAPkerja dan pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja 

berbasis kawasan. Jadi tidak hanya Samarinda yang kami siapkan, tapi kelima balai besar 

kami siapkan untuk mendukung peningkatan sumber daya manusia di IKN ini," kata Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia 

(SDM) warga di wilayah yang menjadi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara agar mampu berperan aktif dalam 

pembangunannya."Semua men-support (dukung) pembangunan IKN ini dengan sumber daya manusia 

yang andal. Jadi tidak hanya Samarinda yang kami siapkan, tapi kelima balai besar kami siapkan untuk 

mendukung peningkatan sumber daya manusia di IKN ini," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Ketika membuka Pelatihan Berbasis 

Kompetensi (PBK) Angkatan ke-2 di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, ia meminta 

masyarakat sekitar IKN berperan aktif dalam pembangunan.Ia menjelaskan pentingnya peneguhan 

terhadap komitmen pemerintah dalam memastikan masyarakat setempat menjadi aktor utama 

pembangunan IKN Nusantara."Untuk memastikan bahwa masyarakat di sekitar Ibu Kota Nusantara ini 

bukan jadi penonton, tetapi menjadi aktor utama dalam pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara," 

tuturnya.Ia menjelaskan agar warga berpartisipasi dalam pembangunan IKN itu, perlu kompetensi yang 

unggul, sehingga IKN menjadi ibu kota yang pintar, bisa bersaing, dan menjadi kebanggaan 

Indonesia.Kemnaker mendukung penyiapan tenaga kerja yang kompeten melalui Balai Pelatihan Vokasi 

dan Produktivitas (BPVP) Samarinda.Dalam penyiapan tenaga kerja yang berkompeten, Kemnaker juga 

melibatkan lima Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) di Indonesia.Upaya lain yang akan 

dilakukan Kemnaker dalam mendukung penyiapan tenaga kerja berkompeten di IKN, antara lain 

penyiapan anjungan SIAPkerja dan pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan. 
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Title Kemnaker pastikan upaya tingkatkan kompetensi SDM di 

IKN 

Author Prisca Triferna 

Violleta 

Media Antara Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.antaranews.com/berita/3039069/kemnaker-pastikan-upaya-tingkatkan-

kompetensi-sdm-di-ikn 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan peningkatan kompetensi sumber 

daya manusia (SDM) warga di wilayah yang menjadi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara agar 

mampu berperan aktif dalam pembangunannya. Ia menjelaskan agar warga berpartisipasi 

dalam pembangunan IKN itu, perlu kompetensi yang unggul, sehingga IKN menjadi ibu kota 

yang pintar, bisa bersaing, dan menjadi kebanggaan Indonesia. Upaya lain yang akan 

dilakukan Kemnaker dalam mendukung penyiapan tenaga kerja berkompeten di IKN, antara 

lain penyiapan anjungan SIAPkerja dan pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja 

berbasis kawasan. Jadi tidak hanya Samarinda yang kami siapkan, tapi kelima balai besar 

kami siapkan untuk mendukung peningkatan sumber daya manusia di IKN ini," kata Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis. 

 

 

 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia 

(SDM) warga di wilayah yang menjadi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara agar mampu berperan aktif dalam 

pembangunannya. "Semua men- support (dukung) pembangunan IKN ini dengan sumber daya manusia 

yang andal. Jadi tidak hanya Samarinda yang kami siapkan, tapi kelima balai besar kami siapkan untuk 

mendukung peningkatan sumber daya manusia di IKN ini," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis. Ketika membuka Pelatihan Berbasis 

Kompetensi (PBK) Angkatan ke-2 di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, ia meminta 

masyarakat sekitar IKN berperan aktif dalam pembangunan. Ia menjelaskan pentingnya peneguhan 

terhadap komitmen pemerintah dalam memastikan masyarakat setempat menjadi aktor utama 

pembangunan IKN Nusantara. "Untuk memastikan bahwa masyarakat di sekitar Ibu Kota Nusantara ini 

bukan jadi penonton, tetapi menjadi aktor utama dalam pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara," 

tuturnya. Ia menjelaskan agar warga berpartisipasi dalam pembangunan IKN itu, perlu kompetensi yang 

unggul, sehingga IKN menjadi ibu kota yang pintar, bisa bersaing, dan menjadi kebanggaan Indonesia. 

Kemnaker mendukung penyiapan tenaga kerja yang kompeten melalui Balai Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas (BPVP) Samarinda. Dalam penyiapan tenaga kerja yang berkompeten, Kemnaker juga 

melibatkan lima Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) di Indonesia. Upaya lain yang 

akan dilakukan Kemnaker dalam mendukung penyiapan tenaga kerja berkompeten di IKN, antara lain 

penyiapan anjungan SIAPkerja dan pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan. 
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Title Kemnaker pastikan upaya tingkatkan kompetensi SDM di IKN Author _noname 

Media Antara Sulteng Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Neutral 

Link http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3039069/kemnaker-pastikan-upaya-

tingkatkan-kompetensi-sdm-di-ikn 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan peningkatan kompetensi sumber 

daya manusia (SDM) warga di wilayah yang menjadi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara agar 

mampu berperan aktif dalam pembangunannya. Ia menjelaskan agar warga berpartisipasi 

dalam pembangunan IKN itu, perlu kompetensi yang unggul, sehingga IKN menjadi ibu kota 

yang pintar, bisa bersaing, dan menjadi kebanggaan Indonesia. Upaya lain yang akan 

dilakukan Kemnaker dalam mendukung penyiapan tenaga kerja berkompeten di IKN, antara 

lain penyiapan anjungan SIAPkerja dan pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja 

berbasis kawasan. Jadi tidak hanya Samarinda yang kami siapkan, tapi kelima balai besar 

kami siapkan untuk mendukung peningkatan sumber daya manusia di IKN ini," kata Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia 

(SDM) warga di wilayah yang menjadi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara agar mampu berperan aktif dalam 

pembangunannya."Semua men-support (dukung) pembangunan IKN ini dengan sumber daya manusia 

yang andal. Jadi tidak hanya Samarinda yang kami siapkan, tapi kelima balai besar kami siapkan untuk 

mendukung peningkatan sumber daya manusia di IKN ini," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Ketika membuka Pelatihan Berbasis 

Kompetensi (PBK) Angkatan ke-2 di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, ia meminta 

masyarakat sekitar IKN berperan aktif dalam pembangunan.Ia menjelaskan pentingnya peneguhan 

terhadap komitmen pemerintah dalam memastikan masyarakat setempat menjadi aktor utama 

pembangunan IKN Nusantara."Untuk memastikan bahwa masyarakat di sekitar Ibu Kota Nusantara ini 

bukan jadi penonton, tetapi menjadi aktor utama dalam pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara," 

tuturnya.Ia menjelaskan agar warga berpartisipasi dalam pembangunan IKN itu, perlu kompetensi yang 

unggul, sehingga IKN menjadi ibu kota yang pintar, bisa bersaing, dan menjadi kebanggaan 

Indonesia.Kemnaker mendukung penyiapan tenaga kerja yang kompeten melalui Balai Pelatihan Vokasi 

dan Produktivitas (BPVP) Samarinda.Dalam penyiapan tenaga kerja yang berkompeten, Kemnaker juga 

melibatkan lima Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) di Indonesia.Upaya lain yang akan 

dilakukan Kemnaker dalam mendukung penyiapan tenaga kerja berkompeten di IKN, antara lain 

penyiapan anjungan SIAPkerja dan pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan. 
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Title Kemnaker pastikan upaya tingkatkan kompetensi SDM di IKN Author Arip Apandi 

Media Newsexplorer.net Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Neutral 

Link http://newsexplorer.net/kemnaker-pastikan-upaya-tingkatkan-kompetensi-sdm-di-ikn-

s2894844.html 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan peningkatan kompetensi sumber 

daya manusia (SDM) warga di wilayah yang menjadi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara agar 

mampu berperan aktif dalam pembangunannya. Ia menjelaskan agar warga berpartisipasi 

dalam pembangunan IKN itu, perlu kompetensi yang unggul, sehingga IKN menjadi ibu kota 

yang pintar, bisa bersaing, dan menjadi kebanggaan Indonesia. Upaya lain yang akan 

dilakukan Kemnaker dalam mendukung penyiapan tenaga kerja berkompeten di IKN, antara 

lain penyiapan anjungan SIAPkerja dan pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja 

berbasis kawasan. Jadi tidak hanya Samarinda yang kami siapkan, tapi kelima balai besar 

kami siapkan untuk mendukung peningkatan sumber daya manusia di IKN ini," kata Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia 

(SDM) warga di wilayah yang menjadi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara agar mampu berperan aktif dalam 

pembangunannya."Semua men-support (dukung) pembangunan IKN ini dengan sumber daya manusia 

yang andal. Jadi tidak hanya Samarinda yang kami siapkan, tapi kelima balai besar kami siapkan untuk 

mendukung peningkatan sumber daya manusia di IKN ini," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Ketika membuka Pelatihan Berbasis 

