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No Date News Title Page Sentiment Media Summary 

1. 09 

August 

2022 

Aturan Jaminan 

Pensiun 

Berpeluang 

Direvisi 

14 Positive Koran 

Kontan 

. Aturan Jaminan Pensiun Berpeluang Direvisi. 

5260340930275Poin Penting Aturan Jaminan Pensiun 

dalam PP Nomor 45/2015. Poin Penting Aturan Jaminan 

Pensiun dalam PP Nomor 45/2015. Program-Jaminan 

Pensiun (JP) pekerja dalam Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan (Jamsosnaker) telah ber- gulir scjak 

tahun 2015. 

2. 09 

August 

2022 

SAH Minta 

jangan Ada Lagi 

Keberangkatan 

PMI ke Luar 

Negeri yang 

Tidak 

Prosedural 

4 Negative Jambi 

Ekspres 

. SAH Minta Jangan Ada Lagi Keberangkatan PMI ke Luar 

Negeri yang Tidak Prosedural. Untuk menghindari ke- 

berangkatan PMI non Prosedural ini, Anggota Fraksi 

Partai Gerindra DPR RI ini berharap para calon pekerja 

migran di Indonesia teredukasi menjadi PMI melalui 

prosedur yang seharusnya. Dikatakan bapak beasiswa 

Jambi ini, penguatan perlindungan PMI harus 

ditekankan pada proses sebelum penempatan CPMI 

melalui peningkatan peran desa, yang juga telah 

bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan 

dalam pembentukan Desa Migran Produktif (Desmi- 

gratif). 

3. 09 

August 

2022 

SAH Minta 

Jangan Ada Lagi 

Keberangkatan 

PMI ke Luar 

Negeri yang 

Tidak 

Prosedural 

3 Negative Jambi 

Independ

ent 

SAH Minta Jangan Ada Lagi Keberangkatan PMI ke Luar 

Negeri yang Tidak Prosedural. Untuk menghindari ke- 

berangkatan PMI non Prosedural ini, Anggota Fraksi 

Partai Gerindra DPR RI ini berharap para calon pekerja 

migran di Indonesia teredukasi menjadi PMI melalui 

prosedur yang seharusnya. Kan PMI dengan remitennya, 

dapat menjadi penggerak bagi perekonomian daerah ke 

arah yang lebih baik. 

4. 09 

August 

2022 

Disnakertrans 

Fasilitasi 

Pemulangan 42 

CPMI Nonp-

Prosedural Asal 

Nusa Tenggara 

Barat 

11 Positive Suara 

Ntb 

. Disnakertrans Fasilitasi Pemulangan 42 CPMl Non-

Prosedural Asal Nusa Tenggara Barat. 

55435504572000Kadisnakertrans Nusa Tenggara Barat, 

Gede Putu Ariyadi (tengah) foto bersama SatgasPuluhan 

CPMl yang dipulangkan saat tiba di Bizam disambut. 

Kadisnakertrans Nusa Tenggara Barat. Kadisnakertrans 

Nusa Tenggara Barat, Gede Putu Ariyadi (tengah) foto 

bersama SatgasPuluhan CPMl yang dipulangkan saat tiba 

di Bizam disambut. 
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Title Aturan Jaminan Pensiun Berpeluang Direvisi 

Media Koran Kontan Reporter  

Date 09 August 2022 Tone Positive 

Page 14 PR Value  

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

09/KORAN_KONTAN1/Aturan%20Jaminan%20Pensiun%20Berpeluang%20Direvisi=1=14=1.j

pg 

Summary . Aturan Jaminan Pensiun Berpeluang Direvisi. 5260340930275Poin Penting Aturan Jaminan 

Pensiun dalam PP Nomor 45/2015. Poin Penting Aturan Jaminan Pensiun dalam PP Nomor 

45/2015. Program-Jaminan Pensiun (JP) pekerja dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

(Jamsosnaker) telah ber- gulir scjak tahun 2015. 
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Title SAH Minta jangan Ada Lagi Keberangkatan PMI ke Luar Negeri yang Tidak Prosedural 

Media Jambi Ekspres Reporter  

Date 09 August 2022 Tone Negative 

Page 4 PR Value  

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

09/JAMBI_EKSPRES1/SAH%20Minta%20jangan%20Ada%20Lagi%20Keberangkatan%20PMI%20ke

%20Luar%20Negeri%20yang%20Tidak%20Prosedural=1=4=1.jpg 

Summary SAH Minta Jangan Ada Lagi Keberangkatan PMI ke Luar Negeri yang Tidak Prosedural. Untuk 

menghindari ke- berangkatan PMI non Prosedural ini, Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini 

berharap para calon pekerja migran di Indonesia teredukasi menjadi PMI melalui prosedur yang 

seharusnya. 
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Title SAH Minta Jangan Ada Lagi Keberangkatan PMI ke Luar Negeri yang Tidak Prosedural 

Media Jambi Independent Reporter  

Date 09 August 2022 Tone Negative 

Page 3 PR Value  

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

09/JAMBI_INDEPENDENT1/SAH%20Minta%20Jangan%20Ada%20Lagi%20Keberangkatan%20P

MI%20ke%20Luar%20Negeri%20yang%20Tidak%20Prosedural=1=3=1.jpg 

Summary SAH Minta Jangan Ada Lagi Keberangkatan PMI ke Luar Negeri yang Tidak Prosedural. Untuk 

menghindari ke- berangkatan PMI non Prosedural ini, Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini 

berharap para calon pekerja migran di Indonesia teredukasi menjadi PMI melalui prosedur yang 

seharusnya. Kan PMI dengan remitennya, dapat menjadi penggerak bagi perekonomian daerah 

ke arah yang lebih baik. Dikatakan Bapak Beasiswa Jambi ini, penguatan perlindungan PMI harus 

ditekankan pada proses sebelum penempatan CPMI melalui peningkatan peran desa, yang juga 

telah bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam pembentu. 
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Title Disnakertrans Fasilitasi Pemulangan 42 CPMI Nonp-Prosedural Asal Nusa Tenggara Barat 

Media Suara Ntb Reporter  

Date 09 August 2022 Tone Positive 

Page 11 PR Value  

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

09/SUARA_NTB1/Disnakertrans%20Fasilitasi%20Pemulangan%2042%20CPMI%20Nonp-

Prosedural%20Asal%20NTB=1=11=1.jpg 

Summary . Disnakertrans Fasilitasi Pemulangan 42 CPMl Non-Prosedural Asal Nusa Tenggara Barat. 

55435504572000Kadisnakertrans Nusa Tenggara Barat, Gede Putu Ariyadi (tengah) foto 

bersama SatgasPuluhan CPMl yang dipulangkan saat tiba di Bizam disambut. Kadisnakertrans 

Nusa Tenggara Barat. Kadisnakertrans Nusa Tenggara Barat, Gede Putu Ariyadi (tengah) foto 

bersama SatgasPuluhan CPMl yang dipulangkan saat tiba di Bizam disambut. 
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Table Of Contents : 08 August 2022 - 09 August 2022 
 

No Date News Title Tone Media Summary 

1. 08 

August 

2022 

Menko Airlangga 

Ungkap Kunci 

Keberhasilan 

Pengembangan 

UMKM - Majalah 

Sawit Indonesia 

Positive Sawit Indonesia Dalam menutup sambutan, Menko Airlangga 

turut sampaikan pentingnya integrasi dan 

koordinasi yang baik oleh seluruh pihak guna 

mendukung pelaksanaan kebijakan dan 

program yang telah direncanakan Pemerintah 

sehingga UMKM dapat naik kelas dan menjadi 

penggerak perekonomian nasional. "Kunci 

keberhasilan dalam mengembangkan UMKM 

adalah terciptanya ekosistem kelembagaan 

yang terintegrasi dan kebijakan Pemerintah 

yang mendukung," tutup Menko Airlangga. 

2. 08 

August 

2022 

Wadahi Kolaborasi 

Generasi Muda, 

Kemnaker Gelar 

Talent Talks di 

Surabaya 

Neutral Koran Madura Sebagai upaya menyediakan wadah bagi 

generasi muda dalam berkomunikasi dan 

berkolaborasi, Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) menggelar Talent Talks di 

Surabaya, Jawa Timur, Minggu (7/8/2022). 

Dalam acara ini, Menaker juga mengenalkan 

aplikasi SIAPKerja kepada para generasi muda 

Surabaya. Tahun ini, Kemnaker telah 

menggelar acara ini di Jakarta, Semarang, dan 

Surabaya. " Talent Talks ini merupakan bentuk 

kehadiran Kementerian Ketenagakerjaan untuk 

talenta muda. 

3. 08 

August 

2022 

Indonesia dan 

Malaysia Sepakat 

Kembali Buka 

Penempatan 

Pekerja Mulai 

Agustus 2022 

Positive Aksi.id Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah 

menandatangani penyataan bersama terkait 

implementasi nota kesepahaman tentang 

penempatan dan pelindungan pekerja migran 

Indonesia sektor domestik di Malaysia dan 

berencana membuka kembali penempatan ke 

"Negeri Jiran" itu pada Agustus 2022. Menurut 

keterangan tertulis Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diterima di 

Jakarta, Kamis, penandatangan dilakukan oleh 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia 

Malaysia Dato` Sri M. Saravanan Murugan di 

Jakarta pada hari ini usai pertemuan Joint 

Working Group (JWG) ke-1. "Kedua pihak 

menyetujui dimulainya kembali perekrutan 

dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 
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http://www.koranmadura.com/2022/08/wadahi-kolaborasi-generasi-muda-kemnaker-gelar-talent-talks-di-surabaya
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Agustus 2022, bergantung pada efektif 

tidaknya implementasi dari komitmen yang 

dibuat dalam MoU (Memorandum of 

Understanding)," ujar Menaker Ida. Dia 

menyatakan Indonesia-Malaysia sepakat dan 

menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi 

satu-satunya mekanisme perekrutan dan 

penempatan PMI di Malaysia dengan 

mengintegrasikan sistem daring yang dikelola 

perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem 

daring yang dikelola Departemen Imigrasi 

Malaysia. 

4. 08 

August 

2022 

Menko Airlangga 

Ungkap Kunci 

Keberhasilan 

Pengembangan 

UMKM 

Positive Satukan Indonesia Dalam menutup sambutan, Menko Airlangga 

turut sampaikan pentingnya integrasi dan 

koordinasi yang baik oleh seluruh pihak guna 

mendukung pelaksanaan kebijakan dan 

program yang telah direncanakan Pemerintah 

sehingga UMKM dapat naik kelas dan menjadi 

penggerak perekonomian nasional. "Kunci 

keberhasilan dalam mengembangkan UMKM 

adalah terciptanya ekosistem kelembagaan 

yang terintegrasi dan kebijakan Pemerintah 

yang mendukung," tutup Menko Airlangga. 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

menjadi salah satu indikator vital dalam 

mempertahankan momentum pemulihan 

ekonomi nasional melalui kontribusinya 

terhadap sektor esensial. Tumbuhnya UMKM 

turut menjadi pemicu peningkatan 

kesejahteraan masyarakat melalui 

ketersediaan kesempatan kerja yang tinggi 

serta pendistribusian pendapatan masyarakat 

guna pemerataan ekonomi. 

5. 08 

August 

2022 

Menko Airlangka 

Paparkan Kunci 

Keberhasilan 

Pengembangan 

UMKM 

Positive Dulohupa.id Dalam menutup sambutan, Menko Airlangga 

turut sampaikan pentingnya integrasi dan 

koordinasi yang baik oleh seluruh pihak guna 

mendukung pelaksanaan kebijakan dan 

program yang telah direncanakan Pemerintah 

sehingga UMKM dapat naik kelas dan menjadi 

penggerak perekonomian nasional. "Kunci 

keberhasilan dalam mengembangkan UMKM 

adalah terciptanya ekosistem kelembagaan 

yang terintegrasi dan kebijakan Pemerintah 

yang mendukung," tutup Menko Airlangga. 

http://www.satukanindonesia.com/menko-airlangga-ungkap-kunci-keberhasilan-pengembangan-umkm
http://www.satukanindonesia.com/menko-airlangga-ungkap-kunci-keberhasilan-pengembangan-umkm
http://www.satukanindonesia.com/menko-airlangga-ungkap-kunci-keberhasilan-pengembangan-umkm
http://www.satukanindonesia.com/menko-airlangga-ungkap-kunci-keberhasilan-pengembangan-umkm
http://www.satukanindonesia.com/menko-airlangga-ungkap-kunci-keberhasilan-pengembangan-umkm
http://dulohupa.id/menko-airlangka-paparkan-kunci-keberhasilan-pengembangan-umkm
http://dulohupa.id/menko-airlangka-paparkan-kunci-keberhasilan-pengembangan-umkm
http://dulohupa.id/menko-airlangka-paparkan-kunci-keberhasilan-pengembangan-umkm
http://dulohupa.id/menko-airlangka-paparkan-kunci-keberhasilan-pengembangan-umkm
http://dulohupa.id/menko-airlangka-paparkan-kunci-keberhasilan-pengembangan-umkm
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Jakarta- Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan 

bahwa, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) menjadi salah satu indikator vital 

dalam mempertahankan momentum 

pemulihan ekonomi nasional melalui 

kontribusinya terhadap sektor esensial. 

Tumbuhnya UMKM turut menjadi pemicu 

peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui 

ketersediaan kesempatan kerja yang tinggi 

serta pendistribusian pendapatan masyarakat 

guna pemerataan ekonomi. 

6. 08 

August 

2022 

Menaker Ida Ingin 

Beri Kesempatan 

Kelompok Difabel 

Surabaya 

Positive Jawa Pos "Saya rindu sekali makanan-makanan khas 

Surabaya. Surabaya ini menjadi bagian sejarah 

dalam hidup saya," kata Menteri Tenaga Kerja 

Ida Fauziyah setelah sarapan soto, Minggu 

(7/8). Ida mengungkapkan, kuliner Surabaya 

selalu berhasil membuat hatinya runtuh. 

Surabaya diminta segera membangun unit 

layanan disabilitas (ULD) yang mengakomodasi 

teman-teman difabel. 

7. 08 

August 

2022 

Menko Airlangga 

Berhasil 

Kembangkan 

UMKM untuk 

Pemicu 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

Positive Bantenraya.co.id Dalam menutup sambutan, Menko Airlangga 

turut sampaikan pentingnya integrasi dan 

koordinasi yang baik oleh seluruh pihak guna 

mendukung pelaksanaan kebijakan dan 

program yang telah direncanakan Pemerintah 

sehingga UMKM dapat naik kelas dan menjadi 

penggerak perekonomian nasional. "Kunci 

keberhasilan dalam mengembangkan UMKM 

adalah terciptanya ekosistem kelembagaan 

yang terintegrasi dan kebijakan Pemerintah 

yang mendukung," tutup Menko Airlangga. 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

menjadi salah satu indikator vital dalam 

mempertahankan momentum pemulihan 

ekonomi nasional melalui kontribusinya 

terhadap sektor esensial. Tumbuhnya UMKM 

turut menjadi pemicu peningkatan 

kesejahteraan masyarakat melalui 

ketersediaan kesempatan kerja yang tinggi 

serta pendistribusian pendapatan masyarakat 

guna pemerataan ekonomi. 

http://www.jawapos.com/surabaya/08/08/2022/menaker-ida-ingin-beri-kesempatan-kelompok-difabel-surabaya
http://www.jawapos.com/surabaya/08/08/2022/menaker-ida-ingin-beri-kesempatan-kelompok-difabel-surabaya
http://www.jawapos.com/surabaya/08/08/2022/menaker-ida-ingin-beri-kesempatan-kelompok-difabel-surabaya
http://www.jawapos.com/surabaya/08/08/2022/menaker-ida-ingin-beri-kesempatan-kelompok-difabel-surabaya
http://bantenraya.co.id/menko-airlangga-berhasil-kembangkan-umkm-untuk-pemicu-kesejahteraan-masyarakat
http://bantenraya.co.id/menko-airlangga-berhasil-kembangkan-umkm-untuk-pemicu-kesejahteraan-masyarakat
http://bantenraya.co.id/menko-airlangga-berhasil-kembangkan-umkm-untuk-pemicu-kesejahteraan-masyarakat
http://bantenraya.co.id/menko-airlangga-berhasil-kembangkan-umkm-untuk-pemicu-kesejahteraan-masyarakat
http://bantenraya.co.id/menko-airlangga-berhasil-kembangkan-umkm-untuk-pemicu-kesejahteraan-masyarakat
http://bantenraya.co.id/menko-airlangga-berhasil-kembangkan-umkm-untuk-pemicu-kesejahteraan-masyarakat
http://bantenraya.co.id/menko-airlangga-berhasil-kembangkan-umkm-untuk-pemicu-kesejahteraan-masyarakat
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8. 08 

August 

2022 

Kemnaker Gelar 

"Talent Talks" di 

Surabaya 

Neutral Bisnistoday.co.id Kementerian Ketenagakerjaan menggelar 

Talent Talks di Surabaya, Jawa Timur, Minggu 

(7/8). Dalam acara ini, pihaknya juga 

mengenalkan aplikasi SIAPKerja kepada para 

generasi muda Surabaya. Tahun ini, pihaknya 

telah menggelar acara ini di Jakarta, Semarang, 

dan Surabaya. Program ini merupakan salah 

satu program Kemnaker yang berfungsi 

sebagai wadah generasi muda dalam 

berkomunikasi dan berkolaborasi. 

9. 08 

August 

2022 

Pendaftaran Kartu 

Prakerja 

Gelombang 40 

Resmi Dibuka, 

Segera Daftarkan 

Diri Anda, Simak 

Persyaratannya! 

Neutral Priangantimur Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 40 

resmi dibuka, segera daftarkan diri anda, simak 

persyaratannya. Kembali dibuka Pendaftaran 

Kartu Prakerja gelombang 40, segera daftar 

program Kartu Prakerja gelombang 40 yang 

dapat diakses melalui website 

www.prakerja.go.id. Pendaftaran Kartu 

Prakerja gelombang 40 resmi dibuka mulai 

Minggu 7 Agustus 2022 siang yang 

diinformasikan oleh akun media sosial 

@prakerja.go.id. "Sob! Itulah pendaftaran 

Kartu Prakerja gelombang 40 resmi dibuka 

tanggal 7 Agustus 2022, pukul 12.00 WIB. Sob! 

10. 08 

August 

2022 

Kapan BSU 2022 

Ditransfer Ke 

Rekening Pekerja? 

Kemnaker Sebut 

Soal Pencairannya 

Neutral Ayo Bandung Kapan BSU 2022 ditransfer ke rekening pekerja 

yang penuhi syarat penerima BSU BPJS 

Ketenagakerjaan dari Kemnaker saat ini?. 

Kapan BSU 2022 ditransfer ke rekening 

penerima? BSU 2022 merupakan dana bantuan 

yang akan disalurkan oleh pemerintah dalam 

hal ini Kementerian Ketenagakerjaan kepada 

para pekerja yang telah penuhi persyaratan. 

Adapun persyaratan BSU 2022 yang harus 

dipenuhi, satunya memiliki gaji Rp3,5 Juta dan 

terdaftar sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan aktif. 

11. 08 

August 

2022 

SELAMAT! BSU 

2022 Cair ke 

Rekening Setelah 

Muncul Tanda Ini 

Positive Ayo Bandung Informasi terkait Bantuan Subsidi Upah atau 

BSU 2022 cair saat ini masih dinanti-nanti oleh 

masyarakat. Pasalnya, hingga saat ini bahkan 

menjelang HUT RI ke-77, tanda BSU 2022 cair 

belum didapatkan karena Kemnaker belum 

memberikan kejelasan terkait pencairan dana 

tersebut. Hal tersebut membuat banyak 

spekulasi yang beredar dari masyarakat terkait 

pencairan dana BSU 2022 atau BSU BPJS 

http://bisnistoday.co.id/kemnaker-gelar-talent-talks-di-surabaya
http://bisnistoday.co.id/kemnaker-gelar-talent-talks-di-surabaya
http://bisnistoday.co.id/kemnaker-gelar-talent-talks-di-surabaya
http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1225218877/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-40-resmi-dibuka-segera-daftarkan-diri-anda-simak-persyaratannya
http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1225218877/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-40-resmi-dibuka-segera-daftarkan-diri-anda-simak-persyaratannya
http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1225218877/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-40-resmi-dibuka-segera-daftarkan-diri-anda-simak-persyaratannya
http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1225218877/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-40-resmi-dibuka-segera-daftarkan-diri-anda-simak-persyaratannya
http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1225218877/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-40-resmi-dibuka-segera-daftarkan-diri-anda-simak-persyaratannya
http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1225218877/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-40-resmi-dibuka-segera-daftarkan-diri-anda-simak-persyaratannya
http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1225218877/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-40-resmi-dibuka-segera-daftarkan-diri-anda-simak-persyaratannya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794086283/kapan-bsu-2022-ditransfer-ke-rekening-pekerja-kemnaker-sebut-soal-pencairannya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794086283/kapan-bsu-2022-ditransfer-ke-rekening-pekerja-kemnaker-sebut-soal-pencairannya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794086283/kapan-bsu-2022-ditransfer-ke-rekening-pekerja-kemnaker-sebut-soal-pencairannya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794086283/kapan-bsu-2022-ditransfer-ke-rekening-pekerja-kemnaker-sebut-soal-pencairannya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794086283/kapan-bsu-2022-ditransfer-ke-rekening-pekerja-kemnaker-sebut-soal-pencairannya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794086218/selamat-bsu-2022-cair-ke-rekening-setelah-muncul-tanda-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794086218/selamat-bsu-2022-cair-ke-rekening-setelah-muncul-tanda-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794086218/selamat-bsu-2022-cair-ke-rekening-setelah-muncul-tanda-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794086218/selamat-bsu-2022-cair-ke-rekening-setelah-muncul-tanda-ini
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Ketenagakerjaan. Sebagaimana diketahui, 

rencananya BSU 2022 cair pada bulan April 

lalu. 

12. 08 

August 

2022 

Pekerja akan 

Terima BSU 2022 

saat Regulasi 

Persiapan 

Pencairan Sudah 

Selesai? 

Neutral Ayo Bandung Pekerja akan terima BSU 2022, apakah regulasi 

persiapan pencairan sudah selesai dibuat?. 

Adapun nominal yang akan diterima oleh 

peserta BSU 2022 ini, senilai Rp1 juta. BSU 

2022 masih dinantikan pencairannya oleh para 

pekerja dari Kementerian Ketenagakerjaan. 

Penyaluran BSU 2022 ini sebelumnya sempat 

mengalami hambatan dalam proses 

pencairannya disebabkan regulasinya belum 

selesai. 

13. 08 

August 

2022 

Menaker Letakkan 

Batu Pertama 

Pembangunan 

Anjungan 

SIAPkerja di 

Kawasan Industri 

Terpadu Batang 

(KITB) Jawa 

Tengah 

Positive Seputar Cibubur Menaker melakukan peletakan batu pertama 

pembangunan Anjungan SIAPkerja di Kawasan 

Industri Terpadu Batang (KITB) Jawa Tengah, 

Jumat (5/8/2022) sore. Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dengan adanya 

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) Jawa 

Tengah, diproyeksikan dapat menyerap 282 

ribu tenaga kerja, dan dalam jangka pendek 

hingga tahun 2023 dibutuhkan 28 ribu tenaga 

kerja untuk bekerja di KITB. Menaker 

mengatakan, KITB merupakan proyek strategis 

nasional yang diharapkan akan mendongkrak 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk 

memberikan dukungan kepada KITB, Kemnaker 

telah menyiapkan berbagai kebijakan dengan 

menyusun rencana tenaga kerja dan proyeksi 

mikro ketenagakerjaan di KITB; 

mengembangkan sistem informasi pasar kerja 

di KITB, melalui integrasi E-makaryo dan 

Batang Career dengan KarirHub/SIAPkerja; 

peningkatan kualitas dan kapasitas pelatihan 

kompetensi di sekitar KITB; masifikasi 

sertifikasi kompetensi dengan 

mengembangkan Lembaga Sertifikasi Profesi 

(LSP) sesuai kebutuhan industri; memperkuat 

dan mengembangkan Bursa Kerja Khusus 

(BKK); membangun Anjungan SIAPkerja untuk 

mendekatkan pelayanan ketenagakerjaan di 

KITB. 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-794085284/pekerja-akan-terima-bsu-2022-saat-regulasi-persiapan-pencairan-sudah-selesai
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794085284/pekerja-akan-terima-bsu-2022-saat-regulasi-persiapan-pencairan-sudah-selesai
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794085284/pekerja-akan-terima-bsu-2022-saat-regulasi-persiapan-pencairan-sudah-selesai
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794085284/pekerja-akan-terima-bsu-2022-saat-regulasi-persiapan-pencairan-sudah-selesai
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794085284/pekerja-akan-terima-bsu-2022-saat-regulasi-persiapan-pencairan-sudah-selesai
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794085284/pekerja-akan-terima-bsu-2022-saat-regulasi-persiapan-pencairan-sudah-selesai
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785219842/menaker-letakkan-batu-pertama-pembangunan-anjungan-siapkerja-di-kawasan-industri-terpadu-batang-kitb-jateng
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785219842/menaker-letakkan-batu-pertama-pembangunan-anjungan-siapkerja-di-kawasan-industri-terpadu-batang-kitb-jateng
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785219842/menaker-letakkan-batu-pertama-pembangunan-anjungan-siapkerja-di-kawasan-industri-terpadu-batang-kitb-jateng
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785219842/menaker-letakkan-batu-pertama-pembangunan-anjungan-siapkerja-di-kawasan-industri-terpadu-batang-kitb-jateng
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785219842/menaker-letakkan-batu-pertama-pembangunan-anjungan-siapkerja-di-kawasan-industri-terpadu-batang-kitb-jateng
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785219842/menaker-letakkan-batu-pertama-pembangunan-anjungan-siapkerja-di-kawasan-industri-terpadu-batang-kitb-jateng
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785219842/menaker-letakkan-batu-pertama-pembangunan-anjungan-siapkerja-di-kawasan-industri-terpadu-batang-kitb-jateng
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785219842/menaker-letakkan-batu-pertama-pembangunan-anjungan-siapkerja-di-kawasan-industri-terpadu-batang-kitb-jateng
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785219842/menaker-letakkan-batu-pertama-pembangunan-anjungan-siapkerja-di-kawasan-industri-terpadu-batang-kitb-jateng
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14. 08 

August 

2022 

Serikat Pekerja 

Utamakan 

Hubungan 

Industrial 

Pancasila 

Neutral Seputar Cibubur Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah 

Noor, meminta Serikat Pekerja/Serikat Buruh 

(SP/SB) agar mengutamakan prinsip hubungan 

industrial Pancasila, ketika membantu 

anggotanya menghadapi masalah atau konflik 

ketenagakerjaan di perusahaan. "Prinsip 

hubungan industrial penting untuk meredam 

gejolak bidang Hubungan Industrial, sekaligus 

mendorong tumbuhnya hubungan industrial 

yang harmonis dan berkontribusi positif pada 

pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata 

Afriansyah saat membuka Musyawarah 

Nasional (Munas) VIII SP BPJS Ketenagakerjaan, 

bertajuk "AKSI-KOLABORASI-EKSISITENSI", di 

Tangerang, Banten, Kamis (4/8/2022). Ada lima 

ciri-ciri khusus hubungan industrial Pancasila. 

Yaitu mengedepankan prinsip-prinsip adaptif 

dan kolaboratif melalui musyawarah untuk 

mufakat, kekeluargaan, dan gotong royong. 

15. 08 

August 

2022 

Semarang Fashion 

Trend, Menaker: 

Bidang Fesyen 

Makin Bangkit 

Positive Seputar Cibubur Menaker dalam sambutannya sangat 

mengapresiasi gelaran Semarang Fashion 

Trend, sebagai upaya menampung kreativitas 

masyarakat yang memuncak dalam bidang 

fesyen. "Dengan adanya Semarang Fashion 

Trend, semua kreativitas bidang fesyen dapat 

disalurkan secara positif dan bermanfaat bagi 

semua pihak," ujar Menaker. Kementerian 

Ketenagakerjaan melalui Balai Besar Pelatihan 

Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Semarang 

Jawa Tengah, mengadakan Semarang Fashion 

Trend (SFT) Tahun 2022, yang dibuka langsung 

oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, 

Jumat (5/8/202). Ia menambahkan, Semarang 

Fashion Trend merupakan perwujudan karya-

karya terkini busana siap pakai yang sesuai 

dengan trend global, dan juga sebagai inspirasi 

kepada pelaku industri mode di Indonesia dan 

Jawa Tengah pada khususnya. 

16. 08 

August 

2022 

Kemnaker Gelar 

Talent Talks di 

Surabaya 

Neutral Seputar Cibubur Kementerian Ketenagakerjaan menggelar 

Talent Talks di Surabaya, Jawa Timur, Minggu 

(7/8/2022). Dalam acara ini, pihaknya juga 

mengenalkan aplikasi SIAPKerja kepada para 

generasi muda Surabaya. Tahun ini, pihaknya 

telah menggelar acara ini di Jakarta, Semarang, 

http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785219721/serikat-pekerja-utamakan-hubungan-industrial-pancasila
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785219721/serikat-pekerja-utamakan-hubungan-industrial-pancasila
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785219721/serikat-pekerja-utamakan-hubungan-industrial-pancasila
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785219721/serikat-pekerja-utamakan-hubungan-industrial-pancasila
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785219721/serikat-pekerja-utamakan-hubungan-industrial-pancasila
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785219633/semarang-fashion-trend-menaker-bidang-fesyen-makin-bangkit
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785219633/semarang-fashion-trend-menaker-bidang-fesyen-makin-bangkit
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785219633/semarang-fashion-trend-menaker-bidang-fesyen-makin-bangkit
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785219633/semarang-fashion-trend-menaker-bidang-fesyen-makin-bangkit
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785217468/kemnaker-gelar-talent-talks-di-surabaya
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785217468/kemnaker-gelar-talent-talks-di-surabaya
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785217468/kemnaker-gelar-talent-talks-di-surabaya
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dan Surabaya. Program ini merupakan salah 

satu program Kemnaker yang berfungsi 

sebagai wadah generasi muda dalam 

berkomunikasi dan berkolaborasi. 

17. 08 

August 

2022 

Login BSU BLT 

Subsidi Gaji via 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

2022, Cek Status 

Pencairan di Sini! 

Positive Ayo Surabaya BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 

2022 dengan anggaran Rp8,8 triliun bakal cair 

ke 8,8 juta pekerja. Cek segera status 

pencairan dana BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta kepada setiap 

pekerja yang memenuhi syarat. Login BSU BLT 

subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 

tersebut, dimaksudkan untuk mengetahui 

status penerimaan dana bantuan langsung 

tunai tersebut. Misalnya, bagi pekerja calon 

penerima dana BSU 2022 besaran gaji 

maksimal adalah Rp3,5 juta. 

18. 08 

August 

2022 

Pemerintah Fokus 

Tumbuhkan ASN 

yang Profesional 

Positive Infopublik.id Adanya perubahan dalam birokrasi 

pemerintahan yang mengedepankan kinerja 

fungsional menunjukkan bahwa orientasi kerja 

PNS ditekankan kepada profesionalisme dan 

kemandirian, serta tetap bekerja sama untuk 

kemajuan organisasi. "Peran Jabatan 

Fungsional ini sangat penting, tatanan birokrasi 

harus didasarkan struktur yang kaya fungsi, 

jadi saudara semua merupakan bagian penting 

agar SDM Aparatur dapat menjadi 

profesional," kata Anwar saat melantik 294 

Pejabat Fungsional yang terdiri dari 64 

Arsiparis, 3 Analis Kepegawaian, 3 Assesor 

SDM Aparatur 165 Instruktur, 22 Pengantar 

Kerja, 1 Pengawas Ketenagakerjaan, 2 Penguji 

K3, dan 34 Pranata Komputer, di Ruang 

Tridharma Kemnaker Jakarta, Senin 

(8/8/2022). Pelantikan ini dilakukan secara 

hybrid diikuti 56 orang yang hadir langsung 

dan 238 orang hadir virtual. Anwar menyebut, 

hal yang membedakan antara Jabatan 

Struktural dan Fungsional adalah bagaimana 

seseorang tersebut memiliki otonomi yang 

tinggi dalam menentukan nasib mereka. 

19. 08 

August 

2022 

Talent Talks, 

Pogram Kemnaker 

Wadah Generasi 

Muda 

Positive Suarakarya.id Kemnaker akan terus menggelar Talent Talks 

dan sosialisasi SIAPKerja ke berbagai daerah di 

Indonesia. ( Kemnaker ), berfungsi sebagai 

wadah generasi muda dalam berkomunikasi 

http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784086604/login-bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cek-status-pencairan-di-sini
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784086604/login-bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cek-status-pencairan-di-sini
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784086604/login-bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cek-status-pencairan-di-sini
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784086604/login-bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cek-status-pencairan-di-sini
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784086604/login-bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cek-status-pencairan-di-sini
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784086604/login-bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cek-status-pencairan-di-sini
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/656857/pemerintah-fokus-tumbuhkan-asn-yang-profesional
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/656857/pemerintah-fokus-tumbuhkan-asn-yang-profesional
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/656857/pemerintah-fokus-tumbuhkan-asn-yang-profesional
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604086577/talent-talks-pogram-kemnaker-wadah-generasi-muda-berkomunikasi-dan-berkolaborasi
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604086577/talent-talks-pogram-kemnaker-wadah-generasi-muda-berkomunikasi-dan-berkolaborasi
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604086577/talent-talks-pogram-kemnaker-wadah-generasi-muda-berkomunikasi-dan-berkolaborasi
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604086577/talent-talks-pogram-kemnaker-wadah-generasi-muda-berkomunikasi-dan-berkolaborasi


 

15 

 

Berkomunikasi 

dan Berkolaborasi 

dan berkolaborasi.. Untuk itulah, Kemnaker 

menggelar Talent Talks di Surabaya, Jawa 

Timur, Minggu (7/8/2022).. " Talent Talks ini 

merupakan bentuk kehadiran Kemnaker untuk 

talenta muda," ujar Menteri Ketenagakerjaan ( 

Menaker ) Ida Fauziyah.. 

20. 08 

August 

2022 

Pemicu 

Peningkatan 

Kesejahteraan, 

Menko Airlangga 

Ungkap Kunci 

Keberhasilan 

Pengembangan 

UMKM 

Positive Radartulungagung.

co.id 

Dalam menutup sambutan, Menko Airlangga 

turut sampaikan pentingnya integrasi dan 

koordinasi yang baik oleh seluruh pihak guna 

mendukung pelaksanaan kebijakan dan 

program yang telah direncanakan pemerintah 

sehingga UMKM dapat naik kelas dan menjadi 

penggerak perekonomian nasional. "Kunci 

keberhasilan dalam mengembangkan UMKM 

adalah terciptanya ekosistem kelembagaan 

yang terintegrasi dan kebijakan pemerintah 

yang mendukung," tutup Menko Airlangga. 

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) 

menjadi salah satu indikator vital dalam 

mempertahankan momentum pemulihan 

ekonomi nasional melalui kontribusinya 

terhadap sektor esensial. Tumbuhnya UMKM 

turut menjadi pemicu peningkatan 

kesejahteraan masyarakat melalui 

ketersediaan kesempatan kerja yang tinggi 

serta pendistribusian pendapatan masyarakat 

guna pemerataan ekonomi. 

21. 08 

August 

2022 

Pencari Kerja 

Diberi Modal Rp 

20 Juta 

Neutral Radartarakan.jawa

pos.com 

Kepada Radar Tarakan, Kepala Dinas 

Ketenagakerjaan (Disnaker) Tarakan, Agus 

Sutanto mengatakan bahwa Kementerian 

Ketenagakerjaan membuka kesempatan bagi 

pencari kerja untuk membuat kelompok yang 

beranggotakan minimal 10 orang per satu 

kelompok, kemudian akan diberikan bantuan 

modal kerja sebesar Rp 20.000.000 per 

kelompok. Kepada Radar Tarakan, Kepala 

Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Tarakan, 

Agus Sutanto mengatakan bahwa Kementerian 

Ketenagakerjaan membuka kesempatan bagi 

pencari kerja untuk membuat kelompok yang 

beranggotakan minimal 10 orang per satu 

kelompok, kemudian akan diberikan bantuan 

modal kerja sebesar Rp 20.000.000 per 

kelompok. Direktorat Jendral Ketenagakerjaan 

http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604086577/talent-talks-pogram-kemnaker-wadah-generasi-muda-berkomunikasi-dan-berkolaborasi
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604086577/talent-talks-pogram-kemnaker-wadah-generasi-muda-berkomunikasi-dan-berkolaborasi
http://radartulungagung.co.id/pemicu-peningkatan-kesejahteraan-menko-airlangga-ungkap-kunci-keberhasilan-pengembangan-umkm
http://radartulungagung.co.id/pemicu-peningkatan-kesejahteraan-menko-airlangga-ungkap-kunci-keberhasilan-pengembangan-umkm
http://radartulungagung.co.id/pemicu-peningkatan-kesejahteraan-menko-airlangga-ungkap-kunci-keberhasilan-pengembangan-umkm
http://radartulungagung.co.id/pemicu-peningkatan-kesejahteraan-menko-airlangga-ungkap-kunci-keberhasilan-pengembangan-umkm
http://radartulungagung.co.id/pemicu-peningkatan-kesejahteraan-menko-airlangga-ungkap-kunci-keberhasilan-pengembangan-umkm
http://radartulungagung.co.id/pemicu-peningkatan-kesejahteraan-menko-airlangga-ungkap-kunci-keberhasilan-pengembangan-umkm
http://radartulungagung.co.id/pemicu-peningkatan-kesejahteraan-menko-airlangga-ungkap-kunci-keberhasilan-pengembangan-umkm
http://radartulungagung.co.id/pemicu-peningkatan-kesejahteraan-menko-airlangga-ungkap-kunci-keberhasilan-pengembangan-umkm
http://radartarakan.jawapos.com/nasional/08/08/2022/pencari-kerja-diberi-modal-rp-20-juta
http://radartarakan.jawapos.com/nasional/08/08/2022/pencari-kerja-diberi-modal-rp-20-juta
http://radartarakan.jawapos.com/nasional/08/08/2022/pencari-kerja-diberi-modal-rp-20-juta
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menyediakan program perluasan kesempatan 

kerja bagi para pencari kerja (pencaker), yakni 

pendaftaran untuk tenaga kerja mandiri (TKM) 

pemula ditahun 2022. Program yang telah 

dibuka sejak 29 Juli 2022 lalu ini, akan ditutup 

pada tanggal 11 Agustus 2022 mendatang. 

22. 08 

August 

2022 

Cara Beli Pelatihan 

di Situs Resmi 

Kartu Prakerja, 

Pastikan Dana 

Pelatihan Sudah 

Terisi 

Neutral Tribun News Simak cara membeli pelatihan Prakerja di 

website resmi prakerja.go.id. Cara Beli 

Pelatihan Kartu Prakerja:. 8. Klik 'Beli Pelatihan' 

dan bayar menggunakan Nomor Kartu 

Prakerja. Peserta juga diwajibkan menonton 3 

video di dashboard agar bisa melihat nomor 

Kartu Prakerja. Pastikan dana pelatihan sudah 

terisi di bagian dashboard anda. 

23. 08 

August 

2022 

Cek Link 

Kemnaker, Ini 6 

Kriteria Pekerja 

yang Dapat Dana 

BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 

2022 

Neutral Ayo Semarang Syarat utama yang diberikan adalah pekerja 

yang memiliki penghasilan atau gaji maksimal 

3,5 juta per bulan dan masih terdaftar sebagai 

anggota aktif BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja 

yang sudah memenuhi syarat otomatis akan 

masuk ke daftar calon penerima dana BSU 

2022 yang datanya akan diberikan oleh BPJS 

Ketenagakerjaan kepada Kemnaker. - Dana 

bantuan BSU rencananya akan diberikan 

kepada para pekerja yang memenuhi syarat. 

Pekerja yang sudah memenuhi syarat nantinya 

akan masuk ke dalam daftar calon penerima 

dana BSU 2022. 

24. 08 

August 

2022 

Siap-Siap, BSU 

2022 Cair ke 

Rekening Rp1 

Juta, Ini 4 Tahap 

Penyaluran BLT 

Subsidi Gaji 

Positive Ayo Semarang - Dana bantuan BSU 2022 akan diberikan 

kepada 8,8 juta pekerja dengan anggaran 8,8 

triliun. Pemerintah bersama dengan Kemnaker 

berencana untuk melanjutkan pemberian dana 

bantuan BSU pada tahun 2022. Dana bantuan 

BSU mulai diberikan kepada pekerja pada 

tahun 2020 sebagai salah satu bentuk bantuan 

dalam penanganan pandemi Covid-19. Pekerja 

yang bisa mendapatkan dana bantuan BSU 

harus sudah memenuhi syarat yang ditentukan 

oleh Kemnaker, seperti:. 

25. 08 

August 

2022 

BPJAMSOSTEK 

Tarakan Gelar 

Sosialisasi 

Manfaat Program 

Positive Tribun Kaltara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tarakan 

melakukan sosialisasi manfaat program sektor 

jasa konstruksi kepada kontraktor atau 

pemenang tender, untuk dapat mendaftarkan 

http://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/08/cara-beli-pelatihan-di-situs-resmi-kartu-prakerja-pastikan-dana-pelatihan-sudah-terisi
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/08/cara-beli-pelatihan-di-situs-resmi-kartu-prakerja-pastikan-dana-pelatihan-sudah-terisi
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/08/cara-beli-pelatihan-di-situs-resmi-kartu-prakerja-pastikan-dana-pelatihan-sudah-terisi
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/08/cara-beli-pelatihan-di-situs-resmi-kartu-prakerja-pastikan-dana-pelatihan-sudah-terisi
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/08/cara-beli-pelatihan-di-situs-resmi-kartu-prakerja-pastikan-dana-pelatihan-sudah-terisi
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/08/cara-beli-pelatihan-di-situs-resmi-kartu-prakerja-pastikan-dana-pelatihan-sudah-terisi
http://www.ayosemarang.com/bisnis/pr-774086942/cek-link-kemnaker-ini-6-kriteria-pekerja-yang-dapat-dana-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022
http://www.ayosemarang.com/bisnis/pr-774086942/cek-link-kemnaker-ini-6-kriteria-pekerja-yang-dapat-dana-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022
http://www.ayosemarang.com/bisnis/pr-774086942/cek-link-kemnaker-ini-6-kriteria-pekerja-yang-dapat-dana-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022
http://www.ayosemarang.com/bisnis/pr-774086942/cek-link-kemnaker-ini-6-kriteria-pekerja-yang-dapat-dana-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022
http://www.ayosemarang.com/bisnis/pr-774086942/cek-link-kemnaker-ini-6-kriteria-pekerja-yang-dapat-dana-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022
http://www.ayosemarang.com/bisnis/pr-774086942/cek-link-kemnaker-ini-6-kriteria-pekerja-yang-dapat-dana-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022
http://www.ayosemarang.com/bisnis/pr-774086942/cek-link-kemnaker-ini-6-kriteria-pekerja-yang-dapat-dana-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022
http://www.ayosemarang.com/bisnis/pr-774087055/siap-siap-bsu-2022-cair-ke-rekening-rp1-juta-ini-4-tahap-penyaluran-blt-subsidi-gaji
http://www.ayosemarang.com/bisnis/pr-774087055/siap-siap-bsu-2022-cair-ke-rekening-rp1-juta-ini-4-tahap-penyaluran-blt-subsidi-gaji
http://www.ayosemarang.com/bisnis/pr-774087055/siap-siap-bsu-2022-cair-ke-rekening-rp1-juta-ini-4-tahap-penyaluran-blt-subsidi-gaji
http://www.ayosemarang.com/bisnis/pr-774087055/siap-siap-bsu-2022-cair-ke-rekening-rp1-juta-ini-4-tahap-penyaluran-blt-subsidi-gaji
http://www.ayosemarang.com/bisnis/pr-774087055/siap-siap-bsu-2022-cair-ke-rekening-rp1-juta-ini-4-tahap-penyaluran-blt-subsidi-gaji
http://www.ayosemarang.com/bisnis/pr-774087055/siap-siap-bsu-2022-cair-ke-rekening-rp1-juta-ini-4-tahap-penyaluran-blt-subsidi-gaji
http://kaltara.tribunnews.com/2022/08/08/bpjamsostek-tarakan-gelar-sosialisasi-manfaat-program-sektor-jasa-konstruksi
http://kaltara.tribunnews.com/2022/08/08/bpjamsostek-tarakan-gelar-sosialisasi-manfaat-program-sektor-jasa-konstruksi
http://kaltara.tribunnews.com/2022/08/08/bpjamsostek-tarakan-gelar-sosialisasi-manfaat-program-sektor-jasa-konstruksi
http://kaltara.tribunnews.com/2022/08/08/bpjamsostek-tarakan-gelar-sosialisasi-manfaat-program-sektor-jasa-konstruksi
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Sektor Jasa 

Konstruksi 

pekerjaan proyek sebelum pekerjaan tersebut 

dimulai, agar tenaga kerja yang bekerja di 

proyek tersebut dapat terlindungi oleh 

program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 

Kegiatan ini diharakan dapat menjadi awal dari 

terdaftarnya semua proyek sektor jasa 

konstruksi di Wilayah Kalimantan Utara 

khususnya Kota Tarakan. Asisten Bidang 

Perekonomian dan Pembangunan Kota 

Tarakan, Suparlan S.T, M.T saat membuka 

acara, menyampaikan bahwa manfaat jaminan 

sosial ketenagakerjaan ini sangat luar biasa, 

dimana perlindungan yang diberikan 

mencakup semua sektor. Suparlan 

menjelaskan saat ini kami para ASN 

Pemerintah Kota Tarakan juga turut serta 

dalam memberikan jaminan sosial 

ketenagakerjaan bagi masyarakat pakerja 

rentan. 

26. 08 

August 

2022 

Komisi IX DPR RI 

Kunjungan Kerja 

ke Kepri 

Neutral Transkepri.com Gubernur Kepri yang diwakili oleh Sekretaris 

Daerah Provinsi Kepulauan Riau Adi Prihantara 

menerima Kunjungan Kerja Komisi IX DPR-RI 

yang membidangi Kesehatan, Ketenagakerjaan 

dan Kependudukan di Graha Kepri Lt. Turut 

hadir pada kesempatan ini 22 anggota Tim 

Komisi IX DPR RI, Dirjen Pembinaan 

Pengawasan Ketenagakerjaan Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja Kemenaker RI Haiyani 

Rumondang, Direktor Bina Kelembagaan dan 

Keselamatan Kerja Kemenaker RI Hery 

Susanto, Direktur Bina Mediator hubungan 

Industrial Adriani, Staf Ahli Bidang Ekonomi 

Kementerian Kesehatan RI Slamet, Wakil 

Walikota Batam Amsakar Achmad, Kepala 

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau M. 

Bisri dan Kadisnaker Provinsi Kepulauan Riau 

Mangara Simarmata. Sekda Adi Prihantara 

dalam sambutan pembukanya menyampaikan 

terimakasih atas kehadiran rombongan Komisi 

IX DPR-RI beserta mitra atas kunjungan 

kerjanya ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau 

dengan harapan kunjungan yang dilakukan 

pada hari ini akan memberikan manfaat bagi 

kemajuan bagi pembangunan di Provinsi 

Kepulauan Riau. "Selamat datang di Kepulauan 

http://kaltara.tribunnews.com/2022/08/08/bpjamsostek-tarakan-gelar-sosialisasi-manfaat-program-sektor-jasa-konstruksi
http://kaltara.tribunnews.com/2022/08/08/bpjamsostek-tarakan-gelar-sosialisasi-manfaat-program-sektor-jasa-konstruksi
http://transkepri.com/news/detail/14723/komisi-ix-dpr-ri-kunjungan-kerja-ke-kepri
http://transkepri.com/news/detail/14723/komisi-ix-dpr-ri-kunjungan-kerja-ke-kepri
http://transkepri.com/news/detail/14723/komisi-ix-dpr-ri-kunjungan-kerja-ke-kepri
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Riau, semoga kehadiran Komisi IX DPR-RI 

membawa perubahan yang siginifikan bagi 

pembangunan," ucapnya. 

27. 08 

August 

2022 

Cara Beli Pelatihan 

Kartu Prakerja di 

Bukalapak Jika 

Lolos Seleksi 

Prakerja 

Gelombang 40 

Neutral Tribun News 

Pontianak 

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 40 

telah ditutup berikut adalah cara untuk 

melihat penguman hasil seleksi prakerja 

gelombang ke 40 dan cara-cara untuk membeli 

platform prakerja secara online di platform 

digital prakerja Bukalapak. * Gunakan fitur 

"Cari Pelatihan" untuk mencari pelatihan yang 

tersedia di Kemnaker, Bukalapak, Tokopedia, 

Pijar Mahir, Pintaria, dan Karier Mu. Berikut 

cara membeli pelatihan prakerja dengan 

aplikasi Bukalapak. Buka Aplikasi Bukalapak 

pada ponsel lalu ketik "Prakerja" di kolom 

pencarian * Pilih jenis kursus atau pelatihan 

sesuai dengan yang diinginkan. 

28. 08 

August 

2022 

BLT Subsidi Gaji 

Rp1 Juta Cair ke 

Rekening Bank 

Himbara? Cek di 

Link Kemnaker 

dan BPJS 

Ketenagakerjaan 

Positive Ayo Semarang Kemnaker akan memberikan dana bantuan 

BSU kepada pekerja yang telah memenuhi 

syarat ketentuan seperti memiliki penghasilan 

dibawah Rp3,5 juta per bulan, bekerja di 

wilayah PPKM level 3 dan 4 serta masih 

terdaftar sebagai anggota aktif BPJS 

Ketenagakerjaan. Calon penerima dana BSU 

bisa mengecek secara mandiri apakah sudah 

terdaftar sebagai penerima atau belum melalui 

link Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan. 

Dana bantuan pemerintah, BSU merupakan 

lanjutan dari program dana BLT subsidi gaji. 

BLT subsidi gaji merupakan salah satu program 

bantuan dari pemerintah yang dikhususkan 

untuk para pekerja. 

29. 08 

August 

2022 

BSU 2022 Segera 

Cair ke Rekening 

Rp1 juta? Ini 

Tanda Kamu 

Terdaftar Calon 

Penerima BLT Gaji 

Neutral Ayo Semarang Dana bantuan BSU 2022 rencananya akan 

diberikan kepada 8,8 juta pekerja yang 

terdaftar sebagai calon penerima. - BSU 

merupakan salah satu program bantuan dari 

pemerintah dalam penanganan pandemi 

Covid-19. Pemerintah bersama Kemnaker 

memberikan dana BSU kepada para pekerja 

dalam meningkatkan kemampuan ekonomi. 

Dana BSU diberikan kepada pekerja yang 

sudah memenuhi syarat dari Kemnaker untuk 

menjadi calon penerima. 

http://pontianak.tribunnews.com/2022/08/08/cara-beli-pelatihan-kartu-prakerja-di-bukalapak-jika-lolos-seleksi-prakerja-gelombang-40
http://pontianak.tribunnews.com/2022/08/08/cara-beli-pelatihan-kartu-prakerja-di-bukalapak-jika-lolos-seleksi-prakerja-gelombang-40
http://pontianak.tribunnews.com/2022/08/08/cara-beli-pelatihan-kartu-prakerja-di-bukalapak-jika-lolos-seleksi-prakerja-gelombang-40
http://pontianak.tribunnews.com/2022/08/08/cara-beli-pelatihan-kartu-prakerja-di-bukalapak-jika-lolos-seleksi-prakerja-gelombang-40
http://pontianak.tribunnews.com/2022/08/08/cara-beli-pelatihan-kartu-prakerja-di-bukalapak-jika-lolos-seleksi-prakerja-gelombang-40
http://pontianak.tribunnews.com/2022/08/08/cara-beli-pelatihan-kartu-prakerja-di-bukalapak-jika-lolos-seleksi-prakerja-gelombang-40
http://www.ayosemarang.com/bisnis/pr-774087185/blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-ke-rekening-bank-himbara-cek-di-link-kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayosemarang.com/bisnis/pr-774087185/blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-ke-rekening-bank-himbara-cek-di-link-kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayosemarang.com/bisnis/pr-774087185/blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-ke-rekening-bank-himbara-cek-di-link-kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayosemarang.com/bisnis/pr-774087185/blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-ke-rekening-bank-himbara-cek-di-link-kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayosemarang.com/bisnis/pr-774087185/blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-ke-rekening-bank-himbara-cek-di-link-kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayosemarang.com/bisnis/pr-774087185/blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-ke-rekening-bank-himbara-cek-di-link-kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayosemarang.com/bisnis/pr-774087185/blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-ke-rekening-bank-himbara-cek-di-link-kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayosemarang.com/bisnis/pr-774087113/bsu-2022-segera-cair-ke-rekening-rp1-juta-ini-tanda-kamu-terdaftar-calon-penerima-blt-gaji
http://www.ayosemarang.com/bisnis/pr-774087113/bsu-2022-segera-cair-ke-rekening-rp1-juta-ini-tanda-kamu-terdaftar-calon-penerima-blt-gaji
http://www.ayosemarang.com/bisnis/pr-774087113/bsu-2022-segera-cair-ke-rekening-rp1-juta-ini-tanda-kamu-terdaftar-calon-penerima-blt-gaji
http://www.ayosemarang.com/bisnis/pr-774087113/bsu-2022-segera-cair-ke-rekening-rp1-juta-ini-tanda-kamu-terdaftar-calon-penerima-blt-gaji
http://www.ayosemarang.com/bisnis/pr-774087113/bsu-2022-segera-cair-ke-rekening-rp1-juta-ini-tanda-kamu-terdaftar-calon-penerima-blt-gaji
http://www.ayosemarang.com/bisnis/pr-774087113/bsu-2022-segera-cair-ke-rekening-rp1-juta-ini-tanda-kamu-terdaftar-calon-penerima-blt-gaji
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30. 08 

August 

2022 

LaNyalla: 

Perlakukan 

Korban 

Perdagangan 

Manusia Secara 

Manusiawi 

Positive Sindikat Post "Secara prinsip mereka adalah korban. Ketua 

DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, 

meminta pemerintah Malaysia 

memperlakukan korban perdagangan manusia 

asal Indonesia secara manusiawi. LaNyalla juga 

meminta polisi membongkar sindikat 

perdagangan orang dengan kedok pengiriman 

tenaga migran ke luar negeri. Bukan penjahat. 

31. 08 

August 

2022 

Cek BSU 2022 

Bulan Agustus, 

Kemnaker Beri 

Pesan Ini untuk 

Penerima BLT 

Subsidi Gaji BPJS 

Ketenagakerjaan 

Positive Pikiran Rakyat 

Depok 

Cek BSU 2022 bulan Agustus, Kemnaker beri 

pesan ini untuk penerima BLT Subsidi Gaji BPJS 

Ketenagakerjaan, apakah BSU sudah cair?. 

Untuk cek BSU 2022 bulan Agustus sudah bisa 

dimulai dari sekarang, lantaran Kemnaker akan 

kembali menyalurkan BLT Subsidi Gaji BPJS 

Ketenagakerjaan untuk para pekerja di tahun 

ini. Cara cek BSU 2022 bulan Agustus pun bisa 

melalui situs resmi Kemnaker di 

bsu.kemnaker.go.id, daftar nama penerima 

BLT Subsidi Gaji BPJS Ketenagakerjaan semua 

ada di sana. Lantas apakah BSU 2022 sudah 

cair bulan Agustus?. 

32. 08 

August 

2022 

Aktivis Buruh 

Migran Sebut 

Penempatan 250 

PMI di Inggris Tak 

Miliki Lisensi 

Resmi Pemerintah 

Negative Warta Ekonomi Andy menyebut penempatan 250 PMI tersebut 

illegal lantaran tidak memiliki lisensi yang 

diterbitkan GLAA atau Gangmasters and 

Labour Abuse Authority (GLAA), sebuah badan 

pemerintah Inggris yang bertanggungjawab 

atas perizinan penyedia tenaga kerja dan 

penanganan eksploitasi di sektor pertanian. 

Sebanyak 250 PMI tersebut akan bekerja di 

sektor pertanian musiman di Inggris Raya. 

Aktivis perlindungan buruh migran di Inggris, 

Andy Hall memprotes penempatan pekerja 

migran Indonesia (PMI) yang diberangkatkan 

ke Inggris baru-baru ini. Andy pun menegaskan 

pemerintah Inggris mewajibkan semua agensi 

penyedia tenaga kerja untuk memiliki lisensi 

dengan GLAA. 

33. 08 

August 

2022 

Sekjen Kemnaker: 

Pejabat 

Fungsional Miliki 

Peran yang 

Strategis dalam 

Positive Wartapembaruan.c

o.id 

Sekjen Kemnaker: Pejabat Fungsional Miliki 

Peran yang Strategis dalam Birokrasi 

Pemerintahan. Jakarta, 

Wartapembaruan.co.id- Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

Anwar Sanusi, melantik 294 Pejabat Fungsional 

yang terdiri dari 64 Arsiparis, 3 Analis 

http://sindikatpost.com/2022/08/08/lanyalla-perlakukan-korban-perdagangan-manusia-secara-manusiawi
http://sindikatpost.com/2022/08/08/lanyalla-perlakukan-korban-perdagangan-manusia-secara-manusiawi
http://sindikatpost.com/2022/08/08/lanyalla-perlakukan-korban-perdagangan-manusia-secara-manusiawi
http://sindikatpost.com/2022/08/08/lanyalla-perlakukan-korban-perdagangan-manusia-secara-manusiawi
http://sindikatpost.com/2022/08/08/lanyalla-perlakukan-korban-perdagangan-manusia-secara-manusiawi
http://sindikatpost.com/2022/08/08/lanyalla-perlakukan-korban-perdagangan-manusia-secara-manusiawi
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095220636/cek-bsu-2022-bulan-agustus-kemnaker-beri-pesan-ini-untuk-penerima-blt-subsidi-gaji-bpjs-ketenagakerjaan
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095220636/cek-bsu-2022-bulan-agustus-kemnaker-beri-pesan-ini-untuk-penerima-blt-subsidi-gaji-bpjs-ketenagakerjaan
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095220636/cek-bsu-2022-bulan-agustus-kemnaker-beri-pesan-ini-untuk-penerima-blt-subsidi-gaji-bpjs-ketenagakerjaan
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095220636/cek-bsu-2022-bulan-agustus-kemnaker-beri-pesan-ini-untuk-penerima-blt-subsidi-gaji-bpjs-ketenagakerjaan
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095220636/cek-bsu-2022-bulan-agustus-kemnaker-beri-pesan-ini-untuk-penerima-blt-subsidi-gaji-bpjs-ketenagakerjaan
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095220636/cek-bsu-2022-bulan-agustus-kemnaker-beri-pesan-ini-untuk-penerima-blt-subsidi-gaji-bpjs-ketenagakerjaan
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095220636/cek-bsu-2022-bulan-agustus-kemnaker-beri-pesan-ini-untuk-penerima-blt-subsidi-gaji-bpjs-ketenagakerjaan
http://wartaekonomi.co.id/read435108/aktivis-buruh-migran-sebut-penempatan-250-pmi-di-inggris-tak-miliki-lisensi-resmi-pemerintah
http://wartaekonomi.co.id/read435108/aktivis-buruh-migran-sebut-penempatan-250-pmi-di-inggris-tak-miliki-lisensi-resmi-pemerintah
http://wartaekonomi.co.id/read435108/aktivis-buruh-migran-sebut-penempatan-250-pmi-di-inggris-tak-miliki-lisensi-resmi-pemerintah
http://wartaekonomi.co.id/read435108/aktivis-buruh-migran-sebut-penempatan-250-pmi-di-inggris-tak-miliki-lisensi-resmi-pemerintah
http://wartaekonomi.co.id/read435108/aktivis-buruh-migran-sebut-penempatan-250-pmi-di-inggris-tak-miliki-lisensi-resmi-pemerintah
http://wartaekonomi.co.id/read435108/aktivis-buruh-migran-sebut-penempatan-250-pmi-di-inggris-tak-miliki-lisensi-resmi-pemerintah
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/sekjen-kemnaker-pejabat-fungsional.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/sekjen-kemnaker-pejabat-fungsional.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/sekjen-kemnaker-pejabat-fungsional.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/sekjen-kemnaker-pejabat-fungsional.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/sekjen-kemnaker-pejabat-fungsional.html
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Birokrasi 

Pemerintahan 

Kepegawaian, 3 Assesor SDM Aparatur 165 

Instruktur, 22 Pengantar Kerja, 1 Pengawas 

Ketenagakerjaan, 2 Penguji K3, dan 34 Pranata 

Komputer, di Ruang Tridharma Kemnaker 

Jakarta, Senin (8/8/2022). Pelantikan ini 

dilakukan secara hybrid diikuti 56 orang yang 

hadir langsung dan 238 orang hadir virtual. 

Anwar Sanusi dalam sambutannya 

mengatakan, Jabatan Fungsional memiliki 

peran yang strategis dalam birokrasi 

pemerintahan. 

34. 08 

August 

2022 

Kementerian 

Ketenagakerjaan 

dan Otorita IKN, 

Kirim 25 Warga 

Ikuti Pelatihan 

Operator 

Excavator dan 

Surveyor | 

penasatu.com 

Neutral Penasatu.com Sepaku, Penasatu. Com- Sebanyak 25 warga 

kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan 

mengikuti pelatihan operator ekskavator dan 

juru ukur tanah (surveyor) di Medan dan 

Samarinda. Pelatihan ini merupakan kelanjutan 

dari rangkaian Pelatihan Berbasis Kompetensi 

(PBK) Tahap 2 yang dilaksanakan oleh 

Kementerian Ketenagakerjaan bersama Otorita 

IKN untuk mempersiapkan sumber daya 

manusia yang profesional untuk memenuhi 

kebutuhan pasar tenaga kerja dalam 

pembangunan IKN Nusantara. "Hari ini 9 

peserta boarding ke Balai Besar Pelatihan 

Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan untuk 

pelatihan surveyor atau juru ukur tanah. 

35. 08 

August 

2022 

Serap Aspirasi, 

Komisi IX DPR RI 

Kunker ke Kepri - 

Pojok Batam 

Positive Pojokbatam.id V, Batam, Senin (8/8/2022). Sekda Adi 

menjelaskan, Kota Batam difokuskan sebagai 

pusat pengembangan hubungan domestik dan 

internasional, pariwisata, industri 

kedirgantraan, industri digital dan kreatif. 

Direktur Bina Mediator hubungan Industrial 

Adriani, Staf Ahli Bidang Ekonomi Kementerian 

Kesehatan RI Slamet, Wakil Walikota Batam 

Amsakar Achmad, Kepala Dinas Kesehatan 

Provinsi Kepulauan Riau M. Bisri dan 

Kadisnaker Provinsi Kepulauan Riau Mangara 

Simarmata. Gubernur Kepulauan Riau yang 

diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan 

Riau Adi Prihantara menerima kunjungan kerja 

Komisi IX DPR-RI yang membidangi Kesehatan, 

Ketenagakerjaan dan Kependudukan di Graha 

Kepri Lt. 

http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/sekjen-kemnaker-pejabat-fungsional.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/sekjen-kemnaker-pejabat-fungsional.html
http://penasatu.com/kementerian-ketenagakerjaan-dan-otorita-ikn-kirim-25-warga-ikuti-pelatihan-operator-excavator-dan-surveyor
http://penasatu.com/kementerian-ketenagakerjaan-dan-otorita-ikn-kirim-25-warga-ikuti-pelatihan-operator-excavator-dan-surveyor
http://penasatu.com/kementerian-ketenagakerjaan-dan-otorita-ikn-kirim-25-warga-ikuti-pelatihan-operator-excavator-dan-surveyor
http://penasatu.com/kementerian-ketenagakerjaan-dan-otorita-ikn-kirim-25-warga-ikuti-pelatihan-operator-excavator-dan-surveyor
http://penasatu.com/kementerian-ketenagakerjaan-dan-otorita-ikn-kirim-25-warga-ikuti-pelatihan-operator-excavator-dan-surveyor
http://penasatu.com/kementerian-ketenagakerjaan-dan-otorita-ikn-kirim-25-warga-ikuti-pelatihan-operator-excavator-dan-surveyor
http://penasatu.com/kementerian-ketenagakerjaan-dan-otorita-ikn-kirim-25-warga-ikuti-pelatihan-operator-excavator-dan-surveyor
http://penasatu.com/kementerian-ketenagakerjaan-dan-otorita-ikn-kirim-25-warga-ikuti-pelatihan-operator-excavator-dan-surveyor
http://penasatu.com/kementerian-ketenagakerjaan-dan-otorita-ikn-kirim-25-warga-ikuti-pelatihan-operator-excavator-dan-surveyor
http://pojokbatam.id/2022/08/08/kepri-jadi-destinasi-kunker-reses-v-masa-sidang-2021-2022-komisi-ix-dpr-ri
http://pojokbatam.id/2022/08/08/kepri-jadi-destinasi-kunker-reses-v-masa-sidang-2021-2022-komisi-ix-dpr-ri
http://pojokbatam.id/2022/08/08/kepri-jadi-destinasi-kunker-reses-v-masa-sidang-2021-2022-komisi-ix-dpr-ri
http://pojokbatam.id/2022/08/08/kepri-jadi-destinasi-kunker-reses-v-masa-sidang-2021-2022-komisi-ix-dpr-ri
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36. 08 

August 

2022 

Menaker 

Resmikan SFT 

2022 dan Bank 

Indonesia KPw 

Jawa Tengah 

meriahkan Festival 

Jawa Tengah 

Syariah 

Positive Okezone Semarang Fashion Trend (SFT) 2022 yang 

diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi 

dan Produktivitas (BBPVP) Semarang Jawa 

Tengah diresmikan Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker), Dr. Hj. Menaker menambahkan 

Semarang Fashion Trend merupakan 

perwujudan karya-karya terkini busana siap 

pakai yang sesuai dengan trend global, dan 

juga sebagai inspirasi kepada pelaku industri 

mode di Indonesia dan Jawa Tengah pada 

khususnya. Dalam malam hari, digelar Muslim 

Fashion Show Festival Jawa Tengah Syariah 

yang didukung sepenuhnya oleh Bank 

Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Tengah 

menampilkan anggota IKRA (Industri Kreatif 

Syariah Indonesia). Ada juga Dian Rahmat 

Dwisaputra (istri Kepala Bank Indonesia 

perwakilan Jawa Tengah) dan Siti Aminah 

Aman Santosa (istri Kepala OJK Jawa Tengah) 

juga tampil menjadi "muse" memeragakan 

busana dari Batik Blora. 

37. 08 

August 

2022 

61 Calon Pekerja 

Migran Asal Kota 

Blitar Menunggu 

Pemberangkatan 

ke Luar Negeri 

Neutral Surya Sebanyak 61 orang calon Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) asal Kota Blitar masih 

menunggu pemberangkatan ke negara tujuan 

pada 2022 ini. Para PMI asal Kota Blitar itu 

sudah dua tahun tertunda pemberangkatan ke 

negara tujuan dampak pandemi Covid-19. Tapi, 

calon PMI asal Kota Blitar yang sudah daftar 

ada 61 orang. Kapan berangkatnya, kami 

belum tahu, yang jelas tahun ini bisa 

diberangkatkan," kata Kepala Dinas Koperasi 

UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar, Juyanto, 

Senin (8/8/2022). 

38. 08 

August 

2022 

Soal Perbaikan 

Program Jaminan 

Pensiun, DJSN: 

Maasih dalam 

Pembahasan. 

Neutral Kontan Tujuannya untuk memberikan pelindungan 

sebagai tindak lanjut dari asas gotong royong 

pada sistem jaminan sosial nasional 

sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 

40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

(UU SJSN). : Hanya Sekitar 10% Lebih Pekerja 

yang Memiliki Program Pensiun Mengacu data 

BPJS Ketenagakerjaan, Ida mencatat ada 13,65 

juta peserta program jaminan pensiun dari 

total penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 

juta (data BPS Februari 2022). Anggota Dewan 

http://lifestyle.okezone.com/read/2022/08/08/12/2644034/menaker-resmikan-sft-2022-dan-bank-indonesia-kpw-jawa-tengah-meriahkan-festival-jateng-syariah
http://lifestyle.okezone.com/read/2022/08/08/12/2644034/menaker-resmikan-sft-2022-dan-bank-indonesia-kpw-jawa-tengah-meriahkan-festival-jateng-syariah
http://lifestyle.okezone.com/read/2022/08/08/12/2644034/menaker-resmikan-sft-2022-dan-bank-indonesia-kpw-jawa-tengah-meriahkan-festival-jateng-syariah
http://lifestyle.okezone.com/read/2022/08/08/12/2644034/menaker-resmikan-sft-2022-dan-bank-indonesia-kpw-jawa-tengah-meriahkan-festival-jateng-syariah
http://lifestyle.okezone.com/read/2022/08/08/12/2644034/menaker-resmikan-sft-2022-dan-bank-indonesia-kpw-jawa-tengah-meriahkan-festival-jateng-syariah
http://lifestyle.okezone.com/read/2022/08/08/12/2644034/menaker-resmikan-sft-2022-dan-bank-indonesia-kpw-jawa-tengah-meriahkan-festival-jateng-syariah
http://lifestyle.okezone.com/read/2022/08/08/12/2644034/menaker-resmikan-sft-2022-dan-bank-indonesia-kpw-jawa-tengah-meriahkan-festival-jateng-syariah
http://lifestyle.okezone.com/read/2022/08/08/12/2644034/menaker-resmikan-sft-2022-dan-bank-indonesia-kpw-jawa-tengah-meriahkan-festival-jateng-syariah
http://surabaya.tribunnews.com/2022/08/08/61-calon-pekerja-migran-asal-kota-blitar-menunggu-pemberangkatan-ke-luar-negeri
http://surabaya.tribunnews.com/2022/08/08/61-calon-pekerja-migran-asal-kota-blitar-menunggu-pemberangkatan-ke-luar-negeri
http://surabaya.tribunnews.com/2022/08/08/61-calon-pekerja-migran-asal-kota-blitar-menunggu-pemberangkatan-ke-luar-negeri
http://surabaya.tribunnews.com/2022/08/08/61-calon-pekerja-migran-asal-kota-blitar-menunggu-pemberangkatan-ke-luar-negeri
http://surabaya.tribunnews.com/2022/08/08/61-calon-pekerja-migran-asal-kota-blitar-menunggu-pemberangkatan-ke-luar-negeri
http://nasional.kontan.co.id/news/soal-perbaikan-program-jaminan-pensiun-djsn-maasih-dalam-pembahasan
http://nasional.kontan.co.id/news/soal-perbaikan-program-jaminan-pensiun-djsn-maasih-dalam-pembahasan
http://nasional.kontan.co.id/news/soal-perbaikan-program-jaminan-pensiun-djsn-maasih-dalam-pembahasan
http://nasional.kontan.co.id/news/soal-perbaikan-program-jaminan-pensiun-djsn-maasih-dalam-pembahasan
http://nasional.kontan.co.id/news/soal-perbaikan-program-jaminan-pensiun-djsn-maasih-dalam-pembahasan
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Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Muttaqien 

menyampaikan terkait dengan perbaikan 

program jaminan pensiun masih dalam tahap 

pembahasan. "Masih digodok, semuanya 

masih dalam pembahasan," kata Muttaqien 

pada Kontan.co.id, Senin (8/8). Meski 

demikian, Mutaqien menyampaikan, pihaknya 

masih mempelajari kajian yang disampaikan 

oleh ILO terkait beberapa usulan yang dapat 

diterapkan dalam program ini. 

39. 08 

August 

2022 

Sekjen Kemnaker 

Lantik 294 Pejabat 

Fungsional 

Positive Progresnews.info Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, melantik 294 

Pejabat Fungsional yang terdiri dari 64 

Arsiparis, 3 Analis Kepegawaian, 3 Assesor 

SDM Aparatur 165 Instruktur, 22 Pengantar 

Kerja, 1 Pengawas Ketenagakerjaan, 2 Penguji 

K3, dan 34 Pranata Komputer, di Ruang 

Tridharma Kemnaker Jakarta, Senin 

(8/8/2022). Anwar mengharapkan dengan 

dilantiknya Pejabat Fungsional ini akan 

semakin banyak inovasi dan program kegiatan 

untuk mendukung produktivitas dan kinerja 

pegawai Kementerian Ketenagakerjaan. 

Pelantikan ini dilakukan secara hybrid diikuti 

56 orang yang hadir langsung dan 238 orang 

hadir virtual. Anwar Sanusi dalam 

sambutannya mengatakan, Jabatan Fungsional 

memiliki peran yang strategis dalam birokrasi 

pemerintahan. 

40. 08 

August 

2022 

Impian Indah 

Kerja di Luar 

Negeri Justru 

Berbuah Nestapa 

Neutral Moeslimchoice.co

m 

Sementara itu, Direktur Perlindungan Warga 

Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia 

Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha 

mengatakan Menteri Luar Negeri Retno 

Marsudi sudah mengadakan pertemuan 

dengan Kepala Kepolisian Kamboja pada Selasa 

dan Kamis lalu dengan Menteri Dalam Negeri 

Kamboja. Bekerja di luar negeri menjadi impian 

banyak kaum muda Indonesia. Gaji tinggi dan 

pengalaman tinggal di luar negeri menjadi 

daya tarik luar biasa. Namun, bejibun tawanan 

menggiurkan kerja di negara-negara lain, tidak 

sedikit yang merupakan tipuan. 

http://progresnews.info/2022/08/08/8240
http://progresnews.info/2022/08/08/8240
http://progresnews.info/2022/08/08/8240
http://www.moeslimchoice.com/read/2022/08/08/69161/impian-indah-kerja-di-luar-negeri-justru-berbuah-nestapa
http://www.moeslimchoice.com/read/2022/08/08/69161/impian-indah-kerja-di-luar-negeri-justru-berbuah-nestapa
http://www.moeslimchoice.com/read/2022/08/08/69161/impian-indah-kerja-di-luar-negeri-justru-berbuah-nestapa
http://www.moeslimchoice.com/read/2022/08/08/69161/impian-indah-kerja-di-luar-negeri-justru-berbuah-nestapa
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41. 08 

August 

2022 

Menko Airlangga 

Ungkap Kunci 

Keberhasilan 

Pengembangan 

UMKM - Harian 

Haluan 

Positive Haluan Dalam menutup sambutan, Menko Airlangga 

turut sampaikan pentingnya integrasi dan 

koordinasi yang baik oleh seluruh pihak guna 

mendukung pelaksanaan kebijakan dan 

program yang telah direncanakan Pemerintah 

sehingga UMKM dapat naik kelas dan menjadi 

penggerak perekonomian nasional. "Kunci 

keberhasilan dalam mengembangkan UMKM 

adalah terciptanya ekosistem kelembagaan 

yang terintegrasi dan kebijakan Pemerintah 

yang mendukung," tutup Menko Airlangga. 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

menjadi salah satu indikator vital dalam 

mempertahankan momentum pemulihan 

ekonomi nasional melalui kontribusinya 

terhadap sektor esensial. Tumbuhnya UMKM 

turut menjadi pemicu peningkatan 

kesejahteraan masyarakat melalui 

ketersediaan kesempatan kerja yang tinggi 

serta pendistribusian pendapatan masyarakat 

guna pemerataan ekonomi. 

42. 08 

August 

2022 

Sepatu Safety 

Rusak Diduga 

Akibat Tewasnya 

RM, Penerapan K3 

& APD PT Citra 

Shipyard dan PT 

Sinar Cendana 

'Diragukan' 

Negative Buruh Today Terkait insiden lakakerja yang menewasakan 

salah satu karyawan PT Sinar Cendana 

berinisial RM pada tanggal (26/7/2022) lalu. 

Manajemen PT Citra Shipyard mengatakan 

bahwa perusahaan galangan kapal itu telah 

melakukan prosedur K3 kepada seluruh 

karyawan yang bekerja di lokasi perusahaan. 

"Untuk prosedur pengawasan K3 di PT citra 

shipyard telah dilaksanakan sesuai aturan. Rini 

pun menyarakan agar mengkonfirmasi 

langsung ke manajemen PT Sinar Cendana 

selaku perusahaan yang mempekerjakan 

korban RM. 

43. 08 

August 

2022 

Kembangkan 

Potensi Generasi 

Muda, Kemnaker 

Gelar Talent Talks 

di Surabaya - 

Dobrak 

Neutral Dobrak.co Kementerian Ketenagakerjaan menggelar 

Talent Talks di Surabaya, Jawa Timur, pada 

Minggu (7/8/2022). Selain itu, Kemnaker juga 

mengenalkan aplikasi SIAPKerja kepada para 

generasi muda Surabaya. Tahun ini, pihaknya 

telah menggelar acara ini di Jakarta, Semarang, 

dan Surabaya. Program ini merupakan salah 

satu program Kemnaker yang berfungsi 

sebagai wadah generasi muda dalam 

berkomunikasi dan berkolaborasi. 

http://www.harianhaluan.com/nasional/pr-104088260/menko-airlangga-ungkap-kunci-keberhasilan-pengembangan-umkm
http://www.harianhaluan.com/nasional/pr-104088260/menko-airlangga-ungkap-kunci-keberhasilan-pengembangan-umkm
http://www.harianhaluan.com/nasional/pr-104088260/menko-airlangga-ungkap-kunci-keberhasilan-pengembangan-umkm
http://www.harianhaluan.com/nasional/pr-104088260/menko-airlangga-ungkap-kunci-keberhasilan-pengembangan-umkm
http://www.harianhaluan.com/nasional/pr-104088260/menko-airlangga-ungkap-kunci-keberhasilan-pengembangan-umkm
http://www.harianhaluan.com/nasional/pr-104088260/menko-airlangga-ungkap-kunci-keberhasilan-pengembangan-umkm
http://www.buruhtoday.com/2022/08/sepatu-safety-rusak-diduga-akibat.html
http://www.buruhtoday.com/2022/08/sepatu-safety-rusak-diduga-akibat.html
http://www.buruhtoday.com/2022/08/sepatu-safety-rusak-diduga-akibat.html
http://www.buruhtoday.com/2022/08/sepatu-safety-rusak-diduga-akibat.html
http://www.buruhtoday.com/2022/08/sepatu-safety-rusak-diduga-akibat.html
http://www.buruhtoday.com/2022/08/sepatu-safety-rusak-diduga-akibat.html
http://www.buruhtoday.com/2022/08/sepatu-safety-rusak-diduga-akibat.html
http://www.buruhtoday.com/2022/08/sepatu-safety-rusak-diduga-akibat.html
http://www.dobrak.co/news/pr-934088880/kembangkan-potensi-generasi-muda-kemnaker-gelar-talent-talks-di-surabaya
http://www.dobrak.co/news/pr-934088880/kembangkan-potensi-generasi-muda-kemnaker-gelar-talent-talks-di-surabaya
http://www.dobrak.co/news/pr-934088880/kembangkan-potensi-generasi-muda-kemnaker-gelar-talent-talks-di-surabaya
http://www.dobrak.co/news/pr-934088880/kembangkan-potensi-generasi-muda-kemnaker-gelar-talent-talks-di-surabaya
http://www.dobrak.co/news/pr-934088880/kembangkan-potensi-generasi-muda-kemnaker-gelar-talent-talks-di-surabaya
http://www.dobrak.co/news/pr-934088880/kembangkan-potensi-generasi-muda-kemnaker-gelar-talent-talks-di-surabaya
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44. 08 

August 

2022 

Kartu Prakerja 

Gelombang 40 

Resmi Dibuka! 

Berikut Syarat dan 

Cara 

Mendaftarnya 

Positive Jurnalis Indonesia Dilansir melalui laman Instagram 

@prakerja.go.id pada Senin (8/8), Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) kembali 

membuka program Kartu Prakerja yang 

sebelumnya telah menerima gelombang 39 

pada Jumat (5/8). GELOMBANG 40 SUDAH 

DIBUKA!" tulis akun Instagram resmi Prakerja.. 

"Sob! Sob! 

45. 08 

August 

2022 

Ratusan Pekerja 

Migran Indonesia 

di Kamboja 

mendapat 

intimidasi 

Negative Antara Sepanjang pekerja merupakan warga negara 

Indonesia, hukum tertinggi adalah 

keselamatan warga negara Jakarta (ANTARA)- 

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani 

mengungkapkan, ratusan pekerja migran yang 

mengetahui modus penipuan daring dengan 

target warga negara Indonesia ketika sampai di 

Kamboja telah menolak dipekerjakan oleh 

perusahaan sehingga mendapat intimidasi. 

"Hampir semua mereka mendapatkan 

kekerasan, selain mendapat penyekapan di 

Kamboja," kata Benny saat dikonfirmasi di 

Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin,. Benny 

mengatakan, awalnya para Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) berangkat secara tidak resmi 

karena desakan ekonomi akibat pandemi 

COVID-19. Salah satunya di Kamboja yang 

memikat calon pekerja migran untuk bekerja 

dengan cara menipu. 

46. 08 

August 

2022 

BP2MI: Ratusan 

Pekerja Migran 

Indonesia di 

Kamboja 

mendapat 

tindakan 

kekerasan 

Negative Antara Kalteng Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani 

mengungkapkan, ratusan pekerja migran yang 

mengetahui adanya modus penipuan daring 

dengan target warga negara Indonesia setelah 

tiba di Kamboja mendapat intimidasi karena 

menolak dipekerjakan oleh perusahaan 

perekrut. "Hampir semua mereka 

mendapatkan kekerasan, selain mendapat 

penyekapan di Kamboja," kata Benny saat 

dikonfirmasi di Kelapa Gading, Jakarta Utara, 

Senin. Benny mengatakan, awalnya para 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) berangkat 

secara tidak resmi karena desakan ekonomi 

akibat pandemi COVID-19. Salah satunya di 

http://www.jurnalisindonesia.id/read/102469/Kartu-Prakerja-Gelombang-40-Resmi-Dibuka-Berikut-Syarat-dan-Cara-Mendaftarnya
http://www.jurnalisindonesia.id/read/102469/Kartu-Prakerja-Gelombang-40-Resmi-Dibuka-Berikut-Syarat-dan-Cara-Mendaftarnya
http://www.jurnalisindonesia.id/read/102469/Kartu-Prakerja-Gelombang-40-Resmi-Dibuka-Berikut-Syarat-dan-Cara-Mendaftarnya
http://www.jurnalisindonesia.id/read/102469/Kartu-Prakerja-Gelombang-40-Resmi-Dibuka-Berikut-Syarat-dan-Cara-Mendaftarnya
http://www.jurnalisindonesia.id/read/102469/Kartu-Prakerja-Gelombang-40-Resmi-Dibuka-Berikut-Syarat-dan-Cara-Mendaftarnya
http://www.jurnalisindonesia.id/read/102469/Kartu-Prakerja-Gelombang-40-Resmi-Dibuka-Berikut-Syarat-dan-Cara-Mendaftarnya
http://www.antaranews.com/berita/3045349/ratusan-pekerja-migran-indonesia-di-kamboja-mendapat-intimidasi
http://www.antaranews.com/berita/3045349/ratusan-pekerja-migran-indonesia-di-kamboja-mendapat-intimidasi
http://www.antaranews.com/berita/3045349/ratusan-pekerja-migran-indonesia-di-kamboja-mendapat-intimidasi
http://www.antaranews.com/berita/3045349/ratusan-pekerja-migran-indonesia-di-kamboja-mendapat-intimidasi
http://www.antaranews.com/berita/3045349/ratusan-pekerja-migran-indonesia-di-kamboja-mendapat-intimidasi
http://megapolitan.antaranews.com/berita/206121/bp2mi-ratusan-pekerja-migran-indonesia-di-kamboja-mendapat-tindakan-kekerasan
http://megapolitan.antaranews.com/berita/206121/bp2mi-ratusan-pekerja-migran-indonesia-di-kamboja-mendapat-tindakan-kekerasan
http://megapolitan.antaranews.com/berita/206121/bp2mi-ratusan-pekerja-migran-indonesia-di-kamboja-mendapat-tindakan-kekerasan
http://megapolitan.antaranews.com/berita/206121/bp2mi-ratusan-pekerja-migran-indonesia-di-kamboja-mendapat-tindakan-kekerasan
http://megapolitan.antaranews.com/berita/206121/bp2mi-ratusan-pekerja-migran-indonesia-di-kamboja-mendapat-tindakan-kekerasan
http://megapolitan.antaranews.com/berita/206121/bp2mi-ratusan-pekerja-migran-indonesia-di-kamboja-mendapat-tindakan-kekerasan
http://megapolitan.antaranews.com/berita/206121/bp2mi-ratusan-pekerja-migran-indonesia-di-kamboja-mendapat-tindakan-kekerasan
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Kamboja yang memikat calon pekerja migran 

untuk bekerja dengan cara menipu. 

47. 08 

August 

2022 

Benny Rhamdani: 

Ratusan PMI di 

Kamboja dapat 

intimidasi 

Negative Antara Gorontalo Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani 

mengungkapkan, ratusan pekerja migran yang 

mengetahui modus penipuan daring dengan 

target warga negara Indonesia ketika sampai di 

Kamboja telah menolak dipekerjakan oleh 

perusahaan sehingga mendapat intimidasi. 

"Hampir semua mereka mendapatkan 

kekerasan, selain mendapat penyekapan di 

Kamboja," kata Benny saat dikonfirmasi di 

Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin,. Salah 

satunya di Kamboja yang memikat calon 

pekerja migran untuk bekerja dengan cara 

menipu. "Sore atau malam ini kemungkinan 

sekitar 14 orang lagi kembali diberangkatkan 

KBRI Phnom Penh dari Kamboja," katanya. 

48. 08 

August 

2022 

Kemnaker Ungkap 

Alasan BSU 2022 

Belum Cair! Simak 

Penjelasannya! 

Negative Ayoindonesia.com BSU 2022 diperkirakan akan segera cair dalam 

waktu dekat ini. Namun, ada beberapa alasan 

mengapa hingga saat ini BSU 2022 belum bisa 

dicairkan. Karena hal itulah, BSU 2022 belum 

bisa dicairkan. Meski begitu, kemnaker belum 

memberikan informasi lebih lanjut terkait 

kapan tepatnya BSU akan disalurkan pada 

rekening para penerimanya. 

49. 08 

August 

2022 

Lantik Ratusan 

Pejabat 

Fungsional,Sekjen 

Kemnaker Harap 

Akan Lahir Banyak 

Inovasi 

Positive Suara.com Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, melantik 294 

Pejabat Fungsional yang terdiri dari 64 

Arsiparis, 3 Analis Kepegawaian, 3 Assesor 

SDM Aparatur 165 Instruktur, 22 Pengantar 

Kerja, 1 Pengawas Ketenagakerjaan, 2 Penguji 

K3, dan 34 Pranata Komputer, di Ruang 

Tridharma Kemnaker Jakarta, Senin 

(8/8/2022). Anwar juga mengharapkan dengan 

dilantiknya Pejabat Fungsional ini akan 

semakin banyak inovasi dan program kegiatan 

untuk mendukung produktivitas dan kinerja 

pegawai Kementerian Ketenagakerjaan. 

Pelantikan ini dilakukan secara hybrid diikuti 

56 orang yang hadir langsung dan 238 orang 

hadir virtual. Anwar Sanusi mengatakan, 

http://gorontalo.antaranews.com/berita/205077/benny-rhamdani-ratusan-pmi-di-kamboja-dapat-intimidasi
http://gorontalo.antaranews.com/berita/205077/benny-rhamdani-ratusan-pmi-di-kamboja-dapat-intimidasi
http://gorontalo.antaranews.com/berita/205077/benny-rhamdani-ratusan-pmi-di-kamboja-dapat-intimidasi
http://gorontalo.antaranews.com/berita/205077/benny-rhamdani-ratusan-pmi-di-kamboja-dapat-intimidasi
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-014089136/kemnaker-ungkap-alasan-bsu-2022-belum-cair-simak-penjelasannya
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-014089136/kemnaker-ungkap-alasan-bsu-2022-belum-cair-simak-penjelasannya
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-014089136/kemnaker-ungkap-alasan-bsu-2022-belum-cair-simak-penjelasannya
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-014089136/kemnaker-ungkap-alasan-bsu-2022-belum-cair-simak-penjelasannya
http://metro.suara.com/read/2022/08/08/170000/lantik-ratusan-pejabat-fungsionalsekjen-kemnaker-harap-akan-lahir-banyak-inovasi
http://metro.suara.com/read/2022/08/08/170000/lantik-ratusan-pejabat-fungsionalsekjen-kemnaker-harap-akan-lahir-banyak-inovasi
http://metro.suara.com/read/2022/08/08/170000/lantik-ratusan-pejabat-fungsionalsekjen-kemnaker-harap-akan-lahir-banyak-inovasi
http://metro.suara.com/read/2022/08/08/170000/lantik-ratusan-pejabat-fungsionalsekjen-kemnaker-harap-akan-lahir-banyak-inovasi
http://metro.suara.com/read/2022/08/08/170000/lantik-ratusan-pejabat-fungsionalsekjen-kemnaker-harap-akan-lahir-banyak-inovasi
http://metro.suara.com/read/2022/08/08/170000/lantik-ratusan-pejabat-fungsionalsekjen-kemnaker-harap-akan-lahir-banyak-inovasi
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Jabatan Fungsional memiliki peran yang 

strategis dalam birokrasi pemerintahan. 

50. 08 

August 

2022 

BP2MI: Ratusan 

WNI di Kamboja 

Mendapat 

Kekerasan selama 

Penyekapan 

Negative Merdeka Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani 

mengungkapkan, ratusan pekerja migran 

Indonesia korban penipuan lowongan kerja di 

Kamboja kerap mendapatkan intimidasi dan 

kekerasan. "Hampir semua mereka 

mendapatkan kekerasan, selain mendapat 

penyekapan di Kamboja," kata Benny saat 

dikonfirmasi di Kelapa Gading, Utara dilansir 

Antara, Senin (8/8). Salah satunya di Kamboja 

yang memikat calon pekerja migran untuk 

bekerja dengan cara menipu. "Sore atau 

malam ini kemungkinan sekitar 14 orang lagi 

kembali diberangkatkan KBRI Phnom Penh dari 

Kamboja," katanya. 

51. 08 

August 

2022 

Alur Pencairan 

BSU 2022 Rp1 Juta 

ke Rekening Bank 

Himbara, Cek 

Nama Penerima di 

Link Ini 

Neutral Ayo Bandung BSU 2022 atau Bantuan Subsidi Upah hanya 

akan cair ke rekening bank Himbara, 

bagaimana alur pencairannya?. Berdasarkan 

Permenaker RI No 16 Tahun 2022, ini syarat 

mendapatkan BSU 2022 BPJS 

Ketenagakerjaan:. Simak alur pencairan BSU 

BPJS Ketenagakerjaan dan cara cek nama 

penerima dengan link yang tertera di bawah 

ini. Namun sebelum itu, simak terlebih dahulu 

syarat yang harus dipenuhi pelamar. 

52. 08 

August 

2022 

BP2MI Sebut 129 

PMI Korban 

Penyekapan di 

Kamboja Sempat 

Tolak 

Diperkerjakan 

Imbasnya 

Diintimidasi 

Negative Voi Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri RI, 

ada sekitar 129 PMI yang berhasil dibebaskan 

Kepolisian Kamboja dan KBRI Phnom Penh per 

Jumat 5 Agustus. Ratusan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) yang menjadi korban 

penyekapan di Kamboja sebelumya telah 

menolak diperkerjakan di perusahaan. "Hampir 

semua mereka mendapatkan kekerasan, selain 

mendapat penyekapan di Kamboja," kata 

Benny saat dikonfirmasi, Senin 8 Agustus. 

Salah satunya di Kamboja yang memikat calon 

pekerja migran untuk bekerja dengan cara 

menipu. 

http://www.merdeka.com/peristiwa/bp2mi-ratusan-wni-di-kamboja-mendapat-kekerasan-selama-penyekapan.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/bp2mi-ratusan-wni-di-kamboja-mendapat-kekerasan-selama-penyekapan.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/bp2mi-ratusan-wni-di-kamboja-mendapat-kekerasan-selama-penyekapan.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/bp2mi-ratusan-wni-di-kamboja-mendapat-kekerasan-selama-penyekapan.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/bp2mi-ratusan-wni-di-kamboja-mendapat-kekerasan-selama-penyekapan.html
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794088985/alur-pencairan-bsu-2022-rp1-juta-ke-rekening-bank-himbara-cek-nama-penerima-di-link-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794088985/alur-pencairan-bsu-2022-rp1-juta-ke-rekening-bank-himbara-cek-nama-penerima-di-link-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794088985/alur-pencairan-bsu-2022-rp1-juta-ke-rekening-bank-himbara-cek-nama-penerima-di-link-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794088985/alur-pencairan-bsu-2022-rp1-juta-ke-rekening-bank-himbara-cek-nama-penerima-di-link-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794088985/alur-pencairan-bsu-2022-rp1-juta-ke-rekening-bank-himbara-cek-nama-penerima-di-link-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794088985/alur-pencairan-bsu-2022-rp1-juta-ke-rekening-bank-himbara-cek-nama-penerima-di-link-ini
http://voi.id/berita/199012/bp2mi-sebut-129-pmi-korban-penyekapan-di-kamboja-sempat-tolak-diperkerjakan-imbasnya-diintimidasi
http://voi.id/berita/199012/bp2mi-sebut-129-pmi-korban-penyekapan-di-kamboja-sempat-tolak-diperkerjakan-imbasnya-diintimidasi
http://voi.id/berita/199012/bp2mi-sebut-129-pmi-korban-penyekapan-di-kamboja-sempat-tolak-diperkerjakan-imbasnya-diintimidasi
http://voi.id/berita/199012/bp2mi-sebut-129-pmi-korban-penyekapan-di-kamboja-sempat-tolak-diperkerjakan-imbasnya-diintimidasi
http://voi.id/berita/199012/bp2mi-sebut-129-pmi-korban-penyekapan-di-kamboja-sempat-tolak-diperkerjakan-imbasnya-diintimidasi
http://voi.id/berita/199012/bp2mi-sebut-129-pmi-korban-penyekapan-di-kamboja-sempat-tolak-diperkerjakan-imbasnya-diintimidasi
http://voi.id/berita/199012/bp2mi-sebut-129-pmi-korban-penyekapan-di-kamboja-sempat-tolak-diperkerjakan-imbasnya-diintimidasi
http://voi.id/berita/199012/bp2mi-sebut-129-pmi-korban-penyekapan-di-kamboja-sempat-tolak-diperkerjakan-imbasnya-diintimidasi
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53. 08 

August 

2022 

BP2MI: Ratusan 

WNI di Kamboja 

Mendapat 

Kekerasan selama 

Penyekapan 

Negative Xcloud.id Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani 

mengungkapkan, ratusan pekerja migran 

Indonesia korban penipuan lowongan kerja di 

Kamboja kerap mendapatkan intimidasi dan 

kekerasan. "Hampir semua mereka 

mendapatkan kekerasan, selain mendapat 

penyekapan di Kamboja," kata Benny saat 

dikonfirmasi di Kelapa Gading, Jakarta Utara 

dilansir Antara, Senin (8/8). Salah satunya di 

Kamboja yang memikat calon pekerja migran 

untuk bekerja dengan cara menipu. "Sore atau 

malam ini kemungkinan sekitar 14 orang lagi 

kembali diberangkatkan KBRI Phnom Penh dari 

Kamboja," katanya. 

54. 08 

August 

2022 

25 Warga IKN Ikuti 

Pelatihan 

Operator 

Ekskavator dan 

Juru Ukur Tanah di 

Medan dan 

Samarinda 

Neutral Inibalikpapan.com Sebanyak 25 warga kawasan Ibu Kota Negara 

(IKN) Nusantara mengikuti pelatihan operator 

ekskavator dan juru ukur tanah (surveyor) di 

Medan dan Samarinda. "Hari ini 9 peserta 

boarding ke Balai Besar Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas (BBPVP) Medan untuk pelatihan 

surveyor atau juru ukur tanah," ujar Adi 

Kustaman dalam siaran persnya "Kemarin 

untuk pelatihan ekskavator, 16 orang 

diasramakan selama 35 hari di Balai Pelatihan 

Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda," 

Menurutnya seluruh peserta yang lolos 

menyelesaikan pelatihan akan mendapatkan 

sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi. 

Kepala BPVP Samarinda Amran menyatakan 

peserta yang mengikuti pelatihan ekskavator di 

BPVP Samarinda akan mendapatkan lisensi 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) atau 

Sertifikat Izin Operator (SIO). Sementara untuk 

pelatihan surveyor di BBPVP Medan akan 

mendapatkan sertifikasi kompetensi Badan 

Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). 