Kompetensi (PBK) Angkatan ke-2 di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, ia meminta 

masyarakat sekitar IKN berperan aktif dalam pembangunan.Ia menjelaskan pentingnya peneguhan 

terhadap komitmen pemerintah dalam memastikan masyarakat setempat menjadi aktor utama 

pembangunan IKN Nusantara."Untuk memastikan bahwa masyarakat di sekitar Ibu Kota Nusantara ini 

bukan jadi penonton, tetapi menjadi aktor utama dalam pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara," 

tuturnya.Ia menjelaskan agar warga berpartisipasi dalam pembangunan IKN itu, perlu kompetensi yang 

unggul, sehingga IKN menjadi ibu kota yang pintar, bisa bersaing, dan menjadi kebanggaan 

Indonesia.Kemnaker mendukung penyiapan tenaga kerja yang kompeten melalui Balai Pelatihan Vokasi 

dan Produktivitas (BPVP) Samarinda.Dalam penyiapan tenaga kerja yang berkompeten, Kemnaker juga 

melibatkan lima Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) di Indonesia.Upaya lain yang akan 

dilakukan Kemnaker dalam mendukung penyiapan tenaga kerja berkompeten di IKN, antara lain 

penyiapan anjungan SIAPkerja dan pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan. 
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Title Menaker Minta Masyarakat Tak Jadi Penonton dalam 

Pembangunan IKN Nusantara 

Author _noname 

Media Merdekanews Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.merdekanews.co/read/17289/Menaker-Minta-Masyarakat-Tak-Jadi-

Penonton-dalam-Pembangunan-IKN-Nusantara 

Summary "Kehadiran saya pada hari ini bersama dengan seluruh keluarga besar Kementerian 

Ketenagakerjaan ingin meneguhkan komitmen pemerintah, khususnya Kementerian 

Ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa masyarakat di sekitar Ibu Kota Nusantara ini 

bukan jadi penonton, tetapi menjadi aktor utama dalam pembangunan Ibu Kota Negara 

Nusantara," kata Menaker. Menaker menyampaikan hal tersebut saat membuka Pelatihan 

Berbasis Kompetensi (PBK) Angkatan ke-2 di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, 

Kalimantan Timur pada Kamis (4/8/2022). Namun demikian, kata Menaker, masyarakat 

dalam berpartisipasi terhadap pembangunan IKN harus disertai dengan kompetensi yang 

unggul, sehingga IKN menjadi ibu kota yang smart, bisa bersaing, dan menjadi kebanggaan 

Indonesia. Penajam Paser Utara, MERDEKANEWS-- Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

meminta masyarakat di sekitar kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara agar berperan aktif 

dalam pembangunan IKN Nusantara. 

 

Penajam Paser Utara, MERDEKANEWS -- Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah meminta masyarakat di 

sekitar kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara agar berperan aktif dalam pembangunan IKN 

Nusantara."Kehadiran saya pada hari ini bersama dengan seluruh keluarga besar Kementerian 

Ketenagakerjaan ingin meneguhkan komitmen pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan 

untuk memastikan bahwa masyarakat di sekitar Ibu Kota Nusantara ini bukan jadi penonton, tetapi 

menjadi aktor utama dalam pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara," kata Menaker.Menaker 

menyampaikan hal tersebut saat membuka Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Angkatan ke-2 di 

Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Kamis (4/8/2022).Namun demikian, 

kata Menaker, masyarakat dalam berpartisipasi terhadap pembangunan IKN harus disertai dengan 

kompetensi yang unggul, sehingga IKN menjadi ibu kota yang smart, bisa bersaing, dan menjadi 

kebanggaan Indonesia.Ia mengatakan bahwa Kemnaker mendukung penyiapan tenaga kerja yang 

kompeten melalui Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda. Bahkan dalam penyiapan 

tenaga kerja yang kompeten ini, Kemnaker melibatkan 5 Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 

(BBPVP) yang ada di Indonesia."Semua men-support pembangunan IKN ini dengan sumber daya manusia 

yang andal. Jadi tidak hanya Samarinda yang kami siapkan, tapi ke-5 Balai Besar kami siapkan untuk 

mendukung peningkatan sumber daya manusia di IKN ini," ucapnya.Ia menambahkan, upaya lainnya 

yang akan dilakukan Kemnaker dalam mendukung penyiapan tenaga kerja kompeten antara lain, 

penyiapan anjungan SIAPkerja dan pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja berbasis Kawasan. 
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Title Kemnaker pastikan upaya tingkatkan kompetensi SDM di IKN Author _noname 

Media Antara Papua Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Neutral 

Link http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3039069/kemnaker-pastikan-upaya-

tingkatkan-kompetensi-sdm-di-ikn 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan peningkatan kompetensi sumber 

daya manusia (SDM) warga di wilayah yang menjadi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara agar 

mampu berperan aktif dalam pembangunannya. Ia menjelaskan agar warga berpartisipasi 

dalam pembangunan IKN itu, perlu kompetensi yang unggul, sehingga IKN menjadi ibu kota 

yang pintar, bisa bersaing, dan menjadi kebanggaan Indonesia. Upaya lain yang akan 

dilakukan Kemnaker dalam mendukung penyiapan tenaga kerja berkompeten di IKN, antara 

lain penyiapan anjungan SIAPkerja dan pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja 

berbasis kawasan.. Jadi tidak hanya Samarinda yang kami siapkan, tapi kelima balai besar 

kami siapkan untuk mendukung peningkatan sumber daya manusia di IKN ini," kata Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia 

(SDM) warga di wilayah yang menjadi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara agar mampu berperan aktif dalam 

pembangunannya."Semua men-support (dukung) pembangunan IKN ini dengan sumber daya manusia 

yang andal. Jadi tidak hanya Samarinda yang kami siapkan, tapi kelima balai besar kami siapkan untuk 

mendukung peningkatan sumber daya manusia di IKN ini," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Ketika membuka Pelatihan Berbasis 

Kompetensi (PBK) Angkatan ke-2 di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, ia meminta 

masyarakat sekitar IKN berperan aktif dalam pembangunan.Ia menjelaskan pentingnya peneguhan 

terhadap komitmen pemerintah dalam memastikan masyarakat setempat menjadi aktor utama 

pembangunan IKN Nusantara."Untuk memastikan bahwa masyarakat di sekitar Ibu Kota Nusantara ini 

bukan jadi penonton, tetapi menjadi aktor utama dalam pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara," 

tuturnya.Ia menjelaskan agar warga berpartisipasi dalam pembangunan IKN itu, perlu kompetensi yang 

unggul, sehingga IKN menjadi ibu kota yang pintar, bisa bersaing, dan menjadi kebanggaan 

Indonesia.Kemnaker mendukung penyiapan tenaga kerja yang kompeten melalui Balai Pelatihan Vokasi 

dan Produktivitas (BPVP) Samarinda.Dalam penyiapan tenaga kerja yang berkompeten, Kemnaker juga 

melibatkan lima Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) di Indonesia.Upaya lain yang akan 

dilakukan Kemnaker dalam mendukung penyiapan tenaga kerja berkompeten di IKN, antara lain 

penyiapan anjungan SIAPkerja dan pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan. 
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Title Kemnaker pastikan upaya tingkatkan kompetensi SDM di IKN Author M. Hari Atmoko 

Media Antara Sumut Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Neutral 

Link http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3039069/kemnaker-pastikan-upaya-

tingkatkan-kompetensi-sdm-di-ikn 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan peningkatan kompetensi sumber 

daya manusia (SDM) warga di wilayah yang menjadi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara agar 

mampu berperan aktif dalam pembangunannya. Ia menjelaskan agar warga berpartisipasi 

dalam pembangunan IKN itu, perlu kompetensi yang unggul, sehingga IKN menjadi ibu kota 

yang pintar, bisa bersaing, dan menjadi kebanggaan Indonesia. Upaya lain yang akan 

dilakukan Kemnaker dalam mendukung penyiapan tenaga kerja berkompeten di IKN, antara 

lain penyiapan anjungan SIAPkerja dan pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja 

berbasis kawasan. Jadi tidak hanya Samarinda yang kami siapkan, tapi kelima balai besar 

kami siapkan untuk mendukung peningkatan sumber daya manusia di IKN ini," kata Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia 

(SDM) warga di wilayah yang menjadi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara agar mampu berperan aktif dalam 

pembangunannya."Semua men-support (dukung) pembangunan IKN ini dengan sumber daya manusia 

yang andal. Jadi tidak hanya Samarinda yang kami siapkan, tapi kelima balai besar kami siapkan untuk 

mendukung peningkatan sumber daya manusia di IKN ini," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Ketika membuka Pelatihan Berbasis 

Kompetensi (PBK) Angkatan ke-2 di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, ia meminta 

masyarakat sekitar IKN berperan aktif dalam pembangunan.Ia menjelaskan pentingnya peneguhan 

terhadap komitmen pemerintah dalam memastikan masyarakat setempat menjadi aktor utama 

pembangunan IKN Nusantara."Untuk memastikan bahwa masyarakat di sekitar Ibu Kota Nusantara ini 

bukan jadi penonton, tetapi menjadi aktor utama dalam pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara," 

tuturnya.Ia menjelaskan agar warga berpartisipasi dalam pembangunan IKN itu, perlu kompetensi yang 

unggul, sehingga IKN menjadi ibu kota yang pintar, bisa bersaing, dan menjadi kebanggaan 

Indonesia.Kemnaker mendukung penyiapan tenaga kerja yang kompeten melalui Balai Pelatihan Vokasi 

dan Produktivitas (BPVP) Samarinda.Dalam penyiapan tenaga kerja yang berkompeten, Kemnaker juga 

melibatkan lima Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) di Indonesia.Upaya lain yang akan 

dilakukan Kemnaker dalam mendukung penyiapan tenaga kerja berkompeten di IKN, antara lain 

penyiapan anjungan SIAPkerja dan pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan. 
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Title Siapkan Diri! BSU 2022 Cair Agustus Ini? Lengkapi Ini Sebelum 

Uang Dikirim! 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-794059192/siapkan-diri-bsu-2022-cair-agustus-

ini-lengkapi-ini-sebelum-uang-dikirim 

Summary Berikut ini merupakan informasi mengenai apakah benar BSU 2022 cair di bulan Agustus? 