55. 08 

August 

2022 

Lantik 294 Pejabat 

Fungsional, Ini 

Pesan Penting 

Sekjen Kemnaker 

Anwar Sanusi 

Neutral Jawa Post National 

Network 

Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker) Anwar 

Sanusi menyampaikan jabatan fungsional 

memiliki peran strategis dalam birokrasi 

pemerintah. Hal itu disampaikan Sekjen Anwar 

Sanusi saat melantik 294 pejabat fungsional di 

lingkungan Kemnaker, Senin (8/8). "Saudara 

http://xcloud.id/bp2mi-ratusan-wni-di-kamboja-mendapat-kekerasan-selama-penyekapan
http://xcloud.id/bp2mi-ratusan-wni-di-kamboja-mendapat-kekerasan-selama-penyekapan
http://xcloud.id/bp2mi-ratusan-wni-di-kamboja-mendapat-kekerasan-selama-penyekapan
http://xcloud.id/bp2mi-ratusan-wni-di-kamboja-mendapat-kekerasan-selama-penyekapan
http://xcloud.id/bp2mi-ratusan-wni-di-kamboja-mendapat-kekerasan-selama-penyekapan
http://www.inibalikpapan.com/25-warga-ikn-ikuti-pelatihan-operator-ekskavator-dan-juru-ukur-tanah-di-medan-dan-samarinda
http://www.inibalikpapan.com/25-warga-ikn-ikuti-pelatihan-operator-ekskavator-dan-juru-ukur-tanah-di-medan-dan-samarinda
http://www.inibalikpapan.com/25-warga-ikn-ikuti-pelatihan-operator-ekskavator-dan-juru-ukur-tanah-di-medan-dan-samarinda
http://www.inibalikpapan.com/25-warga-ikn-ikuti-pelatihan-operator-ekskavator-dan-juru-ukur-tanah-di-medan-dan-samarinda
http://www.inibalikpapan.com/25-warga-ikn-ikuti-pelatihan-operator-ekskavator-dan-juru-ukur-tanah-di-medan-dan-samarinda
http://www.inibalikpapan.com/25-warga-ikn-ikuti-pelatihan-operator-ekskavator-dan-juru-ukur-tanah-di-medan-dan-samarinda
http://www.inibalikpapan.com/25-warga-ikn-ikuti-pelatihan-operator-ekskavator-dan-juru-ukur-tanah-di-medan-dan-samarinda
http://www.jpnn.com/news/lantik-294-pejabat-fungsional-ini-pesan-penting-sekjen-kemnaker-anwar-sanusi
http://www.jpnn.com/news/lantik-294-pejabat-fungsional-ini-pesan-penting-sekjen-kemnaker-anwar-sanusi
http://www.jpnn.com/news/lantik-294-pejabat-fungsional-ini-pesan-penting-sekjen-kemnaker-anwar-sanusi
http://www.jpnn.com/news/lantik-294-pejabat-fungsional-ini-pesan-penting-sekjen-kemnaker-anwar-sanusi
http://www.jpnn.com/news/lantik-294-pejabat-fungsional-ini-pesan-penting-sekjen-kemnaker-anwar-sanusi
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semua merupakan bagian penting agar SDM 

aparatur dapat menjadi profesional," kata 

Sekjen Anwar Sanusi di acara pelantikan yang 

berlangsung di Ruang Tridharma Kemnaker 

Jakarta. Jangan sungkan belajar dari rekan 

kerja yang lebih berpengalaman dalam bidang 

tersebut," pesan Sekjen Kemnaker lagi. 

56. 08 

August 

2022 

Mengadu Nasib ke 

Luar Negeri, 

Puluhan Calon TKI 

asal Blitar Belum 

Tahu Pasti Kapan 

Diberangkatkan 

Negative Tribun News Jatim Sebanyak 61 orang calon Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI) atau Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) asal Kota Blitar masih menunggu 

pemberangkatan ke negara tujuan pada 2022 

ini. Para TKI asal Kota Blitar itu sudah dua 

tahun tertunda pemberangkatan ke negara 

tujuan dampak pandemi Covid-19. Tapi, calon 

PMI asal Kota Blitar yang sudah daftar ada 61 

orang. Kapan berangkatnya, kami belum tahu, 

yang jelas tahun ini bisa diberangkatkan," kata 

Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja 

Kota Blitar, Juyanto, Senin (8/8/2022). 

57. 08 

August 

2022 

Menko Airlangga 

Ungkap Kunci 

Keberhasilan 

Pengembangan 

UMKM 

Positive Radar Sukabumi Dalam menutup sambutan, Menko Airlangga 

turut sampaikan pentingnya integrasi dan 

koordinasi yang baik oleh seluruh pihak guna 

mendukung pelaksanaan kebijakan dan 

program yang telah direncanakan Pemerintah 

sehingga UMKM dapat naik kelas dan menjadi 

penggerak perekonomian nasional. "Kunci 

keberhasilan dalam mengembangkan UMKM 

adalah terciptanya ekosistem kelembagaan 

yang terintegrasi dan kebijakan Pemerintah 

yang mendukung," tutup Menko Airlangga. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 

Airlangga Hartarto mengatakan, Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah 

satu indikator vital dalam mempertahankan 

momentum pemulihan ekonomi nasional 

melalui kontribusinya terhadap sektor esensial. 

Tumbuhnya UMKM turut menjadi pemicu 

peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui 

ketersediaan kesempatan kerja yang tinggi 

serta pendistribusian pendapatan masyarakat 

guna pemerataan ekonomi. 

http://jatim.tribunnews.com/2022/08/08/mengadu-nasib-ke-luar-negeri-puluhan-calon-tki-asal-blitar-belum-tahu-pasti-kapan-diberangkatkan
http://jatim.tribunnews.com/2022/08/08/mengadu-nasib-ke-luar-negeri-puluhan-calon-tki-asal-blitar-belum-tahu-pasti-kapan-diberangkatkan
http://jatim.tribunnews.com/2022/08/08/mengadu-nasib-ke-luar-negeri-puluhan-calon-tki-asal-blitar-belum-tahu-pasti-kapan-diberangkatkan
http://jatim.tribunnews.com/2022/08/08/mengadu-nasib-ke-luar-negeri-puluhan-calon-tki-asal-blitar-belum-tahu-pasti-kapan-diberangkatkan
http://jatim.tribunnews.com/2022/08/08/mengadu-nasib-ke-luar-negeri-puluhan-calon-tki-asal-blitar-belum-tahu-pasti-kapan-diberangkatkan
http://jatim.tribunnews.com/2022/08/08/mengadu-nasib-ke-luar-negeri-puluhan-calon-tki-asal-blitar-belum-tahu-pasti-kapan-diberangkatkan
http://radarsukabumi.com/nasional/menko-airlangga-ungkap-kunci-keberhasilan-pengembangan-umkm
http://radarsukabumi.com/nasional/menko-airlangga-ungkap-kunci-keberhasilan-pengembangan-umkm
http://radarsukabumi.com/nasional/menko-airlangga-ungkap-kunci-keberhasilan-pengembangan-umkm
http://radarsukabumi.com/nasional/menko-airlangga-ungkap-kunci-keberhasilan-pengembangan-umkm
http://radarsukabumi.com/nasional/menko-airlangga-ungkap-kunci-keberhasilan-pengembangan-umkm
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58. 08 

August 

2022 

Langsung 

disambut Sekda 

Adi, Komisi IX DPR 

RI Gelar Kunker Ke 

Kepri 

Positive Metro Batam Sekda Adi Prihantara dalam sambutan 

pembukanya menyampaikan terimakasih atas 

kehadiran rombongan Komisi IX DPR-RI 

beserta mitra atas kunjungan kerjanya ke 

Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan 

harapan kunjungan yang dilakukan pada hari 

ini akan memberikan manfaat bagi kemajuan 

bagi pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. 

Kepada rombongan Komisi IX DPR-RI, Sekda 

Adi juga secara singkat menjelaskan geografis 

Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari 96 

persen lautan dan hanya menyisakan 4 persen 

daratan. Sekda Adi menjelaskan, Kota Batam 

difokuskan sebagai pusat pengembangan 

hubungan domestik dan internasional, 

pariwisata, industri kedirgantraan, industri 

digital dan kreatif. Gubernur Kepulauan Riau 

yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi 

Kepulauan Riau Adi Prihantara menerima 

Kunjungan Kerja Komisi IX DPR-RI yang 

membidangi Kesehatan, Ketenagakerjaan dan 

Kependudukan di Graha Kepri Lt. 

59. 08 

August 

2022 

Ratusan Pekerja 

Migran Indonesia 

di Kamboja 

Diintimidasi 

Negative Konfrotasi.co Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani 

mengungkapkan, ratusan pekerja migran yang 

mengetahui modus penipuan daring dengan 

target warga negara Indonesia ketika sampai di 

Kamboja telah menolak dipekerjakan oleh 

perusahaan sehingga mendapat intimidasi. 

"Hampir semua mereka mendapatkan 

kekerasan, selain mendapat penyekapan di 

Kamboja," kata Benny saat dikonfirmasi di 

Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin,. Benny 

mengatakan, awalnya para Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) berangkat secara tidak resmi 

karena desakan ekonomi akibat pandemi 

COVID-19. Salah satunya di Kamboja yang 

memikat calon pekerja migran untuk bekerja 

dengan cara menipu. 

60. 08 

August 

2022 

Kepri Jadi 

Destinasi Kunker 

Reses V Masa 

Sidang 2021/2022 

Neutral Aci Kepri Gubernur Kepulauan Riau yang diwakili oleh 

Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Adi 

Prihantara menerima Kunjungan Kerja Komisi 

IX DPR-RI yang membidangi Kesehatan, 

Ketenagakerjaan dan Kependudukan di Graha 

http://www.metrobatam.com/2022/08/langsung-disambut-sekda-adi-komisi-ix-dpr-ri-gelar-kunker-ke-kepri
http://www.metrobatam.com/2022/08/langsung-disambut-sekda-adi-komisi-ix-dpr-ri-gelar-kunker-ke-kepri
http://www.metrobatam.com/2022/08/langsung-disambut-sekda-adi-komisi-ix-dpr-ri-gelar-kunker-ke-kepri
http://www.metrobatam.com/2022/08/langsung-disambut-sekda-adi-komisi-ix-dpr-ri-gelar-kunker-ke-kepri
http://www.metrobatam.com/2022/08/langsung-disambut-sekda-adi-komisi-ix-dpr-ri-gelar-kunker-ke-kepri
http://www.konfrontasi.co/2022/08/ratusan-pekerja-migran-indonesia-di.html
http://www.konfrontasi.co/2022/08/ratusan-pekerja-migran-indonesia-di.html
http://www.konfrontasi.co/2022/08/ratusan-pekerja-migran-indonesia-di.html
http://www.konfrontasi.co/2022/08/ratusan-pekerja-migran-indonesia-di.html
http://www.acikepri.com/2022/08/08/kepri-jadi-destinasi-kunker-reses-v-masa-sidang-2021-2022-komisi-ix-dpr-ri
http://www.acikepri.com/2022/08/08/kepri-jadi-destinasi-kunker-reses-v-masa-sidang-2021-2022-komisi-ix-dpr-ri
http://www.acikepri.com/2022/08/08/kepri-jadi-destinasi-kunker-reses-v-masa-sidang-2021-2022-komisi-ix-dpr-ri
http://www.acikepri.com/2022/08/08/kepri-jadi-destinasi-kunker-reses-v-masa-sidang-2021-2022-komisi-ix-dpr-ri
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Komisi IX DPR RI - 

acikepri.com 

Kepri Lt. Sementara itu Ketua Tim Kunker 

Komisi IX DPR-RI Felly Estelita Runtuwene 

mengatakan tujuan kunjungan kerja kali ini 

adalah dalam rangka melaksanakan kedaulatan 

rakyat dengan dasar kerakyatan yang dipimpin 

oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan perwakilan dimana Dewan 

Perwakilan Rakyat, sesuai dengan pasal 20 (a) 

UUD 1945 diamanatkan untuk 

memperjuangkan dan menyerap aspirasi 

daerah sesusi dengan tuntutan perkembangan 

kehidupan berbangsa dan bernegara. "Pada 

masa reses ke V masa sidang tahun 2021/2022 

ini, Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan 

kerja ke 3 Provinsi, Provinsi Kepulauan Riau, 

Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi 

Papua,"ungkapnya. Sekda Adi Prihantara 

dalam sambutan pembukanya menyampaikan 

terimakasih atas kehadiran rombongan Komisi 

IX DPR-RI beserta mitra atas kunjungan 

kerjanya ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau 

dengan harapan kunjungan yang dilakukan 

pada hari ini akan memberikan manfaat bagi 

kemajuan bagi pembangunan di Provinsi 

Kepulauan Riau. 

61. 08 

August 

2022 

25 Warga IKN Ikuti 

Pelatihan 

Peningkatan 

Kompetensi di 

Medan dan 

Samarinda 

Positive Gerbang Kaltim Sebanyak 25 warga kawasan Ibu Kota Negara 

(IKN) Nusantara akan mengikuti pelatihan 

operator ekskavator dan juru ukur tanah 

(surveyor) di Medan dan Samarinda. "Hari ini 9 

peserta boarding ke Balai Besar Pelatihan 

Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan untuk 

pelatihan surveyor atau juru ukur tanah. 

Kemarin untuk pelatihan ekskavator, 16 orang 

diasramakan selama 35 hari di Balai Pelatihan 

Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda," 

ujar Sekcam Kecamatan Sepaku, Adi Kustaman 

seusai melepas peserta pelatihan di Kantor 

Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, 

Kalimantan Timur, Senin (8/8/2022). Kepala 

BPVP Samarinda Amran menyatakan peserta 

yang mengikuti pelatihan ekskavator di BPVP 

Samarinda akan mendapatkan lisensi 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) atau 

Sertifikat Izin Operator (SIO). 

http://www.acikepri.com/2022/08/08/kepri-jadi-destinasi-kunker-reses-v-masa-sidang-2021-2022-komisi-ix-dpr-ri
http://www.acikepri.com/2022/08/08/kepri-jadi-destinasi-kunker-reses-v-masa-sidang-2021-2022-komisi-ix-dpr-ri
http://www.gerbangkaltim.com/25-warga-ikn-ikuti-pelatihan-peningkatan-kompetensi-di-medan-dan-samarinda
http://www.gerbangkaltim.com/25-warga-ikn-ikuti-pelatihan-peningkatan-kompetensi-di-medan-dan-samarinda
http://www.gerbangkaltim.com/25-warga-ikn-ikuti-pelatihan-peningkatan-kompetensi-di-medan-dan-samarinda
http://www.gerbangkaltim.com/25-warga-ikn-ikuti-pelatihan-peningkatan-kompetensi-di-medan-dan-samarinda
http://www.gerbangkaltim.com/25-warga-ikn-ikuti-pelatihan-peningkatan-kompetensi-di-medan-dan-samarinda
http://www.gerbangkaltim.com/25-warga-ikn-ikuti-pelatihan-peningkatan-kompetensi-di-medan-dan-samarinda
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62. 08 

August 

2022 

Kepri Jadi 

Destinasi Kunker 

Reses V Masa 

Sidang 2021/2022 

Komisi IX DPR RI 

Neutral Warta Rakyat "Pada masa reses ke V masa sidang tahun 

2021/2022 ini, Komisi IX DPR RI melakukan 

kunjungan kerja ke 3 Provinsi, Provinsi 

Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat dan 

Provinsi Papua,"ungkapnya. Gubernur 

Kepulauan Riau yang diwakili oleh Sekretaris 

Daerah Provinsi Kepulauan Riau Adi Prihantara 

menerima Kunjungan Kerja Komisi IX DPR-RI 

yang membidangi Kesehatan, Ketenagakerjaan 

dan Kependudukan di Graha Kepri Lt. 

Sementara itu Ketua Tim Kunker Komisi IX 

DPR-RI Felly Estelita Runtuwene mengatakan 

tujuan kunjungan kerja kali ini adalah dalam 

rangka melaksanakan kedaulatan rakyat 

dengan dasar kerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan 

perwakilan dimana Dewan Perwakilan Rakyat, 

sesuai dengan pasal 20 (a) UUD 1945 

diamanatkan untuk memperjuangkan dan 

menyerap aspirasi daerah sesusi dengan 

tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa 

dan bernegara. Sekda Adi Prihantara dalam 

sambutan pembukanya menyampaikan 

terimakasih atas kehadiran rombongan Komisi 

IX DPR-RI beserta mitra atas kunjungan 

kerjanya ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau 

dengan harapan kunjungan yang dilakukan 

pada hari ini akan memberikan manfaat bagi 

kemajuan bagi pembangunan di Provinsi 

Kepulauan Riau. 

63. 08 

August 

2022 

Pengawasan K3 

dan APD Di PT 

Citra Shipyard Dan 

PT Sinar Cendana 

Diduga Lemah, 

Karyawan 

Pemakai Sepatu 

Rusak Tewas 

Negative Sentral News Com- Terkait insiden lakakerja yang 

menewasakan salah satu karyawan PT Sinar 

Cendana berinisial RM pada tanggal 

(26/7/2022) lalu. Manajemen PT Citra Shipyard 

mengatakan bahwa perusahaan galangan 

kapal itu telah melakukan prosedur K3 kepada 

seluruh karyawan yang bekerja di lokasi 

perusahaan. "Untuk prosedur pengawasan K3 

di PT citra shipyard telah dilaksanakan sesuai 

aturan. Rini pun menyarakan agar 

mengkonfirmasi langsung ke manajemen PT 

Sinar Cendana selaku perusahaan yang 

mempekerjakan korban RM. 

http://wartarakyat.co.id/2022/08/08/kepri-jadi-destinasi-kunker-reses-v-masa-sidang-2021-2022-komisi-ix-dpr-ri
http://wartarakyat.co.id/2022/08/08/kepri-jadi-destinasi-kunker-reses-v-masa-sidang-2021-2022-komisi-ix-dpr-ri
http://wartarakyat.co.id/2022/08/08/kepri-jadi-destinasi-kunker-reses-v-masa-sidang-2021-2022-komisi-ix-dpr-ri
http://wartarakyat.co.id/2022/08/08/kepri-jadi-destinasi-kunker-reses-v-masa-sidang-2021-2022-komisi-ix-dpr-ri
http://wartarakyat.co.id/2022/08/08/kepri-jadi-destinasi-kunker-reses-v-masa-sidang-2021-2022-komisi-ix-dpr-ri
http://sentralnews.com/pengawasan-k3-dan-apd-di-pt-citra-shipyard-dan-pt-sinar-cendana-diduga-lemah-karyawan-pemakai-sepatu-rusak-tewas
http://sentralnews.com/pengawasan-k3-dan-apd-di-pt-citra-shipyard-dan-pt-sinar-cendana-diduga-lemah-karyawan-pemakai-sepatu-rusak-tewas
http://sentralnews.com/pengawasan-k3-dan-apd-di-pt-citra-shipyard-dan-pt-sinar-cendana-diduga-lemah-karyawan-pemakai-sepatu-rusak-tewas
http://sentralnews.com/pengawasan-k3-dan-apd-di-pt-citra-shipyard-dan-pt-sinar-cendana-diduga-lemah-karyawan-pemakai-sepatu-rusak-tewas
http://sentralnews.com/pengawasan-k3-dan-apd-di-pt-citra-shipyard-dan-pt-sinar-cendana-diduga-lemah-karyawan-pemakai-sepatu-rusak-tewas
http://sentralnews.com/pengawasan-k3-dan-apd-di-pt-citra-shipyard-dan-pt-sinar-cendana-diduga-lemah-karyawan-pemakai-sepatu-rusak-tewas
http://sentralnews.com/pengawasan-k3-dan-apd-di-pt-citra-shipyard-dan-pt-sinar-cendana-diduga-lemah-karyawan-pemakai-sepatu-rusak-tewas
http://sentralnews.com/pengawasan-k3-dan-apd-di-pt-citra-shipyard-dan-pt-sinar-cendana-diduga-lemah-karyawan-pemakai-sepatu-rusak-tewas
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64. 08 

August 

2022 

Sekjen Kemnaker: 

Jabatan 

Fungsional Miliki 

Peran Strategis 

Birokrasi 

Pemerintahan 

Positive Pripos Anwar Sanusi dalam sambutannya 

mengatakan, Jabatan Fungsional memiliki 

peran yang strategis di pemerintahan. "Peran 

Jabatan Fungsional ini sangat penting, tatanan 

pekerjaan harus didasarkan pada struktur yang 

kaya, jadi semua merupakan bagian penting 

agar Aparatur SDM dapat menjadi 

profesional,". Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, melantik 294 

Pejabat Fungsional yang terdiri dari 64 

Arsiparis, 3 Analis Kepegawaian, 3 Assesor 

SDM Aparatur 165 Instruktur, 22 Pengantar 

Kerja, 1 Pengawas Ketenagakerjaan, 2 Penguji 

K3, dan 34 Pranata Komputer, di Ruang 

Tridharma Kemnaker Jakarta, Senin 

(8/8/2022). Pelantikan ini dilakukan secara 

hybrid diikuti 56 orang yang hadir langsung 

dan 238 orang hadir virtual. 

65. 08 

August 

2022 

25 Warga IKN Ikuti 

Pelatihan 

Peningkatan 

Kompetensi di 

Medan dan 

Samarinda | 

BusamID From 

Samarinda Untuk 

Indonesia 

Positive Busam.id Balikpapan, Busam.ID- Sebanyak 25 warga 

kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan 

mengikuti pelatihan operator ekskavator dan 

juru ukur tanah (surveyor) di Medan dan 

Samarinda. Kepala BBPVP Samarinda Amran 

mengatakan, peserta yang mengikuti pelatihan 

ekskavator di BPVP Samarinda akan 

mendapatkan lisensi Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) atau Sertifikat Izin 

Operator (SIO). Sementara untuk pelatihan 

surveyor di BBPVP Medan akan mendapatkan 

sertifikasi kompetensi Badan Nasional 

Sertifikasi Profesi (BNSP). Pelatihan ini 

merupakan kelanjutan dari rangkaian Pelatihan 

Berbasis Kompetensi (PBK) Tahap II yang 

dilaksanakan oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan bersama Otorita IKN untuk 

mempersiapkan sumber daya manusia yang 

profesional untuk memenuhi kebutuhan pasar 

tenaga kerja dalam pembangunan IKN 

Nusantara. 

66. 08 

August 

2022 

Jabatan 

Fungsional, 

Memiliki Peran 

Strategis Birokrasi 

Pemerintahan 

Positive Suarakarya.id Jabatan Fungsional memiliki peran yang 

strategis dalam birokrasi pemerintahan. "Peran 

Jabatan Fungsional ini sangat penting, tatanan 

birokrasi harus didasarkan struktur yang kaya 

fungsi. Hal itu, disampaikan Sekjen Anwar 

http://pripos.id/sekjen-kemnaker-jabatan-fungsional-miliki-peran-strategis-birokrasi-pemerintahan
http://pripos.id/sekjen-kemnaker-jabatan-fungsional-miliki-peran-strategis-birokrasi-pemerintahan
http://pripos.id/sekjen-kemnaker-jabatan-fungsional-miliki-peran-strategis-birokrasi-pemerintahan
http://pripos.id/sekjen-kemnaker-jabatan-fungsional-miliki-peran-strategis-birokrasi-pemerintahan
http://pripos.id/sekjen-kemnaker-jabatan-fungsional-miliki-peran-strategis-birokrasi-pemerintahan
http://pripos.id/sekjen-kemnaker-jabatan-fungsional-miliki-peran-strategis-birokrasi-pemerintahan
http://busam.id/25-warga-ikn-ikuti-pelatihan-peningkatan-kompetensi-di-medan-dan-samarinda
http://busam.id/25-warga-ikn-ikuti-pelatihan-peningkatan-kompetensi-di-medan-dan-samarinda
http://busam.id/25-warga-ikn-ikuti-pelatihan-peningkatan-kompetensi-di-medan-dan-samarinda
http://busam.id/25-warga-ikn-ikuti-pelatihan-peningkatan-kompetensi-di-medan-dan-samarinda
http://busam.id/25-warga-ikn-ikuti-pelatihan-peningkatan-kompetensi-di-medan-dan-samarinda
http://busam.id/25-warga-ikn-ikuti-pelatihan-peningkatan-kompetensi-di-medan-dan-samarinda
http://busam.id/25-warga-ikn-ikuti-pelatihan-peningkatan-kompetensi-di-medan-dan-samarinda
http://busam.id/25-warga-ikn-ikuti-pelatihan-peningkatan-kompetensi-di-medan-dan-samarinda
http://busam.id/25-warga-ikn-ikuti-pelatihan-peningkatan-kompetensi-di-medan-dan-samarinda
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604090579/jabatan-fungsional-memiliki-peran-strategis-birokrasi-pemerintahan
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604090579/jabatan-fungsional-memiliki-peran-strategis-birokrasi-pemerintahan
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604090579/jabatan-fungsional-memiliki-peran-strategis-birokrasi-pemerintahan
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604090579/jabatan-fungsional-memiliki-peran-strategis-birokrasi-pemerintahan
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604090579/jabatan-fungsional-memiliki-peran-strategis-birokrasi-pemerintahan
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dalam sambutannya, saat melantik 294 

pejabat pada Jabatan Fungsional, di 

Kementerian Ketenagakerjaan Adanya 

perubahan dalam birokrasi pemerintahan yang 

minim struktur kaya fungsi menunjukkan, 

orientasi kerja pegawai negeri sipil (PNS) 

ditekankan pada profesionalisme dan 

kemandirian, serta tetap bekerja sama untuk 

kemajuan organisasi. 

67. 08 

August 

2022 

Info Terbaru 

Tanggal Cair BSU 

2022 dari 

Kemenaker, Cek di 

Sini dan Ketahui 

Daftar Pekerja 

yang Dapat BLT 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

Berikut info terbaru tanggal cair BSU 2022 dari 

Kemenaker, cek di sini dan ketahui daftar 

pekerja yang dapat BLT subsidi gaji. Bantuan 

Subsidi Upaha atau BSU 2022 masih dinantikan 

penyalurannya oleh para pekerja. Pasalnya, 

Kemenaker telah memastikan bahwa BSU 2022 

akan cair kepada para pekerja yang telah 

memenuhi syarat atau kriteria. Terkait tanggal 

cair BSU 2022 tersebut, Kemenaker 

memberikan info terbaru kepada masyarakat 

tentang penyaluran bantuan dengan besaran 

total Rp1 juta itu. 

68. 08 

August 

2022 

Pemkab Batang 

prioritaskan 

pekerja lokal 

untuk kawasan 

industri 

Positive Antara Jateng Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, 

komitmen memprioritaskan penyiapan tenaga 

kerja lokal dapat bekerja di perusahaan di 

Kawasan Industri Terpadu Batang sebagai 

upaya mengurangi angka pengangguran di 

daerah itu. "Kami telah usulkan pada PT KITB 

agar memprioritaskan pekerja lokal agar 

terserap di perusahaan yang berada di 

kawasan industri terpadu," kata Penjabat 

Bupati Batang Lani Dwi Rejeki di Batang, Senin. 

Apalagi, kata dia, KIT Batang dipilih oleh 

Presiden Joko Widodo menjadi tumpuan 

industri di Indonesia dan memberikan 

kesempatan kerja seluas-luasnya bagi pencari 

kerja. Ia mengatakan pada lima tahun 

mendatang, perusahaan di Kawasan Industri 

Terpadu Batang diperkirakan membutuhkan 

280 ribu tenaga kerja. 

69. 08 

August 

2022 

Selain 

Penyekapan, 

BP2MI Sebut 

Ratusan Pekerja 

Migran Indonesia 

Negative Suara.com Selama di luar negeri, Kementerian Luar Negeri 

bertanggung jawab melindungi PMI melalui 

perwakilan Indonesia di luar negeri, yakni 

Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal 

Republik Indonesia. Setelah PMI yang 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095223695/info-terbaru-tanggal-cair-bsu-2022-dari-kemenaker-cek-di-sini-dan-ketahui-daftar-pekerja-yang-dapat-blt
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095223695/info-terbaru-tanggal-cair-bsu-2022-dari-kemenaker-cek-di-sini-dan-ketahui-daftar-pekerja-yang-dapat-blt
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095223695/info-terbaru-tanggal-cair-bsu-2022-dari-kemenaker-cek-di-sini-dan-ketahui-daftar-pekerja-yang-dapat-blt
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095223695/info-terbaru-tanggal-cair-bsu-2022-dari-kemenaker-cek-di-sini-dan-ketahui-daftar-pekerja-yang-dapat-blt
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095223695/info-terbaru-tanggal-cair-bsu-2022-dari-kemenaker-cek-di-sini-dan-ketahui-daftar-pekerja-yang-dapat-blt
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095223695/info-terbaru-tanggal-cair-bsu-2022-dari-kemenaker-cek-di-sini-dan-ketahui-daftar-pekerja-yang-dapat-blt
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095223695/info-terbaru-tanggal-cair-bsu-2022-dari-kemenaker-cek-di-sini-dan-ketahui-daftar-pekerja-yang-dapat-blt
http://jateng.antaranews.com/berita/459085/pemkab-batang-prioritaskan-pekerja-lokal-untuk-kawasan-industri
http://jateng.antaranews.com/berita/459085/pemkab-batang-prioritaskan-pekerja-lokal-untuk-kawasan-industri
http://jateng.antaranews.com/berita/459085/pemkab-batang-prioritaskan-pekerja-lokal-untuk-kawasan-industri
http://jateng.antaranews.com/berita/459085/pemkab-batang-prioritaskan-pekerja-lokal-untuk-kawasan-industri
http://jateng.antaranews.com/berita/459085/pemkab-batang-prioritaskan-pekerja-lokal-untuk-kawasan-industri
http://jakarta.suara.com/read/2022/08/08/203512/selain-penyekapan-bp2mi-sebut-ratusan-pekerja-migran-indonesia-di-kamboja-dapat-intimidasi
http://jakarta.suara.com/read/2022/08/08/203512/selain-penyekapan-bp2mi-sebut-ratusan-pekerja-migran-indonesia-di-kamboja-dapat-intimidasi
http://jakarta.suara.com/read/2022/08/08/203512/selain-penyekapan-bp2mi-sebut-ratusan-pekerja-migran-indonesia-di-kamboja-dapat-intimidasi
http://jakarta.suara.com/read/2022/08/08/203512/selain-penyekapan-bp2mi-sebut-ratusan-pekerja-migran-indonesia-di-kamboja-dapat-intimidasi
http://jakarta.suara.com/read/2022/08/08/203512/selain-penyekapan-bp2mi-sebut-ratusan-pekerja-migran-indonesia-di-kamboja-dapat-intimidasi
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di Kamboja Dapat 

Intimidasi 

diselamatkan tiba di Indonesia, perlindungan 

warga negara menjadi tanggung jawab BP2MI 

dan kementerian lainnya. Benny mengatakan, 

PMI yang sudah tiba di Indonesia pada Jumat 

(5/8) malam sebanyak 12 orang. "Sore atau 

malam ini kemungkinan sekitar 14 orang lagi 

kembali diberangkatkan KBRI Phnom Penh dari 

Kamboja," katanya. 

70. 08 

August 

2022 

25 Warga 

Kawasan IKN Akan 

Ikut Pelatihan di 

Medan dan 

Samarinda 

Neutral Suaraindonesianew

s 

Sebanyak 25 warga kawasan Ibu Kota Negara 

(IKN) Nusantara akan mengikuti pelatihan 

operator ekskavator dan juru ukur tanah 

(surveyor) di Medan dan Samarinda. "Hari ini 9 

peserta boarding ke Balai Besar Pelatihan 

Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan untuk 

pelatihan surveyor atau juru ukur tanah. 

Kemarin untuk pelatihan ekskavator, 16 orang 

diasramakan selama 35 hari di Balai Pelatihan 

Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda," 

kata Sekretaris Kecamatan Sepaku, Adi 

Kustaman usai melepas peserta pelatihan di 

Kantor Kecamatan Sepaku, Penajam Paser 

Utara, Kalimantan Timur, Senin (08/08). 

Sementara itu, Kepala BPVP Samarinda Amran 

menjelaskan, peserta yang mengikuti pelatihan 

ekskavator di BPVP Samarinda akan 

mendapatkan lisensi Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja. (K3) atau Sertifikat Izin 

Operator (SIO). 

71. 08 

August 

2022 

61 Calon Pekerja 

Migran Asal Kota 

Blitar Tunggu 

Pemberangkatan 

ke Luar Negeri 

Neutral Tribun News 

Malang 

Sebanyak 61 calon Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) asal Kota Blitar masih menunggu 

pemberangkatan ke negara tujuan pada 2022. 

Para PMI asal Kota Blitar itu sudah dua tahun 

tertunda pemberangkatan ke negara tujuan 

dampak pandemi Covid-19. Yang jelas tahun ini 

bisa diberangkatkan," kata Juyanto, Kepala 

Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota 

Blitar kepada SURYAMALANG.COM, Senin 

(8/8/2022). Juyanto mengatakan sebanyak 61 

orang calon PMI asal Kota Blitar itu mendaftar 

kerja ke sejumlah negara antara lain, 

Singapura, Malaysia, dan Polandia. 

http://jakarta.suara.com/read/2022/08/08/203512/selain-penyekapan-bp2mi-sebut-ratusan-pekerja-migran-indonesia-di-kamboja-dapat-intimidasi
http://jakarta.suara.com/read/2022/08/08/203512/selain-penyekapan-bp2mi-sebut-ratusan-pekerja-migran-indonesia-di-kamboja-dapat-intimidasi
http://suaraindonesia-news.com/25-warga-kawasan-ikn-akan-ikut-pelatihan-di-medan-dan-samarinda
http://suaraindonesia-news.com/25-warga-kawasan-ikn-akan-ikut-pelatihan-di-medan-dan-samarinda
http://suaraindonesia-news.com/25-warga-kawasan-ikn-akan-ikut-pelatihan-di-medan-dan-samarinda
http://suaraindonesia-news.com/25-warga-kawasan-ikn-akan-ikut-pelatihan-di-medan-dan-samarinda
http://suaraindonesia-news.com/25-warga-kawasan-ikn-akan-ikut-pelatihan-di-medan-dan-samarinda
http://suryamalang.tribunnews.com/2022/08/08/61-calon-pekerja-migran-asal-kota-blitar-tunggu-pemberangkatan-ke-luar-negeri
http://suryamalang.tribunnews.com/2022/08/08/61-calon-pekerja-migran-asal-kota-blitar-tunggu-pemberangkatan-ke-luar-negeri
http://suryamalang.tribunnews.com/2022/08/08/61-calon-pekerja-migran-asal-kota-blitar-tunggu-pemberangkatan-ke-luar-negeri
http://suryamalang.tribunnews.com/2022/08/08/61-calon-pekerja-migran-asal-kota-blitar-tunggu-pemberangkatan-ke-luar-negeri
http://suryamalang.tribunnews.com/2022/08/08/61-calon-pekerja-migran-asal-kota-blitar-tunggu-pemberangkatan-ke-luar-negeri
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72. 08 

August 

2022 

Komisi IX DPR RI 

Kunjungi Kepri, 

Sekda Paparkan 

Geografis dan 

Karakteristik 

Masing-masing 

Daerah | 

PONTAS.ID 

Neutral Pontas.id Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau 

(Sekdaprov Kepri), Adi Prihantara mewakili 

gubernur menerima Kunjungan Kerja Komisi IX 

DPR-RI yang membidangi Kesehatan, 

Ketenagakerjaan dan Kependudukan di Graha 

Kepri Lt V, Batam, Senin (08/08/2022). Kepri, 

terdiri dari 2 Kota yaitu Kota Tanjungpinang 

dan Batam serta 5 Kabupaten diantaranya 

Bintan, Karimun, Lingga, Natuna dan Anambas. 

Mengawali sambutannya, Adi menyampaikan 

terimakasihnya atas kehadiran rombongan 

Komisi IX DPR-RI beserta mitra atas kunjungan 

kerjanya ke Kota Batam dengan harapan dapat 

memberikan manfaat bagi kemajuan bagi 

pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. 

"Selamat datang di Kepulauan Riau, semoga 

kehadiran Komisi IX DPR-RI membawa 

perubahan yang siginifikan bagi 

pembangunan," ucapnya. 

73. 08 

August 

2022 

Anwar Sanusi: 

Jabatan 

Fungsional Miliki 

Peran Strategis 

Birokrasi 

Pemerintahan 

Positive Pewartasatu.com Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, melantik 294 

Pejabat Fungsional yang terdiri dari 64 

Arsiparis, 3 Analis Kepegawaian, 3 Assesor 

SDM Aparatur 165 Instruktur, 22 Pengantar 

Kerja, 1 Pengawas Ketenagakerjaan, 2 Penguji 

K3, dan 34 Pranata Komputer, di Ruang 

Tridharma Kemnaker Jakarta, Senin 

(8/8/2022). Anwar Sanusi dalam sambutannya 

mengatakan, Jabatan Fungsional memiliki 

peran yang strategis dalam birokrasi 

pemerintahan. "Peran Jabatan Fungsional ini 

sangat penting, tatanan birokrasi harus 

didasarkan struktur yang kaya fungsi, jadi 

saudara semua merupakan bagian penting 

agar SDM Aparatur dapat menjadi 

profesional," katanya. Pelantikan ini dilakukan 

secara hybrid diikuti 56 orang yang hadir 

langsung dan 238 orang hadir virtual. 

74. 08 

August 

2022 

Begini Alur 

Pencairan BSU 

2022, Calon 

Penerima Wajib 

Paham! 

Neutral 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 

http://pontas.id/2022/08/08/komisi-ix-dpr-ri-kunjungi-kepri-sekda-paparkan-geografis-dan-karakteristik-masing-masing-daerah
http://pontas.id/2022/08/08/komisi-ix-dpr-ri-kunjungi-kepri-sekda-paparkan-geografis-dan-karakteristik-masing-masing-daerah
http://pontas.id/2022/08/08/komisi-ix-dpr-ri-kunjungi-kepri-sekda-paparkan-geografis-dan-karakteristik-masing-masing-daerah
http://pontas.id/2022/08/08/komisi-ix-dpr-ri-kunjungi-kepri-sekda-paparkan-geografis-dan-karakteristik-masing-masing-daerah
http://pontas.id/2022/08/08/komisi-ix-dpr-ri-kunjungi-kepri-sekda-paparkan-geografis-dan-karakteristik-masing-masing-daerah
http://pontas.id/2022/08/08/komisi-ix-dpr-ri-kunjungi-kepri-sekda-paparkan-geografis-dan-karakteristik-masing-masing-daerah
http://pontas.id/2022/08/08/komisi-ix-dpr-ri-kunjungi-kepri-sekda-paparkan-geografis-dan-karakteristik-masing-masing-daerah
http://pontas.id/2022/08/08/komisi-ix-dpr-ri-kunjungi-kepri-sekda-paparkan-geografis-dan-karakteristik-masing-masing-daerah
http://pewartasatu.com/anwar-sanusi-jabatan-fungsional-miliki-peran-strategis-birokrasi-pemerintahan
http://pewartasatu.com/anwar-sanusi-jabatan-fungsional-miliki-peran-strategis-birokrasi-pemerintahan
http://pewartasatu.com/anwar-sanusi-jabatan-fungsional-miliki-peran-strategis-birokrasi-pemerintahan
http://pewartasatu.com/anwar-sanusi-jabatan-fungsional-miliki-peran-strategis-birokrasi-pemerintahan
http://pewartasatu.com/anwar-sanusi-jabatan-fungsional-miliki-peran-strategis-birokrasi-pemerintahan
http://pewartasatu.com/anwar-sanusi-jabatan-fungsional-miliki-peran-strategis-birokrasi-pemerintahan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794090852/begini-alur-pencairan-bsu-2022-calon-penerima-wajib-paham
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794090852/begini-alur-pencairan-bsu-2022-calon-penerima-wajib-paham
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794090852/begini-alur-pencairan-bsu-2022-calon-penerima-wajib-paham
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794090852/begini-alur-pencairan-bsu-2022-calon-penerima-wajib-paham
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794090852/begini-alur-pencairan-bsu-2022-calon-penerima-wajib-paham
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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. 

75. 08 

August 

2022 

2 Cara Cek Nama 

Penerima BSU 

2022, Apakah 

Akan Cair Agustus 

2022? 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

Simak, berikut dua cara cek nama penerima 

BSU 2022. Apakah akan cair Agustus 2022? 

Pencairan BSU 2022 hingga saat ini masih terus 

dicari informasi terbarunya oleh masyarakat. 

Namun, hingga kini Menaker Ida Fauziyah 

mengatakan bahwa pencairan BSU 2022 masih 

belum bisa disalurkan karena pihaknya masih 

merampungkan peraturan dan mekanisme 

pencairan yang baru. 

76. 08 

August 

2022 

Sejumlah Pejabat 

Fungsional di 

Kementerian 

Ketenagakerjaan 

Dilantik Secara 

Hybrid 

Positive Priangantimur Sejumlah Pejabat Fungsional di Kementerian 

Ketenagakerjaan melaksanakan pelantikan 

pada Senin, 8 Agustus 2022. Anwar berharap 

dengan dilantiknya Pejabat Fungsional ini 

nantinya akan semakin banyak inovasi dan 

program kegiatan baru untuk mendukung 

produktivitas dan kinerja pegawai Kementerian 

Ketenagakerjaan. Pejabat Fungsional itu 

berjumlah 294 orang yang terdiri dari 64 

Arsiparis, 3 Analis Kepegawaian, 3 Assesor 

SDM Aparatur 165 Instruktur, 22 Pengantar 

Kerja, 1 Pengawas Ketenagakerjaan, 2 Penguji 

K3, dan 34 Pranata Komputer. Mereka dilantik 

langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi di Ruang 

Tridharma Kemnaker, Jakarta. 

77. 08 

August 

2022 

Aktivis Buruh 

Migran Sebut 

Penempatan 250 

PMI di Inggris 

Bersifat Ilegal 

Karena Tanpa 

Lisensi 

Negative Rakyatsumut.com Andy menyebut penempatan 250 PMI tersebut 

illegal lantaran tidak memiliki lisensi yang 

diterbitkan GLAA atau Gangmasters and 

Labour Abuse Authority (GLAA), sebuah badan 

pemerintah Inggris yang bertanggungjawab 

atas perizinan penyedia tenaga kerja dan 

penanganan eksploitasi di sektor pertanian. 

Sebanyak 250 PMI tersebut akan bekerja di 

sektor pertanian musiman di Inggris Raya. 

Aktivis perlindungan buruh migran di Inggris, 

Andy Hall memprotes penempatan pekerja 

migran Indonesia (PMI) yang diberangkatkan 

ke Inggris baru-baru ini. Andy menegaskan, 

pemerintah Inggris mewajibkan semua agensi 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095224396/2-cara-cek-nama-penerima-bsu-2022-apakah-akan-cair-agustus-2022
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095224396/2-cara-cek-nama-penerima-bsu-2022-apakah-akan-cair-agustus-2022
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095224396/2-cara-cek-nama-penerima-bsu-2022-apakah-akan-cair-agustus-2022
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095224396/2-cara-cek-nama-penerima-bsu-2022-apakah-akan-cair-agustus-2022
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095224396/2-cara-cek-nama-penerima-bsu-2022-apakah-akan-cair-agustus-2022
http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1225224338/sejumlah-pejabat-fungsional-di-kementerian-ketenagakerjaan-dilantik-secara-hybrid
http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1225224338/sejumlah-pejabat-fungsional-di-kementerian-ketenagakerjaan-dilantik-secara-hybrid
http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1225224338/sejumlah-pejabat-fungsional-di-kementerian-ketenagakerjaan-dilantik-secara-hybrid
http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1225224338/sejumlah-pejabat-fungsional-di-kementerian-ketenagakerjaan-dilantik-secara-hybrid
http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1225224338/sejumlah-pejabat-fungsional-di-kementerian-ketenagakerjaan-dilantik-secara-hybrid
http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1225224338/sejumlah-pejabat-fungsional-di-kementerian-ketenagakerjaan-dilantik-secara-hybrid
http://rakyatsumut.com/2022/08/08/aktivis-buruh-migran-sebut-penempatan-250-pmi-di-inggris-bersifat-ilegal-karena-tanpa-lisensi
http://rakyatsumut.com/2022/08/08/aktivis-buruh-migran-sebut-penempatan-250-pmi-di-inggris-bersifat-ilegal-karena-tanpa-lisensi
http://rakyatsumut.com/2022/08/08/aktivis-buruh-migran-sebut-penempatan-250-pmi-di-inggris-bersifat-ilegal-karena-tanpa-lisensi
http://rakyatsumut.com/2022/08/08/aktivis-buruh-migran-sebut-penempatan-250-pmi-di-inggris-bersifat-ilegal-karena-tanpa-lisensi
http://rakyatsumut.com/2022/08/08/aktivis-buruh-migran-sebut-penempatan-250-pmi-di-inggris-bersifat-ilegal-karena-tanpa-lisensi
http://rakyatsumut.com/2022/08/08/aktivis-buruh-migran-sebut-penempatan-250-pmi-di-inggris-bersifat-ilegal-karena-tanpa-lisensi
http://rakyatsumut.com/2022/08/08/aktivis-buruh-migran-sebut-penempatan-250-pmi-di-inggris-bersifat-ilegal-karena-tanpa-lisensi
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penyedia tenaga kerja untuk memiliki lisensi 

dengan GLAA. 

78. 08 

August 

2022 

Gelar Pelatihan 

Pengelasan, 

Karang Taruna 

Tunas Mekar 

Gerem Turunkan 

Balai Besar hingga 

Perusahaan Andal 

Positive Banten Raya Tak Hanya itu, Karang Taruna Tunas Mekar 

Gerem juga bekerja sama dengan PT Vopak 

Indonesia melakukan kerjasama dalam 

pelatihan ketenagakerjaan. Pelatihan 

pengelasan yang digelat Karang Taruna Tunas 

Mekar Gerem ini menyasar pemuda di 

Kelurahan Gerem yang belum mendapatkan 

pekerjaan. Ketua Karang Taruna Tunas Mekar 

Gerem, Muhammad Nai mengatakan, 

kerjasama dengan BPVP Serang di bawah 

naungan Kementerian Tenaga Kerja 

(Kemenaker) RI dan PT Vopak Indonesia 

dilakukan dalam pelatihan ketenagakerjaan. 

"Kami kerjasama dengan BPVP dan Vopak 

membuka pelatihan atau BLK (Balai Latihan 

Kerja) yang diinisiasi Karang Taruna Tunas 

Mekar Gerem," ujarnya. 

79. 08 

August 

2022 

Kepri Jadi 

Destinasi Kunker 

Reses V Masa 

Sidang 2021/2022 

Komisi IX DPR RI 

Neutral Diskominfo Kepri "Pada masa reses ke V masa sidang tahun 

2021/2022 ini, Komisi IX DPR RI melakukan 

kunjungan kerja ke 3 Provinsi, Provinsi 

Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat dan 

Provinsi Papua,"ungkapnya. Gubernur 

Kepulauan Riau yang diwakili oleh Sekretaris 

Daerah Provinsi Kepulauan Riau Adi Prihantara 

menerima Kunjungan Kerja Komisi IX DPR-RI 

yang membidangi Kesehatan, Ketenagakerjaan 

dan Kependudukan di Graha Kepri Lt. 