Banyak yang mempertanyakan terkait kapan BSU 2022 atau Bantuan Subsidi Gaji ini cair?. 

Terlebih saat ini berada diawal bulan Agustus, dimana bulan Agustus ini menandai 4 bulan 

dari jadwal pengumuman penyaluran dana bantuan BSU 2022 yang rencananya akan 

dicairkan. Informasi terakhir yang didapatkan, Kemnaker menjelaskan bahwa tengah 

mempersiapkan regulasi yang nantinya dijadikan sebagai landasan dalam proses penyaluran 

dana bantuan BSU 2022. 

 

 

 

Berikut ini merupakan informasi mengenai apakah benar BSU 2022 cair di bulan Agustus? Simak 

penjelasan resmi berikut ini dari Kemnaker beserta hal-hal yang mesti dipersiapkan bagi calon 

penerima.Banyak yang mempertanyakan terkait kapan BSU 2022 atau Bantuan Subsidi Gaji ini 

cair?Terlebih saat ini berada diawal bulan Agustus, dimana bulan Agustus ini menandai 4 bulan dari 

jadwal pengumuman penyaluran dana bantuan BSU 2022 yang rencananya akan dicairkan.Pemantauan 

ayobandung. com dari berbagai sumber bahwa memang belum ada informasi resmi terkait apakah dana 

bantuan BSU BPJS Ketenagakerjaan akan cair ke pekerja pada bulan Agustus 2022.Informasi terakhir yang 

didapatkan, Kemnaker menjelaskan bahwa tengah mempersiapkan regulasi yang nantinya dijadikan 

sebagai landasan dalam proses penyaluran dana bantuan BSU 2022.Dengan begitu, bantuan BSU 2022 

kemungkinan besar baru akan cair kepada penerima setelah proses persiapan regulasi tersebut 

rampung.Sembari menunggu menantikan info terkait kapan jadwal BSU tahun 2022 ini akan cair, 

penerima bantuan dapat terlebih dahulu melakukan pengecekan apakah dirinya terdaftar sebagai 

kepesertaan penerima BSU 2022. 
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Title Ada 11 Ribu Lowongan Kerja di Virtual Job Fair Jawa Tengah, 

Ini Cara Daftarnya 

Author Ahmad Muhlisin 

Media Betanews.id Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Neutral 

Link http://betanews.id/2022/08/ada-11-ribu-lowongan-kerja-di-virtual-job-fair-jateng-ini-cara-

daftarnya.html 

Summary Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) RI 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 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 

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 Buka Pelatihan Kerja Tahap 2, Kepala Otorita Tak Ingin Warga 

Hanya jadi Penonton Proyek IKN 

Author Ardito Ramadhan 

Media Kompas Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Negative 

Link http://nasional.kompas.com/read/2022/08/04/18232461/buka-pelatihan-kerja-tahap-2-

kepala-otorita-tak-ingin-warga-hanya-jadi 

Summary Pemerintah membuka Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi (PBK) Tahap 2 bagi masyarakat 

kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Titik Nol IKN Nusantara, Kamis (4/8/2022). Kepala 

Otorita IKN Bambang Susantono menyatakan, pelatihan ini digelar supaya masyarakat lokal 

dapat benar-benar berpartisipasi dalam pembangunan IKN.  

 

Pemerintah membuka Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi (PBK) Tahap 2 bagi masyarakat kawasan Ibu 

Kota Nusantara (IKN) di Titik Nol IKN Nusantara, Kamis (4/8/2022).Kepala Otorita IKN Bambang 

Susantono menyatakan, pelatihan ini digelar supaya masyarakat lokal dapat benar-benar berpartisipasi 

dalam pembangunan IKN."Harapan kami di Otorita, semua saudara-saudara yang berada di sekitar 

Otorita IKN atau bahkan ada di dalam tidak menjadi penonton dalam proses pembangunan IKN," kata 

Bambang dalam siaran pers, Kamis.Menurut Bambang IKN ini adalah world class city for all atau sebuah 

kota berkelas dunia untuk semua sehingga semua masyarakat di kawasan IKN diharapkan dapat 

berpartisipasi melalui peningkatan kompetensi."Yang kurang sedikit skill-nya bisa disebut upskilling atau 

bahkan reskilling. Kita berikan pelatihan-pelatihan sehingga ibu-bapak mampu untuk bersama-sama 

membangun dengan sebaik-baiknya untuk kota kita yang tercinta ini," ujar Bambang.Bambang juga 

mengimbau perbankan dan semua lembaga finansial untuk membantu mengembangkan usaha mikro, 

kecil, dan menengah (UMKM) di IKN.Senada dengan Bambang, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

menegaskan, semua masyarakat di sekitar IKN adalah aktor utama pembangunan IKN 

Nusantara."Kemenaker ingin meneguhkan komitmen pemerintah khususnya Kementerian 

Ketenagakerjaan untuk memastikan masyarakat di sekitar Ibu Kota Nusantara ini bukan jadi penonton 

tetapi menjadi aktor utama dalam pembangunan Ibu Kota Negara Ini," kata Ida.Adapun Kemenaker 

mendukung penyiapan tenaga kerja di IKN melalui Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Samarinda 

dan lima balai besar pelatihan vokasi yang ada di Indonesia, yaitu Balai Besar di Bekasi, Medan, Semarang, 

Serang, dan Bandung.Selain itu, Kemenaker juga menyiapkan penyiapan anjungan siap kerja, 

pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan, dan inisiasi pembentukan tim 

koordinasi daerah vokasi IKN Nusantara untuk mendukung penyiapan tenaga kerja kompeten.Dalam 

pelatihan tahap dua ini terdapat 9 Paket PBK dengan total peserta sebanyak 144 orang. Pelatihan tahap 

1 sudah dilakukan 4-27 Juli 2022 lalu di Kecamatan Sepaku, Penajam Passer Utara, Kalimantan 

Timur.Adapun jenis pelatihan yang disediakan kali ini antara lain program pelatihan pengecatan, 

pelatihan barista, pelatihan pembuatan roti dan kue, pelatihan hidroponik.Kemudian, pelatihan menjahit 

pakaian wanita dewasa, pelatihan sablon/ digital printing, pelatihan pembuatan batik tulis, pelatihan 

operator excavator, dan program pelatihan operator dump truck. 
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Title Kominfo Paling Banyak Setor ke Sri Mulyani di Semester I-

2022 

Author Cantika Adinda Putri 

Media Cnbc Indonesia Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.cnbcindonesia.com/news/20220804170726-4-361191/kominfo-paling-

banyak-setor-ke-sri-mulyani-di-semester-i-2022 

Summary Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang 

berasal dari Kementerian dan Lembaga (K/L) di sepanjang Semester I-2022 mencapai Rp 

53,69 triliun atau turun 10,4% dibandingkan realisasi Semester I-2021 yang sebesar Rp 59,95 

triliun. Direktur PNBP K/L Wawan Sunarjo menjelaskan, penurunan PNBP di K/L pada 

Semester I-2022 disebabkan, salah satunya karena adanya penurunan pendapatan premium 

obligasi sebesar Rp 0,88 triliun atau turun 90,01% dibandingkan periode yang sama tahun 

lalu, yang realisasinya mencapai Rp 9,7 triliun. Kementerian Keuangan mencatat, terdapat 8 

K/L yang menghasilkan PNBP terbanyak pada Semester I-2022, pertama diduduki oleh 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Diketahui PNBP yang berasal dari 

Kemkominfo pada Semester I-2022 mencapai Rp 7 triliun atau naik 15% (yoy) dibandingkan 

periode yang sama tahun lalu, yang realisasinya hanya mencapai Rp 6 triliun. 