Sementara itu Ketua Tim Kunker Komisi IX 

DPR-RI Felly Estelita Runtuwene mengatakan 

tujuan kunjungan kerja kali ini adalah dalam 

rangka melaksanakan kedaulatan rakyat 

dengan dasar kerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan 

perwakilan dimana Dewan Perwakilan Rakyat, 

sesuai dengan pasal 20 (a) UUD 1945 

diamanatkan untuk memperjuangkan dan 

menyerap aspirasi daerah sesusi dengan 

tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa 

dan bernegara. Sekda Adi Prihantara dalam 

sambutan pembukanya menyampaikan 

terimakasih atas kehadiran rombongan Komisi 

IX DPR-RI beserta mitra atas kunjungan 

http://www.bantenraya.com/nasional/pr-1274091578/gelar-pelatihan-pengelasan-karang-taruna-tunas-mekar-gerem-turunkan-balai-besar-hingga-perusahaan-andal
http://www.bantenraya.com/nasional/pr-1274091578/gelar-pelatihan-pengelasan-karang-taruna-tunas-mekar-gerem-turunkan-balai-besar-hingga-perusahaan-andal
http://www.bantenraya.com/nasional/pr-1274091578/gelar-pelatihan-pengelasan-karang-taruna-tunas-mekar-gerem-turunkan-balai-besar-hingga-perusahaan-andal
http://www.bantenraya.com/nasional/pr-1274091578/gelar-pelatihan-pengelasan-karang-taruna-tunas-mekar-gerem-turunkan-balai-besar-hingga-perusahaan-andal
http://www.bantenraya.com/nasional/pr-1274091578/gelar-pelatihan-pengelasan-karang-taruna-tunas-mekar-gerem-turunkan-balai-besar-hingga-perusahaan-andal
http://www.bantenraya.com/nasional/pr-1274091578/gelar-pelatihan-pengelasan-karang-taruna-tunas-mekar-gerem-turunkan-balai-besar-hingga-perusahaan-andal
http://www.bantenraya.com/nasional/pr-1274091578/gelar-pelatihan-pengelasan-karang-taruna-tunas-mekar-gerem-turunkan-balai-besar-hingga-perusahaan-andal
http://kominfo.kepriprov.go.id/Welcome/detailBerita/4478
http://kominfo.kepriprov.go.id/Welcome/detailBerita/4478
http://kominfo.kepriprov.go.id/Welcome/detailBerita/4478
http://kominfo.kepriprov.go.id/Welcome/detailBerita/4478
http://kominfo.kepriprov.go.id/Welcome/detailBerita/4478
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kerjanya ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau 

dengan harapan kunjungan yang dilakukan 

pada hari ini akan memberikan manfaat bagi 

kemajuan bagi pembangunan di Provinsi 

Kepulauan Riau. 

80. 08 

August 

2022 

Kepri Jadi 

Destinasi Kunker 

Reses V Masa 

Sidang 2021/2022 

Komisi IX DPR RI 

Neutral Media Trias "Pada masa reses ke V masa sidang tahun 

2021/2022 ini, Komisi IX DPR RI melakukan 

kunjungan kerja ke 3 Provinsi, Provinsi 

Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat dan 

Provinsi Papua,"ungkapnya. Gubernur 

Kepulauan Riau yang diwakili oleh Sekretaris 

Daerah Provinsi Kepulauan Riau Adi Prihantara 

menerima Kunjungan Kerja Komisi IX DPR-RI 

yang membidangi Kesehatan, Ketenagakerjaan 

dan Kependudukan di Graha Kepri Lt. 

Sementara itu Ketua Tim Kunker Komisi IX 

DPR-RI Felly Estelita Runtuwene mengatakan 

tujuan kunjungan kerja kali ini adalah dalam 

rangka melaksanakan kedaulatan rakyat 

dengan dasar kerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan 

perwakilan dimana Dewan Perwakilan Rakyat, 

sesuai dengan pasal 20 (a) UUD 1945 

diamanatkan untuk memperjuangkan dan 

menyerap aspirasi daerah sesusi dengan 

tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa 

dan bernegara. Sekda Adi Prihantara dalam 

sambutan pembukanya menyampaikan 

terimakasih atas kehadiran rombongan Komisi 

IX DPR-RI beserta mitra atas kunjungan 

kerjanya ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau 

dengan harapan kunjungan yang dilakukan 

pada hari ini akan memberikan manfaat bagi 

kemajuan bagi pembangunan di Provinsi 

Kepulauan Riau. 

81. 08 

August 

2022 

Tembus Lewat 

Jalur 'Tikus', 

BP3MI Nunukan 

Sebut Masih Ada 

Calon PMI Masuk 

ke Malaysia 

Secara Ilegal 

Negative Tribun Kaltara Kepala BP3MI Nunukan, Kombes Pol F Jaya 

Ginting mengatakan pihaknya akan terus 

melakukan upaya pencegahan masuknya calon 

PMI ke Malaysia melalui kerjasama dengan 

TNI-Polri di perbatasan.  

http://mediatrias.com/kepri-jadi-destinasi-kunker-reses-v-masa-sidang-2021-2022-komisi-ix-dpr-ri
http://mediatrias.com/kepri-jadi-destinasi-kunker-reses-v-masa-sidang-2021-2022-komisi-ix-dpr-ri
http://mediatrias.com/kepri-jadi-destinasi-kunker-reses-v-masa-sidang-2021-2022-komisi-ix-dpr-ri
http://mediatrias.com/kepri-jadi-destinasi-kunker-reses-v-masa-sidang-2021-2022-komisi-ix-dpr-ri
http://mediatrias.com/kepri-jadi-destinasi-kunker-reses-v-masa-sidang-2021-2022-komisi-ix-dpr-ri
http://kaltara.tribunnews.com/2022/08/08/tembus-lewat-jalur-tikus-bp3mi-nunukan-sebut-masih-ada-calon-pmi-masuk-ke-malaysia-secara-ilegal
http://kaltara.tribunnews.com/2022/08/08/tembus-lewat-jalur-tikus-bp3mi-nunukan-sebut-masih-ada-calon-pmi-masuk-ke-malaysia-secara-ilegal
http://kaltara.tribunnews.com/2022/08/08/tembus-lewat-jalur-tikus-bp3mi-nunukan-sebut-masih-ada-calon-pmi-masuk-ke-malaysia-secara-ilegal
http://kaltara.tribunnews.com/2022/08/08/tembus-lewat-jalur-tikus-bp3mi-nunukan-sebut-masih-ada-calon-pmi-masuk-ke-malaysia-secara-ilegal
http://kaltara.tribunnews.com/2022/08/08/tembus-lewat-jalur-tikus-bp3mi-nunukan-sebut-masih-ada-calon-pmi-masuk-ke-malaysia-secara-ilegal
http://kaltara.tribunnews.com/2022/08/08/tembus-lewat-jalur-tikus-bp3mi-nunukan-sebut-masih-ada-calon-pmi-masuk-ke-malaysia-secara-ilegal
http://kaltara.tribunnews.com/2022/08/08/tembus-lewat-jalur-tikus-bp3mi-nunukan-sebut-masih-ada-calon-pmi-masuk-ke-malaysia-secara-ilegal
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82. 08 

August 

2022 

Warga IKN Ikuti 

Pelatihan 

Peningkatan 

Kompetensi di 

Medan dan 

Samarinda 

Positive Infoindonesia.id SEPAKU- Sebanyak 25 warga kawasan Ibu Kota 

Negara (IKN) Nusantara akan mengikuti 

pelatihan operator ekskavator dan juru ukur 

tanah (surveyor) di Medan dan Samarinda. 

"Hari ini 9 peserta boarding ke Balai Besar 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) 

Medan untuk pelatihan surveyor atau juru 

ukur tanah. Kemarin untuk pelatihan 

ekskavator, 16 orang diasramakan selama 35 

hari di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 

(BPVP) Samarinda," kata Adi Kustaman usai 

melepas peserta pelatihan di Kantor 

Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, 

Kalimantan Timur, Senin (8/8/2022). Kepala 

BPVP Samarinda, Amran menyatakan, peserta 

yang mengikuti pelatihan ekskavator di BPVP 

Samarinda akan mendapatkan lisensi 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) atau 

Sertifikat Izin Operator (SIO). 

83. 08 

August 

2022 

Komisi IX DPR RI 

Kunker ke Provinsi 

Kepri, Ini Harapan 

Sekda 

Neutral Netkepri.com Sekda Adi Prihantara dalam sambutan 

pembukanya menyampaikan terimakasih atas 

kehadiran rombongan Komisi IX DPR-RI 

beserta mitra atas kunjungan kerjanya ke 

Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan 

harapan kunjungan yang dilakukan pada hari 

ini akan memberikan manfaat bagi kemajuan 

bagi pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. 

Kepada rombongan Komisi IX DPR-RI, Sekda 

Adi juga secara singkat menjelaskan geografis 

Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari 96 

persen lautan dan hanya menyisakan 4 persen 

daratan. Sekda Adi menjelaskan, Kota Batam 

difokuskan sebagai pusat pengembangan 

hubungan domestik dan internasional, 

pariwisata, industri kedirgantraan, industri 

digital dan kreatif. Batam, Netkepri. 

84. 08 

August 

2022 

Pengiriman 42 

CPMI Ilegal Tujuan 

Timur Tengah 

Berhasil 

Digagalkan 

Positive Infoindonesia.id LOMBOK TENGAH- Kementerian 

Ketenagakerjaan berhasil menggagalkan 

pengiriman 42 Calon Pekerja Migran Indonesia 

(CPMI) ilegal asal Nusa Tenggara Barat dengan 

tujuan Timur Tengah. Roy mengatakan bahwa 

morotarium CPMI untuk sektor domestik (PRT) 

tujuan Timur Tengah belum dibuka kembali. 

Dia menjelaskan, dari 82 CPMI yang berhasil 

http://www.infoindonesia.id/read/2022/08/08/17775/warga-ikn-ikuti-pelatihan-peningkatan-kompetensi-di-medan-dan-samarinda
http://www.infoindonesia.id/read/2022/08/08/17775/warga-ikn-ikuti-pelatihan-peningkatan-kompetensi-di-medan-dan-samarinda
http://www.infoindonesia.id/read/2022/08/08/17775/warga-ikn-ikuti-pelatihan-peningkatan-kompetensi-di-medan-dan-samarinda
http://www.infoindonesia.id/read/2022/08/08/17775/warga-ikn-ikuti-pelatihan-peningkatan-kompetensi-di-medan-dan-samarinda
http://www.infoindonesia.id/read/2022/08/08/17775/warga-ikn-ikuti-pelatihan-peningkatan-kompetensi-di-medan-dan-samarinda
http://www.infoindonesia.id/read/2022/08/08/17775/warga-ikn-ikuti-pelatihan-peningkatan-kompetensi-di-medan-dan-samarinda
http://netkepri.com/2022/08/komisi-ix-dpr-ri-kunker-ke-provinsi-kepri-ini-harapan-sekda
http://netkepri.com/2022/08/komisi-ix-dpr-ri-kunker-ke-provinsi-kepri-ini-harapan-sekda
http://netkepri.com/2022/08/komisi-ix-dpr-ri-kunker-ke-provinsi-kepri-ini-harapan-sekda
http://netkepri.com/2022/08/komisi-ix-dpr-ri-kunker-ke-provinsi-kepri-ini-harapan-sekda
http://www.infoindonesia.id/read/2022/08/08/17777/pengiriman-42-cpmi-ilegal-tujuan-timur-tengah-berhasil-digagalkan
http://www.infoindonesia.id/read/2022/08/08/17777/pengiriman-42-cpmi-ilegal-tujuan-timur-tengah-berhasil-digagalkan
http://www.infoindonesia.id/read/2022/08/08/17777/pengiriman-42-cpmi-ilegal-tujuan-timur-tengah-berhasil-digagalkan
http://www.infoindonesia.id/read/2022/08/08/17777/pengiriman-42-cpmi-ilegal-tujuan-timur-tengah-berhasil-digagalkan
http://www.infoindonesia.id/read/2022/08/08/17777/pengiriman-42-cpmi-ilegal-tujuan-timur-tengah-berhasil-digagalkan


 

40 

 

diamankan sebanyak 42 orang, sedangkan 40 

lainnya dikabarkan telah berangkat menuju 

Timur Tengah. "Semoga kami segera mendapat 

laporan dari pihak terkait untuk memulangkan 

40 CPMI ilegal yang telah berangkat menuju 

Timur Tengah. 

85. 08 

August 

2022 

Pekerja Migran 

Indonesia di Dubai 

dan Kamboja 

Alami Penyiksaan 

Negative Asiatoday.id Di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), seorang 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Cianjur 

atas nama Neni Aptiani (41) mengalami tindak 

kekerasan oleh majikan tempatnya bekerja. 

Sementara itu, Ketua Asosiasi Tenaga Kerja 

Indonesia Raya Pembaharuan (Astakira) 

Cianjur, Ali Hildan, mengatakan pihaknya juga 

mendapat laporan dan permintaan bantuan 

dari pihak keluarga untuk memulangkan 

korban yang mendapat siraman bubur panas 

dari majikan tempatnya bekerja di Dubai. 

86. 09 

August 

2022 

Komisi IX DPR RI 

Kunker Reses V ke 

Kepulauan Riau 

Neutral Mj News - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) diwakili 

oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan 

Riau, Adi Prihantara menerima Kunjungan 

Kerja Komisi IX DPR-RI yang membidangi 

Kesehatan, Ketenagakerjaan dan 

Kependudukan di Graha Kepri Lt. Sekda Adi 

Prihantara dalam sambutan pembukanya 

menyampaikan terimakasih atas kehadiran 

rombongan Komisi IX DPR-RI beserta mitra 

atas kunjungan kerjanya ke Batam, Provinsi 

Kepulauan Riau dengan harapan kunjungan 

yang dilakukan pada hari ini akan memberikan 

manfaat bagi kemajuan bagi pembangunan di 

Provinsi Kepulauan Riau. 

87. 09 

August 

2022 

SAH Minta Jangan 

Ada Lagi 

Keberangkatan 

PMI ke Luar 

Negeri yang Tidak 

Prosedural - 

BERITAJAMBI.CO 

Negative Beritajambi.co Provinsi Jambi menyumbang Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) cukup besar. H. A.R. Sutan Adil 

Hendra, MM kepada mitra kerjanya Badan 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 

(BP2MI) di Jambi (8/8) kemarin. Dikatakan 

Bapak Beasiswa Jambi ini, penguatan 

perlindungan PMI harus ditekankan pada 

proses sebelum penempatan CPMI melalui 

peningkatan peran desa, yang juga telah 

bekerjasama dengan Kementerian 

Ketenagakerjaan dalam pembentukan Desa 

http://asiatoday.id/read/pekerja-migran-indonesia-di-dubai-dan-kamboja-alami-penyiksaan
http://asiatoday.id/read/pekerja-migran-indonesia-di-dubai-dan-kamboja-alami-penyiksaan
http://asiatoday.id/read/pekerja-migran-indonesia-di-dubai-dan-kamboja-alami-penyiksaan
http://asiatoday.id/read/pekerja-migran-indonesia-di-dubai-dan-kamboja-alami-penyiksaan
http://www.mjnews.id/2022/08/komisi-ix-dpr-ri-kunker-reses-v-ke.html
http://www.mjnews.id/2022/08/komisi-ix-dpr-ri-kunker-reses-v-ke.html
http://www.mjnews.id/2022/08/komisi-ix-dpr-ri-kunker-reses-v-ke.html
http://beritajambi.co/read/2022/08/09/15777/sah-minta-jangan-ada-lagi-keberangkatan-pmi-ke-luar-negeri-yang-tidak-prosedural
http://beritajambi.co/read/2022/08/09/15777/sah-minta-jangan-ada-lagi-keberangkatan-pmi-ke-luar-negeri-yang-tidak-prosedural
http://beritajambi.co/read/2022/08/09/15777/sah-minta-jangan-ada-lagi-keberangkatan-pmi-ke-luar-negeri-yang-tidak-prosedural
http://beritajambi.co/read/2022/08/09/15777/sah-minta-jangan-ada-lagi-keberangkatan-pmi-ke-luar-negeri-yang-tidak-prosedural
http://beritajambi.co/read/2022/08/09/15777/sah-minta-jangan-ada-lagi-keberangkatan-pmi-ke-luar-negeri-yang-tidak-prosedural
http://beritajambi.co/read/2022/08/09/15777/sah-minta-jangan-ada-lagi-keberangkatan-pmi-ke-luar-negeri-yang-tidak-prosedural
http://beritajambi.co/read/2022/08/09/15777/sah-minta-jangan-ada-lagi-keberangkatan-pmi-ke-luar-negeri-yang-tidak-prosedural
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Migran Produktif (Desmigratif). Namun mereka 

perlu diedukasi. 

88. 09 

August 

2022 

Terungkap! 

Penyebab 

Bantuan Subsidi 

Gaji BPJS 

Ketenagakerjaan 

Tak Cair Lagi 

Negative Tribun News 

Pontianak 

Kabar terbaru soal Bantuan Subsidi Gaji BPJS 

Ketenagakerjaan yang tak kunjung cair hingga 

saat ini. Pencairan Bantuan Subsidi Upah atau 

BSU 2022 tersebut dinanti-nantikan para 

pekerja karena janji pemerintah yang akan 

mencairkan kembali Bantuan Subsidi Gaji BPJS 

Ketenagakerjaan itu. Janji pemerintah 

sebelumnya terkait Subsidi Gaji akan 

melakukan pencairan BSU 2022 sejak Lebaran 

Idul Fitri 2022. Nasib Bantuan Subsidi Gaji 

senilai Rp 1 juta yang diberikan kepada para 

pekerja dengan Gaji bawah Rp 3,5 juta hingga 

saat masih digantung pemerintah. 

89. 09 

August 

2022 

Kepri Jadi 

Destinasi Kunker 

Reses V Masa 

Sidang 2021/2022 

Komisi IX DPR RI 

Neutral Kabar Batam "Pada masa reses ke V masa sidang tahun 

2021/2022 ini, Komisi IX DPR RI melakukan 

kunjungan kerja ke 3 Provinsi, Provinsi 

Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat dan 

Provinsi Papua,"ungkapnya. Sekretaris Daerah 

Provinsi Kepulauan Riau Adi Prihantara 

menerima Kunjungan Kerja Komisi IX DPR-RI 

yang membidangi Kesehatan, Ketenagakerjaan 

dan Kependudukan di Graha Kepri Lt. 

90. 09 

August 

2022 

Kepri Jadi 

Destinasi Kunker 

Reses V Masa 

Sidang 2021 - 

2022 Komisi IX 

DPR RI 

Neutral Bualbual.com Gubernur Kepulauan Riau yang diwakili oleh 

Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Adi 

Prihantara menerima Kunjungan Kerja Komisi 

IX DPR-RI yang membidangi Kesehatan, 

Ketenagakerjaan dan Kependudukan di Graha 

Kepri Lt V, Batam, Senin (08/08). "Pada masa 

reses ke V masa sidang tahun 2021/2022 ini, 

Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke 

3 Provinsi, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi 

Kalimantan Barat dan Provinsi 

Papua,"ungkapnya. 

91. 09 

August 

2022 

Kepri Jadi 

Destinasi Kunker 

Reses V Masa 

Sidang 2021/2022 

Komisi IX DPR RI 

Neutral Kata Siber "Pada masa reses ke V masa sidang tahun 

2021/2022 ini, Komisi IX DPR RI melakukan 

kunjungan kerja ke 3 Provinsi, Provinsi 

Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat dan 

Provinsi Papua,"ungkapnya. KEPRI- Gubernur 

Kepulauan Riau yang diwakili oleh Sekretaris 

Daerah Provinsi Kepulauan Riau Adi Prihantara 

menerima Kunjungan Kerja Komisi IX DPR-RI 

http://pontianak.tribunnews.com/2022/08/09/terungkap-penyebab-bantuan-subsidi-gaji-bpjs-ketenagakerjaan-tak-cair-lagi
http://pontianak.tribunnews.com/2022/08/09/terungkap-penyebab-bantuan-subsidi-gaji-bpjs-ketenagakerjaan-tak-cair-lagi
http://pontianak.tribunnews.com/2022/08/09/terungkap-penyebab-bantuan-subsidi-gaji-bpjs-ketenagakerjaan-tak-cair-lagi
http://pontianak.tribunnews.com/2022/08/09/terungkap-penyebab-bantuan-subsidi-gaji-bpjs-ketenagakerjaan-tak-cair-lagi
http://pontianak.tribunnews.com/2022/08/09/terungkap-penyebab-bantuan-subsidi-gaji-bpjs-ketenagakerjaan-tak-cair-lagi
http://pontianak.tribunnews.com/2022/08/09/terungkap-penyebab-bantuan-subsidi-gaji-bpjs-ketenagakerjaan-tak-cair-lagi
http://kabarbatam.com/kepri-jadi-destinasi-kunker-reses-v-masa-sidang-2021-2022-komisi-ix-dpr-ri
http://kabarbatam.com/kepri-jadi-destinasi-kunker-reses-v-masa-sidang-2021-2022-komisi-ix-dpr-ri
http://kabarbatam.com/kepri-jadi-destinasi-kunker-reses-v-masa-sidang-2021-2022-komisi-ix-dpr-ri
http://kabarbatam.com/kepri-jadi-destinasi-kunker-reses-v-masa-sidang-2021-2022-komisi-ix-dpr-ri
http://kabarbatam.com/kepri-jadi-destinasi-kunker-reses-v-masa-sidang-2021-2022-komisi-ix-dpr-ri
http://www.bualbual.com/2022/08/09/kepri-jadi-destinasi-kunker-reses-v-masa-sidang-2021--2022-komisi-ix-dpr-ri
http://www.bualbual.com/2022/08/09/kepri-jadi-destinasi-kunker-reses-v-masa-sidang-2021--2022-komisi-ix-dpr-ri
http://www.bualbual.com/2022/08/09/kepri-jadi-destinasi-kunker-reses-v-masa-sidang-2021--2022-komisi-ix-dpr-ri
http://www.bualbual.com/2022/08/09/kepri-jadi-destinasi-kunker-reses-v-masa-sidang-2021--2022-komisi-ix-dpr-ri
http://www.bualbual.com/2022/08/09/kepri-jadi-destinasi-kunker-reses-v-masa-sidang-2021--2022-komisi-ix-dpr-ri
http://www.bualbual.com/2022/08/09/kepri-jadi-destinasi-kunker-reses-v-masa-sidang-2021--2022-komisi-ix-dpr-ri
http://katasiber.id/2022/08/09/kepri-jadi-destinasi-kunker-reses-v-masa-sidang-2021-2022-komisi-ix-dpr-ri
http://katasiber.id/2022/08/09/kepri-jadi-destinasi-kunker-reses-v-masa-sidang-2021-2022-komisi-ix-dpr-ri
http://katasiber.id/2022/08/09/kepri-jadi-destinasi-kunker-reses-v-masa-sidang-2021-2022-komisi-ix-dpr-ri
http://katasiber.id/2022/08/09/kepri-jadi-destinasi-kunker-reses-v-masa-sidang-2021-2022-komisi-ix-dpr-ri
http://katasiber.id/2022/08/09/kepri-jadi-destinasi-kunker-reses-v-masa-sidang-2021-2022-komisi-ix-dpr-ri
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yang membidangi Kesehatan, Ketenagakerjaan 

dan Kependudukan di Graha Kepri Lt. 

92. 09 

August 

2022 

BSU BLT Subsidi 

Gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 

2022 Rp1 Juta Cair 

Sebelum 17 

Agustus? Klik 2 

Link Ini 

Positive Ayo Surabaya BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 

2022 Rp1 juta cair sebelum 17 Agustus? 

Namun bantuan subsidi upah atau BSU BLT 

subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 

juta blm juga cair. Lantas kapan BSU BLT 

subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 

juta cair? Informasi sebelumnya menyebutkan 

BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 

2022 Rp1 juta bakal cair April sebelum lebaran 

Idul Fitri, kenyataannya hingga masuk minggu 

kedua Agustus, belum ada kabar lanjutan dari 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). 

93. 09 

August 

2022 

Sekjen Kemnaker: 

Jabatan 

Fungsional Miliki 

Peran Strategis 

Birokrasi 

Pemerintahan 

Positive Bisnistoday.co.id Anwar Sanusi dalam sambutannya 

mengatakan, Jabatan Fungsional memiliki 

peran yang strategis dalam birokrasi 

pemerintahan. "Peran Jabatan Fungsional ini 

sangat penting, tatanan birokrasi harus 

didasarkan struktur yang kaya fungsi, jadi 

saudara semua merupakan bagian penting 

agar SDM Aparatur dapat menjadi 

profesional," katanya. 

94. 09 

August 

2022 

Kepri Jadi 

Destinasi Kunker 

Reses V Masa 

Sidang 2021/2022 

Komisi IX DPR RI 

Neutral Onlinekoe "Pada masa reses ke V masa sidang tahun 

2021/2022 ini, Komisi IX DPR RI melakukan 

kunjungan kerja ke 3 Provinsi, Provinsi 

Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat dan 

Provinsi Papua,"ungkapnya. Gubernur 

Kepulauan Riau yang diwakili oleh Sekretaris 

Daerah Provinsi Kepulauan Riau Adi Prihantara 

menerima Kunjungan Kerja Komisi IX DPR-RI 

yang membidangi Kesehatan, Ketenagakerjaan 

dan Kependudukan di Graha Kepri Lt. 

95. 09 

August 

2022 

Anwar Sanusi: 

Jabatan 

Fungsional Miliki 

Peran Strategis 

Birokrasi 

Pemerintahan - 

Dobrak 

Positive Dobrak.co Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi, 

melantik 294 Pejabat Fungsional yang terdiri 

dari 64 Arsiparis, 3 Analis Kepegawaian, 3 

Assesor SDM Aparatur 165 Instruktur, 22 

Pengantar Kerja, 1 Pengawas Ketenagakerjaan, 

2 Penguji K3, dan 34 Pranata Komputer, di 

Ruang Tridharma Kemnaker Jakarta, Senin 

(8/8/2022). 

http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784093201/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta-cair-sebelum-17-agustus-klik-2-link-ini
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784093201/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta-cair-sebelum-17-agustus-klik-2-link-ini
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784093201/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta-cair-sebelum-17-agustus-klik-2-link-ini
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784093201/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta-cair-sebelum-17-agustus-klik-2-link-ini
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784093201/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta-cair-sebelum-17-agustus-klik-2-link-ini
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784093201/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta-cair-sebelum-17-agustus-klik-2-link-ini
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784093201/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta-cair-sebelum-17-agustus-klik-2-link-ini
http://bisnistoday.co.id/sekjen-kemnaker-jabatan-fungsional-miliki-peran-strategis-birokrasi-pemerintahan
http://bisnistoday.co.id/sekjen-kemnaker-jabatan-fungsional-miliki-peran-strategis-birokrasi-pemerintahan
http://bisnistoday.co.id/sekjen-kemnaker-jabatan-fungsional-miliki-peran-strategis-birokrasi-pemerintahan
http://bisnistoday.co.id/sekjen-kemnaker-jabatan-fungsional-miliki-peran-strategis-birokrasi-pemerintahan
http://bisnistoday.co.id/sekjen-kemnaker-jabatan-fungsional-miliki-peran-strategis-birokrasi-pemerintahan
http://bisnistoday.co.id/sekjen-kemnaker-jabatan-fungsional-miliki-peran-strategis-birokrasi-pemerintahan
http://onlinekoe.com/kepri-jadi-destinasi-kunker-reses-v-masa-sidang-2021-2022-komisi-ix-dpr-ri
http://onlinekoe.com/kepri-jadi-destinasi-kunker-reses-v-masa-sidang-2021-2022-komisi-ix-dpr-ri
http://onlinekoe.com/kepri-jadi-destinasi-kunker-reses-v-masa-sidang-2021-2022-komisi-ix-dpr-ri
http://onlinekoe.com/kepri-jadi-destinasi-kunker-reses-v-masa-sidang-2021-2022-komisi-ix-dpr-ri
http://onlinekoe.com/kepri-jadi-destinasi-kunker-reses-v-masa-sidang-2021-2022-komisi-ix-dpr-ri
http://www.dobrak.co/news/pr-934093693/anwar-sanusi-jabatan-fungsional-miliki-peran-strategis-birokrasi-pemerintahan
http://www.dobrak.co/news/pr-934093693/anwar-sanusi-jabatan-fungsional-miliki-peran-strategis-birokrasi-pemerintahan
http://www.dobrak.co/news/pr-934093693/anwar-sanusi-jabatan-fungsional-miliki-peran-strategis-birokrasi-pemerintahan
http://www.dobrak.co/news/pr-934093693/anwar-sanusi-jabatan-fungsional-miliki-peran-strategis-birokrasi-pemerintahan
http://www.dobrak.co/news/pr-934093693/anwar-sanusi-jabatan-fungsional-miliki-peran-strategis-birokrasi-pemerintahan
http://www.dobrak.co/news/pr-934093693/anwar-sanusi-jabatan-fungsional-miliki-peran-strategis-birokrasi-pemerintahan
http://www.dobrak.co/news/pr-934093693/anwar-sanusi-jabatan-fungsional-miliki-peran-strategis-birokrasi-pemerintahan
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96. 09 

August 

2022 

BSU 2022 Segera 

Cair? Login 

bsu.bpjsketenagak

erjaan.go.id untuk 

Cek Penerima BLT 

Subsidi Gaji Rp1 

Juta 

Positive Pikiran Rakyat 

Depok 

Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT 

Subsidi Gaji akan kembali disalurkan di tahun 

2022. Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) masih mempersiapkan regulasi 

teknis pelaksanaan penyaluran BSU 2022. Jika 

skema penyaluran BSU 2022 sudah rampung, 

Kemnaker akan segera mencairkan BLT Subsidi 

Gaji tersebut. 

97. 09 

August 

2022 

SAH Minta Jangan 

Ada Lagi 

Keberangkatan 

PMI Ke Luar 

Negeri Yang Tidak 

Prosedural 

Negative Jam Berita Untuk menghindari keberangkatan PMI non 

Prosedural ini, Anggota Fraksi Partai Gerindra 

DPR RI ini berharap para calon pekerja migran 

di Indonesia teredukasi menjadi PMI melalui 

prosedur yang seharusnya. Dikatakan Bapak 

Beasiswa Jambi ini, penguatan perlindungan 

PMI harus ditekankan pada proses sebelum 

penempatan CPMI melalui peningkatan peran 

desa, yang juga telah bekerjasama dengan 

Kementerian Ketenagakerjaan dalam 

pembentukan Desa Migran Produktif 

(Desmigratif). Provinsi Jambi menyumbang 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) cukup besar. 

Agar tidak ada lagi PMI yang berangkat secara 

non prosedural. 

98. 09 

August 

2022 

Otorita IKN dan 

Kemenaker Kirim 

25 Orang Ikut 

Pelatihan di 

Medan dan 

Samarinda 

Neutral Kompas Sebanyak 25 warga kawasan Ibu Kota Negara 

(IKN) Nusantara akan mengikuti pelatihan 

operator ekskavator dan juru ukur tanah 

(surveyor) di Medan dan Samarinda, 

Kalimantan Timur.  

  

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095227111/bsu-2022-segera-cair-login-bsubpjsketenagakerjaangoid-untuk-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095227111/bsu-2022-segera-cair-login-bsubpjsketenagakerjaangoid-untuk-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095227111/bsu-2022-segera-cair-login-bsubpjsketenagakerjaangoid-untuk-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095227111/bsu-2022-segera-cair-login-bsubpjsketenagakerjaangoid-untuk-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095227111/bsu-2022-segera-cair-login-bsubpjsketenagakerjaangoid-untuk-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095227111/bsu-2022-segera-cair-login-bsubpjsketenagakerjaangoid-untuk-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095227111/bsu-2022-segera-cair-login-bsubpjsketenagakerjaangoid-untuk-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://jamberita.com/read/2022/08/09/5974557/sah-minta-jangan-ada-lagi-keberangkatan-pmi-ke-luar-negeri-yang-tidak-prosedural
http://jamberita.com/read/2022/08/09/5974557/sah-minta-jangan-ada-lagi-keberangkatan-pmi-ke-luar-negeri-yang-tidak-prosedural
http://jamberita.com/read/2022/08/09/5974557/sah-minta-jangan-ada-lagi-keberangkatan-pmi-ke-luar-negeri-yang-tidak-prosedural
http://jamberita.com/read/2022/08/09/5974557/sah-minta-jangan-ada-lagi-keberangkatan-pmi-ke-luar-negeri-yang-tidak-prosedural
http://jamberita.com/read/2022/08/09/5974557/sah-minta-jangan-ada-lagi-keberangkatan-pmi-ke-luar-negeri-yang-tidak-prosedural
http://jamberita.com/read/2022/08/09/5974557/sah-minta-jangan-ada-lagi-keberangkatan-pmi-ke-luar-negeri-yang-tidak-prosedural
http://regional.kompas.com/read/2022/08/09/092336278/otorita-ikn-dan-kemenaker-kirim-25-orang-ikut-pelatihan-di-medan-dan
http://regional.kompas.com/read/2022/08/09/092336278/otorita-ikn-dan-kemenaker-kirim-25-orang-ikut-pelatihan-di-medan-dan
http://regional.kompas.com/read/2022/08/09/092336278/otorita-ikn-dan-kemenaker-kirim-25-orang-ikut-pelatihan-di-medan-dan
http://regional.kompas.com/read/2022/08/09/092336278/otorita-ikn-dan-kemenaker-kirim-25-orang-ikut-pelatihan-di-medan-dan
http://regional.kompas.com/read/2022/08/09/092336278/otorita-ikn-dan-kemenaker-kirim-25-orang-ikut-pelatihan-di-medan-dan
http://regional.kompas.com/read/2022/08/09/092336278/otorita-ikn-dan-kemenaker-kirim-25-orang-ikut-pelatihan-di-medan-dan
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Title Menko Airlangga Ungkap Kunci Keberhasilan Pengembangan 

UMKM - Majalah Sawit Indonesia 

Author Redaksi SI 

Media Sawit Indonesia Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Positive 

Link http://sawitindonesia.com/menko-airlangga-ungkap-kunci-keberhasilan-pengembangan-

umkm 

Summary Dalam menutup sambutan, Menko Airlangga turut sampaikan pentingnya integrasi dan 

koordinasi yang baik oleh seluruh pihak guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan 

program yang telah direncanakan Pemerintah sehingga UMKM dapat naik kelas dan menjadi 

penggerak perekonomian nasional. "Kunci keberhasilan dalam mengembangkan UMKM 

adalah terciptanya ekosistem kelembagaan yang terintegrasi dan kebijakan Pemerintah yang 

mendukung," tutup Menko Airlangga. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi 

salah satu indikator vital dalam mempertahankan momentum pemulihan ekonomi nasional 

melalui kontribusinya terhadap sektor esensial. Tumbuhnya UMKM turut menjadi pemicu 

peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan kesempatan kerja yang tinggi 

serta pendistribusian pendapatan masyarakat guna pemerataan ekonomi. 

 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu indikator vital dalam mempertahankan 

momentum pemulihan ekonomi nasional melalui kontribusinya terhadap sektor esensial. Tumbuhnya 

UMKM turut menjadi pemicu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan kesempatan 

kerja yang tinggi serta pendistribusian pendapatan masyarakat guna pemerataan ekonomi.Peran penting 

UMKM tersebut dibuktikan dengan kontribusinya terhadap PDB yang mencapai 60,5% serta serapan 

tenaga kerja mencapai 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Selain itu, UMKM juga terbukti 

resilien di tengah pandemi terlihat dari peningkatan indeks bisnis UMKM sejak kuartal III-2021 hingga 

kuartal II-2022. Mempertimbangkan berbagai kontribusi tersebut, Pemerintah terus memberikan 

perhatian penuh untuk mengembangkan UMKM melalui berbagai kebijakan."Pandemi Covid-19 

berdampak bagi UMKM, sehingga Pemerintah mendorong program khusus pemulihan ekonomi nasional 

dengan mengalokasikan Rp121,20 triliun pada 2020 dan Rp83,19 triliun pada 2021 melalui Kredit Usaha 

Rakyat, BPUM, Subsidi Bunga Non-KUR, Penjaminan Kredit Modal Kerja, dan lainnya," ungkap Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan Keynote Speech secara virtual 

dalam acara Webinar Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada: Kontribusi UMKM untuk Pemulihan 

Ekonomi Nasional - Kolaborasi Multipihak dalam Pemberdayaan UMKM, Sabtu (6/08).Adapun 

pengembangan UMKM tersebut telah menjadi fokus utama Pemerintah sesuai dengan amanat RPJMN 

2020-2024 mengenai penguatan kewirausahaan, UMKM dan koperasi melalui strategi transformasi 

usaha informal menjadi formal, transformasi digital, transformasi ke dalam rantai nilai, dan modernisasi 

koperasi. Transformasi formal dilakukan agar UMKM dapat memperoleh kemudahan terkait akses 

pembiayaan, pendampingan, serta market supply chain dengan cara terdaftar dalam Nomor Induk 

Berusaha.Di sisi lain, Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM sebagai upaya untuk 

mendorong pemberdayaan UMKM agar menjadi formal dan mendapatkan fasilitasi dari 

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Pemerintah juga menerbitkan Perpres 

Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang bertujuan untuk mencapai 
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rasio kewirausahaan di tahun 2024 sebesar 3.95%.Selain itu berkaitan dengan pemberian dukungan 

fasilitas pembiayaan, Pemerintah menyediakan skema pembiayaan yang dapat diakses UMKM sesuai 

kelasnya mulai dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Mekaar PT PNM, Bank Wakaf Mikro, 

pembiayaan ultra mikro, dan KUR. Khusus bagi program KUR, Pemerintah memperpanjang tambahan 

subsidi bunga KUR sebesar 3% hingga akhir Desember 2022 dan meningkatkan plafon KUR menjadi 

sebesar Rp373,17 triliun pada tahun 2022 guna merespon tingginya kebutuhan pembiayaan.Dukungan 

lain juga diberikan Pemerintah dengan mendorong akselerasi adopsi teknologi digital bagi UMKM agar 

mampu beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen. Adapun pemberian dorongan tersebut 

dilakukan melalui dua pendekatan utama yaitu penguatan ekosistem UMKM/IKM, seperti pemberian 

kemudahan perizinan, insentif fiskal, dan pembiayaan serta penguatan ekosistem e-Commerce, seperti 

penciptaan Iklim usaha yang sehat (fair playing field), pembayaran digital, logistik, dan perlindungan data 

pribadi.Dalam menutup sambutan, Menko Airlangga turut sampaikan pentingnya integrasi dan 

koordinasi yang baik oleh seluruh pihak guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan program yang telah 

direncanakan Pemerintah sehingga UMKM dapat naik kelas dan menjadi penggerak perekonomian 

nasional. "Kunci keberhasilan dalam mengembangkan UMKM adalah terciptanya ekosistem 

kelembagaan yang terintegrasi dan kebijakan Pemerintah yang mendukung," tutup Menko 

Airlangga.Kegiatan tersebut turut dihadiri diantaranya oleh Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan, Gubernur Jawa Tengah, Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas 

Gadjah Mada, serta Wakil Ketua Umum 2 Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Gadjah 

Mada.Sumber: ekon.go.id 
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Title Wadahi Kolaborasi Generasi Muda, Kemnaker Gelar Talent 

Talks di Surabaya 

Author Koran Madura 

Media Koran Madura Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.koranmadura.com/2022/08/wadahi-kolaborasi-generasi-muda-kemnaker-

gelar-talent-talks-di-surabaya 

Summary Sebagai upaya menyediakan wadah bagi generasi muda dalam berkomunikasi dan 

berkolaborasi, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar Talent Talks di 

Surabaya, Jawa Timur, Minggu (7/8/2022). Dalam acara ini, Menaker juga mengenalkan 

aplikasi SIAPKerja kepada para generasi muda Surabaya. Tahun ini, Kemnaker telah 

menggelar acara ini di Jakarta, Semarang, dan Surabaya. " Talent Talks ini merupakan bentuk 

kehadiran Kementerian Ketenagakerjaan untuk talenta muda. 

 

Sebagai upaya menyediakan wadah bagi generasi muda dalam berkomunikasi dan berkolaborasi, 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar Talent Talks di Surabaya, Jawa Timur, Minggu 

(7/8/2022). " Talent Talks ini merupakan bentuk kehadiran Kementerian Ketenagakerjaan untuk talenta 

muda. Yang diundang itu para pelaku usaha, usaha kecil, mahasiswa, kemudian adik-adik yang bekerja di 

swasta, kita ingin mendengar suaranya mereka apakah program-program yang ada di Kementerian 

Ketenagakerjaan itu sudah menjawab kebutuhan mereka," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

dalam siaran persnya.Dalam acara ini, Menaker juga mengenalkan aplikasi SIAPKerja kepada para 

generasi muda Surabaya. Aplikasi ini mengintegrasikan program pelatihan, sertifikasi, dan penempatan, 

serta pengembangan wirausaha, yang mana dapat mendukung pengembangan karir generasi muda. 

Kemnaker, tandas Ida Fauziyah, juga akan terus menggelar Talent Talks dan sosialisasi SIAPKerja ke 

berbagai daerah di Indonesia. Tahun ini, Kemnaker telah menggelar acara ini di Jakarta, Semarang, dan 

Surabaya. Berikutnya akan diadakan di Yogyakarta, Makassar, dan Balikpapan."Dengan SIAPKerja ini 

ketemu antara pencari kerja dengan calon pencari kerja. Mudah-mudahan program ini berjalan baik dan 

kita akan berkeliling ke seluruh Indonesia," kata Ida Fauziyah.Menaker menjelaskan, talenta muda di 

Indonesia harus terus didukung perkembangannya karena Indonesia tengah menghadapi Bonus 

Demografi yang puncaknya pada 2030, serta sebagai upaya mewujudkan Generasi Emas 2045. "Untuk 

itu kita harus menyiapkan generasi muda kita sebaik mungkin, karena mereka lah pilar utama Indonesia 

menuju Negara Maju," jelasnya.Menaker Ida menambahkan, dalam pengembangan talenta muda juga 

tidak boleh melewatkan mereka yang berkebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas. Sehingga, 

semua pihak harus memastikan program pengembangan talenta muda, baik di pusat maupun di daerah, 

harus seinklusif mungkin. "Kita minta, kita dorong, agar unit layanan disabilitas itu juga dimiliki di 

kabupaten/kota. Ini kan regulasinya sudah ada, dan yang kita dorong adalah awareness -nya dari 

pemerintah kabupaten/kota, kita juga dorong awareness dari pelaku usaha," tutupnya. 
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Title Indonesia dan Malaysia Sepakat Kembali Buka Penempatan 

Pekerja Mulai Agustus 2022 

Author _noname 

Media Aksi.id Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Positive 

Link http://aksi.id/artikel/77276/Indonesia-dan-Malaysia-Sepakat-Kembali-Buka-Penempatan-

Pekerja-Mulai-Agustus-2022 

Summary Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menandatangani penyataan bersama terkait 

implementasi nota kesepahaman tentang penempatan dan pelindungan pekerja migran 

Indonesia sektor domestik di Malaysia dan berencana membuka kembali penempatan ke 

"Negeri Jiran" itu pada Agustus 2022. Menurut keterangan tertulis Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diterima di Jakarta, Kamis, penandatangan dilakukan oleh 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia Malaysia 

Dato` Sri M. Saravanan Murugan di Jakarta pada hari ini usai pertemuan Joint Working Group 

(JWG) ke-1. "Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan penempatan PMI 

di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari 

komitmen yang dibuat dalam MoU (Memorandum of Understanding)," ujar Menaker Ida. 

Dia menyatakan Indonesia-Malaysia sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan 

menjadi satu-satunya mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia dengan 

mengintegrasikan sistem daring yang dikelola perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem 

daring yang dikelola Departemen Imigrasi Malaysia. 

 

 

 

Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menandatangani penyataan bersama terkait implementasi 

nota kesepahaman tentang penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia sektor domestik di 

Malaysia dan berencana membuka kembali penempatan ke "Negeri Jiran" itu pada Agustus 

2022.Menurut keterangan tertulis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diterima di Jakarta, 

Kamis, penandatangan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri 

Sumber Manusia Malaysia Dato` Sri M. Saravanan Murugan di Jakarta pada hari ini usai pertemuan Joint 

Working Group (JWG) ke-1."Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan penempatan 

PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari komitmen 

yang dibuat dalam MoU (Memorandum of Understanding)," ujar Menaker Ida.Ia mengatakan Forum JWG 
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mengakui ada sejumlah masalah implementasi dalam hal kebijakan dan teknis yang mungkin 

memengaruhi pelaksanaan nota kesepahaman yang ditandatangani pada April 2022 itu.Oleh karena itu, 

disepakati bersama tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan implementasi secara 

menyeluruh, khususnya untuk penempatan satu kanal atau One Channel System (OCS).Dia menyatakan 

Indonesia-Malaysia sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi satu-satunya mekanisme 

perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia dengan mengintegrasikan sistem daring yang dikelola 

perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem daring yang dikelola Departemen Imigrasi Malaysia.Hal itu 

dilakukan dengan sepenuhnya mematuhi syarat dan ketentuan yang disepakati sebagaimana diatur 

dalam nota kesepahaman tersebut.Proyek percontohan juga perlu dilakukan dan harus dilaksanakan tiga 

bulan sebelum penerapan secara penuh sistem OCS untuk memastikan kelancaran aplikasi sistem 

terintegrasi.Menurutnya, kedua pihak sepakat untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk 

memastikan norma dan prosedur yang disepakati, sebagaimana ditetapkan dalam nota kesepahaman 

dipatuhi sepenuhnya oleh seluruh pihak dengan melibatkan lembaga/departemen terkait di 

pemerintahan masing-masing.Indonesia dan Malaysia juga mengakui pentingnya memerangi 

perdagangan orang dan berkomitmen untuk melibatkan pemangku kepentingan terkait dengan di negara 

masing-masing dalam rangka menjalin kerja sama bilateral yang nyata."Kedua belah pihak juga 

berkomitmen untuk memfasilitasi kerja sama antara lembaga jaminan sosial di Malaysia dan Indonesia 

dalam rangka memperkuat pelindungan bagi pekerja migran Indonesia," demikian Ida Fauziyah. 
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Title Menko Airlangga Ungkap Kunci Keberhasilan Pengembangan 

UMKM 

Author manru810 

Media Satukan Indonesia Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.satukanindonesia.com/menko-airlangga-ungkap-kunci-keberhasilan-

pengembangan-umkm 

Summary Dalam menutup sambutan, Menko Airlangga turut sampaikan pentingnya integrasi dan 

koordinasi yang baik oleh seluruh pihak guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan 

program yang telah direncanakan Pemerintah sehingga UMKM dapat naik kelas dan menjadi 

penggerak perekonomian nasional. "Kunci keberhasilan dalam mengembangkan UMKM 

adalah terciptanya ekosistem kelembagaan yang terintegrasi dan kebijakan Pemerintah yang 

mendukung," tutup Menko Airlangga. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi 

salah satu indikator vital dalam mempertahankan momentum pemulihan ekonomi nasional 

melalui kontribusinya terhadap sektor esensial. Tumbuhnya UMKM turut menjadi pemicu 

peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan kesempatan kerja yang tinggi 

serta pendistribusian pendapatan masyarakat guna pemerataan ekonomi. 

 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu indikator vital dalam mempertahankan 

momentum pemulihan ekonomi nasional melalui kontribusinya terhadap sektor esensial. Tumbuhnya 

UMKM turut menjadi pemicu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan kesempatan 

kerja yang tinggi serta pendistribusian pendapatan masyarakat guna pemerataan ekonomi.Peran penting 

UMKM tersebut dibuktikan dengan kontribusinya terhadap PDB yang mencapai 60,5% serta serapan 

tenaga kerja mencapai 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Selain itu, UMKM juga terbukti 

resilien di tengah pandemi terlihat dari peningkatan indeks bisnis UMKM sejak kuartal III-2021 hingga 

kuartal II-2022. Mempertimbangkan berbagai kontribusi tersebut, Pemerintah terus memberikan 

perhatian penuh untuk mengembangkan UMKM melalui berbagai kebijakan."Pandemi Covid-19 

berdampak bagi UMKM, sehingga Pemerintah mendorong program khusus pemulihan ekonomi nasional 

dengan mengalokasikan Rp121,20 triliun pada 2020 dan Rp83,19 triliun pada 2021 melalui Kredit Usaha 

Rakyat, BPUM, Subsidi Bunga Non-KUR, Penjaminan Kredit Modal Kerja, dan lainnya," ungkap Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan Keynote Speech secara virtual 

dalam acara Webinar Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada: Kontribusi UMKM untuk Pemulihan 

Ekonomi Nasional - Kolaborasi Multipihak dalam Pemberdayaan UMKM, Sabtu (6/08).Adapun 

pengembangan UMKM tersebut telah menjadi fokus utama Pemerintah sesuai dengan amanat RPJMN 

2020-2024 mengenai penguatan kewirausahaan, UMKM dan koperasi melalui strategi transformasi 

usaha informal menjadi formal, transformasi digital, transformasi ke dalam rantai nilai, dan modernisasi 

koperasi. Transformasi formal dilakukan agar UMKM dapat memperoleh kemudahan terkait akses 

pembiayaan, pendampingan, serta market supply chain dengan cara terdaftar dalam Nomor Induk 

Berusaha.Di sisi lain, Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM sebagai upaya untuk 

mendorong pemberdayaan UMKM agar menjadi formal dan mendapatkan fasilitasi dari 

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Pemerintah juga menerbitkan Perpres 

Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang bertujuan untuk mencapai 
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rasio kewirausahaan di tahun 2024 sebesar 3.95%.Selain itu berkaitan dengan pemberian dukungan 

fasilitas pembiayaan, Pemerintah menyediakan skema pembiayaan yang dapat diakses UMKM sesuai 

kelasnya mulai dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Mekaar PT PNM, Bank Wakaf Mikro, 

pembiayaan ultra mikro, dan KUR. Khusus bagi program KUR, Pemerintah memperpanjang tambahan 

subsidi bunga KUR sebesar 3% hingga akhir Desember 2022 dan meningkatkan plafon KUR menjadi 

sebesar Rp373,17 triliun pada tahun 2022 guna merespon tingginya kebutuhan pembiayaan.Dukungan 

lain juga diberikan Pemerintah dengan mendorong akselerasi adopsi teknologi digital bagi UMKM agar 

mampu beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen. Adapun pemberian dorongan tersebut 

dilakukan melalui dua pendekatan utama yaitu penguatan ekosistem UMKM/IKM, seperti pemberian 

kemudahan perizinan, insentif fiskal, dan pembiayaan serta penguatan ekosistem e-Commerce, seperti 

penciptaan Iklim usaha yang sehat (fair playing field), pembayaran digital, logistik, dan perlindungan data 

pribadi.Dalam menutup sambutan, Menko Airlangga turut sampaikan pentingnya integrasi dan 

koordinasi yang baik oleh seluruh pihak guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan program yang telah 

direncanakan Pemerintah sehingga UMKM dapat naik kelas dan menjadi penggerak perekonomian 

nasional. "Kunci keberhasilan dalam mengembangkan UMKM adalah terciptanya ekosistem 

kelembagaan yang terintegrasi dan kebijakan Pemerintah yang mendukung," tutup Menko 

Airlangga.Kegiatan tersebut turut dihadiri diantaranya oleh Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan, Gubernur Jawa Tengah, Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas 

Gadjah Mada, serta Wakil Ketua Umum 2 Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Gadjah 

Mada.Sumber: ekon.go.id 
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Title Menko Airlangka Paparkan Kunci Keberhasilan 

Pengembangan UMKM 

Author Tim Okezone 

Media Dulohupa.id Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Positive 

Link http://dulohupa.id/menko-airlangka-paparkan-kunci-keberhasilan-pengembangan-umkm 

Summary Dalam menutup sambutan, Menko Airlangga turut sampaikan pentingnya integrasi dan 

koordinasi yang baik oleh seluruh pihak guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan 

program yang telah direncanakan Pemerintah sehingga UMKM dapat naik kelas dan menjadi 

penggerak perekonomian nasional. "Kunci keberhasilan dalam mengembangkan UMKM 

adalah terciptanya ekosistem kelembagaan yang terintegrasi dan kebijakan Pemerintah yang 

mendukung," tutup Menko Airlangga. Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 

Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi 

salah satu indikator vital dalam mempertahankan momentum pemulihan ekonomi nasional 

melalui kontribusinya terhadap sektor esensial. Tumbuhnya UMKM turut menjadi pemicu 

peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan kesempatan kerja yang tinggi 

serta pendistribusian pendapatan masyarakat guna pemerataan ekonomi. 

 

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa, Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu indikator vital dalam mempertahankan 

momentum pemulihan ekonomi nasional melalui kontribusinya terhadap sektor esensial. Tumbuhnya 

UMKM turut menjadi pemicu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan kesempatan 

kerja yang tinggi serta pendistribusian pendapatan masyarakat guna pemerataan ekonomi.Peran penting 

UMKM tersebut dibuktikan dengan kontribusinya terhadap PDB yang mencapai 60,5% serta serapan 

tenaga kerja mencapai 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Selain itu, UMKM juga terbukti 

resilien di tengah pandemi terlihat dari peningkatan indeks bisnis UMKM sejak kuartal III-2021 hingga 

kuartal II-2022. Mempertimbangkan berbagai kontribusi tersebut, Pemerintah terus memberikan 

perhatian penuh untuk mengembangkan UMKM melalui berbagai kebijakan. "Pandemi Covid-19 

berdampak bagi UMKM, sehingga Pemerintah mendorong program khusus pemulihan ekonomi nasional 

dengan mengalokasikan Rp121,20 triliun pada 2020 dan Rp83,19 triliun pada 2021 melalui Kredit Usaha 

Rakyat, BPUM, Subsidi Bunga Non-KUR, Penjaminan Kredit Modal Kerja, dan lainnya," ungkap Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan Keynote Speech secara virtual 

dalam acara Webinar Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada: Kontribusi UMKM untuk Pemulihan 

Ekonomi Nasional - Kolaborasi Multipihak dalam Pemberdayaan UMKM, Sabtu (6/08). Adapun 

pengembangan UMKM tersebut telah menjadi fokus utama Pemerintah sesuai dengan amanat RPJMN 

2020-2024 mengenai penguatan kewirausahaan, UMKM dan koperasi melalui strategi transformasi 

usaha informal menjadi formal, transformasi digital, transformasi ke dalam rantai nilai, dan modernisasi 

koperasi. Transformasi formal dilakukan agar UMKM dapat memperoleh kemudahan terkait akses 

pembiayaan, pendampingan, serta market supply chain dengan cara terdaftar dalam Nomor Induk 

Berusaha. Di sisi lain, Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM sebagai upaya untuk 

mendorong pemberdayaan UMKM agar menjadi formal dan mendapatkan fasilitasi dari 

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Pemerintah juga menerbitkan Perpres 
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Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang bertujuan untuk mencapai 

rasio kewirausahaan di tahun 2024 sebesar 3.95%.Selain itu berkaitan dengan pemberian dukungan 

fasilitas pembiayaan, Pemerintah menyediakan skema pembiayaan yang dapat diakses UMKM sesuai 

kelasnya mulai dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Mekaar PT PNM, Bank Wakaf Mikro, 

pembiayaan ultra mikro, dan KUR. Khusus bagi program KUR, Pemerintah memperpanjang tambahan 

subsidi bunga KUR sebesar 3% hingga akhir Desember 2022 dan meningkatkan plafon KUR menjadi 

sebesar Rp373,17 triliun pada tahun 2022 guna merespon tingginya kebutuhan pembiayaan. Dukungan 

lain juga diberikan Pemerintah dengan mendorong akselerasi adopsi teknologi digital bagi UMKM agar 

mampu beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen. Adapun pemberian dorongan tersebut 

dilakukan melalui dua pendekatan utama yaitu penguatan ekosistem UMKM/IKM, seperti pemberian 

kemudahan perizinan, insentif fiskal, dan pembiayaan serta penguatan ekosistem e-Commerce, seperti 

penciptaan Iklim usaha yang sehat ( fair playing field ), pembayaran digital, logistik, dan perlindungan 

data pribadi.Dalam menutup sambutan, Menko Airlangga turut sampaikan pentingnya integrasi dan 

koordinasi yang baik oleh seluruh pihak guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan program yang telah 

direncanakan Pemerintah sehingga UMKM dapat naik kelas dan menjadi penggerak perekonomian 

nasional. "Kunci keberhasilan dalam mengembangkan UMKM adalah terciptanya ekosistem 

kelembagaan yang terintegrasi dan kebijakan Pemerintah yang mendukung," tutup Menko Airlangga. 

Kegiatan tersebut turut dihadiri diantaranya oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, 

Gubernur Jawa Tengah, Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada, serta 

Wakil Ketua Umum 2 Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada. 
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Title Menaker Ida Ingin Beri Kesempatan Kelompok Difabel Surabaya Author Ahmad Rifki 

Media Jawa Pos Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.jawapos.com/surabaya/08/08/2022/menaker-ida-ingin-beri-kesempatan-

kelompok-difabel-surabaya 

Summary "Saya rindu sekali makanan-makanan khas Surabaya. Surabaya ini menjadi bagian sejarah 

dalam hidup saya," kata Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah setelah sarapan soto, Minggu 

(7/8). Ida mengungkapkan, kuliner Surabaya selalu berhasil membuat hatinya runtuh. 

 

 

 

 "Saya rindu sekali makanan-makanan khas Surabaya. Surabaya ini menjadi bagian sejarah dalam hidup 

saya," kata Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah setelah sarapan soto, Minggu (7/8).Perempuan kelahiran 

Mojokerto itu tampak lahap menikmati soto ayam Ambengan. Ida mengungkapkan, kuliner Surabaya 

selalu berhasil membuat hatinya runtuh. Apalagi, lanjut dia, setelah gowes dari Tunjungan ke soto ayam 

Ambengan. Puas gowes berkeliling pusat metropolis, pukul 11.17, dia menghadiri Talent Talks di Ciputra 

World.Ada beberapa poin yang disampaikan Ida kepada para peserta Talent Talks. Salah satunya, 

platform SIAPKerja milik Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker). Dia berharap generasi muda 

mengoptimalkan platform tersebut. "Yang ingin berbisnis atau berwirausaha ada Bizhub lengkap," ucap 

mantan ketua Komisi VIII DPR itu.Saat ini, lanjut Ida, angka 12,5 persen pengangguran di Indonesia 

disumbang dari lulusan pendidikan SMK dan perguruan tinggi. Dia menjelaskan, faktor penyebabnya 

adalah tidak adanya link and match antara bidang kelulusan dan bidang pekerjaan."Karena itu, kami 

menjembatani dengan banyak pelatihan vokasi serta terus link and match," tambahnya.Sebelum 

meninggalkan lokasi, Ida menitipkan satu PR untuk pemkot di bidang tenaga kerja. Surabaya diminta 

segera membangun unit layanan disabilitas (ULD) yang mengakomodasi teman-teman difabel.Ditemui di 

lokasi yang sama, Achmad Zaini selaku kepala Dinas Tenaga Kerja Surabaya menuturkan, pihaknya akan 

terus mengaplikasikan platform dari Kemenaker untuk Kota Pahlawan. Tidak terkecuali pembangunan 

ULD. Saat ini, lanjut dia, Surabaya telah memiliki modal bagus di bidang ketenagakerjaan. Yaitu, melalui 

ASSIK. "Per hari ini (kemarin), ada 245 perusahaan dan 846 lowongan aktif di ASSIK," ujarnya.Mantan 

camat Wiyung itu mengungkapkan bahwa pihaknya tak berhenti untuk menarik perusahaan-perusahaan 

di Surabaya agar membuka lowongan. Di sisi lain, untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas angkatan 

kerja, pihaknya juga menggelar beragam pelatihan sesuai kebutuhan pasar. 
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Title Menko Airlangga Berhasil 

Kembangkan UMKM untuk Pemicu 

Kesejahteraan Masyarakat 

Author Var Molongui_Authorship_Front_Params 

Media Bantenraya.co.id Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Positive 

Link http://bantenraya.co.id/menko-airlangga-berhasil-kembangkan-umkm-untuk-pemicu-

kesejahteraan-masyarakat 

Summary Dalam menutup sambutan, Menko Airlangga turut sampaikan pentingnya integrasi dan 

koordinasi yang baik oleh seluruh pihak guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan 

program yang telah direncanakan Pemerintah sehingga UMKM dapat naik kelas dan menjadi 

penggerak perekonomian nasional. "Kunci keberhasilan dalam mengembangkan UMKM 

adalah terciptanya ekosistem kelembagaan yang terintegrasi dan kebijakan Pemerintah yang 

mendukung," tutup Menko Airlangga. 

 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu indikator vital dalam mempertahankan 

momentum pemulihan ekonomi nasional melalui kontribusinya terhadap sektor esensial. Tumbuhnya 

UMKM turut menjadi pemicu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan kesempatan 

kerja yang tinggi serta pendistribusian pendapatan masyarakat guna pemerataan ekonomi.Peran penting 

UMKM tersebut dibuktikan dengan kontribusinya terhadap PDB yang mencapai 60,5% serta serapan 

tenaga kerja mencapai 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Selain itu, UMKM juga terbukti 

resilien di tengah pandemi terlihat dari peningkatan indeks bisnis UMKM sejak kuartal III-2021 hingga 

kuartal II-2022. Mempertimbangkan berbagai kontribusi tersebut, Pemerintah terus memberikan 

perhatian penuh untuk mengembangkan UMKM melalui berbagai kebijakan."Pandemi Covid-19 

berdampak bagi UMKM, sehingga Pemerintah mendorong program khusus pemulihan ekonomi nasional 

dengan mengalokasikan Rp121,20 triliun pada 2020 dan Rp83,19 triliun pada 2021 melalui Kredit Usaha 

Rakyat, BPUM, Subsidi Bunga Non-KUR, Penjaminan Kredit Modal Kerja, dan lainnya," ungkap Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan Keynote Speech secara virtual 

dalam acara Webinar Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada: Kontribusi UMKM untuk Pemulihan 

Ekonomi Nasional - Kolaborasi Multipihak dalam Pemberdayaan UMKM, Sabtu (6/08).Adapun 

pengembangan UMKM tersebut telah menjadi fokus utama Pemerintah sesuai dengan amanat RPJMN 

2020-2024 mengenai penguatan kewirausahaan, UMKM dan koperasi melalui strategi transformasi 

usaha informal menjadi formal, transformasi digital, transformasi ke dalam rantai nilai, dan modernisasi 

koperasi. Transformasi formal dilakukan agar UMKM dapat memperoleh kemudahan terkait akses 

pembiayaan, pendampingan, serta market supply chain dengan cara terdaftar dalam Nomor Induk 

Berusaha.Di sisi lain, Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM sebagai upaya untuk 

mendorong pemberdayaan UMKM agar menjadi formal dan mendapatkan fasilitasi dari 

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Pemerintah juga menerbitkan Perpres 

Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang bertujuan untuk mencapai 

rasio kewirausahaan di tahun 2024 sebesar 3.95%.Selain itu berkaitan dengan pemberian dukungan 

fasilitas pembiayaan, Pemerintah menyediakan skema pembiayaan yang dapat diakses UMKM sesuai 

kelasnya mulai dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Mekaar PT PNM, Bank Wakaf Mikro, 
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pembiayaan ultra mikro, dan KUR. Khusus bagi program KUR, Pemerintah memperpanjang tambahan 

subsidi bunga KUR sebesar 3% hingga akhir Desember 2022 dan meningkatkan plafon KUR menjadi 

sebesar Rp373,17 triliun pada tahun 2022 guna merespon tingginya kebutuhan pembiayaan.Dukungan 

lain juga diberikan Pemerintah dengan mendorong akselerasi adopsi teknologi digital bagi UMKM agar 

mampu beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen. Adapun pemberian dorongan tersebut 

dilakukan melalui dua pendekatan utama yaitu penguatan ekosistem UMKM/IKM, seperti pemberian 

kemudahan perizinan, insentif fiskal, dan pembiayaan serta penguatan ekosistem e-Commerce, seperti 

penciptaan Iklim usaha yang sehat (fair playing field), pembayaran digital, logistik, dan perlindungan data 

pribadi.Dalam menutup sambutan, Menko Airlangga turut sampaikan pentingnya integrasi dan 

koordinasi yang baik oleh seluruh pihak guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan program yang telah 

direncanakan Pemerintah sehingga UMKM dapat naik kelas dan menjadi penggerak perekonomian 

nasional. "Kunci keberhasilan dalam mengembangkan UMKM adalah terciptanya ekosistem 

kelembagaan yang terintegrasi dan kebijakan Pemerintah yang mendukung," tutup Menko 

Airlangga.Kegiatan tersebut turut dihadiri diantaranya oleh Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan, Gubernur Jawa Tengah, Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas 

Gadjah Mada, serta Wakil Ketua Umum 2 Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada. 

(dft/fsr) 
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Title Kemnaker Gelar "Talent Talks" di Surabaya Author _noname 

Media Bisnistoday.co.id Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Neutral 

Link http://bisnistoday.co.id/kemnaker-gelar-talent-talks-di-surabaya 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan menggelar Talent Talks di Surabaya, Jawa Timur, Minggu 

(7/8). Dalam acara ini, pihaknya juga mengenalkan aplikasi SIAPKerja kepada para generasi 

muda Surabaya. Tahun ini, pihaknya telah menggelar acara ini di Jakarta, Semarang, dan 

Surabaya. Program ini merupakan salah satu program Kemnaker yang berfungsi sebagai 

wadah generasi muda dalam berkomunikasi dan berkolaborasi. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan menggelar Talent Talks di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (7/8). Program 

ini merupakan salah satu program Kemnaker yang berfungsi sebagai wadah generasi muda dalam 

berkomunikasi dan berkolaborasi."Talent Talks ini merupakan bentuk kehadiran Kementerian 

Ketenagakerjaan untuk talenta muda. Yang diundang itu para pelaku usaha, usaha kecil, mahasiswa, 

kemudian adik-adik yang bekerja di swasta, kita ingin mendengar suaranya mereka apakah program-

program yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan itu sudah menjawab kebutuhan mereka," kata 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.Dalam acara ini, pihaknya juga mengenalkan aplikasi SIAPKerja 

kepada para generasi muda Surabaya. Aplikasi ini mengintegrasikan program pelatihan, sertifikasi, dan 

penempatan, serta pengembangan wirausaha, yang mana dapat mendukung pengembangan karir 

generasi muda.Pihaknya juga akan terus menggelar Talent Talks dan sosialisasi SIAPKerja ke berbagai 

daerah di Indonesia. Tahun ini, pihaknya telah menggelar acara ini di Jakarta, Semarang, dan Surabaya. 

Berikutnya akan diadakan di Yogyakarta, Makassar, dan Balikpapan."Dengan SIAPKerja ini ketemu antara 

pencari kerja dengan calon pencari kerja. Mudah-mudahan program ini berjalan baik dan kita akan 

berkeliling ke seluruh Indonesia," katanya.Menaker menjelaskan, talenta muda di Indonesia harus terus 

didukung perkembangannya karena Indonesia tengah menghadapi Bonus Demografi yang puncaknya 

pada 2030, serta sebagai upaya mewujudkan Generasi Emas 2045."Untuk itu kita harus menyiapkan 

generasi muda kita sebaik mungkin, karena mereka lah pilar utama Indonesia menuju Negara Maju," 

jelasnya.Menaker Ida menambahkan, dalam pengembangan talenta muda juga tidak boleh melewatkan 

mereka yang berkebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas. Sehingga, semua pihak harus 

memastikan program pengembangan talenta muda, baik di pusat maupun di daerah, harus seinklusif 

mungkin."Kita minta, kita dorong, agar unit layanan disabilitas itu juga dimiliki di kabupaten/kota. Ini kan 

regulasinya sudah ada, dan yang kita dorong adalah awareness-nya dari pemerintah kabupaten/kota, kita 

juga dorong awareness dari pelaku usaha," ujarnya./ 
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Title Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 40 Resmi Dibuka, Segera 

Daftarkan Diri Anda, Simak Persyaratannya! 

Author _noname 

Media Priangantimur Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Neutral 

Link http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1225218877/pendaftaran-kartu-

prakerja-gelombang-40-resmi-dibuka-segera-daftarkan-diri-anda-simak-persyaratannya 

Summary Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 40 resmi dibuka, segera daftarkan diri anda, simak 

persyaratannya. Kembali dibuka Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 40, segera daftar 

program Kartu Prakerja gelombang 40 yang dapat diakses melalui website 

www.prakerja.go.id. Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 40 resmi dibuka mulai Minggu 

7 Agustus 2022 siang yang diinformasikan oleh akun media sosial @prakerja.go.id. "Sob! 

Itulah pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 40 resmi dibuka tanggal 7 Agustus 2022, pukul 

12.00 WIB. Sob! 

 

 

 

Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 40 resmi dibuka, segera daftarkan diri anda, simak 

persyaratannya.Kembali dibuka Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 40, segera daftar program Kartu 

Prakerja gelombang 40 yang dapat diakses melalui website www.prakerja.go.id.Pendaftaran Kartu 

Prakerja gelombang 40 resmi dibuka mulai Minggu 7 Agustus 2022 siang yang diinformasikan oleh akun 

media sosial @prakerja.go.id."Sob! Sob! Sob! Gelombang 40 sudah dibuka! Tepat pukul 12.00 WIB siang 

ini kamu sudah bisa klik "Gabung Gelombang" untuk ikut seleksi gelombang 40," tulis akun instagram 

@prakerja.go.id.Program Kartu Prakerja merupakan program pengembangan keterampilan kerja yang 

diselenggarakan oleh Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker).Program ini ditujukan bagi para pencari 

kerja, khususnya lulusan baru yang belum memiliki pengalaman kerja.Namun seiring dengan berjalannya 

waktu dan dinamika perubahan ekonomi, program ini juga berlaku bagi pekerja atau buruh yang terkena 

PHK, terutama yang terkena wabah.Bagi anda jika lolos, pihak prakerja menyediakan program 

pengembangan keterampilan, seperti pelatihan di berbagai bidang.Setiap penerima Kartu Prakerja 

gelombang 40 akan mendapatkan paket manfaat bernilai total Rp 3.500.000, terdiri dari:1. Bantuan biaya 

pelatihan sebesar Rp 1 juta yang dapat digunakan untuk membeli aneka pelatihan di platform digital 

mitra termasuk SISNAKER.2. Insentif yang akan ditransfer ke rekening bank atau e-wallet LinkAja, Ovo 

atau GoPay milik peserta. Insentif ini terdiri dari dua bagian:- Insentif pasca penuntasan pelatihan 
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pertama sebesar Rp 600. 000 per bulan selama empat bulan (Rp 2,4 juta).- Insentif pasca pengisian survei 

evaluasi sebesar Rp 50.000 per survei untuk tiga kali survei (Rp150.000).Syarat mendaftar Prakerja 

Gelombang 40 tahun 2022Syarat mendaftar Program Kartu Prakerja Gelombang 40 tahun 2022 antara 

lain:1. WNI berusia 18 tahun ke atas2. Tidak sedang menempuh pendidikan formal3. 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 & kecil4. Bukan penerima bantuan sosial lainnya selama pandemi COVID-195. Bukan 

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, Kepala Desa dan 

perangkat desa dan Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN atau BUMD6. Maksimal 2 NIK dalam 

1 KK yang menjadi Penerima Kartu Prakerja.Itulah pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 40 resmi dibuka 

tanggal 7 Agustus 2022, pukul 12.00 WIB. 
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Title Kapan BSU 2022 Ditransfer Ke Rekening Pekerja? Kemnaker 

Sebut Soal Pencairannya 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-794086283/kapan-bsu-2022-ditransfer-ke-

rekening-pekerja-kemnaker-sebut-soal-pencairannya 

Summary Kapan BSU 2022 ditransfer ke rekening pekerja yang penuhi syarat penerima BSU BPJS 

Ketenagakerjaan dari Kemnaker saat ini?. Kapan BSU 2022 ditransfer ke rekening penerima? 

BSU 2022 merupakan dana bantuan yang akan disalurkan oleh pemerintah dalam hal ini 

Kementerian Ketenagakerjaan kepada para pekerja yang telah penuhi persyaratan. Adapun 

persyaratan BSU 2022 yang harus dipenuhi, satunya memiliki gaji Rp3,5 Juta dan terdaftar 

sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan aktif. 

 

 

 

Kapan BSU 2022 ditransfer ke rekening penerima? Kemnaker sebut soal jadwal pencairannya.BSU 2022 

merupakan dana bantuan yang akan disalurkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian 

Ketenagakerjaan kepada para pekerja yang telah penuhi persyaratan.Adapun persyaratan BSU 2022 yang 

harus dipenuhi, satunya memiliki gaji Rp3,5 Juta dan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan 

aktif.Kapan BSU 2022 ditransfer ke rekening pekerja yang penuhi syarat penerima BSU BPJS 

Ketenagakerjaan dari Kemnaker saat ini?Soal waktu penjadwalan dicairkannya Bantuan Subsidi Upah 

tersebut, sudah menjadi pertanyaan umum bagi para pekerja.Selama ini, mereka semua sudah 

menantikan pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan dari Kemnaker.Sudah lama para pekerja 

mengharapkan dana tersebut masuk ke rekening mereka. 
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Title SELAMAT! BSU 2022 Cair ke Rekening Setelah Muncul Tanda 

Ini 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-794086218/selamat-bsu-2022-cair-ke-rekening-

setelah-muncul-tanda-ini 

Summary Informasi terkait Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 cair saat ini masih dinanti-nanti oleh 

masyarakat. Pasalnya, hingga saat ini bahkan menjelang HUT RI ke-77, tanda BSU 2022 cair 

belum didapatkan karena Kemnaker belum memberikan kejelasan terkait pencairan dana 

tersebut. Hal tersebut membuat banyak spekulasi yang beredar dari masyarakat terkait 

pencairan dana BSU 2022 atau BSU BPJS Ketenagakerjaan. Sebagaimana diketahui, 

rencananya BSU 2022 cair pada bulan April lalu. 

 

 

 

Informasi terkait Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 cair saat ini masih dinanti-nanti oleh 

masyarakat.Pasalnya, hingga saat ini bahkan menjelang HUT RI ke-77, tanda BSU 2022 cair belum 

didapatkan karena Kemnaker belum memberikan kejelasan terkait pencairan dana tersebut.Hal tersebut 

membuat banyak spekulasi yang beredar dari masyarakat terkait pencairan dana BSU 2022 atau BSU BPJS 

Ketenagakerjaan.Sebagaimana diketahui, rencananya BSU 2022 cair pada bulan April lalu. Namun tidak 

dapat terlaksana karena permasalahan regulasi yang belum selesai dari Kemnaker.Namun, agar bisa 

menjadi penerima dana BSU 2022, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pekerja antara lain;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 Pekerja akan Terima BSU 2022 saat Regulasi Persiapan Pencairan 

Sudah Selesai? 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-794085284/pekerja-akan-terima-bsu-2022-saat-

regulasi-persiapan-pencairan-sudah-selesai 

Summary Pekerja akan terima BSU 2022, apakah regulasi persiapan pencairan sudah selesai dibuat?. 

Adapun nominal yang akan diterima oleh peserta BSU 2022 ini, senilai Rp1 juta. BSU 2022 

masih dinantikan pencairannya oleh para pekerja dari Kementerian Ketenagakerjaan. 

Penyaluran BSU 2022 ini sebelumnya sempat mengalami hambatan dalam proses 

pencairannya disebabkan regulasinya belum selesai. 

 

 

 

Pekerja akan terima BSU 2022, apakah regulasi persiapan pencairan sudah selesai dibuat?BSU 2022 

masih dinantikan pencairannya oleh para pekerja dari Kementerian Ketenagakerjaan.Sementara sudah 

sampai Agustus dana Bantuan Subsidi Upah tersebut belum kunjung ada kabar baiknya.Penyaluran BSU 

2022 ini sebelumnya sempat mengalami hambatan dalam proses pencairannya disebabkan regulasinya 

belum selesai.Sedangkan upaya perbaikan dan optimalisasi regulasi terbaru Bantuan Subsidi Upah untuk 

tahun 2022 agar dana tersebut bisa tepat sasaran dan berjalan secara akuntabel.Bantuan Subsidi Upah 

ini sendiri, akan diberikan bagi karyawan atau pekerja dengan pendapatan di bawah Rp3,5 juta, atau 

upah minimum di daerah setempat.Penyaluran dana tersebut, akan dilaksanakan dengan cara ditransfer 

ke rekening pekerja melalui bank Himbara, seperti Mandiri, BTN, BNI, dan Bank Syariah Indonesia (khusus 

Aceh).Adapun nominal yang akan diterima oleh peserta BSU 2022 ini, senilai Rp1 juta. 
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Title Menaker Letakkan Batu Pertama Pembangunan Anjungan 

SIAPkerja di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) Jawa Tengah 

Author _noname 

Media Seputar Cibubur Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Positive 

Link http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785219842/menaker-letakkan-

batu-pertama-pembangunan-anjungan-siapkerja-di-kawasan-industri-terpadu-batang-kitb-

jateng 

Summary Menaker melakukan peletakan batu pertama pembangunan Anjungan SIAPkerja di Kawasan 

Industri Terpadu Batang (KITB) Jawa Tengah, Jumat (5/8/2022) sore. Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dengan adanya Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) Jawa 

Tengah, diproyeksikan dapat menyerap 282 ribu tenaga kerja, dan dalam jangka pendek 

hingga tahun 2023 dibutuhkan 28 ribu tenaga kerja untuk bekerja di KITB. Menaker 

mengatakan, KITB merupakan proyek strategis nasional yang diharapkan akan mendongkrak 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dengan adanya Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) Jawa 

Tengah, diproyeksikan dapat menyerap 282 ribu tenaga kerja, dan dalam jangka pendek hingga tahun 

2023 dibutuhkan 28 ribu tenaga kerja untuk bekerja di KITB.Menaker melakukan peletakan batu pertama 

pembangunan Anjungan SIAPkerja di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) Jawa Tengah, Jumat 

(5/8/2022) sore.Menaker mengatakan, KITB merupakan proyek strategis nasional yang diharapkan akan 

mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Ini menjadi destinasi investasi yang diminati oleh 

masyarakat global," katanya.Lapangan kerja yang luas ini harus mampu mengatasi pengangguran 

terutama di Kabupaten Batang, dan umumnya di Provinsi Jawa Tengah."Kita berharap masyarakat di 

sekitar KITB tidak hanya menjadi penonton. Kita akan siapkan mereka menjadi tenaga kerja yang 

kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di kawasan ini," ujar Menaker.Untuk memberikan 

dukungan kepada KITB, Kemnaker telah menyiapkan berbagai kebijakan dengan menyusun rencana 

tenaga kerja dan proyeksi mikro ketenagakerjaan di KITB; mengembangkan sistem informasi pasar kerja 

di KITB, melalui integrasi E-makaryo dan Batang Career dengan KarirHub/SIAPkerja; peningkatan kualitas 

dan kapasitas pelatihan kompetensi di sekitar KITB; masifikasi sertifikasi kompetensi dengan 

mengembangkan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sesuai kebutuhan industri; memperkuat dan 

mengembangkan Bursa Kerja Khusus (BKK); membangun Anjungan SIAPkerja untuk mendekatkan 

pelayanan ketenagakerjaan di KITB."Sambil menunggu pembangunan gedung Anjungan SIAPkerja ini 

selesai, pelayanan ketenagakerjaan dilakukan di tempat yang disiapkan PTPN IX dan Pemkab Batang," 

lanjut Menaker.Ia menambahkan, selain KITB, Kemnaker pada tahun 2022 akan melaksanakan Pilot 

Project Anjungan SIAPkerja di kawasan industri seluruh Indonesia yang meliputi Kawasan Industri Kabil 

di Kota Batam, Kepulauan Riau; Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara (IKN); Kawasan Industri 

MM 2100 Kabupaten Bekasi; Kawasan Industri IMIP di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah; Kawasan 

Ekonomi Khusus Mandalika; Kawasan Industri Kabupaten Mojokerto; Kawasan Industri Kota Cilegon; 

Kawasan Industri Freeport Kabupaten Timika; dan Kawasan Ekonomi Khusus Danau Toba."Pilot Project 

ini diharapkan dapat menjadi pijakan disain Anjungan SIAPkerja yang lebih sempurna untuk diterapkan 

di Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus, serta Kawasan Strategis Nasional," pungkas Menaker 
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Title Serikat Pekerja Utamakan Hubungan Industrial Pancasila Author _noname 

Media Seputar Cibubur Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Neutral 

Link http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785219721/serikat-pekerja-

utamakan-hubungan-industrial-pancasila 

Summary Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, meminta Serikat Pekerja/Serikat Buruh 

(SP/SB) agar mengutamakan prinsip hubungan industrial Pancasila, ketika membantu 

anggotanya menghadapi masalah atau konflik ketenagakerjaan di perusahaan. "Prinsip 

hubungan industrial penting untuk meredam gejolak bidang Hubungan Industrial, sekaligus 

mendorong tumbuhnya hubungan industrial yang harmonis dan berkontribusi positif pada 

pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Afriansyah saat membuka Musyawarah Nasional 

(Munas) VIII SP BPJS Ketenagakerjaan, bertajuk "AKSI-KOLABORASI-EKSISITENSI", di 

Tangerang, Banten, Kamis (4/8/2022). Ada lima ciri-ciri khusus hubungan industrial 

Pancasila. Yaitu mengedepankan prinsip-prinsip adaptif dan kolaboratif melalui musyawarah 

untuk mufakat, kekeluargaan, dan gotong royong. 

 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, meminta Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) agar 

mengutamakan prinsip hubungan industrial Pancasila, ketika membantu anggotanya menghadapi 

masalah atau konflik ketenagakerjaan di perusahaan. Yaitu mengedepankan prinsip-prinsip adaptif dan 

kolaboratif melalui musyawarah untuk mufakat, kekeluargaan, dan gotong royong."Prinsip hubungan 

industrial penting untuk meredam gejolak bidang Hubungan Industrial, sekaligus mendorong tumbuhnya 

hubungan industrial yang harmonis dan berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia," 

kata Afriansyah saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) VIII SP BPJS Ketenagakerjaan, bertajuk 

"AKSI-KOLABORASI-EKSISITENSI", di Tangerang, Banten, Kamis (4/8/2022).Menurut Afriansyah Noor, 

pihaknya sangat terbuka dan bersedia mendengarkan semua saran dan kritik yang sifatnya membangun, 

agar ke depannya kerja sama dalam membangun dunia ketenagakerjaan bisa terus menjadi lebih 

baik."Munas VIII SP BPJS Ketenagakerjaan merupakan momentum yang sangat penting dan strategis bagi 

SP BPJS Ketenagakerjaan untuk bermusyawarah menentukan arah dan langkah organisasi di masa depan. 

Hal ini bertujuan untuk menjadikan organisasi menjadi semakin solid, kuat, dan relevan dengan 

melakukan perubahan dan penyesuaian yang diperlukan demi kepentingan dan kemajuan organisasi," 

ujarnyaAda lima ciri-ciri khusus hubungan industrial Pancasila. Pertama, mengakui dan menyakini bahwa 

bekerja bukan sekadar mencari nafkah melainkan juga sebagai pengabdian manusia kepada Tuhannya, 

kepada sesama manusia, masyarakat, bangsa, dan negara.Kedua, menganggap pekerja bukan hanya 

sekadar faktor produksi belaka, melainkan sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan 

martabatnya. Ketiga, melihat antara pekerja dan pengusaha bukan mempunyai kepentingan yang 

bertentangan, melainkan mempunyai kepentingan yang sama untuk memajukan perusahaan.Keempat, 

setiap perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha harus disesuaikan dengan jalan musyawarah 

untuk mencapai mufakat yang dilakukan secara kekeluargaan. Kelima, adanya keseimbangan antara hak 

dan kewajiban kedua belah pihak. Keseimbangan dicapai bukan didasarkan atas perimbangan kekuatan, 

melainkan atas dasar rasa keadilan dan kepatutan 
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Title Semarang Fashion Trend, Menaker: Bidang Fesyen Makin 

Bangkit 

Author _noname 

Media Seputar Cibubur Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Positive 

Link http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785219633/semarang-fashion-

trend-menaker-bidang-fesyen-makin-bangkit 

Summary Menaker dalam sambutannya sangat mengapresiasi gelaran Semarang Fashion Trend, 

sebagai upaya menampung kreativitas masyarakat yang memuncak dalam bidang fesyen. 

"Dengan adanya Semarang Fashion Trend, semua kreativitas bidang fesyen dapat disalurkan 

secara positif dan bermanfaat bagi semua pihak," ujar Menaker. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Semarang 

Jawa Tengah, mengadakan Semarang Fashion Trend (SFT) Tahun 2022, yang dibuka langsung oleh 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Jumat (5/8/202).Menaker dalam sambutannya sangat 

mengapresiasi gelaran Semarang Fashion Trend, sebagai upaya menampung kreativitas masyarakat yang 

memuncak dalam bidang fesyen."Dengan adanya Semarang Fashion Trend, semua kreativitas bidang 

fesyen dapat disalurkan secara positif dan bermanfaat bagi semua pihak," ujar Menaker.Ia mengatakan, 

dunia fesyen saat ini sudah semakin bangkit dan bertumbuh setelah sempat terpukul karena pandemi 

COVID-19."Ini membawa kebaikan dari sisi ekonomi. Dari sisi industri akan meningkatkan daya beli 

masyarakat pada produk fesyen," katanya.Ia menambahkan, Semarang Fashion Trend merupakan 

perwujudan karya-karya terkini busana siap pakai yang sesuai dengan trend global, dan juga sebagai 

inspirasi kepada pelaku industri mode di Indonesia dan Jawa Tengah pada khususnya."Semarang Fashion 

Trend dapat menjadi wadah bagi para desainer muda Semarang maupun alumni dari BBPVP Semarang 

untuk mempromosikan hasil karyanya dengan cakupan yang luas ke seluruh Indonesia," 

pungkasnya.Pada kegiatan Semarang Fashion Trend, ditampilkan peragaan busana dari 80 desainer serta 

Fashion Competition yang terbagi menjadi 2 kategori, Project Runway Competition dan Semarang 

Fashion Trend Competition. 
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Title Kemnaker Gelar Talent Talks di Surabaya Author _noname 

Media Seputar Cibubur Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Neutral 

Link http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785217468/kemnaker-gelar-talent-

talks-di-surabaya 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan menggelar Talent Talks di Surabaya, Jawa Timur, Minggu 

(7/8/2022). Dalam acara ini, pihaknya juga mengenalkan aplikasi SIAPKerja kepada para 

generasi muda Surabaya. Tahun ini, pihaknya telah menggelar acara ini di Jakarta, Semarang, 

dan Surabaya. Program ini merupakan salah satu program Kemnaker yang berfungsi sebagai 

wadah generasi muda dalam berkomunikasi dan berkolaborasi. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan menggelar Talent Talks di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (7/8/2022). 

Program ini merupakan salah satu program Kemnaker yang berfungsi sebagai wadah generasi muda 

dalam berkomunikasi dan berkolaborasi."Talent Talks ini merupakan bentuk kehadiran Kementerian 

Ketenagakerjaan untuk talenta muda. Yang diundang itu para pelaku usaha, usaha kecil, mahasiswa, 

kemudian adik-adik yang bekerja di swasta, kita ingin mendengar suaranya mereka apakah program-

program yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan itu sudah menjawab kebutuhan mereka," kata 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.Dalam acara ini, pihaknya juga mengenalkan aplikasi SIAPKerja 

kepada para generasi muda Surabaya. Aplikasi ini mengintegrasikan program pelatihan, sertifikasi, dan 

penempatan, serta pengembangan wirausaha, yang mana dapat mendukung pengembangan karir 

generasi muda.Pihaknya juga akan terus menggelar Talent Talks dan sosialisasi SIAPKerja ke berbagai 

daerah di Indonesia. Tahun ini, pihaknya telah menggelar acara ini di Jakarta, Semarang, dan Surabaya. 

Berikutnya akan diadakan di Yogyakarta, Makassar, dan Balikpapan."Dengan SIAPKerja ini ketemu antara 

pencari kerja dengan calon pencari kerja. Mudah-mudahan program ini berjalan baik dan kita akan 

berkeliling ke seluruh Indonesia," katanya.Menaker menjelaskan, talenta muda di Indonesia harus terus 

didukung perkembangannya karena Indonesia tengah menghadapi Bonus Demografi yang puncaknya 

pada 2030, serta sebagai upaya mewujudkan Generasi Emas 2045."Untuk itu kita harus menyiapkan 

generasi muda kita sebaik mungkin, karena mereka lah pilar utama Indonesia menuju Negara Maju," 

jelasnya.Menaker Ida menambahkan, dalam pengembangan talenta muda juga tidak boleh melewatkan 

mereka yang berkebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas. Sehingga, semua pihak harus 

memastikan program pengembangan talenta muda, baik di pusat maupun di daerah, harus seinklusif 

mungkin."Kita minta, kita dorong, agar unit layanan disabilitas itu juga dimiliki di kabupaten/kota. Ini kan 

regulasinya sudah ada, dan yang kita dorong adalah awareness-nya dari pemerintah kabupaten/kota, kita 

juga dorong awareness dari pelaku usaha," ujarnya. 
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Title Login BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022, Cek 

Status Pencairan di Sini! 

Author _noname 

Media Ayo Surabaya Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784086604/login-bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-

ketenagakerjaan-2022-cek-status-pencairan-di-sini 

Summary BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 dengan anggaran Rp8,8 triliun bakal cair 

ke 8,8 juta pekerja. Cek segera status pencairan dana BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta kepada setiap pekerja yang memenuhi syarat. Login BSU BLT 

subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 tersebut, dimaksudkan untuk mengetahui status 

penerimaan dana bantuan langsung tunai tersebut. Misalnya, bagi pekerja calon penerima 

dana BSU 2022 besaran gaji maksimal adalah Rp3,5 juta. 

 

 

 

BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 dengan anggaran Rp8,8 triliun bakal cair ke 8,8 juta 

pekerjaCek segera status pencairan dana BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta 

kepada setiap pekerja yang memenuhi syarat.Login BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 

tersebut, dimaksudkan untuk mengetahui status penerimaan dana bantuan langsung tunai 

tersebut.Perlu diingat, sebelum cek status pencairan, pekerja perlu meninjau ulang syarat dan kriteria 

yang harus dipenuhi. Pasalnya, ada syarat yang tak seperti tahun-tahun sebelumnya.Misalnya, bagi 

pekerja calon penerima dana BSU 2022 besaran gaji maksimal adalah Rp3,5 juta. Sementara, pekerja 

tersebut juga harus terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan.BPJamsostek merupakan mitra penyedia data tenaga kerja bagi Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebagai penyelenggara program BSU. 
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Title Pemerintah Fokus Tumbuhkan ASN yang 

Profesional 

Author About The Authoradmin 

Media Infopublik.id Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Positive 

Link http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/656857/pemerintah-fokus-

tumbuhkan-asn-yang-profesional 

Summary Adanya perubahan dalam birokrasi pemerintahan yang mengedepankan kinerja fungsional 

menunjukkan bahwa orientasi kerja PNS ditekankan kepada profesionalisme dan 

kemandirian, serta tetap bekerja sama untuk kemajuan organisasi. 

 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, mengatakan bahwa jabatan fungsional 

memiliki peran strategis dalam birokrasi pemerintahan. Adanya perubahan dalam birokrasi 

pemerintahan yang mengedepankan kinerja fungsional menunjukkan bahwa orientasi kerja PNS 

ditekankan kepada profesionalisme dan kemandirian, serta tetap bekerja sama untuk kemajuan 

organisasi. "Peran Jabatan Fungsional ini sangat penting, tatanan birokrasi harus didasarkan struktur 

yang kaya fungsi, jadi saudara semua merupakan bagian penting agar SDM Aparatur dapat menjadi 

profesional," kata Anwar saat melantik 294 Pejabat Fungsional yang terdiri dari 64 Arsiparis, 3 Analis 

Kepegawaian, 3 Assesor SDM Aparatur 165 Instruktur, 22 Pengantar Kerja, 1 Pengawas Ketenagakerjaan, 

2 Penguji K3, dan 34 Pranata Komputer, di Ruang Tridharma Kemnaker Jakarta, Senin (8/8/2022). 

Pelantikan ini dilakukan secara hybrid diikuti 56 orang yang hadir langsung dan 238 orang hadir virtual. 

Anwar menyebut, hal yang membedakan antara Jabatan Struktural dan Fungsional adalah bagaimana 

seseorang tersebut memiliki otonomi yang tinggi dalam menentukan nasib mereka. "Naik tidaknya 

saudara dilihat dari ketekunan untuk meningkatkan kompetensi saudara, yang nantinya diakui dalam 

jenjang jabatan itu," ucapnya. Anwar mengharapkan dengan dilantiknya Pejabat Fungsional ini akan 

semakin banyak inovasi dan program kegiatan untuk mendukung produktivitas dan kinerja pegawai 

Kementerian Ketenagakerjaan. "Untuk itu, saya tekankan agar saudara segera menyesuaikan diri dengan 

tugas baru saudara. Jangan sungkan belajar dari rekan kerja yang lebih berpengalaman dalam bidang 

tersebut," ujarnya. 
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Title Talent Talks, Pogram Kemnaker Wadah Generasi Muda 

Berkomunikasi dan Berkolaborasi 

Author Budi Seno P 

Santo 

Media Suarakarya.id Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604086577/talent-talks-pogram-kemnaker-wadah-

generasi-muda-berkomunikasi-dan-berkolaborasi 

Summary Kemnaker akan terus menggelar Talent Talks dan sosialisasi SIAPKerja ke berbagai daerah di 

Indonesia. ( Kemnaker ), berfungsi sebagai wadah generasi muda dalam berkomunikasi dan 

berkolaborasi.. Untuk itulah, Kemnaker menggelar Talent Talks di Surabaya, Jawa Timur, 

Minggu (7/8/2022).. " Talent Talks ini merupakan bentuk kehadiran Kemnaker untuk talenta 

muda," ujar Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah.. 

 

 

 

 Program Talent Talks merupakan salah satu program Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ), 

berfungsi sebagai wadah generasi muda dalam berkomunikasi dan berkolaborasi. Untuk itulah, 

Kemnaker menggelar Talent Talks di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (7/8/2022). " Talent Talks ini 

merupakan bentuk kehadiran Kemnaker untuk talenta muda ," ujar Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker 

) Ida Fauziyah. Karenanya, yang diundang itu para pelaku usaha, usaha kecil, mahasiswa, adik-adik yang 

bekerja di swasta. Kemnaker ingin mendengar suara mereka, apakah program yang ada di Kemnaker 

sudah menjawab kebutuhan mereka. Menaker menyatakan, dalam acara Talent Talks ini, pihaknya juga 

mengenalkan aplikasi SIAPKerja kepada para generasi muda Surabaya. Aplikasi ini mengintegrasikan 

program pelatihan, sertifikasi, dan penempatan, serta pengembangan wirausaha, yang mana dapat 

mendukung pengembangan karir generasi muda. Kemnaker akan terus menggelar Talent Talks dan 

sosialisasi SIAPKerja ke berbagai daerah di Indonesia. Tahun ini, telah menggelar acara ini di Jakarta, 

Semarang, serta Surabaya. Berikutnya akan diadakan di Yogyakarta, Makassar, serta Balikpapan. "Dengan 

SIAPKerja ini ketemu antara pencari kerja dengan calon pencari kerja. Mudah-mudahan program ini 

berjalan baik dan kita akan berkeliling ke seluruh Indonesia," tuturnya. Menaker menjelaskan, talenta 

muda di Indonesia harus terus didukung perkembangannya. Karena, Indonesia tengah menghadapi 

Bonus Demografi, yang puncaknya pada 2030, serta sebagai upaya mewujudkan Generasi Emas 2045. 

"Untuk itu, kita harus menyiapkan generasi muda kita sebaik mungkin. Karena, mereka lah pilar utama 

Indonesia menuju Negara Maju," jelasnya. Menaker, menambahkan, dalam pengembangan talenta 
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muda juga tidak boleh melewatkan mereka yang berkebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas. 

Sehingga, semua pihak harus memastikan program pengembangan talenta muda, baik di pusat maupun 

di daerah, harus seinklusif mungkin. "Kita minta, kita dorong, agar unit layanan disabilitas itu juga dimiliki 

di kabupaten/kota. Ini kan regulasinya sudah ada, dan yang kita dorong adalah awareness-nya dari 

pemerintah kabupaten/kota, kita juga dorong awareness dari pelaku usaha," ungkapnya. 
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Title Pemicu Peningkatan Kesejahteraan, Menko Airlangga Ungkap 

Kunci Keberhasilan Pengembangan UMKM 

Author Shofi Nailul 

Fadilah 

Media Radartulungagung.co.id Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Positive 

Link http://radartulungagung.co.id/pemicu-peningkatan-kesejahteraan-menko-airlangga-

ungkap-kunci-keberhasilan-pengembangan-umkm 

Summary Dalam menutup sambutan, Menko Airlangga turut sampaikan pentingnya integrasi dan 

koordinasi yang baik oleh seluruh pihak guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan 

program yang telah direncanakan pemerintah sehingga UMKM dapat naik kelas dan menjadi 

penggerak perekonomian nasional. 

 

 

 

 Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu indikator vital dalam mempertahankan 

momentum pemulihan ekonomi nasional melalui kontribusinya terhadap sektor esensial. Tumbuhnya 

UMKM turut menjadi pemicu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan kesempatan 

kerja yang tinggi serta pendistribusian pendapatan masyarakat guna pemerataan ekonomi. Peran 

penting UMKM tersebut dibuktikan dengan kontribusinya terhadap PDB yang mencapai 60,5 persen serta 

serapan tenaga kerja mencapai 96,9 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Selain itu, 

UMKM juga terbukti resilien di tengah pandemi terlihat dari peningkatan indeks bisnis UMKM sejak 

kuartal III-2021 hingga kuartal II-2022. Mempertimbangkan berbagai kontribusi tersebut, pemerintah 

terus memberikan perhatian penuh untuk mengembangkan UMKM melalui berbagai kebijakan. 