 

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari 

Kementerian dan Lembaga (K/L) di sepanjang Semester I-2022 mencapai Rp 53,69 triliun atau turun 

10,4% dibandingkan realisasi Semester I-2021 yang sebesar Rp 59,95 triliun.Direktur PNBP K/L Wawan 

Sunarjo menjelaskan, penurunan PNBP di K/L pada Semester I-2022 disebabkan, salah satunya karena 

adanya penurunan pendapatan premium obligasi sebesar Rp 0,88 triliun atau turun 90,01% dibandingkan 

periode yang sama tahun lalu, yang realisasinya mencapai Rp 9,7 triliun.Secara rinci, penurunan terbesar 

terjadi pada penerimaan Badan Umum Negara (BUN) yang realisasinya mencapai Rp 28,2 triliun atau 

turun 18,4% (year on year/yoy).Selanjutnya, realisasi PNBP yang menurun terjadi di Kementerian Agama 

yang menurun hingga 14,5% (yoy), yang realisasinya mencapai Rp 1,1 triliun. Lebih rendah dibandingkan 

realisasi periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 1,3 triliun.Penurunan PNBP di Kemenag karena 

adanya penurunan pendapatan non layanan dengan realisasi Rp 0,17 triliun atau turun 56% dibandingkan 

periode yang sama tahun lalu tercatat realisasi Rp 0,39 triliun.Selain itu, PNBP Kemenag yang menurun 

juga terjadi pada layanan pernikahan di luar KUA Rp 0,31 triliun atau 3,9% dibandingkan semester I tahun 

2021 sebesar 0,33 triliun."Terdapat pelayanan di luar KUA dan menghasilkan PNBP dan kemudian 

dikembalikan oleh petugas pencatat dan alami penurunan," jelas Wawan dalam media briefing, Kamis 

(4/8/2022).Selanjutnya penurunan juga terjadi pada Kemendikbud, yang realisasi PNBP nya Rp 1,8 triliun 

atau turun 38,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu realisasinya Rp 2,9 triliun."Karena terjadi 

penurunan pada pendapatan non layanan Rp 0,62 triliun atau turun sebesar 57,4% (yoy), selain itu 

pendapatan layanan pendidikan Rp 1,08 triliun tau turun 16,4% disebabkan oleh alih status 6 satuan kerja 

non pengguna PNBP menjadi satker BLU," kata Wawan lagi.8 Kementerian/Lembaga Ini Sumbang PNBP 

TerbanyakKementerian Keuangan mencatat, terdapat 8 K/L yang menghasilkan PNBP terbanyak pada 

Semester I-2022, pertama diduduki oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika 

(Kemkominfo).Diketahui PNBP yang berasal dari Kemkominfo pada Semester I-2022 mencapai Rp 7 triliun 

atau naik 15% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang realisasinya hanya mencapai Rp 6 
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triliun."PNBP Kemkominfo tersebut meningkat utamanya dari kenaikan pendapatan hak 

penyelenggaraan telekomunikasi, pendapatan denda dan pendapatan kontribusi penyelenggaraan Pos 

untuk layanan Pos," jelas Wawan.Posisi kedua yang menyumbang PNBP terbesar adalah Kepolisian RI, 

sepanjang Semester I-2022 mencapai Rp 4,2 triliun yang naik 1% (yoy) dibandingkan realisasi Semester I-

2021 yang mencapai Rp 4,1 triliun.Peningkatan PNBP di Kepolisian, kata Wawan berasal dari pelayanan 

publik seperti STNK, BPKB, SIM. "Ini terus terang menunjukan geliat perekonomian masyarakat," 

ujarnya.Kementerian selanjutnya yang menyumbang PNBP terbesar adalah Kementerian Perhubungan, 

yang mencapai Rp 3,6 triliun atau tumbuh 8,5% (yoy) dari realisasi periode yang sama tahun lalu yang 

mencapai Rp 4,1 triliun.PNBP Kemenhub meningkat berasal dari pendapatan konsesi bidang transportasi 

seiring pembayaran piutang konsesi kebandarudaraan oleh Angkasa Pura sebesar Rp 170 miliar serta 

peningkatan pendapatan jasa navigasi penerbangan dan kepelabuhanan.Kementerian Hukum dan HAM 

(Kemenkumham), juga PNBP-nya termasuk yang terbesar di Semester I-2022, yang mencapai Rp2,2 

triliun atau melonjak 44,5 persen (yoy) dari realisasi tahun lalu yang sebesar Rp1,6 triliun."Ini 

menunjukan jika ada peningkatan visa dan re-entry permit akan banyak turis dan warga asing masuk ke 

Indonesia tunjukkan kegiatan ekonomi yang rebound," jelas Wawan.Kelima adalah Kementerian 

ATR/BPN Rp 1 triliun yang berasal dari pendapatan pelayanan pertanahan berbasis elektronik Rp1,05 

triliun yang meningkat 10,75 persen (yoy) dari Rp 0,95 triliun."Keenam untuk Kementerian Pertahanan 

Rp1,4 triliun yang naik 26,6% (yoy) dari Rp1,1 triliun, karena ada pendapatan jasa kesehatan Rp1,8 triliun 

yang meningkat 48,9% (yoy) dari Rp 0,79 triliun."Selanjutnya yang ketujuh untuk Kementerian 

Ketenagakerjaan Rp 0,9 triliun yang naik 52,8% (yoy) dari realisasi Semester I-2021 yang sebesar Rp0,6 

triliun, yang berasal dari pendapatan kompensasi TKA Rp 0,8 triliun yang naik 55% (yoy).Terakhir adalah 

Kementerian Kesehatan yang pada Semester I-2022 PNBP-nya mencapai Rp 2,2 triliun atau melonjak 

hingga 518,7% (yoy) dari realisasi periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai Rp 0,4 

triliun.Lonjakan PNBP Kemenkes tersebut, salah satunya karena adanya pendapatan non layanan Rp 1,85 

triliun yang meningkat 3,08% (yoy) dari realisasi periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai Rp 

0,06 triliun. 
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Title Aturan Baru Pemerintah! Sistem Gaji hingga Pola Kerja Anak 

Magang Tahun 2022 

Author Ayu Lestari 

Media Tribun Pontianak Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Neutral 

Link http://pontianak.tribunnews.com/2022/08/04/aturan-baru-pemerintah-sistem-gaji-

hingga-pola-kerja-anak-magang-tahun-2022 

Summary Ilustrasi seorang wanita sedang magang di kantor atau perusahaan. Simak Aturan Baru 

Pemerintah soal Sistem Gaji hingga Pola Kerja Anak Magang Tahun 2022. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Berikut aturan baru anak Magang mulai dari sistem Gaji hingga 

pola kerja terbaru dari pemerintah. Jika mendengar istilah Magang maka yang terlintas 

pertama dipikuiran adalah seorang pelajar atau mahasiswa yang praktek kerja di perusahaan 

swasta maupun pemerintah. 

 

 

 

Ilustrasi seorang wanita sedang magang di kantor atau perusahaan. Simak Aturan Baru Pemerintah soal 

Sistem Gaji hingga Pola Kerja Anak Magang Tahun 2022.TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut aturan baru 

anak Magang mulai dari sistem Gaji hingga pola kerja terbaru dari pemerintah.Jika mendengar istilah 

Magang maka yang terlintas pertama dipikuiran adalah seorang pelajar atau mahasiswa yang praktek 

kerja di perusahaan swasta maupun pemerintah.Padahal, tak hanya pelajar atau mahasiswa yang saja 

yang bisa Magang.Kini karyawan pun bisa menjadi anak Magang.Biasanya, para fresh graduate memulai 

kariernya dengan menjadi karyawan Magang.Meski status adalah karyawan Magang, namun ada hak-hak 

yang harus dipenuhi perusahaan kepada peserta magang.Jadi, Magang adalah proses penerapan 

pengetahuan atau kompetensi dari dunia pendidikan ke dunia kerja secara di mana pemagang bisa 

memahami sistem kerja dunia profesional yang sebenarnya.Menurut undang-undang, magang adalah 

bagian dari salah satu pelatihan kerja yang terselenggara di sebuah perusahaan.Berikut penjelasan 

Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat 29 Agustus 2022 melalui akun Instagram resmi, terkait hak-hak 

peserta magang dalam hal uang saku dan jam kerja:Sistem Gaji anak MagangIlustrasi seorang wanita 

sedang magang di kantor atau perusahaan. Simak Aturan Baru Pemerintah soal Sistem Gaji hingga Pola 

Kerja Anak Magang Tahun 2022.Pembahasan mengenai aturan shift ini tercantum dalam Pasal 18 ayat 

(2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di 

Dalam Negeri, disertai dengan persyaratan shift malam yaitu:1. Usia peserta pemagangan paling rendah 
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18 tahun.2. Menyediakan transportasi antar jemput.3. Memberikan makanan yang sesuai dengan 

standar gizi yang ditentukan.4. Sesuai dengan jenis kompetensi yang dibutuhkan.Manfaat dan tujuan 

magang1. Membuka wawasan dan memperluas kompetensiBagi pelajar atau mahasiswa, program 

magang kerja bisa diibaratkan sebagai gerbang awal untuk mengenal dunia kerja yang sesungguhnya. 

Alhasil, pemagang tidak akan kaget ketika sudah lulus masuk dunia pekerjaan.Banyak wawasan yang akan 

didapatkan bagi kamu yang mungkin akan melakukan magang kuliah.Kamu akan terbiasa dengan sistem 

pembagian tugas pada tiap-tiap divisi di sebuah perusahaan dan dilibatkan dalam sebuah proyek.Ilustrasi 

seorang wanita sedang magang di kantor atau perusahaan. Simak Aturan Baru Pemerintah soal Sistem 

Gaji hingga Pola Kerja Anak Magang Tahun 2022.Selain itu, kompetensi kamu juga akan meningkat 

sejalan dengan apa yang kamu pelajari dan dapatkan di tempat magang sesuai dengan posisi dan latar 

belakang keahlian seperti content marketing atau desainer grafis.Wawasan dan kompetensi itulah yang 

akan mengantarkan kamu menjadi lebih siap ketika akan memasuki dunia kerja.2. Memperluas 

relasiRelasi mempunyai peran penting dalam dunia kerja. Ketika kamu mengikuti program internship, 

niscaya kamu akan ketemu orang-orang baru dari latar belakang yang beragam.Dari situ, kamu bisa 

mempererat hubungan dengan mereka secara profesional.Selain hubungan personal, program magang 

juga akan memperluas relasi kampus atau sekolah kamu dengan perusahaan.3. Mengembangkan 

keterampilanSaat melakukan internship, kamu akan diberikan beberapa tugas sesuai dengan divisi dan 

posisi oleh perusahaan.Tugas tersebut tentunya membutuhkan keterampilan praktis dan khusus dalam 

pengerjaannya.Gunakanlah kesempatan ini untuk belajar dari banyak tugas yang diberikan untuk 

menambah keahlian baru, atau mengasah skill kamu yang sudah ada menjadi lebih efektif.Alhasil, 

nantinya skill tersebut bisa langsung diterapkan saat memasuki dunia kerja.4. Memberi nilai 

lebihPengalaman magang bisa lho kamu masukkan dalam curriculum vitae alias CV.Di mata HR, 

pengalaman internship tersebut membuat kamu memiliki nilai lebih dari pada pelamar lain mengingat 

pengalaman kerja adalah pertimbangan penting bagi perusahaan.Jika sudah punya tempat di hati HR, 

maka jalan diterima akan semakin lebar. Jangan lupa pelajari pertanyaan interview user.5. Membuka 

peluang pekerjaanSelama menjalani pemagangan, jika kamu bisa bekerja secara profesional dan 

mempunyai kepribadian bagus, besar peluangnya bagi kamu untuk diangkat menjadi karyawan saat 

perusahaan tersebut membuka lowongan.Contohnya, jika kamu mahasiswa administrasi bisnis dan 

mengikuti magang sesuai jurusan, maka kamu akan dibukakan informasi tentang prospek kerja 

administrasi bisnis.Ilustrasi seorang wanita sedang magang di kantor atau perusahaan. Simak Aturan Baru 

Pemerintah soal Sistem Gaji hingga Pola Kerja Anak Magang Tahun 2022.Kemnaker menyebut istilah yang 

tepat untuk peserta Magang bukanlah Gaji, tapi uang saku.Uang saku merupakan salah satu hak yang 

dimiliki peserta magang.Uang saku meliputi biaya transportasi, uang makan dan insentif peserta 

magang.Adapun jangka waktu pemagangan paling lama adalah 1 tahun.Pola dan Sistem Kerja Anak 

MagangTerkait jam kerja peserta magang, Kemnaker menjelaskan bahwa waktu penyelenggaraan 

pemagangan disesuaikan dengan jam kerja di perusahaan.Waktu penyelenggaraan magang pun tidak 

diperbolehkan pada hari libur resmi."Jadi, bekerja melebihi jam kerja bagi peserta magang tidak 

diperbolehkan," tulis Kemnaker.Aturan kerja shifting bagi peserta magang Meski lembur tidak 

diperbolehkan.Namun shifting masih boleh diberlakukan bagi peserta magang dengan tetap mematuhi 

sejumlah aturan. 
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Title Ini Kata Apindo Tentang Cuti Melahirkan 6 Bulan Author Redaksi Ds 

Media Berita Jatim Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Neutral 

Link http://beritajatim.com/ekbis/ini-kata-apindo-tentang-cuti-melahirkan-6-bulan 

Summary Salah satunya adalah masa cuti ibu melahirkan dari yang semula 3 bulan menjadi 6 bulan. 

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. Karena itu, Apindo memberikan rekomendasi untuk mengatur istirahat melahirkan 

dilaksanakan secara fleksibel, sesuai dengan kondisi kesehatan calon ibu dan bayinya. 

 

 

 

 Rancangan Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) mulai dibahas. Salah satunya adalah 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.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. Dirinya memastikan pengusaha tidak 

pernah mengurangi jatah cuti melahirkan karyawannya."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. Hal ini disampaikan pula 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 
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standard tertentu. RUU juga bisa mewajibkan program pemberian asupan tambahan dan suplemen gizi 

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 hari, tidak dapat diterima," tegasnya. Hal ini karena sampai saat ini belum ada bukti bahwa 

cuti pendampingan bagi suami ini dapat efektif diiimplementasikan. Yang terakhir, usulan untuk pasal 4 

ayat (2) butir d, yang menyebutkan bahwa ibu bekerja berhak mendapatkan "cuti yang diperlukan untuk 

kepentingan terbaik bagi anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan" direkomendasikan 

untuk dihapus. Ini karena waktu untuk memenuhi kebutuhan anak, dapat dilaksanakan sesuai dan sejalan 

dengan pelaksanaan kewajiban di perusahaan. "Pekerja perempuan dapat menggunakan cuti yang sudah 

diatur di perusahaan. Atau mengatur waktu di luar hari kerjanya untuk misalnya, pemberian imunisasi 

bayinya," pungkas Eddy sembari menambahkan bahwa saat ini Indonesia sudah dikenal sebagai negara 

yang memiliki hari libur terbanyak. Hal serupa disampaikan pula oleh Ketua Dewan Pertimbangan Apindo 

Jawa Timur, Alim Markus. "Ya kami sampaikan kondisi perekonomian Jawa Timur saat ini dan keberatan 

kami tentang RUU KIA ini," tambah Alim Markus. Sementara itu Afriansyah Noor yang baru 1,5 bulan 

dilantik menjadi Wamenaker mengatakan kunjungannya ke Jawa Timur kali ini ingin melihat langsung 

kondisi iklim usaha di Jawa Timur. Selain itu juga melakukan sosialisasi kebijakan di bidang 

ketenagakerjaan. 
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Title BPJS Ketenagakerjaan Bangun Kolaborasi Demi Eksistensi 

Institusi Bersama Serikat Pekerja 

Author Syarif Wibowo 

Media Sindo News Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Positive 

Link http://ekbis.sindonews.com/read/846497/77/bpjs-ketenagakerjaan-bangun-kolaborasi-

demi-eksistensi-institusi-bersama-serikat-pekerja-1659611323 

Summary Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) menyelenggarakan Musyawarah 

Nasional (Munas) ke-8 di Atria Hotel Gading Serpong, Tangerang. Melalui tema "Aksi, 

Kolaborasi, Eksistensi", Munas tahun ini diharapkan mampu membangkitkan semangat insan 

BPJAMSOSTEK untuk beraksi dalam menghadapi segala perubahan yang terjadi akibat 

pandemi Covid-19. "Ini juga merupakan momentum yang sangat penting dan strategis bagi 

SP BPJS Ketenagakerjaan untuk bermusyawarah menentukan arah tujuan, serta langkah 

organisasi di masa depan. Melalui tema "Aksi, Kolaborasi, Eksistensi", Munas tahun ini 

diharapkan mampu membangkitkan semangat insan BPJAMSOSTEK untuk beraksi dalam 

menghadapi segala perubahan yang terjadi akibat pandemi Covid-19. 

 

 

 

 Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) menyelenggarakan Musyawarah Nasional 

(Munas) ke-8 di Atria Hotel Gading Serpong, Tangerang. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh 

Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo bersama Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI 

Afriansyah Noor, Ketua Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK Muhammad Zuhri serta Ketua SP BPJAMSOSTEK 

periode 2019-2022 Tri Candra Kartika.Melalui tema "Aksi, Kolaborasi, Eksistensi", Munas tahun ini 

diharapkan mampu membangkitkan semangat insan BPJAMSOSTEK untuk beraksi dalam menghadapi 

segala perubahan yang terjadi akibat pandemi Covid-19. Selain itu seluruh anggota juga dituntut untuk 

saling berkolaborasi guna meningkatkan eksistensi institusi di tengah derasnya arus digitalisasi.Selaras 

dengan hal tersebut Afriansyah Noor berpesan agar serikat pekerja ini mampu menjadi wadah berkumpul 

dan berorganisasi yang bertujuan untuk memperjuangkan kemajuan dan peningkatan kualitas pegawai 

BPJAMSOSTEK."Ini juga merupakan momentum yang sangat penting dan strategis bagi SP BPJS 

Ketenagakerjaan untuk bermusyawarah menentukan arah tujuan, serta langkah organisasi di masa 

depan. Tujuannya tentu untuk menjadikan organisasi menjadi lebih solid, kuat dan relevan dengan 

melakukan perubahan dan penyesuaian yang diperlukan demi kepentingan dan kemajuan 
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organisasi,"imbuh Afriansyah.Sementara itu Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo dalam 

sambutannya mengucapkan selamat atas terselenggaranya munas dan dirinya juga berharap melalui 

kegiatan ini dapat terpilih kader terbaik untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan SP 