"Pandemi Covid-19 berdampak bagi UMKM, sehingga pemerintah mendorong program khusus 

pemulihan ekonomi nasional dengan mengalokasikan Rp 121,20 triliun pada 2020 dan Rp 83,19 triliun 

pada 2021 melalui Kredit Usaha Rakyat, BPUM, Subsidi Bunga Non-KUR, Penjaminan Kredit Modal Kerja, 

dan lainnya," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan 

Keynote Speech secara virtual dalam acara Webinar Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada: Kontribusi 

UMKM untuk Pemulihan Ekonomi Nasional-Kolaborasi Multipihak dalam Pemberdayaan UMKM, Sabtu 

(6/8). Adapun pengembangan UMKM tersebut telah menjadi fokus utama pemerintah sesuai dengan 

amanat RPJMN 2020-2024 mengenai penguatan kewirausahaan, UMKM dan koperasi melalui strategi 

transformasi usaha informal menjadi formal, transformasi digital, transformasi ke dalam rantai nilai, dan 

modernisasi koperasi. Transformasi formal dilakukan agar UMKM dapat memperoleh kemudahan terkait 
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akses pembiayaan, pendampingan, serta market supply chain dengan cara terdaftar dalam nomor induk 

berusaha. Di sisi lain, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM sebagai upaya untuk 

mendorong pemberdayaan UMKM agar menjadi formal dan mendapatkan fasilitasi dari 

kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Selanjutnya, pemerintah juga menerbitkan Perpres 

Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang bertujuan untuk mencapai 

rasio kewirausahaan di tahun 2024 sebesar 3.95 persen. Selain itu berkaitan dengan pemberian 

dukungan fasilitas pembiayaan, pemerintah menyediakan skema pembiayaan yang dapat diakses UMKM 

sesuai kelasnya mulai dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Mekaar PT PNM, Bank Wakaf Mikro, 

pembiayaan ultra mikro, dan KUR. Khusus bagi program KUR, pemerintah memperpanjang tambahan 

subsidi bunga KUR sebesar 3 persen hingga akhir Desember 2022 dan meningkatkan plafon KUR menjadi 

sebesar Rp 373,17 triliun pada tahun 2022 guna merespons tingginya kebutuhan pembiayaan. Dukungan 

lain juga diberikan pemerintah dengan mendorong akselerasi adopsi teknologi digital bagi UMKM agar 

mampu beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen. Adapun pemberian dorongan tersebut 

dilakukan melalui dua pendekatan utama yaitu penguatan ekosistem UMKM/IKM, seperti pemberian 

kemudahan perizinan, insentif fiskal, dan pembiayaan serta penguatan ekosistem e-Commerce, seperti 

penciptaan iklim usaha yang sehat (fair playing field), pembayaran digital, logistik, dan perlindungan data 

pribadi. Dalam menutup sambutan, Menko Airlangga turut sampaikan pentingnya integrasi dan 

koordinasi yang baik oleh seluruh pihak guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan program yang telah 

direncanakan pemerintah sehingga UMKM dapat naik kelas dan menjadi penggerak perekonomian 

nasional. "Kunci keberhasilan dalam mengembangkan UMKM adalah terciptanya ekosistem 

kelembagaan yang terintegrasi dan kebijakan pemerintah yang mendukung," tutup Menko Airlangga. 

Kegiatan tersebut turut dihadiri di antaranya oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, 

Gubernur Jawa Tengah, Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada, serta 

Wakil Ketua Umum 2 Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada. 
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Title Pencari Kerja Diberi Modal Rp 20 Juta Author Sopian Hadi 

Media Radartarakan.jawapos.com Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Neutral 

Link http://radartarakan.jawapos.com/nasional/08/08/2022/pencari-kerja-diberi-modal-rp-20-

juta 

Summary Kepada Radar Tarakan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Tarakan, Agus Sutanto 

mengatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan membuka kesempatan bagi pencari kerja 

untuk membuat kelompok yang beranggotakan minimal 10 orang per satu kelompok, 

kemudian akan diberikan bantuan modal kerja sebesar Rp 20.000.000 per kelompok. 

 

 

 

 Direktorat Jendral Ketenagakerjaan menyediakan program perluasan kesempatan kerja bagi para 

pencari kerja (pencaker), yakni pendaftaran untuk tenaga kerja mandiri (TKM) pemula ditahun 2022.Ini 

merupakan program baru yang dijalankan di Tarakan dengan tujuan memberikan bantuan kepada para 

pencaker untuk menjalankan usaha.Program yang telah dibuka sejak 29 Juli 2022 lalu ini, akan ditutup 

pada tanggal 11 Agustus 2022 mendatang.Kepada Radar Tarakan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan 

(Disnaker) Tarakan, Agus Sutanto mengatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan membuka 

kesempatan bagi pencari kerja untuk membuat kelompok yang beranggotakan minimal 10 orang per satu 

kelompok, kemudian akan diberikan bantuan modal kerja sebesar Rp 20.000.000 per kelompok."Bantuan 

itu digunakan untuk usaha. Usahanya bebas, misalnya usaha peternakan, warkop dan lain-lain tapi 

penggunaannya akan diarahkan," ungkap Agus.Pelaksanaan program ini, lanjut Agus, telah 

diinformasikan pihaknya melalui 20 kelurahan yang ada di Tarakan.Namun hingga kini baru tercatat 2 

kelompok yang baru direkomendasikan oleh pihaknya.Sebab salah satu syarat untuk mendapatkan 

bantuan ini, tiap kelompok perlu mendapatkan surat rekomendasi khusus dari Disn2aker."Dua kelompok 

yang telah mendapat rekomendasi ini memiliki usaha jamu dan pengolahan ikan," tutur mantan Kepala 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Tarakan ini. (*)TARAKAN- Direktorat Jendral 

Ketenagakerjaan menyediakan program perluasan kesempatan kerja bagi para pencari kerja (pencaker), 

yakni pendaftaran untuk tenaga kerja mandiri (TKM) pemula ditahun 2022.Ini merupakan program baru 

yang dijalankan di Tarakan dengan tujuan memberikan bantuan kepada para pencaker untuk 

menjalankan usaha.Program yang telah dibuka sejak 29 Juli 2022 lalu ini, akan ditutup pada tanggal 11 

Agustus 2022 mendatang.Kepada Radar Tarakan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Tarakan, Agus 
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Sutanto mengatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan membuka kesempatan bagi pencari kerja 

untuk membuat kelompok yang beranggotakan minimal 10 orang per satu kelompok, kemudian akan 

diberikan bantuan modal kerja sebesar Rp 20.000.000 per kelompok."Bantuan itu digunakan untuk 

usaha. Usahanya bebas, misalnya usaha peternakan, warkop dan lain-lain tapi penggunaannya akan 

diarahkan," ungkap Agus.Pelaksanaan program ini, lanjut Agus, telah diinformasikan pihaknya melalui 20 

kelurahan yang ada di Tarakan.Namun hingga kini baru tercatat 2 kelompok yang baru direkomendasikan 

oleh pihaknya.Sebab salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan ini, tiap kelompok perlu 

mendapatkan surat rekomendasi khusus dari Disn2aker."Dua kelompok yang telah mendapat 

rekomendasi ini memiliki usaha jamu dan pengolahan ikan," tutur mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik (Kesbangpol) Tarakan ini. 
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Title Cara Beli Pelatihan di Situs Resmi Kartu Prakerja, Pastikan Dana 

Pelatihan Sudah Terisi 

Author _noname 

Media Tribun News Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/08/cara-beli-pelatihan-di-situs-resmi-

kartu-prakerja-pastikan-dana-pelatihan-sudah-terisi 

Summary Simak cara membeli pelatihan Prakerja di website resmi prakerja.go.id. Cara Beli Pelatihan 

Kartu Prakerja:. 8. Klik 'Beli Pelatihan' dan bayar menggunakan Nomor Kartu Prakerja. 

Peserta juga diwajibkan menonton 3 video di dashboard agar bisa melihat nomor Kartu 

Prakerja. Pastikan dana pelatihan sudah terisi di bagian dashboard anda. 

 

 

 

Berikut ini cara membeli pelatihan Kartu Prakerja setelah lolos gelombang.Peserta yang sudah lolos 

gelombang, diwajibkan membeli pelatihan Prakerja.Segeralah membeli pelatihan agar tidak di-

blacklist.Jika terlanjur di-blacklist, Anda akan ditolak saat mendaftar kartu prakerja gelombang 

selanjutnya, dikutip dari Kompas.com.Sebelum membeli pelatihan, pastikan terlebih dahulu mengecek 

dana pelatihan di bagian dashboard.Peserta juga diwajibkan menonton 3 video di dashboard agar bisa 

melihat nomor Kartu Prakerja.Setelah selesai menyaksikan ketiga video tersebut, peserta diarahkan 

untuk melakukan penyambungan rekening/ e-wallet.Peserta klik 'Sambungkan Sekarang' agar mendapat 

insentif uang sehingga dapat membeli pelatihan Kartu Prakerja.Simak cara membeli pelatihan Prakerja 

di website resmi prakerja.go.id.Cara Beli Pelatihan Kartu Prakerja:1. Masuk atau Login akun Prakerja di 

prakerja.go.id.2. Pastikan dana pelatihan sudah terisi di bagian dashboard anda.3. Baca dan melihat 

secara teliti setiap pelatihan yang disediakan platform digital seperti Tokopedia, Bukalapak, Kemnaker, 

Karier.mu, Sekolahmu, Pintaria, Pijar Mahir, Belajar Apa, atau Intaria.4. Pastikan nomer handphone yang 

digunakan mendaftar kartu prakerja sama-sama terverifikasi platform digital mitra Prakerja.5. Bacalah 

deskripsi penjelasan terkait pelatihan seperti harga, rating, durasi pelatihan, tingkat materi, dan cara 

mengajar.6. Ketika sedang ragu untuk memilih, perhatikan peraturan batas pembelian hanya 30 hari 

sejak lolos gelombang Prakerja.7. Pilih pelatihan dengan tepat sesuai minat.8. Klik 'Beli Pelatihan' dan 

bayar menggunakan Nomor Kartu Prakerja.9. Anda dapat membeli dua pelatihan sekaligus namun 

pastikan saldo anda cukup.10. Selesaikan pelatihan pertama terlebih dahulu, kemudian baru bisa 

melakukan pelatihan selanjutnya.11. Jangan ragu membeli pelatihan karena tidak dapat diganti jika 
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sudah terlanjur dibayar.12. Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta akan diminta menuliskan ulasan 

dan rating pada platform yang telah diikuti.13. Cek sertifikat pelatihan di dashboard. Jika belum muncul, 

tunggu 24 jam.Peserta diharapakn konsisten dalam menyelesaikan pelatihanSetelah menyelesaikan 

pelatihan, berikan rating dan review karena agar mendapat dana insentif dengan total Rp3,55 

juta.Bantuan sosial tersebut dibagi secara bertahap untuk keperluan biaya pelatihan sebesar Rp1 

Juta.Kemudian insentif pascapelatihan totalnya Rp2,4 juta dan ditambah insentif survei Rp150 ribu. 
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Title Cek Link Kemnaker, Ini 6 Kriteria Pekerja yang Dapat Dana BSU 

BPJS Ketenagakerjaan 2022 

Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayosemarang.com/bisnis/pr-774086942/cek-link-kemnaker-ini-6-kriteria-

pekerja-yang-dapat-dana-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022 

Summary Syarat utama yang diberikan adalah pekerja yang memiliki penghasilan atau gaji maksimal 

3,5 juta per bulan dan masih terdaftar sebagai anggota aktif BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja 

yang sudah memenuhi syarat otomatis akan masuk ke daftar calon penerima dana BSU 2022 

yang datanya akan diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Kemnaker. - Dana bantuan 

BSU rencananya akan diberikan kepada para pekerja yang memenuhi syarat. Pekerja yang 

sudah memenuhi syarat nantinya akan masuk ke dalam daftar calon penerima dana BSU 

2022. 

 

 

 

- Dana bantuan BSU rencananya akan diberikan kepada para pekerja yang memenuhi syarat.Pekerja yang 

sudah memenuhi syarat nantinya akan masuk ke dalam daftar calon penerima dana BSU 2022.Seperti 

yang sudah diketahui, dana BSU merupakan program bantuan dari pemerintah yang diberikan untuk 

meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja atau buruh dalam penanganan dampak Covid-19.Dana BLT 

subsidi gaji tersebut akan diberikan kepada pekerja yang sudah memenuhi syarat dari Kemnaker.Syarat 

utama yang diberikan adalah pekerja yang memiliki penghasilan atau gaji maksimal 3,5 juta per bulan 

dan masih terdaftar sebagai anggota aktif BPJS Ketenagakerjaan.Pekerja yang sudah memenuhi syarat 

otomatis akan masuk ke daftar calon penerima dana BSU 2022 yang datanya akan diberikan oleh BPJS 

Ketenagakerjaan kepada Kemnaker.Selain itu, pekerja juga bisa mengecek apakah sudah masuk ke daftar 

calon penerima dana BSU 2022 atau belum dengan mengunjungi laman website Kemnaker di 

kemnaker.go.id. 

  



 

77 

 

Title Siap-Siap, BSU 2022 Cair ke Rekening Rp1 Juta, Ini 4 Tahap 

Penyaluran BLT Subsidi Gaji 

Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayosemarang.com/bisnis/pr-774087055/siap-siap-bsu-2022-cair-ke-rekening-

rp1-juta-ini-4-tahap-penyaluran-blt-subsidi-gaji 

Summary - Dana bantuan BSU 2022 akan diberikan kepada 8,8 juta pekerja dengan anggaran 8,8 triliun. 

Pemerintah bersama dengan Kemnaker berencana untuk melanjutkan pemberian dana 

bantuan BSU pada tahun 2022. Dana bantuan BSU mulai diberikan kepada pekerja pada 

tahun 2020 sebagai salah satu bentuk bantuan dalam penanganan pandemi Covid-19. 

Pekerja yang bisa mendapatkan dana bantuan BSU harus sudah memenuhi syarat yang 

ditentukan oleh Kemnaker, seperti:. 

 

 

 

- Dana bantuan BSU 2022 akan diberikan kepada 8,8 juta pekerja dengan anggaran 8,8 triliun.Dana 

bantuan BSU mulai diberikan kepada pekerja pada tahun 2020 sebagai salah satu bentuk bantuan dalam 

penanganan pandemi Covid-19.Pemerintah bersama dengan Kemnaker berencana untuk melanjutkan 

pemberian dana bantuan BSU pada tahun 2022.Awalnya pemerintah berencana akan menyalurkan dana 

BLT subsidi gaji pada April lalu namun belum terlaksana.Pekerja yang bisa mendapatkan dana bantuan 

BSU harus sudah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Kemnaker, seperti:1. Warga Negara Indonesia2. 

Memiliki penghasilan atau gaji maksimal 3,5 juta per bulan3. Masih terdaftar sebagai anggota aktif BPJS 

Ketenagakerjaan 
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Title BPJAMSOSTEK Tarakan Gelar Sosialisasi Manfaat Program Sektor 

Jasa Konstruksi 

Author _noname 

Media Tribun Kaltara Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Positive 

Link http://kaltara.tribunnews.com/2022/08/08/bpjamsostek-tarakan-gelar-sosialisasi-

manfaat-program-sektor-jasa-konstruksi 

Summary Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tarakan melakukan 

sosialisasi manfaat program sektor jasa konstruksi kepada kontraktor atau pemenang 

tender, untuk dapat mendaftarkan pekerjaan proyek sebelum pekerjaan tersebut dimulai, 

agar tenaga kerja yang bekerja di proyek tersebut dapat terlindungi oleh program Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan. 

 

 

 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tarakan melakukan sosialisasi 

manfaat program sektor jasa konstruksi kepada kontraktor atau pemenang tender, untuk dapat 

mendaftarkan pekerjaan proyek sebelum pekerjaan tersebut dimulai, agar tenaga kerja yang bekerja di 

proyek tersebut dapat terlindungi oleh program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.Kegiatan ini diharakan 

dapat menjadi awal dari terdaftarnya semua proyek sektor jasa konstruksi di Wilayah Kalimantan Utara 

khususnya Kota Tarakan.Sehingga para pekerja dapat melakukan aktivitas dengan tenang dan 

nyaman.Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Tarakan, Suparlan S.T, M.T saat membuka 

acara, menyampaikan bahwa manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan ini sangat luar biasa, dimana 

perlindungan yang diberikan mencakup semua sektor."Manfaat yang diberikan tidak ada batas bagi 

setiap pekerja yang tardaftar aktif sebagai peserta saat mengalami resiko kecelakaan kerja atau 

kematian.Iuran yang dibayarkan sangat murah, peserta sudah mendapatkan dua perlindungan yaitu 

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian," ujarnya.Suparlan menjelaskan saat ini kami para ASN 

Pemerintah Kota Tarakan juga turut serta dalam memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 

masyarakat pakerja rentan.Diimana kami menjadi Bapak Asuh Pekerja bagi mereka yang kurang mampu 

dalam membayarkan iuran jaminan sosial Ketenagakerjaan."jika terjadi risiko kecelakaan maka yang 

menanggung sepenuhnya adalah BPJS KetenagakerjaanPemberi kerja tidak perlu mengeluarkan biaya 

sepersenpun sampai tenaga kerja dinyatakan sembuh," terangnya.Suparlan menambahkan risiko 

kecelakaan kerja tidak tau kapan datangnya.Sebagai pemberi kerja yang mempekerjakan orang, ini 
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menjadi solusi bagi para kontraktor memberikan perlindungan bagi pekerja dan diri sendiri melalui BPJS 

Ketenagakerjaan.Senada dengan yang disampaikan Suparlan, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan 

Cabang Tarakan Rina Umar mengatakan perlindungan jaminan sosial wajib diikuti oleh seluruh pekerja di 

Indonesia, baik sektor formal maupun informal dan juga sektor jasa konstruksi."Bahwa angka 

perlindungan untuk tenaga kerja di wilayah Kota Tarakan baru mencapai sebesar 50.63 persen, dimana 

pekerja yang perlu diberikan perlindungan adalah sektor jasa konstruksi," terangnya.Rina menyampaikan 

sesuai dengan Permenaker 5 Tahun 2021 menandakan bahwa pemerintah hadir untuk memberikan 

perlindungan bagi tenaga kerja di sektor jasa konstruksi melalui BPJS Ketenagakerjaan."Pemerintah 

sangat konsen terkait dengan perlindungan tenaga kerjan khususnya sektor jasa konstruksi, dimana 

untuk kota tarakan bahwa masing banyak yang belum terlindungi.Harapannya melalui kegiatan ini 

optimalisasi program sesuai dengan Inpres No. 02 Tahun 2021 dapat berjalan dengan baik," 

harapnya.Rina menambahkan hal ini akan berjalan dengan baik tentu dengan dukungan dan sinergi dari 

Pemerintah Kota Tarakan dengan memastikan setiap proyek sebelum mendapatkan Surat Perintah Kerja 

(SPK) wajib melampirkan bukti kepesertaan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan melampirkan 

bukti pembayaran iuran. 
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Title Komisi IX DPR RI Kunjungan Kerja ke Kepri Author Https 

Media Transkepri.com Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Neutral 

Link http://transkepri.com/news/detail/14723/komisi-ix-dpr-ri-kunjungan-kerja-ke-kepri 

Summary Gubernur Kepri yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Adi Prihantara 

menerima Kunjungan Kerja Komisi IX DPR-RI yang membidangi Kesehatan, Ketenagakerjaan 

dan Kependudukan di Graha Kepri Lt. Turut hadir pada kesempatan ini 22 anggota Tim 

Komisi IX DPR RI, Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja Kemenaker RI Haiyani Rumondang, Direktor Bina Kelembagaan dan 

Keselamatan Kerja Kemenaker RI Hery Susanto, Direktur Bina Mediator hubungan Industrial 

Adriani, Staf Ahli Bidang Ekonomi Kementerian Kesehatan RI Slamet, Wakil Walikota Batam 

Amsakar Achmad, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau M. Bisri dan Kadisnaker 

Provinsi Kepulauan Riau Mangara Simarmata. 

 

 

 

 Gubernur Kepri yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Adi Prihantara menerima 

Kunjungan Kerja Komisi IX DPR-RI yang membidangi Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kependudukan di 

Graha Kepri Lt. V, Batam, Senin (08/08).Sekda Adi Prihantara dalam sambutan pembukanya 

menyampaikan terimakasih atas kehadiran rombongan Komisi IX DPR-RI beserta mitra atas kunjungan 

kerjanya ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan harapan kunjungan yang dilakukan pada hari ini akan 

memberikan manfaat bagi kemajuan bagi pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau."Selamat datang di 

Kepulauan Riau, semoga kehadiran Komisi IX DPR-RI membawa perubahan yang siginifikan bagi 

pembangunan," ucapnya.Kepada rombongan Komisi IX DPR-RI, Sekda Adi juga secara singkat 

menjelaskan geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari 96 persen lautan dan hanya menyisakan 

4 persen daratan.Provinsi Kepulauan Riau, terdiri dari 2 Kota yaitu Kota Tanjungpinang dan Batam serta 

5 Kabupaten diantaranya Bintan, Karimun, Lingga, Natuna dan Anambas. Adapun untuk 7 

Kabupaten/Kota dimaksud pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki fokus perhatian dan 

pengembangan yang berbeda disesuaikan dengan karakteristik dan keunggulaan daerah masing-

masing."Kota Tanjungpinang ditujukan sebagai pusat pengembangan pemerintahan, pendidikan, dan 

wisata budaya melayu. Kemudian Kabupaten Bintan pengembangannya ditujukan sebagai daerah pusat 

pawisata internasional, Industri maintenance overhaul serta industri pengolahan makanan," 
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jelasnya.Sekda Adi menjelaskan, Kota Batam difokuskan sebagai pusat pengembangan hubungan 

domestik dan internasional, pariwisata, industri kedirgantraan, industri digital dan kreatif. Kemudian 

Kabupaten Karimun dikembangkan sebagai pusat industriu maritim dan perikanan."Untuk wilayah 

Natuna dan Anambas dikembangkan sebagai sentra perikanan dan pusat pariwisata sedangkan 

Kabupaten Lingga sebagai pusat pertanian, perkebunan, peternakan dan wisata," tutupnya.Sementara 

itu Ketua Tim Kunker Komisi IX DPR-RI Felly Estelita Runtuwene mengatakan tujuan kunjungan kerja kali 

ini adalah dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat dengan dasar kerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dimana Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai 

dengan pasal 20 (a) UUD 1945 diamanatkan untuk memperjuangkan dan menyerap aspirasi daerah sesusi 

dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara."Pada masa reses ke V masa sidang 

tahun 2021/2022 ini, Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke 3 Provinsi, Provinsi Kepulauan Riau, 

Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Papua,"ungkapnya.Adapun menurutnya, kunjungan kerja Komisi 

IX DPR-RI ke Provinsi Kepulauan Riau bertujuan untuk antara lain yaitu pertama, menggali informasi 

realisasi program yang dibiayai oleh APBN. Kedua, memetakan permasalahan masyarakat dan 

memonitor pelaksanaan kegiatan Kementerian dan Lembaga Mitra Komisi IX DPR RI di Provinsi 

Kepulauan RiauSelain itu juga yang ketiga yaitu, mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat 

Kepulauan Riau terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan 

dengan bidang tugas komisi IX DPR RI serta yang terakhir melakukan evaluasi terhadap program kegiatan 

yang dilaksanakan pada masing-masing mitra diantaranya Kementerian Kesehatan, Kementarian 

Ketenagakerjaan, Badan POM, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), BPJS 

Kesehatan, BPJS Ketanagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)."Harapan 

kami, masukan dan temuan yang didapatkan dalam kunjungan kerja ini dapat menjadi rekomendasi 

Komisi IX DPR RI kepada Pemerintah untuk perbaikan dan penyempurnaan program dan kegiatan di masa 

yang akan datang," jelasnya.Turut hadir pada kesempatan ini 22 anggota Tim Komisi IX DPR RI, Dirjen 

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemenaker RI Haiyani 

Rumondang, Direktor Bina Kelembagaan dan Keselamatan Kerja Kemenaker RI Hery Susanto, Direktur 

Bina Mediator hubungan Industrial Adriani, Staf Ahli Bidang Ekonomi Kementerian Kesehatan RI Slamet, 

Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau M. Bisri dan 

Kadisnaker Provinsi Kepulauan Riau Mangara Simarmata. (r) 
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Title Cara Beli Pelatihan Kartu Prakerja di Bukalapak Jika Lolos Seleksi 

Prakerja Gelombang 40 

Author _noname 

Media Tribun News Pontianak Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Neutral 

Link http://pontianak.tribunnews.com/2022/08/08/cara-beli-pelatihan-kartu-prakerja-di-

bukalapak-jika-lolos-seleksi-prakerja-gelombang-40 

Summary Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 40 telah ditutup berikut adalah cara untuk melihat 

penguman hasil seleksi prakerja gelombang ke 40 dan cara-cara untuk membeli platform 

prakerja secara online di platform digital prakerja Bukalapak. * Gunakan fitur "Cari 

Pelatihan" untuk mencari pelatihan yang tersedia di Kemnaker, Bukalapak, Tokopedia, Pijar 

Mahir, Pintaria, dan Karier Mu. Berikut cara membeli pelatihan prakerja dengan aplikasi 

Bukalapak. Buka Aplikasi Bukalapak pada ponsel lalu ketik "Prakerja" di kolom pencarian * 

Pilih jenis kursus atau pelatihan sesuai dengan yang diinginkan. 

 

 

 

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 40 sedang berlangsung untuk beberapa hari kedepan.Segera 

daftarkan diri anda jika berminat untuk mengikuti seleksi dan mendaftar di Prakerja Gelombang 

40.Pemerintah menetapkan Kartu Prakerja sebagai upaya dari stimulus untuk masyarakat angkatan kerja 

dan kepada pekerja buruh yang terdampak pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan.Pendaftaran 

Kartu Prakerja Gelombang 40 telah ditutup berikut adalah cara untuk melihat penguman hasil seleksi 

prakerja gelombang ke 40 dan cara-cara untuk membeli platform prakerja secara online di platform 

digital prakerja Bukalapak.Diketahui bersama bahwa bantuan prakerja merupakan bantuan dari 

pemerintah bagi masyarakat atau orang yang sedang mencari pekerjaan dan terdampak pandemi Covid-

19Bantuan yang diberikan bagi peserta prakerja yang lolos berupa uang tunai untuk membeli platform 

pelatihan prakerja yang dibutuhkan.Apabila lolos Prakerja gelombang 40 , berikut langkah-langkah yang 

harus dilakukan:* Cek dashboard Prakerja* Catat 16 angka nomor Kartu Prakerja* Pastikan saldo 

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

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

Pelatihan" untuk mencari pelatihan yang tersedia di Kemnaker, Bukalapak, Tokopedia, Pijar Mahir, 

Pintaria, dan Karier Mu.* Berikutnya, cek deskripsi mencakup informasi mengenai harga pelatihan, rating, 

durasi pelatihan, tingkat materi, dan cara mengajar sebagai pertimbangan sebelum membeli pelatihan.* 
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Beli dan bayar pelatihan dengan nomor Kartu Prakerja.Batas waktu pembelian pelatihan adalah 30 hari 

sejak menerima pengumuman yang ada di dashboard.Jika dinyatakan lolos anda dapat membeli platform 

pelatihan digital dengan mitra Kartu Prakerja.Berikut cara membeli pelatihan prakerja dengan aplikasi 

BukalapakBuka Aplikasi Bukalapak pada ponsel lalu ketik "Prakerja" di kolom pencarian</* Pilih jenis 

kursus atau pelatihan sesuai dengan yang diinginkan.Adapun pelatihan dapat diurutkan berdasarkan 

harga termurah, termahal atau kelas terbaru.* Sebelum memilih pelatihan, cek terlebih dahulu detail 

kurikulum dan ulasannya* Klik "Ya" pada opsi syarat dan ketentuan* Lalu masukkan nomor Kartu Prakerja 

yang sesuai, untuk selanjutnya dilakukan proses verifikasi oleh sistem* Lakukan proses pembayaran dan 

kode OTP akan dikirim melalui SMS ke nomor HP yang terdaftar di Kartu Prakerja* Masukkan 5 huruf 

sandi yang dikirim lalu klik opsi "Verifikasi"* Selanjutnya Anda akan diberikan kode untuk digunakan di 

situs penyedia pelatihan* Kode kupon bisa dilihat pada "Detail Tagihan" atau email* Untuk memakai 

voucher silakan daftar atau login dan masukan kode voucher kartu Prakerja di situs lembaga pelatihan</* 

Klik kelas yang sudah dibeli dan ikuti kelasnya.Berikut adalah cara bagi pendaftar prakerja gelombang 40 

untuk melihat pengumumannya.Cek Dashboardprakerja* Login ke laman* Kemudian, cek nomor Kartu 

Prakerja dan status saldo pada dashboard akun.* Jika lolos, akan muncul keterangan "Dana insentif kamu 

diberikan setelah penyelesaian pelatihan, bila belum ada dana yang ditransfer 7x24 jam Hubungi CS.* 

Jika tidak lolos, akan ada notifikasi "Kamu Belum Berhasil" pada dashboard akun Anda.Melalui 

SMSPeserta yang dinyatakan lolos seleksi Kartu Prakerja, akan mendapatkan notifikasi melalui 

SMS.Pemberitahuan ini akan disampaikan ke nomor telepon yang sebelumnya didaftarkan saat 

pembuatan akun.Oleh karena itu, pastikan nomor telepon yang dimasukkan saat mendaftarkan akun 

telah benar dan masih aktif.Demikian cara membeli platform pelatihan Kartu Prakerja Gelombang 40 

dengan bantuan Aplikasi Bukalapak. 
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Title BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta Cair ke Rekening Bank Himbara? Cek di 

Link Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayosemarang.com/bisnis/pr-774087185/blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-ke-

rekening-bank-himbara-cek-di-link-kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerjaan 

Summary Kemnaker akan memberikan dana bantuan BSU kepada pekerja yang telah memenuhi syarat 

ketentuan seperti memiliki penghasilan dibawah Rp3,5 juta per bulan, bekerja di wilayah 

PPKM level 3 dan 4 serta masih terdaftar sebagai anggota aktif BPJS Ketenagakerjaan. Calon 

penerima dana BSU bisa mengecek secara mandiri apakah sudah terdaftar sebagai penerima 

atau belum melalui link Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan. Dana bantuan pemerintah, 

BSU merupakan lanjutan dari program dana BLT subsidi gaji. BLT subsidi gaji merupakan 

salah satu program bantuan dari pemerintah yang dikhususkan untuk para pekerja. 

 

 

 

Dana bantuan pemerintah, BSU merupakan lanjutan dari program dana BLT subsidi gaji.BLT subsidi gaji 

merupakan salah satu program bantuan dari pemerintah yang dikhususkan untuk para pekerja.Program 

BLT subsidi gaji diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja atau buruh 

yang terdampak pandemi Covid-19.Kemnaker akan memberikan dana bantuan BSU kepada pekerja yang 

telah memenuhi syarat ketentuan seperti memiliki penghasilan dibawah Rp3,5 juta per bulan, bekerja di 

wilayah PPKM level 3 dan 4 serta masih terdaftar sebagai anggota aktif BPJS Ketenagakerjaan.Pekerja 

yang sudah memenuhi syarat akan otomasi terdaftar menjadi calon penerima dana BLT subsidi gaji.Calon 

penerima dana BSU bisa mengecek secara mandiri apakah sudah terdaftar sebagai penerima atau belum 

melalui link Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan.Cek daftar calon penerima melalui link Kemnaker.1. 

Masuk ke laman login Kemnaker.go.id 

  



 

85 

 

Title BSU 2022 Segera Cair ke Rekening Rp1 juta? Ini Tanda Kamu 

Terdaftar Calon Penerima BLT Gaji 

Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayosemarang.com/bisnis/pr-774087113/bsu-2022-segera-cair-ke-rekening-

rp1-juta-ini-tanda-kamu-terdaftar-calon-penerima-blt-gaji 

Summary Dana bantuan BSU 2022 rencananya akan diberikan kepada 8,8 juta pekerja yang terdaftar 

sebagai calon penerima. - BSU merupakan salah satu program bantuan dari pemerintah 

dalam penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah bersama Kemnaker memberikan dana 

BSU kepada para pekerja dalam meningkatkan kemampuan ekonomi. Dana BSU diberikan 

kepada pekerja yang sudah memenuhi syarat dari Kemnaker untuk menjadi calon penerima. 

 

 

 

- BSU merupakan salah satu program bantuan dari pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-

19.Pemerintah bersama Kemnaker memberikan dana BSU kepada para pekerja dalam meningkatkan 

kemampuan ekonomi.Dana BSU diberikan kepada pekerja yang sudah memenuhi syarat dari Kemnaker 

untuk menjadi calon penerima.Syarat utama yang diberikan yaitu memiliki gaji dibawah Rp3,5 juta per 

bulan dan masih terdaftar sebagai anggota aktif BPJS Ketenagakerjaan.Dana bantuan BLT subsidi gaji 

yang diberikan oleh Kemnaker Rp500 ribu per bulan selama 2 bulan dan akan diberikan secara langsung 

Rp1 juta.Dana bantuan BSU 2022 rencananya akan diberikan kepada 8,8 juta pekerja yang terdaftar 

sebagai calon penerima.Kemnaker juga telah menganggarkan 8,8 triliun dana yang akan diberikan kepada 

para calon penerima dana BSU.Pekerja yang sudah memenuhi syarat akan terdaftar menjadi calon 

penerima dana BSU yang datanya akan diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. 
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Title LaNyalla: Perlakukan Korban Perdagangan Manusia Secara 

Manusiawi 

Author _noname 

Media Sindikat Post Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Positive 

Link http://sindikatpost.com/2022/08/08/lanyalla-perlakukan-korban-perdagangan-manusia-

secara-manusiawi 

Summary "Secara prinsip mereka adalah korban. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, 

meminta pemerintah Malaysia memperlakukan korban perdagangan manusia asal Indonesia 

secara manusiawi. LaNyalla juga meminta polisi membongkar sindikat perdagangan orang 

dengan kedok pengiriman tenaga migran ke luar negeri. Bukan penjahat. 

 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah Malaysia memperlakukan korban 

perdagangan manusia asal Indonesia secara manusiawi.LaNyalla juga meminta polisi membongkar 

sindikat perdagangan orang dengan kedok pengiriman tenaga migran ke luar negeri."Secara prinsip 

mereka adalah korban. Bukan penjahat. Dan umumnya mereka ditipu dengan iming-iming akan 

dipekerjakan atau menjadi pekerja migran. Padahal mereka menjadi korban perdagangan orang. Jadi 

saya minta Pemerintah Malaysia paham itu dan perlakukan mereka secara manusiawi. Tidak boleh ada 

penganiayaan, karena mereka korban penipuan," kata LaNyalla, Sabtu (6/8/2022).Senator asal Jawa 

Timur juga meminta Kementrian Tenaga Kerja mengevaluasi dan melakukan mengecek aktivitas 

pengiriman orang ke luar negeri. Menurutnya, human trafficking merupakan pelanggaran HAM dan hal 

ini patut dicurigai merupakan sindikat perdagangan antar-negara."Dan kasus ini jangan selesai dengan 

kategori pemulangan Pekerja Migran Indonesia ilegal. Tetapi harus diselidiki lebih lanjut mafia 

perdagangan orang," ujar LaNyalla.Sebagaimana diketahui, Badan Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI) memfasilitasi pemulangan sebanyak 193 Pekerja Migran Indonesia (PMI) Terkendala 

kelompok rentan dari Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis (4/8/2022) di Terminal 3-Ultimate Bandara 

Soekarno Hatta, Tangerang.Sebanyak 193 PMI terkendala terdiri atas 66 perempuan dan 127 laki-laki. 

Kondisi kerentanan adalah yang sakit, sebanyak 28, ibu dan anak sebanyak 30, 14 orang lansia, 1 orang 

anak tanpa penjaga, dan sisa 120 orang lainnya.Menurut LaNyalla, 193 orang WNI bukan jumlah sedikit. 

Mereka terjebak di negara-negara asing dan dalam ancaman dan bahaya karena berhadapan dengan 

hukum di negara setempat. Oleh karenanya, LaNyalla meminta agar keimigrasian menelusuri kasus ini 

dan segera memulangkan WNI yang masih bersembunyi. 
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Title Cek BSU 2022 Bulan Agustus, Kemnaker Beri Pesan Ini untuk 

Penerima BLT Subsidi Gaji BPJS Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095220636/cek-bsu-2022-bulan-agustus-

kemnaker-beri-pesan-ini-untuk-penerima-blt-subsidi-gaji-bpjs-ketenagakerjaan 

Summary Cek BSU 2022 bulan Agustus, Kemnaker beri pesan ini untuk penerima BLT Subsidi Gaji BPJS 

Ketenagakerjaan, apakah BSU sudah cair?. Untuk cek BSU 2022 bulan Agustus sudah bisa 

dimulai dari sekarang, lantaran Kemnaker akan kembali menyalurkan BLT Subsidi Gaji BPJS 

Ketenagakerjaan untuk para pekerja di tahun ini. Cara cek BSU 2022 bulan Agustus pun bisa 

melalui situs resmi Kemnaker di bsu.kemnaker.go.id, daftar nama penerima BLT Subsidi Gaji 

BPJS Ketenagakerjaan semua ada di sana. Lantas apakah BSU 2022 sudah cair bulan 

Agustus?. 

 

 

 

Cek BSU 2022 bulan Agustus, Kemnaker beri pesan ini untuk penerima BLT Subsidi Gaji BPJS 

Ketenagakerjaan, apakah BSU sudah cair?Untuk cek BSU 2022 bulan Agustus sudah bisa dimulai dari 

sekarang, lantaran Kemnaker akan kembali menyalurkan BLT Subsidi Gaji BPJS Ketenagakerjaan untuk 

para pekerja di tahun ini.Cara cek BSU 2022 bulan Agustus pun bisa melalui situs resmi Kemnaker di 

bsu.kemnaker.go.id, daftar nama penerima BLT Subsidi Gaji BPJS Ketenagakerjaan semua ada di 

sana.Lantas apakah BSU 2022 sudah cair bulan Agustus?Kabar mengenai BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji 

apakah sudah dicairkan di bulan Agustus masih terus hangat diperbincangkan oleh para 

pekerja.Sebelumnya, BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji sempat direncanakan cair pada bulan April lalu. 

namun statusnya masih menunggu hingga sekarang.Senada dengan itu, pihak Kemnaker menuturkan 

belum dapat memastikan kapan BSU 2022 akan diberikan lantaran beberapa alasan. 
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Title Aktivis Buruh Migran Sebut Penempatan 250 PMI di Inggris Tak 

Miliki Lisensi Resmi Pemerintah 

Author Editor 

Media Warta Ekonomi Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Negative 

Link http://wartaekonomi.co.id/read435108/aktivis-buruh-migran-sebut-penempatan-250-pmi-

di-inggris-tak-miliki-lisensi-resmi-pemerintah 

Summary Andy menyebut penempatan 250 PMI tersebut illegal lantaran tidak memiliki lisensi yang 

diterbitkan GLAA atau Gangmasters and Labour Abuse Authority (GLAA), sebuah badan 

pemerintah Inggris yang bertanggungjawab atas perizinan penyedia tenaga kerja dan 

penanganan eksploitasi di sektor pertanian. 

 

Aktivis perlindungan buruh migran di Inggris, Andy Hall memprotes penempatan pekerja migran 

Indonesia (PMI) yang diberangkatkan ke Inggris baru-baru ini. Andy menyebut penempatan 250 PMI 

tersebut illegal lantaran tidak memiliki lisensi yang diterbitkan GLAA atau Gangmasters and Labour Abuse 

Authority (GLAA), sebuah badan pemerintah Inggris yang bertanggungjawab atas perizinan penyedia 

tenaga kerja dan penanganan eksploitasi di sektor pertanian."Agensi yang memberangkatkan PMI 

tersebut tidak memiliki lisensi GLAA. Saya tidak menemukannya dalam daftar pencarian," kata dia dalam 

keterangannya kepada awak media, Minggu (7/8) kemarin. Andy pun menegaskan pemerintah Inggris 

mewajibkan semua agensi penyedia tenaga kerja untuk memiliki lisensi dengan GLAA. Pasalnya tanpa 

lisensi tersebut, penempatan PMI bersifat ilegal dan rentan dengan eksploitasi pekerja migran."Sekarang 

sistem penempatan pekerja migran di Inggris sedang banyak masalah. Karena itu semua agensi penyedia 

tenaga kerja atau pekerja migran harus berlisensi GLAA," ujarnya. Aktivis yang cukup populer ini mengaku 

menelusuri lisensi agensi yang memberangkatkan ratusan PMI kemarin. Dalam situs resmi GLA, ungkap 

Andy, tidak terdaftar nama agensi PT Alzubara Manpower Indonesia yang berlisensi GLAA. Sebelumnya 

pada awal Juli lalu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melepas ratusan PMI melalui perusahaan 

penempatan PMI, PT Alzubara Manpower Indonesia bersama Asosiasi Perusahaan Penyediaan Tenaga 

Kerja Indonesia (APJATI). Sebanyak 250 PMI tersebut akan bekerja di sektor pertanian musiman di Inggris 

Raya."Permintaan tenaga kerja yang cukup tinggi di sektor perkebunan di UK (United Kingdom) ini 

menunjukkan bahwa kesempatan kerja bagi para pencari kerja luar negeri begitu besar dan kesempatan 

ini turut menyerap suplai angkatan kerja Indonesia," ujar Dirjen Pembinaan Penempatan dan Perluasan 

Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK), Suhartono dalam keterangan persnya. 
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Title Sekjen Kemnaker: Pejabat Fungsional Miliki Peran yang Strategis dalam 

Birokrasi Pemerintahan 

Author _noname 

Media Wartapembaruan.co.id Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.wartapembaruan.co.id/2022/08/sekjen-kemnaker-pejabat-fungsional.html 

Summary Sekjen Kemnaker: Pejabat Fungsional Miliki Peran yang Strategis dalam Birokrasi 

Pemerintahan. 

 

 

 

Sekjen Kemnaker: Pejabat Fungsional Miliki Peran yang Strategis dalam Birokrasi PemerintahanJakarta, 

Wartapembaruan.co.id - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi, 

melantik 294 Pejabat Fungsional yang terdiri dari 64 Arsiparis, 3 Analis Kepegawaian, 3 Assesor SDM 

Aparatur 165 Instruktur, 22 Pengantar Kerja, 1 Pengawas Ketenagakerjaan, 2 Penguji K3, dan 34 Pranata 

Komputer, di Ruang Tridharma Kemnaker Jakarta, Senin (8/8/2022). Pelantikan ini dilakukan secara 

hybrid diikuti 56 orang yang hadir langsung dan 238 orang hadir virtual.Anwar Sanusi dalam sambutannya 

mengatakan, Jabatan Fungsional memiliki peran yang strategis dalam birokrasi pemerintahan. Adanya 

perubahan dalam birokrasi pemerintahan yang minim struktur kaya fungsi menunjukkan bahwa orientasi 

kerja PNS ditekankan kepada profesionalisme dan kemandirian, serta tetap bekerja sama untuk 

kemajuan organisasi."Peran Jabatan Fungsional ini sangat penting, tatanan birokrasi harus didasarkan 

struktur yang kaya fungsi, jadi saudara semua merupakan bagian penting agar SDM Aparatur dapat 

menjadi profesional," kata Anwar Sanusi.Anwar menyebut, hal yang membedakan antara Jabatan 

Struktural dan Fungsional adalah bagaimana seseorang tersebut memiliki otonomi yang tinggi dalam 

menentukan nasib mereka. "Naik tidaknya saudara dilihat dari ketekunan untuk meningkatkan 

kompetensi saudara, yang nantinya diakui dalam jenjang jabatan itu," ucap Anwar.Anwar mengharapkan 

dengan dilantiknya Pejabat Fungsional ini akan semakin banyak inovasi dan program kegiatan untuk 

mendukung produktivitas dan kinerja pegawai Kementerian Ketenagakerjaan."Untuk itu, saya tekankan 

agar saudara segera menyesuaikan diri dengan tugas baru saudara. Jangan sungkan belajar dari rekan 

kerja yang lebih berpengalaman dalam bidang tersebut," pungkas Sekjen Anwar Sanusi. 
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Title Kementerian Ketenagakerjaan dan Otorita IKN, Kirim 25 Warga 

Ikuti Pelatihan Operator Excavator dan Surveyor | penasatu.com 

Author Penulis Eddy 

Bpn - 

Media Penasatu.com Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Neutral 

Link http://penasatu.com/kementerian-ketenagakerjaan-dan-otorita-ikn-kirim-25-warga-ikuti-

pelatihan-operator-excavator-dan-surveyor 

Summary Sepaku, Penasatu. Com- Sebanyak 25 warga kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan 

mengikuti pelatihan operator ekskavator dan juru ukur tanah (surveyor) di Medan dan 

Samarinda. Pelatihan ini merupakan kelanjutan dari rangkaian Pelatihan Berbasis 

Kompetensi (PBK) Tahap 2 yang dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan bersama 

Otorita IKN untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang profesional untuk memenuhi 

kebutuhan pasar tenaga kerja dalam pembangunan IKN Nusantara. "Hari ini 9 peserta 

boarding ke Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan untuk pelatihan 

surveyor atau juru ukur tanah. 

 

 

 

Sepaku, Penasatu. com - Sebanyak 25 warga kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan mengikuti 

pelatihan operator ekskavator dan juru ukur tanah (surveyor) di Medan dan Samarinda. Pelatihan ini 

merupakan kelanjutan dari rangkaian Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Tahap 2 yang dilaksanakan 

oleh Kementerian Ketenagakerjaan bersama Otorita IKN untuk mempersiapkan sumber daya manusia 

yang profesional untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja dalam pembangunan IKN Nusantara. 

"Hari ini 9 peserta boarding ke Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan untuk 

pelatihan surveyor atau juru ukur tanah. Kemarin untuk pelatihan ekskavator, 16orang diasramakan 

selama 35 hari di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda," kata Sekretaris Kecamatan 

Sepaku, Adi Kustaman seusai melepas peserta pelatihan di Kantor Kecamatan Sepaku, Penajam Paser 

Utara, Kalimantan Timur, Senin (8/8/2022). Menurutnya seluruh peserta yang lolos menyelesaikan 

pelatihan akan mendapatkan sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi. Ia berharap seluruh peserta 

bersungguh-sungguh mengikuti pelatihan dan berhasil lulus.Kepala BPVP Samarinda Amran menyatakan 

peserta yang mengikuti pelatihan ekskavator di BPVP Samarinda akan mendapatkan lisensi Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (K3) atau Sertifikat Izin Operator (SIO). Sementara untuk pelatihan surveyor di 

BBPVP Medan akan mendapatkan sertifikasi kompetensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). 
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"Sertifikat yang didapatkan bisa digunakan untuk menjadi pekerja konstruksi karena pasti dibutuhkan 

juru ukur atau surveyor atau pemetaan operator ekskavator, las dan pekerjaan konstruksi 

lainnya,"ungkapnya. Amran juga menjelaskan bahwa akan ada pelepasan lagi dalam waktu dekat ini 

untuk diberangkatkan ke BBPVP Semarang, BBPVP Bandung dan BPVP Bandung Barat. Sementara itu Adi 

menambahkan dalam waktu dekat juga akan ada Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi yang 

diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat yang akan dimulai akhir Agustus sampai dengan September 2022. Adapun lokasi pelatihan 

nantinya ada di beberapa wilayah diantaranya Kecamatan Sepaku, Kecamatan Babulu, Kecamatan 

Penajam, dan Kecamatan Waru. 

  



 

92 

 

Title Serap Aspirasi, Komisi IX DPR RI Kunker ke Kepri - Pojok 

Batam 

Author Pojok Batam 

Media Pojokbatam.id Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Positive 

Link http://pojokbatam.id/2022/08/08/kepri-jadi-destinasi-kunker-reses-v-masa-sidang-2021-

2022-komisi-ix-dpr-ri 

Summary V, Batam, Senin (8/8/2022). Sekda Adi menjelaskan, Kota Batam difokuskan sebagai pusat 

pengembangan hubungan domestik dan internasional, pariwisata, industri kedirgantraan, 

industri digital dan kreatif. Direktur Bina Mediator hubungan Industrial Adriani, Staf Ahli 

Bidang Ekonomi Kementerian Kesehatan RI Slamet, Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad, 

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau M. Bisri dan Kadisnaker Provinsi Kepulauan 

Riau Mangara Simarmata. Gubernur Kepulauan Riau yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi 

Kepulauan Riau Adi Prihantara menerima kunjungan kerja Komisi IX DPR-RI yang 

membidangi Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kependudukan di Graha Kepri Lt. 