BPJAMSOSTEK periode selanjutnya.Dalam sambutannya Anggoro menekankan beberapa hal diantaranya 

serikat pekerja merupakan mitra dari manajemen dalam menjalankan amanah negara untuk 

memberikan perlindungan bagi pekerja di Indonesia, meski demikian masing-masing tetap dalam 

koridornya agar terbentuk harmoni yang baik dan menghasilkan lingkungan kerja yang 

produktif.Selanjutnya serikat pekerja juga diharapkan turut mengambil peran dalam membangun budaya 

integritas pada seluruh insan BPJAMSOSTEK, sesuai dengan visi institusi yaitu mewujudkan jaminan sosial 

ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan dan menyejahterakan seluruh pekerja 

indonesia.Anggoro pun menyatakan kesiapan menajemen untuk bersinergi dengan serikat pekerja guna 

mencetak kader-kader pemimpin yang matang. Berbagai hal tersebut tentu bertujuan untuk 

memperkuat posisi intitusi dalam menghadapi beragam tantangan di depan.Menjawab seluruh 

tantangan tersebut Ketua SP BPJAMSOSTEK periode 2019-2022 Tri Candra Kartika menjelaskan bahwa 

serikat pekerja tidak hanya sebagai simbol namun juga menjadi strategic partnership dan thinking 

partner bagi manajemen BPJAMSOSTEK dalam menjalankan amanah konstitusi. Para pengurus serikat 

pekerja harus menjadi katalisator perubahan dan role model bagi anggota yang lain. Lebih jauh dirinya 

melihat organisasi ini juga dapat menjadi Leadership Academy bagi para calon pemimpin di 

BPJAMSOSTEK."Saya mengajak kepada seluruh pengurus dan anggota SP BPJAMSOSTEK untuk beraksi, 

berkolaborasi demi menjaga eksistensi organisasi dan institusi ini melalui karya-karya terbaik yang dapat 

menjadi pondasi keberlanjutan BPJAMSOSTEK dan negeri ini di situasi saat ini dan yang akan 

datang,"pungkas Tri Candra Kartika.Melalui tema "Aksi, Kolaborasi, Eksistensi", Munas tahun ini 

diharapkan mampu membangkitkan semangat insan BPJAMSOSTEK untuk beraksi dalam menghadapi 

segala perubahan yang terjadi akibat pandemi Covid-19. Selain itu seluruh anggota juga dituntut untuk 

saling berkolaborasi guna meningkatkan eksistensi institusi di tengah derasnya arus digitalisasi.Selaras 

dengan hal tersebut Afriansyah Noor berpesan agar serikat pekerja ini mampu menjadi wadah berkumpul 

dan berorganisasi yang bertujuan untuk memperjuangkan kemajuan dan peningkatan kualitas pegawai 

BPJAMSOSTEK."Ini juga merupakan momentum yang sangat penting dan strategis bagi SP BPJS 

Ketenagakerjaan untuk bermusyawarah menentukan arah tujuan, serta langkah organisasi di masa 

depan. Tujuannya tentu untuk menjadikan organisasi menjadi lebih solid, kuat dan relevan dengan 

melakukan perubahan dan penyesuaian yang diperlukan demi kepentingan dan kemajuan 

organisasi,"imbuh Afriansyah.Sementara itu Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo dalam 

sambutannya mengucapkan selamat atas terselenggaranya munas dan dirinya juga berharap melalui 

kegiatan ini dapat terpilih kader terbaik untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan SP 

BPJAMSOSTEK periode selanjutnya.Dalam sambutannya Anggoro menekankan beberapa hal diantaranya 

serikat pekerja merupakan mitra dari manajemen dalam menjalankan amanah negara untuk 

memberikan perlindungan bagi pekerja di Indonesia, meski demikian masing-masing tetap dalam 

koridornya agar terbentuk harmoni yang baik dan menghasilkan lingkungan kerja yang 

produktif.Selanjutnya serikat pekerja juga diharapkan turut mengambil peran dalam membangun budaya 

integritas pada seluruh insan BPJAMSOSTEK, sesuai dengan visi institusi yaitu mewujudkan jaminan sosial 

ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan dan menyejahterakan seluruh pekerja 

indonesia.Anggoro pun menyatakan kesiapan menajemen untuk bersinergi dengan serikat pekerja guna 

mencetak kader-kader pemimpin yang matang. Berbagai hal tersebut tentu bertujuan untuk 

memperkuat posisi intitusi dalam menghadapi beragam tantangan di depan.Menjawab seluruh 

tantangan tersebut Ketua SP BPJAMSOSTEK periode 2019-2022 Tri Candra Kartika menjelaskan bahwa 

serikat pekerja tidak hanya sebagai simbol namun juga menjadi strategic partnership dan thinking 
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partner bagi manajemen BPJAMSOSTEK dalam menjalankan amanah konstitusi. Para pengurus serikat 

pekerja harus menjadi katalisator perubahan dan role model bagi anggota yang lain. Lebih jauh dirinya 

melihat organisasi ini juga dapat menjadi Leadership Academy bagi para calon pemimpin di 

BPJAMSOSTEK."Saya mengajak kepada seluruh pengurus dan anggota SP BPJAMSOSTEK untuk beraksi, 

berkolaborasi demi menjaga eksistensi organisasi dan institusi ini melalui karya-karya terbaik yang dapat 

menjadi pondasi keberlanjutan BPJAMSOSTEK dan negeri ini di situasi saat ini dan yang akan 

datang,"pungkas Tri Candra Kartika. 

  



 

233 

 

Title Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan Gelar Munas Ke-8, 

Bangkitkan Semangat Untuk Beraksi 

Author Reporter 

Media Fajar Indonesia Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Positive 

Link http://fin.co.id/read/104113/Serikat-Pekerja-BPJS-Ketenagakerjaan-Gelar-Munas-Ke-8-

Bangkitkan-Semangat-Untuk-Beraksi 

Summary Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) menyelenggarakan Musyawarah 

Nasional (Munas) ke-8 yang bertempat di Atria Hotel Gading Serpong, Tangerang.-. Serikat 

Pekerja BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) menyelenggarakan Musyawarah Nasional 

(Munas) ke-8 yang bertempat di Atria Hotel Gading Serpong, Tangerang. Serikat Pekerja BPJS 

Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) ke-8 

yang bertempat di Atria Hotel Gading Serpong, Tangerang.-. "Ini juga merupakan 

momentum yang sangat penting dan strategis bagi SP BPJS Ketenagakerjaan untuk 

bermusyawarah menentukan arah tujuan, serta langkah organisasi di masa depan. 

 

Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) 

ke-8 yang bertempat di Atria Hotel Gading Serpong, Tangerang.-Serikat Pekerja BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) ke-8 yang bertempat di Atria Hotel 

Gading Serpong, Tangerang.Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Direktur Utama BPJAMSOSTEK 

Anggoro Eko Cahyo bersama Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Afriansyah Noor, Ketua Dewan Pengawas 

BPJAMSOSTEK Muhammad Zuhri serta Ketua SP BPJAMSOSTEK periode 2019-2022 Tri Candra 

Kartika..Melalui tema "Aksi, Kolaborasi, Eksistensi", Munas tahun ini diharapkan mampu membangkitkan 

semangat insan BPJAMSOSTEK untuk beraksi dalam menghadapi segala perubahan yang terjadi akibat 

pandemi covid-19.Selain itu seluruh anggota juga dituntut untuk saling berkolaborasi guna meningkatkan 

eksistensi institusi di tengah derasnya arus digitalisasi.Selaras dengan hal tersebut Afriansyah Noor 

berpesan agar serikat pekerja ini mampu menjadi wadah berkumpul dan berorganisasi yang bertujuan 

untuk memperjuangkan kemajuan dan peningkatan kualitas pegawai BPJAMSOSTEK. "Ini juga merupakan 

momentum yang sangat penting dan strategis bagi SP BPJS Ketenagakerjaan untuk bermusyawarah 

menentukan arah tujuan, serta langkah organisasi di masa depan. Tujuannya tentu untuk menjadikan 

organisasi menjadi lebih solid, kuat dan relevan dengan melakukan perubahan dan penyesuaian yang 

diperlukan demi kepentingan dan kemajuan organisasi,"imbuh Afriansyah..Sementara itu Direktur 

Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo dalam sambutannya mengucapkan selamat atas 

terselenggaranya munas dan dirinya juga berharap melalui kegiatan ini dapat terpilih kader terbaik untuk 

melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan SP BPJAMSOSTEK periode selanjutnya.Dalam sambutannya 

Anggoro menekankan beberapa hal diantaranya serikat pekerja merupakan mitra dari manajemen dalam 

menjalankan amanah negara untuk memberikan perlindungan bagi pekerja di Indonesia, meski demikian 

masing-masing tetap dalam koridornya agar terbentuk harmoni yang baik dan menghasilkan lingkungan 

kerja yang produktif.Selanjutnya serikat pekerja juga diharapkan turut mengambil peran dalam 

membangun budaya integritas pada seluruh insan BPJAMSOSTEK, sesuai dengan visi institusi yaitu 

mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan dan menyejahterakan 

seluruh pekerja indonesia.Anggoro pun menyatakan kesiapan menajemen untuk bersinergi dengan 

serikat pekerja guna mencetak kader-kader pemimpin yang matang. Berbagai hal tersebut tentu 
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bertujuan untuk memperkuat posisi intitusi dalam menghadapi beragam tantangan di depan.Menjawab 

seluruh tantangan tersebut Ketua SP BPJAMSOSTEK periode 2019-2022 Tri Candra Kartika menjelaskan 

bahwa serikat pekerja tidak hanya sebagai simbol namun juga menjadi strategic partnership dan thinking 

partner bagi manajemen BPJAMSOSTEK dalam menjalankan amanah konstitusi.Serikat Pekerja BPJS 

Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) ke-8 yang 

bertempat di Atria Hotel Gading Serpong, Tangerang.-Para pengurus serikat pekerja harus menjadi 

katalisator perubahan dan role model bagi anggota yang lain. Lebih jauh dirinya melihat organisasi ini 

juga dapat menjadi Leadership Academy bagi para calon pemimpin di BPJAMSOSTEK."Saya mengajak 

kepada seluruh pengurus dan anggota SP BPJAMSOSTEK untuk beraksi, berkolaborasi demi menjaga 

eksistensi organisasi dan institusi ini melalui karya-karya terbaik yang dapat menjadi pondasi 

keberlanjutan BPJAMSOSTEK dan negeri ini di situasi saat ini dan yang akan datang,"pungkas Tri Candra 

Kartika. 
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Title Daftar 10 K/L Penyetor Utama PNBP di Semester I 2022, 

Tertinggi Kominfo 

Author kumparanBISNIS 

Media Kumparan Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Neutral 

Link http://kumparan.com/kumparanbisnis/daftar-10-k-l-penyetor-utama-pnbp-di-semester-i-

2022-tertinggi-kominfo-1yb2yw7CNY4 

Summary Beberapa ada yang mengalami peningkatan dan beberapa ada yang turun," kata Wawan 

dalam Media Briefing, Kamis Wawan merinci, 10 kementerian dan lembaga yang 

menghasilkan PNBP terbanyak, nomor satu adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika 

( Kominfo ) Rp 7 triliun atau naik 15 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun lalu Rp 

6 triliun, dan merupakan 33,1 persen dari target Rp 21 triliun. Direktur Penerimaan Negara 

Bukan Pajak ( PNBP ) Kementerian/Lembaga Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Wawan 

Sunarjo menyebutkan terdapat 10 kementerian dan lembaga yang menghasilkan PNBP 

terbanyak di sepanjang semester I/2022. Lonjakan PNBP Kemenkes tersebut karena adanya 

pendapatan non layanan Rp 1,85 triliun yang meningkat 3,08 persen (yoy) dari Rp 0,06 triliun 

atau mencapai lebih dari 80 persen dari total realisasi PNBP semester I. "Jika dijumlah, PNBP 

K/L semester I-2022 mencapai Rp 53,7 triliun dan masuk ke dalam pos PNBP Lainnya yang 

tercatat mencapai Rp 85,1 triliun atau 75,8 persen dari target dan meningkat 19,9 persen 

(yoy) dari Rp 71 triliun," pungkas dia. "Ini 10 kementerian/lembaga terbesar dengan PNBP 

terbanyak. 

 

Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) Kementerian/Lembaga Kementerian Keuangan 

(Kemenkeu) Wawan Sunarjo menyebutkan terdapat 10 kementerian dan lembaga yang menghasilkan 

PNBP terbanyak di sepanjang semester I/2022. "Ini 10 kementerian/lembaga terbesar dengan PNBP 

terbanyak. Beberapa ada yang mengalami peningkatan dan beberapa ada yang turun," kata Wawan 

dalam Media Briefing, Kamis Wawan merinci, 10 kementerian dan lembaga yang menghasilkan PNBP 

terbanyak, nomor satu adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kominfo ) Rp 7 triliun atau naik 

15 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun lalu Rp 6 triliun, dan merupakan 33,1 persen dari target 

Rp 21 triliun. PNBP Kemkominfo tersebut meningkat akibat kenaikan pendapatan hak penyelenggaraan 

telekomunikasi, pendapatan denda dan pendapatan kontribusi penyelenggaraan Pos untuk layanan Pos. 

Kedua adalah Polri sebesar Rp 4,2 triliun naik 1 persen (yoy) dibanding Rp 4,1 triliun dan merupakan 45,8 

persen dari target Rp 9,1 triliun karena peningkatan pendapatan pelayanan kepolisian seperti STNK, BPKB 

dan SIM. Ketiga, Kementerian Perhubungan sebesar Rp 3,6 triliun yang tumbuh 8,5 persen (yoy) dari Rp 

4,1 triliun dan merupakan 51,6 persen dari target Rp 6,9 triliun. Peningkatan terjadi sebab, pendapatan 

konsesi bidang transportasi seiring pembayaran piutang konsesi kebandarudaraan sebesar Rp 170 miliar 

serta peningkatan pendapatan kasa navigasi penerbangan dan kepelabuhanan. Keempat adalah 

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebesar Rp 2,2 triliun yang melonjak 44,5 persen (yoy) 

dari Rp 1,6 triliun dan merupakan 59,1 persen dari target Rp 3,8 triliun karena pendapatan pelayanan 

dan administrasi hukum seperti paspor, visa dan re-entry permit. Kelima adalah Kementerian ATR/BPN 

Rp 1 triliun yang naik 4,3 persen (yoy) dari Rp 1 triliun dan merupakan 45,3 persen dari target Rp 2,2 

triliun karena ada pendapatan pelayanan pertanahan berbasis elektronik Rp 1,05 triliun yang meningkat 

10,75 persen (yoy) dari Rp 0,95 triliun. . . 0 0 01 April 2020 Keenam adalah Kementerian Pertahanan Rp 
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1,4 triliun yang naik 26,6 persen (yoy) dari Rp 1,1 triliun dan merupakan 62,9 persen dari target Rp 2,2 

triliun karena ada pendapatan jasa kesehatan Rp 1,8 triliun yang meningkat 48,9 persen (yoy) dari Rp 

0,79 triliun Ketujuh adalah Kementerian Agama Rp 1,1 triliun yang turun 14,5 persen (yoy) dari Rp 1,3 

triliun dan merupakan 52,2 persen dari target Rp 2,1 triliun karena pendapatan non layanan Rp 0,7 triliun 

turun 56 persen dari Rp 0,39 triliun. "Penurunan juga terjadi karena layanan pernikahan di luar KUA Rp 

0,32 triliun turun 3,9 persen (yoy) dari Rp 0,33 triliun," kata Wawan. Kedelapan, Kemendikbudristek Rp 

1,8 triliun atau turun 38,7 persen (yoy) dari Rp 2,9 triliun dan merupakan 96,3 persen dari target Rp 2,9 

triliun karena pendapatan non layanan Rp 0,62 triliun turun 57,4 persen dari Rp 1,44 triliun. Penurunan 

disebabkan oleh pendapatan layanan pendidikan Rp 1,08 triliun yang turun 16,4 persen dari Rp 1,29 

triliun akibat alih status enam satuan kerja PTN ke PTN BLU. Kesembilan adalah Kementerian 

Ketenagakerjaan Rp 0,9 triliun yang naik 52,8 persen (yoy) dari Rp 0,6 triliun dan merupakan 71,3 persen 

dari target Rp 1,2 triliun karena ada pendapatan kompensasi TKA Rp 0,8 triliun yang naik 55 persen (yoy) 

dari Rp 0,52 triliun. Kemudian diperingkat sepuluh ada Kementerian Kesehatan Rp 2,2 triliun, angka 

tersebut melonjak hingga 518,7 persen (yoy) dari Rp 0,4 triliun dan merupakan 360,9 persen dari target 

Rp 0,6 triliun. Lonjakan PNBP Kemenkes tersebut karena adanya pendapatan non layanan Rp 1,85 triliun 

yang meningkat 3,08 persen (yoy) dari Rp 0,06 triliun atau mencapai lebih dari 80 persen dari total 

realisasi PNBP semester I. "Jika dijumlah, PNBP K/L semester I-2022 mencapai Rp 53,7 triliun dan masuk 

ke dalam pos PNBP Lainnya yang tercatat mencapai Rp 85,1 triliun atau 75,8 persen dari target dan 

meningkat 19,9 persen (yoy) dari Rp 71 triliun," pungkas dia. 
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Title PT. Sunggo Metal Cemerlang, Di Demo Ratusan Anggota 

Ormas LMP Kabupaten Serang 

Author Rahmat Hidayatullah 

Media Banten More Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Negative 

Link http://bantenmore.com/2022/08/04/pt-sunggo-metal-cemerlang-di-demo-ratusan-

anggota-ormas-lmp-kabupaten-serang 

Summary Serang Aksi demo yang di lakukan oleh Ratusan Anggota Organisasi Masyarakat (ORMAS) 

Laskar Merah Putih (LMP), di depan PT. Sunggo Metal Cemerlang di Jl Raya Cikande 

Rangkasbitung, Desa Cemplang Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang Provinsi Banten pada 

hari Kamis 4 Agustus 2022. Pasalnya, Aksi demo ini meminta Kepada pihak perusahaan PT. 