 

 

Gubernur Kepulauan Riau yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Adi Prihantara 

menerima kunjungan kerja Komisi IX DPR-RI yang membidangi Kesehatan, Ketenagakerjaan dan 

Kependudukan di Graha Kepri Lt. V, Batam, Senin (8/8/2022). Sekda Adi Prihantara berharap kunjungan 

Komisi IX DPR-RI kunjungan kerjanya ini akan memberikan manfaat bagi kemajuan bagi pembangunan di 

Provinsi Kepulauan Riau. Kepada rombongan Komisi IX DPR-RI, Sekda Adi juga secara singkat menjelaskan 

geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari 96 persen lautan dan hanya menyisakan 4 persen 

daratan. "Tanjungpinang ditujuk sebagai pusat pengembangan pemerintahan, pendidikan, dan wisata 

budaya melayu. Lalu Bintan pengembangannya ditujukan sebagai daerah pusat pawisata internasional, 

Industri maintenance overhaul serta industri pengolahan makanan," jelasnya. Sekda Adi menjelaskan, 

Kota Batam difokuskan sebagai pusat pengembangan hubungan domestik dan internasional, pariwisata, 

industri kedirgantraan, industri digital dan kreatif. Karimun dikembangkan sebagai pusat industri maritim 

dan perikanan. "Untuk wilayah Natuna dan Anambas dikembangkan sebagai sentra perikanan dan pusat 

pariwisata sedangkan Lingga sebagai pusat pertanian, perkebunan, peternakan dan wisata," ujarnya. 

Ketua Tim Kunker Komisi IX DPR-RI Felly Estelita Runtuwene mengatakan tujuan kunjungan kerja kali ini 

untuk menyerap aspirasi daerah sesusi dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan 

bernegara. "Pada masa reses ke V masa sidang tahun 2021/2022 ini, Komisi IX DPR RI melakukan 

kunjungan kerja ke 3 provinsi. Mereka Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Barat dan Papua," 

ungkapnya. Turut hadir pada kesempatan ini 22 anggota Tim Komisi IX DPR RI, Dirjen Pembinaan 

Pengawasan Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemenaker RI Haiyani Rumondang, 

Direktor Bina Kelembagaan dan Keselamatan Kerja Kemenaker RI Hery Susanto. Direktur Bina Mediator 

hubungan Industrial Adriani, Staf Ahli Bidang Ekonomi Kementerian Kesehatan RI Slamet, Wakil Walikota 

Batam Amsakar Achmad, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau M. Bisri dan Kadisnaker 

Provinsi Kepulauan Riau Mangara Simarmata. 
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Title Menaker Resmikan SFT 2022 dan Bank Indonesia KPw Jawa 

Tengah meriahkan Festival Jawa Tengah Syariah 

Author Karina Asta 

Widara 

Media Okezone Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Positive 

Link http://lifestyle.okezone.com/read/2022/08/08/12/2644034/menaker-resmikan-sft-2022-

dan-bank-indonesia-kpw-jawa-tengah-meriahkan-festival-jateng-syariah 

Summary Semarang Fashion Trend (SFT) 2022 yang diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi 

dan Produktivitas (BBPVP) Semarang Jawa Tengah diresmikan Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker), Dr. Hj. Menaker menambahkan Semarang Fashion Trend merupakan 

perwujudan karya-karya terkini busana siap pakai yang sesuai dengan trend global, dan juga 

sebagai inspirasi kepada pelaku industri mode di Indonesia dan Jawa Tengah pada 

khususnya. 

 

Semarang Fashion Trend (SFT) 2022 yang diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas (BBPVP) Semarang Jawa Tengah diresmikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Dr. Hj. 

Ida Fauziyah, M.Si.Ida, Jumat (5/8/202). SFT 2022 digelar Kamis-Sabtu (4-6 Agustus 2022).Menaker 

sangat mengapresiasi gelaran SFT 2022, sebagai upaya menampung kreativitas masyarakat yang 

memuncak dalam bidang fesyen. Dengan adanya Semarang Fashion Trend, semua kreativitas bidang 

fesyen dapat disalurkan secara positif dan bermanfaat bagi semua pihak.Menaker mengungkapkan, 

dunia fesyen saat ini sudah semakin bangkit dan bertumbuh setelah sempat terpukul karena pandemi 

Covid-19. Hal ini membawa kebaikan dari sisi ekonomi. Dari sisi industri akan meningkatkan daya beli 

masyarakat pada produk fesyen.Menaker menambahkan Semarang Fashion Trend merupakan 

perwujudan karya-karya terkini busana siap pakai yang sesuai dengan trend global, dan juga sebagai 

inspirasi kepada pelaku industri mode di Indonesia dan Jawa Tengah pada khususnya. Semarang Fashion 

Trend dapat menjadi wadah bagi para desainer muda Semarang maupun alumni dari BBPVP Semarang 

untuk memromosikan hasil karyanya dengan cakupan yang luas ke seluruh Indonesia.Menaker hadir 

pada hari ke-2 SFT 2022, bertepatan dengan gelar karya finalis BBPVP Project Runway Competition dan 

Semarang Fashion Trend Competition. Menaker mengapresiasi para pemenang Project Runway 

Competition dengan memberikan tambahan hadiah untuk para juara 1-3, yaitu Yuli Tri Widianti, Dwi 

Susanti dan Siswati, masing-masing Rp10 juta, Rp7,5 juta dan Rp5 juta. Sementara pemenang Semarang 

Fashion Trend Competition, juara 1- harapan 1, yaitu Yovita Gunawan, Samuel Kristiyo, Argi, Puput Ari 

dan Syahda.Selain fashion show gelar karya dua kompetisi, Fashion Parade Sesi 3 menghadirkan 

Forkominda Kota Semarang dengan Muse di antaranya Ibu Tia Hendrar Prihadi (istri Walikota Semarang 

dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang), Ibu Iswar . Sejumlah desainer dari IFC dan brand 

menampilkan karya busana terbaik, yaitu David Yan, W Aminuddin (istri Sekda Kota Semarang), Ibu 

Natgasha (Ketua Bhayangkari), Ibu Indri Hapsari (Ketua Persis Candra Kirana), Ibu Yenny Novita (ketua 

Persit Denpom), Ibu Haryono (istri Danlanal Kota Semarang), dan ibu Hevearita Gunaryanti Rahayu/Mbak 

Ita (Wakil Walikota Semarang).Kemudian disusil parade busana karya Widya Andhika, Nofi Suharyo, 

tyaChandra, Dwiwarna, Lily Gunawan, Ina Priyono x Kain Ratu, Athan Siahaan, Indri Purwandari & Eka 

Wismana x Biondi Shoes serta Lia Mustafa.Dalam malam hari, digelar Muslim Fashion Show Festival Jawa 

Tengah Syariah yang didukung sepenuhnya oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Tengah 

menampilkan anggota IKRA (Industri Kreatif Syariah Indonesia). Dalam kesempatan tersebut produk batik 
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Snap dan Een Productions Blora, diperagakan langsung "muse", Siti Atikoh Ganjar Pranowo, Ketua 

Dekranasda Jawa Tengah istri Gubernur Ganjar Pranowo yang tampil dengan batik tulis Blora motif 

bunga, dikombinasikan dengan kain hitam dan sedikit sentuhan lurik. Sejumlah tokoh lain, di antaranya 

Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita (Wakil Walikota Semarang), kemudian Dra. Ema Rachmawati 

(Kepala Dinaskop & UKM Jawa Tengah ), Hj. Ainia Shalichah (Ketua Dekranasda Blora).Ada juga Dian 

Rahmat Dwisaputra (istri Kepala Bank Indonesia perwakilan Jawa Tengah) dan Siti Aminah Aman Santosa 

(istri Kepala OJK Jawa Tengah) juga tampil menjadi "muse" memeragakan busana dari Batik Blora.Kepala 

BI Perwakilan Jawa Tengah, Rahmat Dwisaputra, yang menjadi penggagas acara fashion show batik Blora 

di event SFT, rangkaian Festival Jawa Tengah Syariah 2022, menerangkan, bahwa pihaknya memandang 

batik Blora sebagai alternatif baru potensi produk batik yang patut dipromosikan di Jawa Tengah.Selama 

ini kita tahu batik merupakan warisan dari zaman kerajaan di pedalaman Jawa seperti Solo dan 

Yogyakarta, kemudian berkembang ke wilayah pesisir utara seperti Pekalongan, Lasem Rembang, dan 

sebagainya. Nah, Blora ini belum banyak dikenal, padahal potensi batiknya bagus, motifnya lebih berani 

dan warnanya lebih beragam. Sehingga kami pilih untuk tampil disini, dan didukung penuh Bupati Blora. 

Ini wujud dukungan kami pada pengembangan UMKM di Jawa Tengah.Bupati Blora, Arief Rohman 

mengapresiasi terselenggaranya fashion show batik Blora bersama BI Jawa Tengah di SFT 2022. Suatu 

kehormatan bagi Blora bisa tampil di depan banyak pecinta fashion Jawa Tengah, bahkan nasional. Arief 

berharap, perajin Batik Blora lainnya kedepan bisa ikut kita kembangkan, dan kenalkan ke kancah 

nasional. Kita juga sedang berupaya agar batik Blora bisa tampil fashion show di Jakarta bekerjasama 

dengan para diaspora.Selain fashion show menampillkan batik Blora, tampil juga parade busana dari 

Wignyo x Rorokenes, Sessa by Monica Jufry, My Daily Hijab X Adjani, Batik Warna Alam siPutri, Seindah 

Nusantaraku, ZoeZoe by Sudarna Suwarsa x Adjani dan Ina Priyono x Roro Kenes.(Wid) 
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Title 61 Calon Pekerja Migran Asal Kota Blitar Menunggu 

Pemberangkatan ke Luar Negeri 

Author _noname 

Media Surya Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Neutral 

Link http://surabaya.tribunnews.com/2022/08/08/61-calon-pekerja-migran-asal-kota-blitar-

menunggu-pemberangkatan-ke-luar-negeri 

Summary Sebanyak 61 orang calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kota Blitar masih menunggu 

pemberangkatan ke negara tujuan pada 2022 ini. Para PMI asal Kota Blitar itu sudah dua 

tahun tertunda pemberangkatan ke negara tujuan dampak pandemi Covid-19. Tapi, calon 

PMI asal Kota Blitar yang sudah daftar ada 61 orang. Kapan berangkatnya, kami belum tahu, 

yang jelas tahun ini bisa diberangkatkan," kata Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja 

Kota Blitar, Juyanto, Senin (8/8/2022). 

 

 

 

Sebanyak 61 orang calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kota Blitar masih menunggu 

pemberangkatan ke negara tujuan pada 2022 ini.Para PMI asal Kota Blitar itu sudah dua tahun tertunda 

pemberangkatan ke negara tujuan dampak pandemi Covid-19."Pemberangkatan PMI pada 2020 dan 

2021 berhenti karena pandemi. Tapi, calon PMI asal Kota Blitar yang sudah daftar ada 61 orang. Kapan 

berangkatnya, kami belum tahu, yang jelas tahun ini bisa diberangkatkan," kata Kepala Dinas Koperasi 

UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar, Juyanto, Senin (8/8/2022).Juyanto mengatakan, sebanyak 61 orang 

calon PMI asal Kota Blitar itu mendaftar kerja ke sejumlah negara antara lain, Singapura, Malaysia, dan 

Polandia."Untuk penerapan prokes, selama pemberangkatannya resmi lewat PJTKI, akan mengacu pada 

peraturan Menteri Tenaga Kerja," ujarnya.Dikatakannya, sesuai data terakhir pada 2020, jumlah PMI asal 

Kota Blitar sebanyak 120 orang.Para PMI itu tersebar di sejumlah negara antara lain, Taiwan ada 33 

orang, Hongkong 29 orang, dan Malaysia ada delapan orang."Sampai 2022, jumlah PMI asal Kota Blitar 

ada 120 orang di berbagai negara. Sedang calon PMI yang sudah mendaftar dan belum berangkat 

sekarang ada 61 orang," katanya.Juyanto juga mengimbau masyarakat yang ingin jadi PMI agar 

menghindari pemberangkatan lewat jalur tidak resmi atau ilegal.Menurutnya, pemberangkatan PMI 

lewat jalur ilegal akan merugikan diri sendiri. "Kalau ilegal, yang jelas di sana pengurusan apapun akan 

kesulitan," ujarnya. 
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Title Soal Perbaikan Program Jaminan Pensiun, DJSN: Maasih 

dalam Pembahasan. 

Author Grahanusa 

Mediatama 

Media Kontan Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Neutral 

Link http://nasional.kontan.co.id/news/soal-perbaikan-program-jaminan-pensiun-djsn-maasih-

dalam-pembahasan 

Summary Tujuannya untuk memberikan pelindungan sebagai tindak lanjut dari asas gotong royong 

pada sistem jaminan sosial nasional sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 40 Tahun 

2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (UU SJSN). : Hanya Sekitar 10% Lebih Pekerja yang 

Memiliki Program Pensiun Mengacu data BPJS Ketenagakerjaan, Ida mencatat ada 13,65 juta 

peserta program jaminan pensiun dari total penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta 

(data BPS Februari 2022). Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Muttaqien 

menyampaikan terkait dengan perbaikan program jaminan pensiun masih dalam tahap 

pembahasan. "Masih digodok, semuanya masih dalam pembahasan," kata Muttaqien pada 

Kontan.co.id, Senin (8/8). Meski demikian, Mutaqien menyampaikan, pihaknya masih 

mempelajari kajian yang disampaikan oleh ILO terkait beberapa usulan yang dapat 

diterapkan dalam program ini. 

 

 

 

 Pemerintah berencana melakukan perbaikan program jaminan pensiun bagi pekerja. Hal ini bertujuan 

untuk melindungi kesejahteraan pekerja ketika memasuki usia non produktif. Anggota Dewan Jaminan 

Sosial Nasional (DJSN), Muttaqien menyampaikan terkait dengan perbaikan program jaminan pensiun 

masih dalam tahap pembahasan. Pihaknya pun menyampaikan hingga saat ini masih belum ada skema 

yang pasti yang akan diterapkan untuk program perbaikan jaminan pensiun ini."Masih digodok, 

semuanya masih dalam pembahasan," kata Muttaqien pada Kontan.co.id, Senin (8/8). Pindah Kerja? 

Pertimbangkan Hal Ini Selain Kenaikan Gaji Sebelumnya, DJSN telah melakukan diskusi dan kajian 

bersama International Labour Organization (ILO) tentang kajian hasil analisis keuangan jaminan sosial 

ketenagakerjaan khususnya jaminan pensiun di Indonesia. Kajian yang dilakukan ILO bertujuan untuk 

memberikan masukan kepada pemerintah Indonesia secara keseluruhan untuk melihat dan menemukan 

sistem jaminan pensiun yang ideal. Meski demikian, Mutaqien menyampaikan, pihaknya masih 

mempelajari kajian yang disampaikan oleh ILO terkait beberapa usulan yang dapat diterapkan dalam 
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program ini. "Semuanya akan dilihat secara utuh termasuk melihat resiko dan bagaimana memitigasi 

risiko yang bisa muncul," jelas Muttaqien. Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

mengatakan, dalam rangka pelindungan jaminan sosial bagi masyarakat di masa tua terkait dengan 

program jaminan hari tua dan jaminan pensiun, pemerintah saat ini masih perlu melakukan harmonisasi. 

Tujuannya untuk memberikan pelindungan sebagai tindak lanjut dari asas gotong royong pada sistem 

jaminan sosial nasional sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial (UU SJSN). : Hanya Sekitar 10% Lebih Pekerja yang Memiliki Program Pensiun Mengacu 

data BPJS Ketenagakerjaan, Ida mencatat ada 13,65 juta peserta program jaminan pensiun dari total 

penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta (data BPS Februari 2022). "Temuan itu menunjukkan bahwa 

hanya sekitar 10 persen lebih pekerja yang memiliki program pensiun. Hal ini perlu menjadi perhatian 

dan fokus kita bersama untuk bisa dicarikan solusinya, guna dapat memberikan pelindungan dan jaminan 

kesejahteraan bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal negara," kata Ida, Rabu 

(20/7).  
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Title Sekjen Kemnaker Lantik 294 Pejabat Fungsional Author _noname 

Media Progresnews.info Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Positive 

Link http://progresnews.info/2022/08/08/8240 

Summary Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, melantik 294 Pejabat 

Fungsional yang terdiri dari 64 Arsiparis, 3 Analis Kepegawaian, 3 Assesor SDM Aparatur 165 

Instruktur, 22 Pengantar Kerja, 1 Pengawas Ketenagakerjaan, 2 Penguji K3, dan 34 Pranata 

Komputer, di Ruang Tridharma Kemnaker Jakarta, Senin (8/8/2022). Anwar mengharapkan 

dengan dilantiknya Pejabat Fungsional ini akan semakin banyak inovasi dan program 

kegiatan untuk mendukung produktivitas dan kinerja pegawai Kementerian 

Ketenagakerjaan. 

 

 

 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, melantik 294 Pejabat Fungsional yang 

terdiri dari 64 Arsiparis, 3 Analis Kepegawaian, 3 Assesor SDM Aparatur 165 Instruktur, 22 Pengantar 

Kerja, 1 Pengawas Ketenagakerjaan, 2 Penguji K3, dan 34 Pranata Komputer, di Ruang Tridharma 

Kemnaker Jakarta, Senin (8/8/2022). Pelantikan ini dilakukan secara hybrid diikuti 56 orang yang hadir 

langsung dan 238 orang hadir virtual.Anwar Sanusi dalam sambutannya mengatakan, Jabatan Fungsional 

memiliki peran yang strategis dalam birokrasi pemerintahan. Adanya perubahan dalam birokrasi 

pemerintahan yang minim struktur kaya fungsi menunjukkan bahwa orientasi kerja PNS ditekankan 

kepada profesionalisme dan kemandirian, serta tetap bekerja sama untuk kemajuan organisasi."Peran 

Jabatan Fungsional ini sangat penting, tatanan birokrasi harus didasarkan struktur yang kaya fungsi, jadi 

saudara semua merupakan bagian penting agar SDM Aparatur dapat menjadi profesional," 

katanya.Anwar menyebut, hal yang membedakan antara Jabatan Struktural dan Fungsional adalah 

bagaimana seseorang tersebut memiliki otonomi yang tinggi dalam menentukan nasib mereka. "Naik 

tidaknya saudara dilihat dari ketekunan untuk meningkatkan kompetensi saudara, yang nantinya diakui 

dalam jenjang jabatan itu," ucapnya.Anwar mengharapkan dengan dilantiknya Pejabat Fungsional ini 

akan semakin banyak inovasi dan program kegiatan untuk mendukung produktivitas dan kinerja pegawai 

Kementerian Ketenagakerjaan."Untuk itu, saya tekankan agar saudara segera menyesuaikan diri dengan 

tugas baru saudara. Jangan sungkan belajar dari rekan kerja yang lebih berpengalaman dalam bidang 

tersebut," ujarnya. 



 

99 

 

Title Impian Indah Kerja di Luar Negeri Justru Berbuah Nestapa Author Moeslim Choice 

Media Moeslimchoice.com Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.moeslimchoice.com/read/2022/08/08/69161/impian-indah-kerja-di-luar-

negeri-justru-berbuah-nestapa 

Summary Sementara itu, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia 

Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha mengatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi 

sudah mengadakan pertemuan dengan Kepala Kepolisian Kamboja pada Selasa dan Kamis 

lalu dengan Menteri Dalam Negeri Kamboja. Bekerja di luar negeri menjadi impian banyak 

kaum muda Indonesia. Gaji tinggi dan pengalaman tinggal di luar negeri menjadi daya tarik 

luar biasa. Namun, bejibun tawanan menggiurkan kerja di negara-negara lain, tidak sedikit 

yang merupakan tipuan. 

 

 

 

Bekerja di luar negeri menjadi impian banyak kaum muda Indonesia. Gaji tinggi dan pengalaman tinggal 

di luar negeri menjadi daya tarik luar biasa. Namun, bejibun tawanan menggiurkan kerja di negara-negara 

lain, tidak sedikit yang merupakan tipuan.Ya. Dilansir VOA, Senin (8/8/2022), kasus penipuan di 

perusahaan investasi palsu kian marak terjadi menyusul semakin banyaknya tawaran pekerjaan di 

Kamboja di media sosial. Banyak warga negara Indonesia yang tertipu dengan hal ini, bahkan 

mendapatkan tindakan kekerasan dan perlakuan yang tidak menyenangkan ketika sudah bekerja.Rendi 

(bukan nama sebenarnya) bahagia ketika memperoleh informasi ada lowongan kerja di luar negeri 

melalui Facebook. Apalagi persyaratannya mudah, bisa berbahasa Inggris dan tahu cara menggunakan 

komputer.Tertarik dengan tawaran menggiurkan itu, Rendi menghubungi akun Facebook yang 

menawarkan bekerja di bagian layanan konsumen di Kamboja. Apalagi tiket untuk berangkat ke negara 

itu ditanggung oleh perusahaan yang akan mempekerjakan dirinya.Singkat cerita, Rendi akhirnya terbang 

ke Phnom Penh pada Mei lalu. Setibanya di sana, dia dijemput di bandar udara oleh orang yang 

menjanjikan pekerjaan untuk dirinya. Kemudian diantar ke perusahaan tempatnya akan bekerja, berjarak 

sekitar 6-7 jam dari PhnomRendi kemudian dipertemukan dengan orang diyakini sebagai calon bosnya. 

Dia menceritakan tempatnya bekerja itu bukan seperti perusahaan, tetapi apartemen. Setiap lantai beda 

perusahaan dan majikannya pun berbeda.Di sana dibagi ke dalam tim-tim yang masing-masing 

beranggotakan lima orang. Tugasnya berbeda-beda; ada yang menawarkan judi online atau investasi 
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bodong."Kita malah disuruh untuk menipu, investasi mata uang digital ternyata itu fintech palsu. Mereka 

mencari pelanggan melalui media sosial, melalui Facebook, Instagram. Ada juga aplikasi kencan," kata 

Rendi.Setelah berhasil mendapatkan calon pelanggan, maka mulailah dilancarkan pendekatan dan bujuk 

rayu agar mereka mau menanamkan investasi. Jika sudah mencapai target ditentukan perusahaan maka 

akun media sosialnya ditutup sehingga tidak dapat lagi dihubungi oleh pelanggan atau investor.Begitu 

mengetahui dirinya bekerja di perusahaan investasi bodong, Rendi langsung menghubungi Kedutaan 

Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh. Sejak itu, dia mulai dikucilkan oleh rekan setimnya. 

Beberapa hari kemudian, bapak dua anak itu dipanggil bosnya dan diberitahu tidak akan lagi dipekerjakan 

di perusahaan tersebut.Rendi kemudian disuruh mengganti uang perusahaan sebesar US$ 11 ribu dalam 

tiga hari, meski tidak pernah menandatangani kontrak kerja. Selama tiga hari, dia dianiaya, dipukuli dan 

disetrum, karena tidak bisa mengganti uang perusahaan.Kemudian pria asal Depok itu dijual ke 

perusahaan selanjutnya, ternyata juga investasi bodong. Rendi berusaha kabur, tetapi tidak bisa. 

Lokasinya dipagari pagar tinggi dan berkawat duri. Dia mendapat siksaan lebih berat dibanding 

penganiayaan di perusahaan pertama. Hingga suatu malam, Rendi dianiaya lima orang dalam sebuah 

kamar."Di malam itu, saya disekap, terus saya juga diborogol. Besokannya saya dijual lagi ke orang lain 

yang ternyata itu adalah penampungan khusus untuk orang-orang yang akan dijual," ujar Rendi.Di 

perusahaan pertama, Rendi bekerja sekitar sebulan dan tidak menerima gaji. Di perusahaan kedua dia 

bekerja kurang lebih dua minggu.Sebelum dijual ke perusahaan ketiga, Rendi berhasil kabur dari lokasi 

penampungan. Dia kemudian naik tuk-tuk dan dialihkan ke mobil omprengan menuju Pnom Penh. Dia 

tiba di KBRI Phnom Penh pada 9 Juli lalu sekitar tengah malam. Setelah menghubungi staf KBRI, petugas 

keamanan menyuruh dia masuk.Besoknya, Rendi melaporkan kejadiannya kepada staf KBRI Phnom Penh. 

Ia juga komplain karena pihak KBRI tidak berupaya menyelamatkan dirinya dari lokasi penampungan 

setelah melapor lewat telepon. Padahal hampir tiap hari dia menghubungi KBRI dan minta diselamatkan 

karena mendapat penganiayaan. Pihak KBRI mengaku sudah melapor ke kepolisian Kamboja mengenai 

laporan dirinya.Rendi baru dipulangkan ke Indonesia pada 2 Agustus lalu. Selama ini ia ditampung di KBRI 

Phnom Penh. Proses pemulangannya pun berbelit. Dia mesti merogoh kocek sendiri untuk membayar 

denda kelebihan izin tinggal di Kamboja, yakni US$ 510. Dia juga harus membeli sendiri tiket untuk pulang 

ke Indonesia. Pihak KBRI mengaku tidak punya anggaran untuk membiayai.Rendi bukanlah satu-satunya 

warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan bekerja di Kamboja dan mendapatkan tindakan 

kekerasan.Koordinator Bantuan Hukum Migrant Care, Nurharsono, menjelaskan untuk mencegah 

perekrutan secara ilegal, Kementerian Ketenagakerjaan harus bekerja sama dengan Kementerian Desa 

untuk memaksimalkan peran desa dalam melakukan upaya-upaya perlindungan pekerja migran di tingkat 

desa."Desa punya wewenang memberikan verifikasi dokumen agar jelas-jelas PMI tersebut dari warga 

desa tersebut, kemudian ada pendataan, ada informasi mengenai tata cara bekerja ke luar negeri, mana 

yang resmi, PT-PT yang resmi mana, yang tidak resmi mana?" ujar Nur.Selain itu, lanjutnya, pemerintah 

pusat juga harus bersinergi dengan pemerintah daerah agar pemerintah-pemerintah daerah membuat 

balai latihan kerja di daerahnya, sehingga meningkatkan kualitas calon pekerja migran dan pemahaman 

mereka terhadap hukum yang berlaku di negara tujuan.Sementara itu, Direktur Perlindungan Warga 

Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha mengatakan 

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah mengadakan pertemuan dengan Kepala Kepolisian Kamboja 

pada Selasa dan Kamis lalu dengan Menteri Dalam Negeri Kamboja.Dia menambahkan ada tiga hal yang 

diminta oleh Retno dalam dua pertemuan itu."Pertama adalah permintaan untuk bisa melakukan 

percepatan repatriasi para WNI yang menjadi korban penipuan online scam. Kedua, penanganan kasus-

kasus serupa yang mungkin masih ada. Kita mencatat angkanya terus bertambah dari hari ke hari," tutur 

Judha.Hingga kemarin, lanjut Judha, sebanyak 129 warga Indonesia menjadi korban penipuan bekerja di 

kamboja telah diselamatkan oleh KBRI Pnom Penh. Retno juga mendorong percepatan perundingan 
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mengenai nota kesepahaman terkait kejahatan lintas batas untuk mencegah penipuan tawaran bekerja 

di Kamboja.Kemarin pula, 12 dari 129 warga Indonesia yang menjadi korban penipuan bekerja di Kamboja 

telah dievakuasi KBRI Phnom Penh dipulangkan ke Tanah Air.Migrant Care menyatakan berdasarkan 

informasi yang diterimanya, masih ada sekitar delapan belas orang warga negara Indonesia yang menjadi 

korban penipuan bekerja di Kamboja yang terlantar sampai saat ini. [ros] 
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Title Menko Airlangga Ungkap Kunci Keberhasilan 

Pengembangan UMKM - Harian Haluan 

Author Muhammad Rayhan 

Media Haluan Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.harianhaluan.com/nasional/pr-104088260/menko-airlangga-ungkap-kunci-

keberhasilan-pengembangan-umkm 

Summary Dalam menutup sambutan, Menko Airlangga turut sampaikan pentingnya integrasi dan 

koordinasi yang baik oleh seluruh pihak guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan 

program yang telah direncanakan Pemerintah sehingga UMKM dapat naik kelas dan menjadi 

penggerak perekonomian nasional. "Kunci keberhasilan dalam mengembangkan UMKM 

adalah terciptanya ekosistem kelembagaan yang terintegrasi dan kebijakan Pemerintah yang 

mendukung," tutup Menko Airlangga. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi 

salah satu indikator vital dalam mempertahankan momentum pemulihan ekonomi nasional 

melalui kontribusinya terhadap sektor esensial. Tumbuhnya UMKM turut menjadi pemicu 

peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan kesempatan kerja yang tinggi 

serta pendistribusian pendapatan masyarakat guna pemerataan ekonomi. 

 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu indikator vital dalam mempertahankan 

momentum pemulihan ekonomi nasional melalui kontribusinya terhadap sektor esensial. Tumbuhnya 

UMKM turut menjadi pemicu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan kesempatan 

kerja yang tinggi serta pendistribusian pendapatan masyarakat guna pemerataan ekonomi.Peran penting 

UMKM tersebut dibuktikan dengan kontribusinya terhadap PDB yang mencapai 60,5% serta serapan 

tenaga kerja mencapai 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Selain itu, UMKM juga terbukti 

resilien di tengah pandemi terlihat dari peningkatan indeks bisnis UMKM sejak kuartal III-2021 hingga 

kuartal II-2022. Mempertimbangkan berbagai kontribusi tersebut, Pemerintah terus memberikan 

perhatian penuh untuk mengembangkan UMKM melalui berbagai kebijakan."Pandemi Covid-19 

berdampak bagi UMKM, sehingga Pemerintah mendorong program khusus pemulihan ekonomi nasional 

dengan mengalokasikan Rp121,20 triliun pada 2020 dan Rp83,19 triliun pada 2021 melalui Kredit Usaha 

Rakyat, BPUM, Subsidi Bunga Non-KUR, Penjaminan Kredit Modal Kerja, dan lainnya," ungkap Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan Keynote Speech secara virtual 

dalam acara Webinar Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada: Kontribusi UMKM untuk Pemulihan 

Ekonomi Nasional - Kolaborasi Multipihak dalam Pemberdayaan UMKM, Sabtu (6/08).Adapun 

pengembangan UMKM tersebut telah menjadi fokus utama Pemerintah sesuai dengan amanat RPJMN 

2020-2024 mengenai penguatan kewirausahaan, UMKM dan koperasi melalui strategi transformasi 

usaha informal menjadi formal, transformasi digital, transformasi ke dalam rantai nilai, dan modernisasi 

koperasi. Transformasi formal dilakukan agar UMKM dapat memperoleh kemudahan terkait akses 

pembiayaan, pendampingan, serta market supply chain dengan cara terdaftar dalam Nomor Induk 

Berusaha.Di sisi lain, Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM sebagai upaya untuk 

mendorong pemberdayaan UMKM agar menjadi formal dan mendapatkan fasilitasi dari 

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Pemerintah juga menerbitkan Perpres 

Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang bertujuan untuk mencapai 
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rasio kewirausahaan di tahun 2024 sebesar 3.95%.Selain itu berkaitan dengan pemberian dukungan 

fasilitas pembiayaan, Pemerintah menyediakan skema pembiayaan yang dapat diakses UMKM sesuai 

kelasnya mulai dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Mekaar PT PNM, Bank Wakaf Mikro, 

pembiayaan ultra mikro, dan KUR. Khusus bagi program KUR, Pemerintah memperpanjang tambahan 

subsidi bunga KUR sebesar 3% hingga akhir Desember 2022 dan meningkatkan plafon KUR menjadi 

sebesar Rp373,17 triliun pada tahun 2022 guna merespon tingginya kebutuhan pembiayaan.Dukungan 

lain juga diberikan Pemerintah dengan mendorong akselerasi adopsi teknologi digital bagi UMKM agar 

mampu beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen. Adapun pemberian dorongan tersebut 

dilakukan melalui dua pendekatan utama yaitu penguatan ekosistem UMKM/IKM, seperti pemberian 

kemudahan perizinan, insentif fiskal, dan pembiayaan serta penguatan ekosistem e-Commerce, seperti 

penciptaan Iklim usaha yang sehat (fair playing field), pembayaran digital, logistik, dan perlindungan data 

pribadi.Dalam menutup sambutan, Menko Airlangga turut sampaikan pentingnya integrasi dan 

koordinasi yang baik oleh seluruh pihak guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan program yang telah 

direncanakan Pemerintah sehingga UMKM dapat naik kelas dan menjadi penggerak perekonomian 

nasional. "Kunci keberhasilan dalam mengembangkan UMKM adalah terciptanya ekosistem 

kelembagaan yang terintegrasi dan kebijakan Pemerintah yang mendukung," tutup Menko 

Airlangga.Kegiatan tersebut turut dihadiri diantaranya oleh Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan, Gubernur Jawa Tengah, Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas 

Gadjah Mada, serta Wakil Ketua Umum 2 Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada. 
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Title Sepatu Safety Rusak Diduga Akibat Tewasnya RM, Penerapan K3 & 

APD PT Citra Shipyard dan PT Sinar Cendana 'Diragukan' 

Author _noname 

Media Buruh Today Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Negative 

Link http://www.buruhtoday.com/2022/08/sepatu-safety-rusak-diduga-akibat.html 

Summary Terkait insiden lakakerja yang menewasakan salah satu karyawan PT Sinar Cendana berinisial 

RM pada tanggal (26/7/2022) lalu. Manajemen PT Citra Shipyard mengatakan bahwa 

perusahaan galangan kapal itu telah melakukan prosedur K3 kepada seluruh karyawan yang 

bekerja di lokasi perusahaan. "Untuk prosedur pengawasan K3 di PT citra shipyard telah 

dilaksanakan sesuai aturan. Rini pun menyarakan agar mengkonfirmasi langsung ke 

manajemen PT Sinar Cendana selaku perusahaan yang mempekerjakan korban RM. 

 

 

 

Terkait insiden lakakerja yang menewasakan salah satu karyawan PT Sinar Cendana berinisial RM pada 

tanggal (26/7/2022) lalu. Manajemen PT Citra Shipyard mengatakan bahwa perusahaan galangan kapal 

itu telah melakukan prosedur K3 kepada seluruh karyawan yang bekerja di lokasi perusahaan."Untuk 

prosedur pengawasan K3 di PT citra shipyard telah dilaksanakan sesuai aturan. Termasuk namun tidak 

terbatas pada pelaksanaan induction safety," ujar Rini, (5/8/2022) sore, menjawab awak media ini.Rini 

pun menyarakan agar mengkonfirmasi langsung ke manajemen PT Sinar Cendana selaku perusahaan 

yang mempekerjakan korban RM."Untuk terkait sinar cendana silahkan konfirmasi ke perusahaannya ya 

pak. " Sebutnya.Pemi dari manajemen PT Sinar Cendana mengatakan tidak akan banyak komentar terkait 

insiden lakakerja yang menewaskan RM. Pasalnya, kasus lakakerja tersebut sudah di proses Pengawasan 

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepri dan Polsek Sagulung.Manajemen perusahaan juga berdalih atas 

informasi dari beberapa karyawan yang ada dilokasi Rumah Sakit Elisabeth pasca insiden, yang menyebut 

bahwa manajemen tidak ada memberi alat pelindung diri seperti sepatu safety kepada karyawan, 

sehingga diduga sepatu korban rusak menjadi penyebab insiden lakakerja yang menewaskan RM."Setiap 

karyawan yang baru masuk, kami selalu melengkapi APD-nya termasuk sepatu safety. Dan terkait 

sepatunya katanya rusak , kita tidak tau itu, karena karyawan tidak ada komplain," sebut Pemi, dengan 

wajah tidak bersahabat, Senin (8/8/2022) siang, saat ditemui di kantor perusahaan yang terletak di Ruko 

Barelang Tanjung Uncang.Ditanya terkait petugas safety yang bertugas di lokasi kejadian, Pemi kembali 

mengatakan bahwa petugas safety yang ditugaskan di lokasi kejadian merupakan petugas safety yang 
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bersertifikat lengkap. Dan korban RM merupakan salah satu karyawan kontrak di PT Sinar 

Cendana."Petugas safety kita bersetifikat, dan korban karyawan kontrak dan sudah terdaftar di 

BPJamsostek. Saya tidak tau pasti korban sudah lama bekerja atau tidak, soalnya pekerjaan mereka itu 

rippaer kapal, kadang 1 bulan hanya 1 atau 2 Minggu saja bekerja," katanya, mengakhiri 

jawabannya.Diberitakan sebelumnya, Kapolsek Sagulung, Iptu Nyoman Ananta membenarkan adanya 

insiden lakakerja yang merenggut salah satu karyawan perusahaan subcon PT Citra Shipyard yakni PT 

Sinar Cendana, Rabu (27/7/202) kemarin malam."Benar bang, dari kronologi yang kami dapat, korban 

menggunakan sepatu sefti yang rusak, kejadian sekitar pukul 19.11 dan dilaporkan ke kami pukul 22.00 

kami sedang melakukan penyelidikan. Terimakasih" ujar Kapolsek Sagalung, Kamis (28/7/2022) pagi tadi, 

sekitar pukul 10.23 wib, membalas konfirmasi pesan Whatshap yang dikirimkan awak media, Jumat 

(27/7/2022) pukul 21.49 wib.Untuk diketahui :Peraturan Tentang Alat Pelindung K3Mendapat jaminan 

atas keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hak dari setiap tenaga kerja.Hal ini pun telah diatur di 

berbagai landasan hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Undang-Undang No. 23 

Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan 

Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja.Salah satu bentuk implementasi K3 adalah penyediaan dan penggunaan alat pelindung 

K3 atau alat pelindung diri (APD).Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010, yang dimaksud dengan alat pelindung diri adalah 

seperangkat alat yang mampu melindungi individu dengan cara menutup sebagian atau seluruh tubuh 

sehingga terhindar dari bahaya di tempat kerja.Selengkapnya, berikut adalah beberapa landasan hukum 

tentang APD di tempat kerja.Permenakertrans No. Per:01/MEN/19811. Pasal 4 ayat 3:"Pengurus wajib 

menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan penggunanya oleh tenaga 

kerja yang berada di bawah pimpinannya untuk pencegahan penyakit akibat kerja."2. Pasal 5 ayat 

2:"Tenaga kerja harus memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan untuk pencegahan penyakit 

akibat kerja."Alat Pelindung KakiFungsinya adalah untuk melindungi kaki dari terkena cairan panas atau 

dingin, uap panas, suhu yang ekstrem, serta bahan kimia berbahaya dan jasad renik. Di samping itu, 

pelindung kaki dapat memberi perlindungan terhadap risiko tertusuk benda tajam, tertimpa benda berat, 

dan tergelincir.Perlengkapan yang termasuk alat pelindung kaki adalah sepatu keselamatan pada 

pekerjaan industri, peleburan, konstruksi bangunan, dan pengecoran logam.Sepatu keselamatan juga 

diperlukan untuk pekerjaan yang berpotensi menimbulkan bahaya dan peledakan. Mereka yang bekerja 

di tempat yang licin atau basah, berisiko bahan kimia dan jasad renik, dan bahaya binatang juga perlu 

mengenakan alat pelindung kaki.Liputan Don 
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Title Kembangkan Potensi Generasi Muda, Kemnaker Gelar Talent 

Talks di Surabaya - Dobrak 

Author Reza Fauzan 

Media Dobrak.co Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.dobrak.co/news/pr-934088880/kembangkan-potensi-generasi-muda-

kemnaker-gelar-talent-talks-di-surabaya 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan menggelar Talent Talks di Surabaya, Jawa Timur, pada Minggu 

(7/8/2022). Selain itu, Kemnaker juga mengenalkan aplikasi SIAPKerja kepada para generasi 

muda Surabaya. Tahun ini, pihaknya telah menggelar acara ini di Jakarta, Semarang, dan 

Surabaya. Program ini merupakan salah satu program Kemnaker yang berfungsi sebagai 

wadah generasi muda dalam berkomunikasi dan berkolaborasi. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan menggelar Talent Talks di Surabaya, Jawa Timur, pada Minggu (7/8/2022). 

Program ini merupakan salah satu program Kemnaker yang berfungsi sebagai wadah generasi muda 

dalam berkomunikasi dan berkolaborasi. " Talent Talks ini merupakan bentuk kehadiran Kementerian 

Ketenagakerjaan untuk talenta muda. Yang diundang itu para pelaku usaha, usaha kecil, mahasiswa, 

kemudian adik-adik yang bekerja di swasta, kita ingin mendengar suaranya mereka apakah program-

program yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan itu sudah menjawab kebutuhan mereka," kata 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Selain itu, Kemnaker juga mengenalkan aplikasi 

SIAPKerja kepada para generasi muda Surabaya. Aplikasi ini mengintegrasikan program pelatihan, 

sertifikasi, dan penempatan, serta pengembangan wirausaha, yang mana dapat mendukung 

pengembangan karir generasi muda.Pihaknya juga akan terus menggelar Talent Talks dan sosialisasi 

SIAPKerja ke berbagai daerah di Indonesia. Tahun ini, pihaknya telah menggelar acara ini di Jakarta, 

Semarang, dan Surabaya. Berikutnya akan diadakan di Yogyakarta, Makassar, dan Balikpapan. "Dengan 

SIAPKerja ini ketemu antara pencari kerja dengan calon pencari kerja. Mudah-mudahan program ini 

berjalan baik dan kita akan berkeliling ke seluruh Indonesia," katanya. Menaker menjelaskan, talenta 

muda di Indonesia harus terus didukung perkembangannya karena Indonesia tengah menghadapi Bonus 

Demografi yang puncaknya pada 2030, serta sebagai upaya mewujudkan Generasi Emas 2045. "Untuk 

itu kita harus menyiapkan generasi muda kita sebaik mungkin, karena mereka lah pilar utama Indonesia 

menuju Negara Maju," jelasnya.Menaker Ida menambahkan, dalam pengembangan talenta muda juga 

tidak boleh melewatkan mereka yang berkebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas. Sehingga, 

semua pihak harus memastikan program pengembangan talenta muda, baik di pusat maupun di daerah, 

harus seinklusif mungkin. "Kita minta, kita dorong, agar unit layanan disabilitas itu juga dimiliki di 

kabupaten/kota. Ini kan regulasinya sudah ada, dan yang kita dorong adalah awareness-nya dari 

pemerintah kabupaten/kota, kita juga dorong awareness dari pelaku usaha," ujarnya. 
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Title Kartu Prakerja Gelombang 40 Resmi Dibuka! Berikut Syarat 

dan Cara Mendaftarnya 

Author Jurnalis Indonesia 

Media Jurnalis Indonesia Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.jurnalisindonesia.id/read/102469/Kartu-Prakerja-Gelombang-40-Resmi-

Dibuka-Berikut-Syarat-dan-Cara-Mendaftarnya 

Summary Dilansir melalui laman Instagram @prakerja.go.id pada Senin (8/8), Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) kembali membuka program Kartu Prakerja yang sebelumnya 

telah menerima gelombang 39 pada Jumat (5/8). GELOMBANG 40 SUDAH DIBUKA!" tulis 

akun Instagram resmi Prakerja.. "Sob! Sob! 

 

 

 

Dilansir melalui laman Instagram @prakerja.go.id pada Senin (8/8), Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) kembali membuka program Kartu Prakerja yang sebelumnya telah menerima gelombang 

39 pada Jumat (5/8)."Sob! Sob! Sob! GELOMBANG 40 SUDAH DIBUKA!" tulis akun Instagram resmi 

Prakerja.  
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Title Ratusan Pekerja Migran Indonesia di Kamboja mendapat 

intimidasi 

Author Abdu Faisal 

Media Antara Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Negative 

Link http://www.antaranews.com/berita/3045349/ratusan-pekerja-migran-indonesia-di-

kamboja-mendapat-intimidasi 

Summary Sepanjang pekerja merupakan warga negara Indonesia, hukum tertinggi adalah keselamatan 

warga negara Jakarta (ANTARA)- Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 

(BP2MI) Benny Rhamdani mengungkapkan, ratusan pekerja migran yang mengetahui modus 

penipuan daring dengan target warga negara Indonesia ketika sampai di Kamboja telah 

menolak dipekerjakan oleh perusahaan sehingga mendapat intimidasi. "Hampir semua 

mereka mendapatkan kekerasan, selain mendapat penyekapan di Kamboja," kata Benny 

saat dikonfirmasi di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin,. Benny mengatakan, awalnya para 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) berangkat secara tidak resmi karena desakan ekonomi 

akibat pandemi COVID-19. Salah satunya di Kamboja yang memikat calon pekerja migran 

untuk bekerja dengan cara menipu. 

 

 

 

Sepanjang pekerja merupakan warga negara Indonesia, hukum tertinggi adalah keselamatan warga 

negara Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny 

Rhamdani mengungkapkan, ratusan pekerja migran yang mengetahui modus penipuan daring dengan 

target warga negara Indonesia ketika sampai di Kamboja telah menolak dipekerjakan oleh perusahaan 

sehingga mendapat intimidasi."Hampir semua mereka mendapatkan kekerasan, selain mendapat 

penyekapan di Kamboja," kata Benny saat dikonfirmasi di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin,Benny 

mengatakan, awalnya para Pekerja Migran Indonesia (PMI) berangkat secara tidak resmi karena desakan 

ekonomi akibat pandemi COVID-19.Kondisi itu dimanfaatkan oleh banyak perusahaan ilegal di luar 

negeri. Salah satunya di Kamboja yang memikat calon pekerja migran untuk bekerja dengan cara 

menipu."Bahkan yang menjadi target penipuan adalah negara dan masyarakat Indonesia. Di situlah 

akhirnya mereka sadar, enggak mungkinlah sebagai orang Indonesia melakukan penipuan kepada 

masyarakat Indonesia," kata Benny.Dengan adanya penyekapan, berarti telah terjadi pelanggaran 

terhadap hak azasi manusia (HAM). Pelanggaran itu kemudian diketahui pemerintah setelah informasi 
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mengenai para pekerja yang mendapat intimidasi dikirim videonya melalui media sosial.Instansi 

pemerintah yang menerima informasi tersebut segera mengambil langkah penyelamatan terhadap para 

PMI tersebut, meski mereka berangkat secara ilegal.Saat ini negara tidak lagi pilih-pilih dalam melakukan 

upaya penyelamatan pekerja Indonesia di luar negeri, karena evakuasi negara kepada setiap warga 

negaranya wajib dilakukan.Hal ini menjadi bukti bahwa negara tidak membeda-bedakan para pekerja 

yang berangkat secara resmi atau tidak. "Sepanjang pekerja merupakan warga negara Indonesia, hukum 

tertinggi adalah keselamatan warga negara," kata Benny.Menurut Benny, kolaborasi lintas 

kementerian/lembaga dalam menangani peristiwa ini sangat bagus. Selama di luar negeri, Kementerian 

Luar Negeri bertanggung jawab melindungi PMI melalui perwakilan Indonesia di luar negeri, yakni 

Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia.Setelah PMI yang diselamatkan tiba di 

Indonesia, perlindungan warga negara menjadi tanggung jawab BP2MI dan kementerian lainnya.Benny 

mengatakan, PMI yang sudah tiba di Indonesia pada Jumat (5/8) malam sebanyak 12 orang. "Sore atau 

malam ini kemungkinan sekitar 14 orang lagi kembali diberangkatkan KBRI Phnom Penh dari Kamboja," 

katanya.Terkait antisipasi modus pekerjaan ilegal ini, KBRI Phnom Penh mengimbau kepada para calon 

tenaga migran dan WNI yang ingin bekerja di Kamboja untuk terlebih dahulu melakukan pengecekan 

keabsahan berbagai perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan tersebut.Pengecekan dilakukan ke 

BP2MI, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kedutaan Besar Kerajaan Kamboja di Indonesia 

serta KBRI Phnom Penh, terutama terkait lokasi dan informasi lowongan pekerjaan yang 

ditawarkan.Selain itu, KBRI Phnom Penh juga mengimbau untuk membaca dan memahami kontrak kerja 

secara teliti sebelum menerima pekerjaan dan berangkat ke Kamboja.Bagi para pekerja migran atau WNI 

yang telah sampai di Kamboja agar dapat melakukan lapor diri melalui portal 

https://peduliwni.kemlu.go.id/. Dengan melakukan lapor diri akan membuat pelayanan dan pelindungan 

kepada WNI yang berada di luar negeri menjadi lebih optimal.Selain itu untuk penanganan korban 

perdagangan orang nantinya ada 24 Kementerian/Lembaga yang terlibat, termasuk BP2MI yang berada 

pada urutan 23 dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pencegahan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (TPPO). 
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Title BP2MI: Ratusan Pekerja Migran Indonesia di Kamboja mendapat 

tindakan kekerasan 

Author Riza Harahap 

Media Antara Kalteng Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Negative 

Link http://megapolitan.antaranews.com/berita/206121/bp2mi-ratusan-pekerja-migran-

indonesia-di-kamboja-mendapat-tindakan-kekerasan 

Summary Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani 

mengungkapkan, ratusan pekerja migran yang mengetahui adanya modus penipuan daring 

dengan target warga negara Indonesia setelah tiba di Kamboja mendapat intimidasi karena 

menolak dipekerjakan oleh perusahaan perekrut. "Hampir semua mereka mendapatkan 

kekerasan, selain mendapat penyekapan di Kamboja," kata Benny saat dikonfirmasi di 

Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin. Benny mengatakan, awalnya para Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) berangkat secara tidak resmi karena desakan ekonomi akibat pandemi 

COVID-19. Salah satunya di Kamboja yang memikat calon pekerja migran untuk bekerja 

dengan cara menipu. 