Sunggo metal Cemerlang agar bisa menyelesaikan keluhan karyawan, Salah satunya adalah 

memberikan Pesangon yang sesuai dengan Peraturan ketenagakerjaan kepada karyawan 

yang di PHK secara sepihak, dan agar memberikan seluruh hak- haknya, yaitu dengan 

tunjangan masa kerja Jelas Ketua Laskar Merah Putih (LMP) M, HoLiL/coky Saat Orasi di 

tempat PT. Sunggo Metal Cemerlang. " Iya juga menjelaskan, Kami dari Laskar Merah Putih 

(LMP) kabupaten serang menolak adanya pemutusan kerja sepihak, Kami akan mengusut 

tuntas perlakuan perusahaan yang memperkejakan karyawan dengan upah rendah dan tidak 

sesuai dengan UMK Serang. 

 

 

 

Serang Aksi demo yang di lakukan oleh Ratusan Anggota Organisasi Masyarakat (ORMAS) Laskar Merah 

Putih (LMP), di depan PT. Sunggo Metal Cemerlang di Jl Raya Cikande Rangkasbitung, Desa Cemplang 

Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang Provinsi Banten pada hari Kamis 4 Agustus 2022.Pasalnya, Aksi 

demo ini meminta Kepada pihak perusahaan PT. Sunggo metal Cemerlang agar bisa menyelesaikan 

keluhan karyawan, Salah satunya adalah memberikan Pesangon yang sesuai dengan Peraturan 

ketenagakerjaan kepada karyawan yang di PHK secara sepihak, dan agar memberikan seluruh hak - 

haknya, yaitu dengan tunjangan masa kerja ( TMK )."Padahal sudah dijelaskan dalam Peraturan 

pemerintah (PP) Tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. UU 

Nomor 13 tahun 2003 Pasal 104, terkait serikat pekerja dan UU Nomor 21 tahun 2000 mengenai serikat 

pekerja. Undang - Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003. UU Nomor 03 tahun 1992, UU Nomor 

01 tahun 1970, Ketetapan Presiden Nomor 22 tahun 2993, Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 
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dan Peraturan Menten Nomor 4 tahun 1993 dan Nomor 1 tahun 2998. Permen Nomor 1 tahun 1999 

Pasal 1 Ayat 1, UU Nomor 13 tahun 2003, PP tahun 1981, Peraturan Menten Nomor 01 tahun 1999 dan 

paling baru adalah Permenaker Nomor 1 tahun 2017 Undang - undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 

2003 dan juga Undang - Undang Nomor 21 tahun 2000 Karyawan yang telah tergabung dalam serikat 

pekerja memiliki hak untuk membuat. Jelas Ketua Laskar Merah Putih (LMP) M, HoLiL/coky Saat Orasi di 

tempat PT. Sunggo Metal Cemerlang." Iya juga menjelaskan, Kami dari Laskar Merah Putih (LMP) 

kabupaten serang menolak adanya pemutusan kerja sepihak, Kami akan mengusut tuntas perlakuan 

perusahaan yang memperkejakan karyawan dengan upah rendah dan tidak sesuai dengan UMK 

Serang.Kami dari Ormas Laskar Merah Putih (LMP) Meminta agar memberikan seluruh Hak-Hak 

Karyawan Sesuai Peraturan Ketenaga Kerjaan. Tegas Ketua LMP saat ber Orasi. 
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Title BSU 2022 Rp1 Juta Disalurkan ke Rekening, Cek di Link Kemnaker 

jika Belum Terdaftar 

Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774059771/bsu-2022-rp1-juta-disalurkan-ke-

rekening-cek-di-link-kemnaker-jika-belum-terdaftar 

Summary - Ada beberapa syarat yang diberikan oleh kemnaker agar bisa terdaftar menjadi calon 

penerima dana bantuan BSU 2022. Seperti yang sudah diketahui, dana bantuan BSU 

merupakan salah satu program pemerintah melalui kemnaker berupa subsidi upah/gaji. 

Dana bantuan tersebut bertujuan untuk melindungi, mempertahankan serta meningkatkan 

kemampuan ekonomi pekerja. Bantuan subsidi upah diberikan sebagai salah satu bentuk 

penanganan dampak covid 19. 

 

- Ada beberapa syarat yang diberikan oleh kemnaker agar bisa terdaftar menjadi calon penerima dana 

bantuan BSU 2022.Seperti yang sudah diketahui, dana bantuan BSU merupakan salah satu program 

pemerintah melalui kemnaker berupa subsidi upah/gaji.Dana bantuan tersebut bertujuan untuk 

melindungi, mempertahankan serta meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja. Bantuan subsidi upah 

diberikan sebagai salah satu bentuk penanganan dampak covid 19.Pekerja yang terdaftar sebagai calon 

penerima dana BLT Gaji akan mendapatkan bantuan subsidi upah sebesar Rp500 ribu per bulan selama 

dua bulan dan akan diberikan sekaligus Rp1 juta.Pekerja juga harus memenuhi syarat yang sudah 

ditentukan oleh Kemnaker, seperti:1. Warga Negara Indonesia2. Aktif sebagai peserta di BPJS 

Ketenagakerjaan3. Bekerja di wilayah PPKM level 3 dan 4 
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Title Ciptakan Peluang Kerja yang Efisien Lewat Job Fair Virtual Author Redaktur 

Media Suara.com Reporter  

Date 04 August 2022 Tone Positive 

Link http://metro.suara.com/read/2022/08/04/192835/ciptakan-peluang-kerja-yang-efisien-

lewat-job-fair-virtual 

Summary "Pelaksanaan job fair virtual ini lebih efisien karena akan mengurangi biaya yang harus 

dikeluarkan baik oleh pencari kerja, perusahaan, bahkan penyelenggara," kata Sekretaris 

Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi saat memberikan sambutan secara 

virtual pada Pameran Bursa Kerja (Job Fair) Virtual Provinsi Jawa Tengah, Kamis (4/8/2022). 

Menurut Anwar, Kemnaker telah menyediakan layanan ketenagakerjaan untuk masyarakat 

mendapatkan informasi ketenagakerjaan, seperti pelatihan, lowongan pekerjaan, 

pemagangan, dan kelembagaan yang dapat diakses secara umum melalui SIAP Kerja pada 

laman kemnaker.go.id. Guna menciptakan peluang bagi tenaga kerja untuk mendapatkan 

pekerjaan, serta membantu perusahaan agar memperoleh pekerja yang sesuai dengan 

spesifikasi ditawarkan, job fair virtual merupakan upaya yang sangat bermanfaat dan 

berkontribusi besar terhadap penciptaan peluang kerja.  

 

Guna menciptakan peluang bagi tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan, serta membantu 

perusahaan agar memperoleh pekerja yang sesuai dengan spesifikasi ditawarkan, job fair virtual 

merupakan upaya yang sangat bermanfaat dan berkontribusi besar terhadap penciptaan peluang kerja. 

"Pelaksanaan job fair virtual ini lebih efisien karena akan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan baik 

oleh pencari kerja, perusahaan, bahkan penyelenggara," kata Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi saat memberikan sambutan secara virtual pada Pameran Bursa Kerja (Job 

Fair) Virtual Provinsi Jawa Tengah, Kamis (4/8/2022).Anwar menjelaskan, berdasarkan Survei Angkatan 

Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2022, Indonesia memiliki 208,54 juta penduduk usia kerja, terdiri dari 

64,53 juta atau 30,94 persen penduduk bukan angkatan kerja dan 144,01 juta atau 69,06 persen 

penduduk angkatan kerja. Data Sakernas juga menunjukan laju tingkat pengangguran terbuka (TPT) 

berjumlah 8,40 Juta atau 5,83 persen yang mengalami penurunan dari Februari 2021 menjadi 0,43 

persen. "Ini merupakan tanda bangkitnya aktivitas produksi akibat pelonggran pembatasan sosial yang 

meningkatkan mobilitas baik bahan produksi atau juga barang untuk siap dijual oleh perusahaan," 

ucapnya. Menurut Anwar, Kemnaker telah menyediakan layanan ketenagakerjaan untuk masyarakat 

mendapatkan informasi ketenagakerjaan, seperti pelatihan, lowongan pekerjaan, pemagangan, dan 

kelembagaan yang dapat diakses secara umum melalui SIAP Kerja pada laman kemnaker.go.id. Selain itu, 

tersedia pula layanan jobfair.kemnaker.go.id yang dapat dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan job 

fair secara virtual. "Saya ingin data pengunjung, peserta atau perusahaan dan pencari kerja sampai 

dengan penempatan tenaga kerja dapat terdokumentasi dengan baik dan mudah," ungkapnya. Anwar 

juga mengharapkan dari pameran kesempatan kerja ini, akan banyak pencari kerja yang memperoleh 

pekerjaannya, serta pemberi kerja yang memperoleh pekerjaan melalui job fair virtual ini."Kepada 

seluruh pencari kerja di Jawa Tengah, tetap semangat, bagaimanapun kondisinya peluang bekerja 

terbuka sangat lebar bagi kalian, baik di perusahaan swasta/pemerintahan/perusahaan BUMN, maupun 

mendirikan usaha sendiri," pungkasnya. 
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