 

 

 

 Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengungkapkan, 

ratusan pekerja migran yang mengetahui adanya modus penipuan daring dengan target warga negara 

Indonesia setelah tiba di Kamboja mendapat intimidasi karena menolak dipekerjakan oleh perusahaan 

perekrut."Hampir semua mereka mendapatkan kekerasan, selain mendapat penyekapan di Kamboja," 

kata Benny saat dikonfirmasi di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin.Benny mengatakan, awalnya para 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) berangkat secara tidak resmi karena desakan ekonomi akibat pandemi 

COVID-19.Kondisi itu dimanfaatkan oleh banyak perusahaan ilegal di luar negeri. Salah satunya di 

Kamboja yang memikat calon pekerja migran untuk bekerja dengan cara menipu."Bahkan yang menjadi 

target penipuan adalah negara dan masyarakat Indonesia. Di situlah akhirnya mereka sadar, enggak 

mungkinlah sebagai orang Indonesia melakukan penipuan kepada masyarakat Indonesia," kata 

Benny.Dengan adanya penyekapan, berarti telah terjadi pelanggaran terhadap hak azasi manusia (HAM). 

Pelanggaran itu kemudian diketahui pemerintah setelah informasi mengenai para pekerja yang 

mendapat intimidasi dikirim videonya melalui media sosial.Instansi pemerintah yang menerima informasi 

tersebut segera mengambil langkah penyelamatan terhadap para PMI tersebut, meski mereka berangkat 
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secara ilegal.Saat ini negara tidak lagi pilih-pilih dalam melakukan upaya penyelamatan pekerja Indonesia 

di luar negeri, karena evakuasi negara kepada setiap warga negaranya wajib dilakukan.Hal ini menjadi 

bukti bahwa negara tidak membeda-bedakan para pekerja yang berangkat secara resmi atau tidak. 

"Sepanjang pekerja merupakan warga negara Indonesia, hukum tertinggi adalah keselamatan warga 

negara," kata Benny.Menurut Benny, kolaborasi lintas kementerian/lembaga dalam menangani peristiwa 

ini sangat bagus. Selama di luar negeri, Kementerian Luar Negeri bertanggung jawab melindungi PMI 

melalui perwakilan Indonesia di luar negeri, yakni Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal Republik 

Indonesia.Setelah PMI yang diselamatkan tiba di Indonesia, perlindungan warga negara menjadi 

tanggung jawab BP2MI dan kementerian lainnya.Benny mengatakan, PMI yang sudah tiba di Indonesia 

pada Jumat (5/8) malam sebanyak 12 orang. "Sore atau malam ini kemungkinan sekitar 14 orang lagi 

kembali diberangkatkan KBRI Phnom Penh dari Kamboja," katanya.Terkait antisipasi modus pekerjaan 

ilegal ini, KBRI Phnom Penh mengimbau kepada para calon tenaga migran dan WNI yang ingin bekerja di 

Kamboja untuk terlebih dahulu melakukan pengecekan keabsahan berbagai perusahaan yang membuka 

lowongan pekerjaan tersebut.Pengecekan dilakukan ke BP2MI, Kementerian Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi, Kedutaan Besar Kerajaan Kamboja di Indonesia serta KBRI Phnom Penh, terutama terkait 

lokasi dan informasi lowongan pekerjaan yang ditawarkan.Selain itu, KBRI Phnom Penh juga mengimbau 

untuk membaca dan memahami kontrak kerja secara teliti sebelum menerima pekerjaan dan berangkat 

ke Kamboja.Bagi para pekerja migran atau WNI yang telah sampai di Kamboja agar dapat melakukan 

lapor diri melalui portal https://peduliwni.kemlu.go.id/. Dengan melakukan lapor diri akan membuat 

pelayanan dan pelindungan kepada WNI yang berada di luar negeri menjadi lebih optimal.Selain itu untuk 

penanganan korban perdagangan orang nantinya ada 24 Kementerian/Lembaga yang terlibat, termasuk 

BP2MI yang berada pada urutan 23 dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang 

Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).Berita ini telah tayang di Antaranews. com dengan 

judul: Ratusan Pekerja Migran Indonesia di Kamboja mendapat intimidasi 
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Title Benny Rhamdani: Ratusan PMI di Kamboja dapat intimidasi Author _noname 

Media Antara Gorontalo Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Negative 

Link http://gorontalo.antaranews.com/berita/205077/benny-rhamdani-ratusan-pmi-di-

kamboja-dapat-intimidasi 

Summary Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani 

mengungkapkan, ratusan pekerja migran yang mengetahui modus penipuan daring dengan 

target warga negara Indonesia ketika sampai di Kamboja telah menolak dipekerjakan oleh 

perusahaan sehingga mendapat intimidasi. "Hampir semua mereka mendapatkan 

kekerasan, selain mendapat penyekapan di Kamboja," kata Benny saat dikonfirmasi di 

Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin,. Salah satunya di Kamboja yang memikat calon pekerja 

migran untuk bekerja dengan cara menipu. "Sore atau malam ini kemungkinan sekitar 14 

orang lagi kembali diberangkatkan KBRI Phnom Penh dari Kamboja," katanya. 

 

 

 

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengungkapkan, 

ratusan pekerja migran yang mengetahui modus penipuan daring dengan target warga negara Indonesia 

ketika sampai di Kamboja telah menolak dipekerjakan oleh perusahaan sehingga mendapat 

intimidasi."Hampir semua mereka mendapatkan kekerasan, selain mendapat penyekapan di Kamboja," 

kata Benny saat dikonfirmasi di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin,Benny mengatakan, awalnya para 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) berangkat secara tidak resmi karena desakan ekonomi akibat pandemi 

COVID-19.Kondisi itu dimanfaatkan oleh banyak perusahaan ilegal di luar negeri. Salah satunya di 

Kamboja yang memikat calon pekerja migran untuk bekerja dengan cara menipu."Bahkan yang menjadi 

target penipuan adalah negara dan masyarakat Indonesia. Di situlah akhirnya mereka sadar, enggak 

mungkinlah sebagai orang Indonesia melakukan penipuan kepada masyarakat Indonesia," kata 

Benny.Dengan adanya penyekapan, berarti telah terjadi pelanggaran terhadap hak azasi manusia (HAM). 

Pelanggaran itu kemudian diketahui pemerintah setelah informasi mengenai para pekerja yang 

mendapat intimidasi dikirim videonya melalui media sosial.Instansi pemerintah yang menerima informasi 

tersebut segera mengambil langkah penyelamatan terhadap para PMI tersebut, meski mereka berangkat 

secara ilegal.Saat ini negara tidak lagi pilih-pilih dalam melakukan upaya penyelamatan pekerja Indonesia 

di luar negeri, karena evakuasi negara kepada setiap warga negaranya wajib dilakukan.Hal ini menjadi 
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bukti bahwa negara tidak membeda-bedakan para pekerja yang berangkat secara resmi atau tidak. 

"Sepanjang pekerja merupakan warga negara Indonesia, hukum tertinggi adalah keselamatan warga 

negara," kata Benny.Menurut Benny, kolaborasi lintas kementerian/lembaga dalam menangani peristiwa 

ini sangat bagus. Selama di luar negeri, Kementerian Luar Negeri bertanggung jawab melindungi PMI 

melalui perwakilan Indonesia di luar negeri, yakni Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal Republik 

Indonesia.Setelah PMI yang diselamatkan tiba di Indonesia, perlindungan warga negara menjadi 

tanggung jawab BP2MI dan kementerian lainnya.Benny mengatakan, PMI yang sudah tiba di Indonesia 

pada Jumat (5/8) malam sebanyak 12 orang. "Sore atau malam ini kemungkinan sekitar 14 orang lagi 

kembali diberangkatkan KBRI Phnom Penh dari Kamboja," katanya.Terkait antisipasi modus pekerjaan 

ilegal ini, KBRI Phnom Penh mengimbau kepada para calon tenaga migran dan WNI yang ingin bekerja di 

Kamboja untuk terlebih dahulu melakukan pengecekan keabsahan berbagai perusahaan yang membuka 

lowongan pekerjaan tersebut.Pengecekan dilakukan ke BP2MI, Kementerian Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi, Kedutaan Besar Kerajaan Kamboja di Indonesia serta KBRI Phnom Penh, terutama terkait 

lokasi dan informasi lowongan pekerjaan yang ditawarkan.Selain itu, KBRI Phnom Penh juga mengimbau 

untuk membaca dan memahami kontrak kerja secara teliti sebelum menerima pekerjaan dan berangkat 

ke Kamboja.Bagi para pekerja migran atau WNI yang telah sampai di Kamboja agar dapat melakukan 

lapor diri melalui portal https://peduliwni.kemlu.go.id/. Dengan melakukan lapor diri akan membuat 

pelayanan dan pelindungan kepada WNI yang berada di luar negeri menjadi lebih optimal.Selain itu untuk 

penanganan korban perdagangan orang nantinya ada 24 Kementerian/Lembaga yang terlibat, termasuk 

BP2MI yang berada pada urutan 23 dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang 

Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).Berita ini telah tayang di Antaranews. com dengan 

judul: Ratusan Pekerja Migran Indonesia di Kamboja mendapat intimidasi 
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Title Kemnaker Ungkap Alasan BSU 2022 Belum Cair! Simak 

Penjelasannya! 

Author Iit Lita Apriani 

Media Ayoindonesia.com Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Negative 

Link http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-014089136/kemnaker-ungkap-alasan-bsu-

2022-belum-cair-simak-penjelasannya 

Summary BSU 2022 diperkirakan akan segera cair dalam waktu dekat ini. Namun, ada beberapa alasan 

mengapa hingga saat ini BSU 2022 belum bisa dicairkan. Karena hal itulah, BSU 2022 belum 

bisa dicairkan. Meski begitu, kemnaker belum memberikan informasi lebih lanjut terkait 

kapan tepatnya BSU akan disalurkan pada rekening para penerimanya. 

 

BSU 2022 diperkirakan akan segera cair dalam waktu dekat ini. Meski begitu, kemnaker belum 

memberikan informasi lebih lanjut terkait kapan tepatnya BSU akan disalurkan pada rekening para 

penerimanya. Namun, ada beberapa alasan mengapa hingga saat ini BSU 2022 belum bisa dicairkan. BSU 

atau Bantuan Subsidi Upah merupakan bantuan yang diberikan kepada para pekerja atau buruh yang 

memiliki gaji paling banyak sebesar 3,5 juta. Artinya, para pekerja ataupun buruh yang memiliki gaji di 

atas 3,5 juta tidak berhak untuk mendapatkan bantuan subsidi upah.Tujuan dari adanya Bantuan Subsidi 

Upah yang diselenggarakan oleh pemerintah yaitu untuk melindungi, serta mempertahankan dan juga 

meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja atau buruh. Selain itu, program tersebut awalnya ditujukan 

untuk para pekerja atau buruh yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).Adapun dalam 

penyalurannya, bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah tersebut akan diberikan kepada pekerja 

atau buruh sebesar Rp500.000,-/bulan selama dua bulan. Sementara itu, penyalurannya akan diberikan 

sekaligus yaitu sebesar Rp1.000.000,-. Lalu, kapankah BSU bisa dicairkan? Apakah sudah ada beberapa 

penerima yang cair ? Berdasarkan informasi yang dari akun sosial media resmi Kementerian 

Ketenagakerjaan, hingga saat ini kementerian masih harus menyiapkan beberapa regulasi teknis yang 

belum selesai. Karena hal itulah, BSU 2022 belum bisa dicairkan. Selain itu, pihaknya juga mengatakan 

bahwa Kementerian Ketenagakerjaan masih harus mengajukan dan memerevisi anggaran bersama 

Kementerian Keuangan. 
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Title Lantik Ratusan Pejabat Fungsional,Sekjen Kemnaker Harap Akan 

Lahir Banyak Inovasi 

Author Mnc Media 

Media Suara.com Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Positive 

Link http://metro.suara.com/read/2022/08/08/170000/lantik-ratusan-pejabat-

fungsionalsekjen-kemnaker-harap-akan-lahir-banyak-inovasi 

Summary Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, melantik 294 Pejabat 

Fungsional yang terdiri dari 64 Arsiparis, 3 Analis Kepegawaian, 3 Assesor SDM Aparatur 165 

Instruktur, 22 Pengantar Kerja, 1 Pengawas Ketenagakerjaan, 2 Penguji K3, dan 34 Pranata 

Komputer, di Ruang Tridharma Kemnaker Jakarta, Senin (8/8/2022). 

 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, melantik 294 Pejabat Fungsional yang 

terdiri dari 64 Arsiparis, 3 Analis Kepegawaian, 3 Assesor SDM Aparatur 165 Instruktur, 22 Pengantar 

Kerja, 1 Pengawas Ketenagakerjaan, 2 Penguji K3, dan 34 Pranata Komputer, di Ruang Tridharma 

Kemnaker Jakarta, Senin (8/8/2022). Pelantikan ini dilakukan secara hybrid diikuti 56 orang yang hadir 

langsung dan 238 orang hadir virtual. Anwar Sanusi mengatakan, Jabatan Fungsional memiliki peran yang 

strategis dalam birokrasi pemerintahan. Adanya perubahan dalam birokrasi pemerintahan yang minim 

struktur kaya fungsi menunjukkan bahwa orientasi kerja PNS ditekankan kepada profesionalisme dan 

kemandirian, serta tetap bekerja sama untuk kemajuan organisasi."Peran Jabatan Fungsional ini sangat 

penting, tatanan birokrasi harus didasarkan struktur yang kaya fungsi, jadi saudara semua merupakan 

bagian penting agar SDM Aparatur dapat menjadi profesional," katanya. Anwar menyebut, hal yang 

membedakan antara Jabatan Struktural dan Fungsional adalah bagaimana seseorang tersebut memiliki 

otonomi yang tinggi dalam menentukan nasib mereka. "Naik tidaknya saudara dilihat dari ketekunan 

untuk meningkatkan kompetensi saudara, yang nantinya diakui dalam jenjang jabatan itu," ucapnya. 

Anwar juga mengharapkan dengan dilantiknya Pejabat Fungsional ini akan semakin banyak inovasi dan 

program kegiatan untuk mendukung produktivitas dan kinerja pegawai Kementerian Ketenagakerjaan. 

"Untuk itu, saya tekankan agar saudara segera menyesuaikan diri dengan tugas baru saudara. Jangan 

sungkan belajar dari rekan kerja yang lebih berpengalaman dalam bidang tersebut," pungkasnya. 
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Title BP2MI: Ratusan WNI di Kamboja Mendapat Kekerasan 

selama Penyekapan 

Author Raynaldo Ghiffari 

Lubabah 

Media Merdeka Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Negative 

Link http://www.merdeka.com/peristiwa/bp2mi-ratusan-wni-di-kamboja-mendapat-kekerasan-

selama-penyekapan.html 

Summary Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani 

mengungkapkan, ratusan pekerja migran Indonesia korban penipuan lowongan kerja di 

Kamboja kerap mendapatkan intimidasi dan kekerasan. "Hampir semua mereka 

mendapatkan kekerasan, selain mendapat penyekapan di Kamboja," kata Benny saat 

dikonfirmasi di Kelapa Gading, Utara dilansir Antara, Senin (8/8). Salah satunya di Kamboja 

yang memikat calon pekerja migran untuk bekerja dengan cara menipu. "Sore atau malam 

ini kemungkinan sekitar 14 orang lagi kembali diberangkatkan KBRI Phnom Penh dari 

Kamboja," katanya. 

 

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengungkapkan, 

ratusan pekerja migran Indonesia korban penipuan lowongan kerja di Kamboja kerap mendapatkan 

intimidasi dan kekerasan. Kekerasan dilakukan oleh perusahaan ketika mendapat penolakan dari PMI 

untuk dipekerjakan."Hampir semua mereka mendapatkan kekerasan, selain mendapat penyekapan di 

Kamboja," kata Benny saat dikonfirmasi di Kelapa Gading, Utara dilansir Antara, Senin (8/8).Benny 

mengatakan, awalnya para Pekerja Migran Indonesia (PMI) berangkat secara tidak resmi karena desakan 

ekonomi akibat pandemi Covid-19. Kondisi itu dimanfaatkan oleh banyak perusahaan ilegal di luar negeri. 

Salah satunya di Kamboja yang memikat calon pekerja migran untuk bekerja dengan cara 

menipu."Bahkan yang menjadi target penipuan adalah negara dan masyarakat Indonesia. Di situlah 

akhirnya mereka sadar, enggak mungkinlah sebagai orang Indonesia melakukan penipuan kepada 

masyarakat Indonesia," kata Benny.Dengan adanya penyekapan, berarti telah terjadi pelanggaran 

terhadap hak asasi manusia (HAM). Benny mengatakan pelanggaran itu kemudian diketahui pemerintah 

setelah informasi mengenai para pekerja yang mendapat intimidasi dikirim videonya melalui media 

sosial.Instansi pemerintah yang menerima informasi tersebut segera mengambil langkah penyelamatan 

terhadap para PMI tersebut, meski mereka berangkat secara ilegal.Saat ini, kata Benny, negara tidak lagi 

pilih-pilih dalam melakukan upaya penyelamatan pekerja Indonesia di luar negeri. Sebab, evakuasi 

negara kepada setiap warga negaranya wajib dilakukan.Hal ini menjadi bukti bahwa negara tidak 

membeda-bedakan para pekerja yang berangkat secara resmi atau tidak. "Sepanjang pekerja merupakan 

warga negara Indonesia, hukum tertinggi adalah keselamatan warga negara," kata Benny.Menurut 

Benny, kolaborasi lintas kementerian/lembaga dalam menangani peristiwa ini sangat bagus. Selama di 

luar negeri, Kementerian Luar Negeri bertanggung jawab melindungi PMI melalui perwakilan Indonesia 

di luar negeri, yakni Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia.Setelah PMI yang 

diselamatkan tiba di Indonesia, perlindungan warga negara menjadi tanggung jawab BP2MI dan 

kementerian lainnya.Benny mengatakan, PMI yang sudah tiba di Indonesia pada Jumat (5/8) malam 

sebanyak 12 orang. "Sore atau malam ini kemungkinan sekitar 14 orang lagi kembali diberangkatkan KBRI 

Phnom Penh dari Kamboja," katanya.Terkait antisipasi modus pekerjaan ilegal ini, KBRI Phnom Penh 

mengimbau kepada para calon tenaga migran dan WNI yang ingin bekerja di Kamboja untuk terlebih 
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dahulu melakukan pengecekan keabsahan berbagai perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan 

tersebut.Pengecekan dilakukan ke BP2MI, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kedutaan Besar 

Kerajaan Kamboja di Indonesia serta KBRI Phnom Penh, terutama terkait lokasi dan informasi lowongan 

pekerjaan yang ditawarkan.Selain itu, KBRI Phnom Penh juga mengimbau untuk membaca dan 

memahami kontrak kerja secara teliti sebelum menerima pekerjaan dan berangkat ke Kamboja.Bagi para 

pekerja migran atau WNI yang telah sampai di Kamboja agar dapat melakukan lapor diri melalui portal 

https://peduliwni.kemlu.go.id/. Dengan melakukan lapor diri akan membuat pelayanan dan pelindungan 

kepada WNI yang berada di luar negeri menjadi lebih optimal.Selain itu untuk penanganan korban 

perdagangan orang nantinya ada 24 Kementerian/Lembaga yang terlibat, termasuk BP2MI yang berada 

pada urutan 23 dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pencegahan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (TPPO). 
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Title Alur Pencairan BSU 2022 Rp1 Juta ke Rekening Bank Himbara, Cek 

Nama Penerima di Link Ini 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-794088985/alur-pencairan-bsu-2022-rp1-juta-ke-

rekening-bank-himbara-cek-nama-penerima-di-link-ini 

Summary BSU 2022 atau Bantuan Subsidi Upah hanya akan cair ke rekening bank Himbara, bagaimana 

alur pencairannya?. Berdasarkan Permenaker RI No 16 Tahun 2022, ini syarat mendapatkan 

BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan:. Simak alur pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan dan cara 

cek nama penerima dengan link yang tertera di bawah ini. Namun sebelum itu, simak 

terlebih dahulu syarat yang harus dipenuhi pelamar. 

 

 

 

BSU 2022 atau Bantuan Subsidi Upah hanya akan cair ke rekening bank Himbara, bagaimana alur 

pencairannya?Simak alur pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan dan cara cek nama penerima dengan link 

yang tertera di bawah ini.Namun sebelum itu, simak terlebih dahulu syarat yang harus dipenuhi 

pelamar.Berdasarkan Permenaker RI No 16 Tahun 2022, ini syarat mendapatkan BSU 2022 BPJS 

Ketenagakerjaan:1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan 

(NIK).2. Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan s.d 30 Juni 2021.3. Mempunyai gaji/upah 

paling banyak sebesar Rp 3,5 juta per bulan. Dalam hal pekerja/buruh bekerja di wilayah dengan 

UMP/UMK lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan gaji/upah menjadi paling banyak sebesar 

UMP/UMK dengan pembulatan ratusan ribu ke atas, sesuai dengan upah terakhir yang dilaporkan 

Pemberi Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan.4. Pekerja / Buruh 

penerima upah. 

  



 

119 

 

Title BP2MI Sebut 129 PMI Korban Penyekapan di Kamboja Sempat 

Tolak Diperkerjakan Imbasnya Diintimidasi 

Author _noname 

Media Voi Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Negative 

Link http://voi.id/berita/199012/bp2mi-sebut-129-pmi-korban-penyekapan-di-kamboja-

sempat-tolak-diperkerjakan-imbasnya-diintimidasi 

Summary Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri RI, ada sekitar 129 PMI yang berhasil dibebaskan 

Kepolisian Kamboja dan KBRI Phnom Penh per Jumat 5 Agustus. Ratusan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) yang menjadi korban penyekapan di Kamboja sebelumya telah menolak 

diperkerjakan di perusahaan. "Hampir semua mereka mendapatkan kekerasan, selain 

mendapat penyekapan di Kamboja," kata Benny saat dikonfirmasi, Senin 8 Agustus. Salah 

satunya di Kamboja yang memikat calon pekerja migran untuk bekerja dengan cara menipu. 

 

 

 

Ratusan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban penyekapan di Kamboja sebelumya telah 

menolak diperkerjakan di perusahaan.Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) 

Benny Rhamdani mengungkapkan, akibat dari penolakan itu ratusan korban penipuan dan tindak pidana 

perdagangan orang (TPPO) asal Indonesia tersebut mendapatkan intimidasi."Hampir semua mereka 

mendapatkan kekerasan, selain mendapat penyekapan di Kamboja," kata Benny saat dikonfirmasi, Senin 

8 Agustus.Benny mengatakan, awalnya para PPMI berangkat secara tidak resmi karena desakan ekonomi 

akibat pandemi COVID-19.Kondisi itu dimanfaatkan oleh banyak perusahaan ilegal di luar negeri. Salah 

satunya di Kamboja yang memikat calon pekerja migran untuk bekerja dengan cara menipu."Bahkan yang 

menjadi target penipuan adalah negara dan masyarakat Indonesia. Di situlah akhirnya mereka sadar, 

enggak mungkinlah sebagai orang Indonesia melakukan penipuan kepada masyarakat Indonesia," 

tuturnya.Dengan adanya penyekapan, berarti telah terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia 

(HAM). Pelanggaran itu kemudian diketahui pemerintah setelah informasi mengenai para pekerja yang 

mendapat intimidasi dikirim videonya melalui media sosial.Instansi pemerintah yang menerima informasi 

tersebut segera mengambil langkah penyelamatan terhadap para PMI tersebut, meski mereka berangkat 

secara ilegal.Saat ini, negara tidak lagi pilih-pilih dalam melakukan upaya penyelamatan pekerja 

Indonesia di luar negeri, karena evakuasi negara kepada setiap warga negaranya wajib dilakukan.Hal ini 

menjadi bukti bahwa negara tidak membeda-bedakan para pekerja yang berangkat secara resmi atau 



 

120 

 

tidak. "Sepanjang pekerja merupakan warga negara Indonesia, hukum tertinggi adalah keselamatan 

warga negara," kata Benny.Menurut Benny, kolaborasi lintas kementerian/lembaga dalam menangani 

peristiwa ini sangat bagus. Selama di luar negeri, Kementerian Luar Negeri bertanggung jawab 

melindungi PMI melalui perwakilan Indonesia di luar negeri, yakni Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal 

Republik Indonesia.Setelah PMI yang diselamatkan tiba di Indonesia, perlindungan warga negara menjadi 

tanggung jawab BP2MI dan kementerian lainnya.Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri RI, ada 

sekitar 129 PMI yang berhasil dibebaskan Kepolisian Kamboja dan KBRI Phnom Penh per Jumat 5 

Agustus.Benny mengatakan, PMI yang tiba di Indonesia pada Jumat 5 Agustus malam sebanyak 12 orang. 

"Sore atau malam ini kemungkinan sekitar 14 orang lagi kembali diberangkatkan KBRI Phnom Penh dari 

Kamboja," katanya.Terkait antisipasi modus pekerjaan ilegal ini, menurut laporan Antara, KBRI Phnom 

Penh mengimbau kepada para calon tenaga migran dan WNI yang ingin bekerja di Kamboja untuk terlebih 

dahulu melakukan pengecekan keabsahan berbagai perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan 

tersebut.Pengecekan dilakukan ke BP2MI, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kedutaan Besar 

Kerajaan Kamboja di Indonesia serta KBRI Phnom Penh, terutama terkait lokasi dan informasi lowongan 

pekerjaan yang ditawarkan.Selain itu, KBRI Phnom Penh juga mengimbau untuk membaca dan 

memahami kontrak kerja secara teliti sebelum menerima pekerjaan dan berangkat ke Kamboja.Bagi para 

pekerja migran atau WNI yang telah sampai di Kamboja agar dapat melakukan lapor diri melalui portal 

https://peduliwni.kemlu.go.id/. Dengan melakukan lapor diri akan membuat pelayanan dan pelindungan 

kepada WNI yang berada di luar negeri menjadi lebih optimal.Selain itu untuk penanganan korban 

perdagangan orang nantinya ada 24 Kementerian/Lembaga yang terlibat, termasuk BP2MI yang berada 

pada urutan 23 dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang TPPO. 
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Summary Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani 

mengungkapkan, ratusan pekerja migran Indonesia korban penipuan lowongan kerja di 

Kamboja kerap mendapatkan intimidasi dan kekerasan. "Hampir semua mereka 

mendapatkan kekerasan, selain mendapat penyekapan di Kamboja," kata Benny saat 

dikonfirmasi di Kelapa Gading, Jakarta Utara dilansir Antara, Senin (8/8). Salah satunya di 

Kamboja yang memikat calon pekerja migran untuk bekerja dengan cara menipu. "Sore atau 

malam ini kemungkinan sekitar 14 orang lagi kembali diberangkatkan KBRI Phnom Penh dari 

Kamboja," katanya. 

 

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengungkapkan, 

ratusan pekerja migran Indonesia korban penipuan lowongan kerja di Kamboja kerap mendapatkan 

intimidasi dan kekerasan. Kekerasan dilakukan oleh perusahaan ketika mendapat penolakan dari PMI 

untuk dipekerjakan. "Hampir semua mereka mendapatkan kekerasan, selain mendapat penyekapan di 

Kamboja," kata Benny saat dikonfirmasi di Kelapa Gading, Jakarta Utara dilansir Antara, Senin (8/8).Benny 

mengatakan, awalnya para Pekerja Migran Indonesia (PMI) berangkat secara tidak resmi karena desakan 

ekonomi akibat pandemi Covid-19. Kondisi itu dimanfaatkan oleh banyak perusahaan ilegal di luar negeri. 

Salah satunya di Kamboja yang memikat calon pekerja migran untuk bekerja dengan cara menipu. 

"Bahkan yang menjadi target penipuan adalah negara dan masyarakat Indonesia. Di situlah akhirnya 

mereka sadar, enggak mungkinlah sebagai orang Indonesia melakukan penipuan kepada masyarakat 

Indonesia," kata Benny. Dengan adanya penyekapan, berarti telah terjadi pelanggaran terhadap hak asasi 

manusia (HAM). Benny mengatakan pelanggaran itu kemudian diketahui pemerintah setelah informasi 

mengenai para pekerja yang mendapat intimidasi dikirim videonya melalui media sosial. Instansi 

pemerintah yang menerima informasi tersebut segera mengambil langkah penyelamatan terhadap para 

PMI tersebut, meski mereka berangkat secara ilegal. Saat ini, kata Benny, negara tidak lagi pilih-pilih 

dalam melakukan upaya penyelamatan pekerja Indonesia di luar negeri. Sebab, evakuasi negara kepada 

setiap warga negaranya wajib dilakukan. Hal ini menjadi bukti bahwa negara tidak membeda-bedakan 

para pekerja yang berangkat secara resmi atau tidak. "Sepanjang pekerja merupakan warga negara 

Indonesia, hukum tertinggi adalah keselamatan warga negara," kata Benny. Menurut Benny, kolaborasi 

lintas kementerian/lembaga dalam menangani peristiwa ini sangat bagus. Selama di luar negeri, 

Kementerian Luar Negeri bertanggung jawab melindungi PMI melalui perwakilan Indonesia di luar negeri, 

yakni Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Setelah PMI yang diselamatkan tiba di 

Indonesia, perlindungan warga negara menjadi tanggung jawab BP2MI dan kementerian lainnya. Benny 

mengatakan, PMI yang sudah tiba di Indonesia pada Jumat (5/8) malam sebanyak 12 orang. "Sore atau 

malam ini kemungkinan sekitar 14 orang lagi kembali diberangkatkan KBRI Phnom Penh dari Kamboja," 

katanya. 2 dari 2 halamanTerkait antisipasi modus pekerjaan ilegal ini, KBRI Phnom Penh mengimbau 

kepada para calon tenaga migran dan WNI yang ingin bekerja di Kamboja untuk terlebih dahulu 

melakukan pengecekan keabsahan berbagai perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan tersebut. 
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Pengecekan dilakukan ke BP2MI, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kedutaan Besar Kerajaan 

Kamboja di Indonesia serta KBRI Phnom Penh, terutama terkait lokasi dan informasi lowongan pekerjaan 

yang ditawarkan. Selain itu, KBRI Phnom Penh juga mengimbau untuk membaca dan memahami kontrak 

kerja secara teliti sebelum menerima pekerjaan dan berangkat ke Kamboja. Bagi para pekerja migran 

atau WNI yang telah sampai di Kamboja agar dapat melakukan lapor diri melalui portal Dengan 

melakukan lapor diri akan membuat pelayanan dan pelindungan kepada WNI yang berada di luar negeri 

menjadi lebih optimal. Selain itu untuk penanganan korban perdagangan orang nantinya ada 24 

Kementerian/Lembaga yang terlibat, termasuk BP2MI yang berada pada urutan 23 dalam Peraturan 

Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). 

  



 

123 
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Summary Sebanyak 25 warga kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mengikuti pelatihan operator 

ekskavator dan juru ukur tanah (surveyor) di Medan dan Samarinda. "Hari ini 9 peserta 

boarding ke Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan untuk pelatihan 

surveyor atau juru ukur tanah," ujar Adi Kustaman dalam siaran persnya "Kemarin untuk 

pelatihan ekskavator, 16 orang diasramakan selama 35 hari di Balai Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas (BPVP) Samarinda," Menurutnya seluruh peserta yang lolos menyelesaikan 

pelatihan akan mendapatkan sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi. 

 

Sebanyak 25 warga kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mengikuti pelatihan operator ekskavator 

dan juru ukur tanah (surveyor) di Medan dan Samarinda. Pelatihan ini merupakan kelanjutan dari 

rangkaian Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Tahap 2 yang dilaksanakan oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan bersama Otorita IKN untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang profesional 

untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja dalam pembangunan IKN Nusantara. Puluhan peserta 

pelatihan tersebut, dilepas Sekretaris Kecamatan Sepaku Kabpaten Penajam Paser Utara (PPU), Adi 

Kustaman di Kantor Kecamatan pada Senin (8/8/2022). "Hari ini 9 peserta boarding ke Balai Besar 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan untuk pelatihan surveyor atau juru ukur tanah," ujar 

Adi Kustaman dalam siaran persnya "Kemarin untuk pelatihan ekskavator, 16 orang diasramakan selama 

35 hari di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda," Menurutnya seluruh peserta yang 

lolos menyelesaikan pelatihan akan mendapatkan sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi. Ia 

berharap seluruh peserta bersungguh-sungguh mengikuti pelatihan dan berhasil lulus. Kepala BPVP 

Samarinda Amran menyatakan peserta yang mengikuti pelatihan ekskavator di BPVP Samarinda akan 

mendapatkan lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) atau Sertifikat Izin Operator (SIO). Sementara 

untuk pelatihan surveyor di BBPVP Medan akan mendapatkan sertifikasi kompetensi Badan Nasional 

Sertifikasi Profesi (BNSP). "Sertifikat yang didapatkan bisa digunakan untuk menjadi pekerja konstruksi 

karena pasti dibutuhkan juru ukur atau surveyor atau pemetaan operator ekskavator, las dan pekerjaan 

konstruksi lainnya," ujarnya Amran juga menjelaskan bahwa akan ada pelepasan lagi dalam waktu dekat 

ini untuk diberangkatkan ke BBPVP Semarang, BBPVP Bandung dan BPVP Bandung Barat. Sementara itu 

Adi menambahkan dalam waktu dekat juga akan ada Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi 

yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat yang akan dimulai akhir Agustus sampai dengan September 2022. 
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Summary Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker) Anwar Sanusi 

menyampaikan jabatan fungsional memiliki peran strategis dalam birokrasi pemerintah. Hal 

itu disampaikan Sekjen Anwar Sanusi saat melantik 294 pejabat fungsional di lingkungan 

Kemnaker, Senin (8/8). "Saudara semua merupakan bagian penting agar SDM aparatur dapat 

menjadi profesional," kata Sekjen Anwar Sanusi di acara pelantikan yang berlangsung di 

Ruang Tridharma Kemnaker Jakarta. Jangan sungkan belajar dari rekan kerja yang lebih 

berpengalaman dalam bidang tersebut," pesan Sekjen Kemnaker lagi. 

 

 

 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker) Anwar Sanusi menyampaikan 

jabatan fungsional memiliki peran strategis dalam birokrasi pemerintah.Hal itu disampaikan Sekjen 

Anwar Sanusi saat melantik 294 pejabat fungsional di lingkungan Kemnaker, Senin (8/8)."Saudara semua 

merupakan bagian penting agar SDM aparatur dapat menjadi profesional," kata Sekjen Anwar Sanusi di 

acara pelantikan yang berlangsung di Ruang Tridharma Kemnaker Jakarta.Dari ratusan pejabat fungsional 

yang dilantik itu, terdiri dari 64 arsiparis, 3 analis kepegawaian, 3 assesor SDM aparatur, 165 instruktur, 

22 pengantar kerja, 1 pengawas ketenagakerjaan, 2 penguji K3, dan 34 pranata komputer.Dalam 

kesempatan itu, Sekjen Anwar juga menyampaikan hal yang membedakan antara jabatan struktural dan 

fungsional adalah bagaimana seseorang tersebut memiliki otonomi yang tinggi dalam menentukan nasib 

mereka."Naik tidaknya saudara dilihat dari ketekunan untuk meningkatkan kompetensi saudara yang 

nantinya diakui dalam jenjang jabatan itu," pesannya.Anwar mengharapkan dengan dilantiknya pejabat 

fungsional ini akan semakin banyak inovasi dan program kegiatan untuk mendukung produktivitas dan 

kinerja pegawai Kemnaker."Untuk itu, saya tekankan agar saudara segera menyesuaikan diri dengan 

tugas baru saudara. Jangan sungkan belajar dari rekan kerja yang lebih berpengalaman dalam bidang 

tersebut," pesan Sekjen Kemnaker lagi.Redaktur & 
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Summary Sebanyak 61 orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

asal Kota Blitar masih menunggu pemberangkatan ke negara tujuan pada 2022 ini. Para TKI 

asal Kota Blitar itu sudah dua tahun tertunda pemberangkatan ke negara tujuan dampak 

pandemi Covid-19. Tapi, calon PMI asal Kota Blitar yang sudah daftar ada 61 orang. Kapan 

berangkatnya, kami belum tahu, yang jelas tahun ini bisa diberangkatkan," kata Kepala Dinas 

Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar, Juyanto, Senin (8/8/2022). 

 

 

 

 Sebanyak 61 orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kota 

Blitar masih menunggu pemberangkatan ke negara tujuan pada 2022 ini. Para TKI asal Kota Blitar itu 

sudah dua tahun tertunda pemberangkatan ke negara tujuan dampak pandemi Covid-

19."Pemberangkatan PMI pada 2020 dan 2021 berhenti karena pandemi. Tapi, calon PMI asal Kota Blitar 

yang sudah daftar ada 61 orang. Kapan berangkatnya, kami belum tahu, yang jelas tahun ini bisa 

diberangkatkan," kata Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar, Juyanto, Senin 

(8/8/2022). Juyanto mengatakan, sebanyak 61 orang calon Pekerja Migran asal Kota Blitar itu mendaftar 

kerja ke sejumlah negara antara lain, Singapura, Malaysia, dan Polandia. "Untuk penerapan prokes, 

selama pemberangkatannya resmi lewat PJTKI, akan mengacu pada peraturan Menteri Tenaga Kerja," 

ujarnya. Dikatakannya, sesuai data terakhir pada 2020, jumlah PMI asal Kota Blitar sebanyak 120 orang. 

Para PMI itu tersebar di sejumlah negara antara lain, Taiwan ada 33 orang, Hongkong 29 orang, dan 

Malaysia ada delapan orang. "Sampai 2022, jumlah PMI asal Kota Blitar ada 120 orang di berbagai negara. 

Sedang calon PMI yang sudah mendaftar dan belum berangkat sekarang ada 61 orang," katanya.Juyanto 

juga mengimbau masyarakat yang ingin jadi PMI agar menghindari pemberangkatan lewat jalur tidak 

resmi atau ilegal. Menurutnya, pemberangkatan PMI lewat jalur ilegal akan merugikan diri sendiri. "Kalau 

ilegal, yang jelas di sana pengurusan apapun akan kesulitan," ujarnya. 
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Summary Dalam menutup sambutan, Menko Airlangga turut sampaikan pentingnya integrasi dan 

koordinasi yang baik oleh seluruh pihak guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan 

program yang telah direncanakan Pemerintah sehingga UMKM dapat naik kelas dan menjadi 

penggerak perekonomian nasional. "Kunci keberhasilan dalam mengembangkan UMKM 

adalah terciptanya ekosistem kelembagaan yang terintegrasi dan kebijakan Pemerintah yang 

mendukung," tutup Menko Airlangga. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga 

Hartarto mengatakan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu 

indikator vital dalam mempertahankan momentum pemulihan ekonomi nasional melalui 

kontribusinya terhadap sektor esensial. Tumbuhnya UMKM turut menjadi pemicu 

peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan kesempatan kerja yang tinggi 

serta pendistribusian pendapatan masyarakat guna pemerataan ekonomi. 

 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) menjadi salah satu indikator vital dalam mempertahankan momentum pemulihan 

ekonomi nasional melalui kontribusinya terhadap sektor esensial. Tumbuhnya UMKM turut menjadi 

pemicu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan kesempatan kerja yang tinggi serta 

pendistribusian pendapatan masyarakat guna pemerataan ekonomi.Peran penting UMKM tersebut 

dibuktikan dengan kontribusinya terhadap PDB yang mencapai 60,5% serta serapan tenaga kerja 

mencapai 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Selain itu, UMKM juga terbukti resilien di 

tengah pandemi terlihat dari peningkatan indeks bisnis UMKM sejak kuartal III-2021 hingga kuartal II-

2022. Mempertimbangkan berbagai kontribusi tersebut, Pemerintah terus memberikan perhatian penuh 

untuk mengembangkan UMKM melalui berbagai kebijakan."Pandemi Covid-19 berdampak bagi UMKM, 

sehingga Pemerintah mendorong program khusus pemulihan ekonomi nasional dengan mengalokasikan 

Rp121,20 triliun pada 2020 dan Rp83,19 triliun pada 2021 melalui Kredit Usaha Rakyat, BPUM, Subsidi 

Bunga Non-KUR, Penjaminan Kredit Modal Kerja, dan lainnya," ungkap Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan Keynote Speech secara virtual dalam acara 

Webinar Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada: Kontribusi UMKM untuk Pemulihan Ekonomi Nasional 

- Kolaborasi Multipihak dalam Pemberdayaan UMKM, Sabtu (6/08).Adapun pengembangan UMKM 

tersebut telah menjadi fokus utama Pemerintah sesuai dengan amanat RPJMN 2020-2024 mengenai 

penguatan kewirausahaan, UMKM dan koperasi melalui strategi transformasi usaha informal menjadi 

formal, transformasi digital, transformasi ke dalam rantai nilai, dan modernisasi koperasi.Transformasi 

formal dilakukan agar UMKM dapat memperoleh kemudahan terkait akses pembiayaan, pendampingan, 

serta market supply chain dengan cara terdaftar dalam Nomor Induk Berusaha.Di sisi lain, Pemerintah 

juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, 

dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM sebagai upaya untuk mendorong pemberdayaan UMKM agar 

menjadi formal dan mendapatkan fasilitasi dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. 
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Selanjutnya, Pemerintah juga menerbitkan Perpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengembangan 

Kewirausahaan Nasional yang bertujuan untuk mencapai rasio kewirausahaan di tahun 2024 sebesar 

3.95%.Selain itu berkaitan dengan pemberian dukungan fasilitas pembiayaan, Pemerintah menyediakan 

skema pembiayaan yang dapat diakses UMKM sesuai kelasnya mulai dari Program Kemitraan dan Bina 

Lingkungan, Mekaar PT PNM, Bank Wakaf Mikro, pembiayaan ultra mikro, dan KUR. Khusus bagi program 

KUR, Pemerintah memperpanjang tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3% hingga akhir Desember 2022 

dan meningkatkan plafon KUR menjadi sebesar Rp373,17 triliun pada tahun 2022 guna merespon 

tingginya kebutuhan pembiayaan.Dukungan lain juga diberikan Pemerintah dengan mendorong 

akselerasi adopsi teknologi digital bagi UMKM agar mampu beradaptasi dengan perubahan perilaku 

konsumen. Adapun pemberian dorongan tersebut dilakukan melalui dua pendekatan utama yaitu 

penguatan ekosistem UMKM/IKM, seperti pemberian kemudahan perizinan, insentif fiskal, dan 

pembiayaan serta penguatan ekosistem e-Commerce, seperti penciptaan Iklim usaha yang sehat (fair 

playing field), pembayaran digital, logistik, dan perlindungan data pribadi.Dalam menutup sambutan, 

Menko Airlangga turut sampaikan pentingnya integrasi dan koordinasi yang baik oleh seluruh pihak guna 

mendukung pelaksanaan kebijakan dan program yang telah direncanakan Pemerintah sehingga UMKM 

dapat naik kelas dan menjadi penggerak perekonomian nasional. "Kunci keberhasilan dalam 

mengembangkan UMKM adalah terciptanya ekosistem kelembagaan yang terintegrasi dan kebijakan 

Pemerintah yang mendukung," tutup Menko Airlangga.Kegiatan tersebut turut dihadiri diantaranya oleh 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Gubernur Jawa Tengah, Ketua Umum Pengurus Pusat 

Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada, serta Wakil Ketua Umum 2 Pengurus Pusat Keluarga Alumni 

Universitas Gadjah Mada. 
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Summary Sekda Adi Prihantara dalam sambutan pembukanya menyampaikan terimakasih atas 

kehadiran rombongan Komisi IX DPR-RI beserta mitra atas kunjungan kerjanya ke Batam, 

Provinsi Kepulauan Riau dengan harapan kunjungan yang dilakukan pada hari ini akan 

memberikan manfaat bagi kemajuan bagi pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Kepada 

rombongan Komisi IX DPR-RI, Sekda Adi juga secara singkat menjelaskan geografis Provinsi 

Kepulauan Riau yang terdiri dari 96 persen lautan dan hanya menyisakan 4 persen daratan. 

Sekda Adi menjelaskan, Kota Batam difokuskan sebagai pusat pengembangan hubungan 

domestik dan internasional, pariwisata, industri kedirgantraan, industri digital dan kreatif. 

Gubernur Kepulauan Riau yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Adi 

Prihantara menerima Kunjungan Kerja Komisi IX DPR-RI yang membidangi Kesehatan, 

Ketenagakerjaan dan Kependudukan di Graha Kepri Lt. 

 

 

 

Gubernur Kepulauan Riau yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Adi Prihantara 

menerima Kunjungan Kerja Komisi IX DPR-RI yang membidangi Kesehatan, Ketenagakerjaan dan 

Kependudukan di Graha Kepri Lt. V, Batam, Senin (08/08).Sekda Adi Prihantara dalam sambutan 

pembukanya menyampaikan terimakasih atas kehadiran rombongan Komisi IX DPR-RI beserta mitra atas 

kunjungan kerjanya ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan harapan kunjungan yang dilakukan pada 

hari ini akan memberikan manfaat bagi kemajuan bagi pembangunan di Provinsi Kepulauan 

Riau."Selamat datang di Kepulauan Riau, semoga kehadiran Komisi IX DPR-RI membawa perubahan yang 

siginifikan bagi pembangunan," ucapnya.Kepada rombongan Komisi IX DPR-RI, Sekda Adi juga secara 

singkat menjelaskan geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari 96 persen lautan dan hanya 

menyisakan 4 persen daratan.Provinsi Kepulauan Riau, terdiri dari 2 Kota yaitu Kota Tanjungpinang dan 

Batam serta 5 Kabupaten diantaranya Bintan, Karimun, Lingga, Natuna dan Anambas. Adapun untuk 7 

Kabupaten/Kota dimaksud pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki fokus perhatian dan 
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pengembangan yang berbeda disesuaikan dengan karakteristik dan keunggulaan daerah masing-

masing."Kota Tanjungpinang ditujukan sebagai pusat pengembangan pemerintahan, pendidikan, dan 

wisata budaya melayu. Kemudian Kabupaten Bintan pengembangannya ditujukan sebagai daerah pusat 

pawisata internasional, Industri maintenance overhaul serta industri pengolahan makanan," 

jelasnya.Sekda Adi menjelaskan, Kota Batam difokuskan sebagai pusat pengembangan hubungan 

domestik dan internasional, pariwisata, industri kedirgantraan, industri digital dan kreatif. Kemudian 

Kabupaten Karimun dikembangkan sebagai pusat industriu maritim dan perikanan."Untuk wilayah 

Natuna dan Anambas dikembangkan sebagai sentra perikanan dan pusat pariwisata sedangkan 

Kabupaten Lingga sebagai pusat pertanian, perkebunan, peternakan dan wisata," tutupnya.Sementara 

itu Ketua Tim Kunker Komisi IX DPR-RI Felly Estelita Runtuwene mengatakan tujuan kunjungan kerja kali 

ini adalah dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat dengan dasar kerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dimana Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai 

dengan pasal 20 (a) UUD 1945 diamanatkan untuk memperjuangkan dan menyerap aspirasi daerah sesusi 

dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara."Pada masa reses ke V masa sidang 

tahun 2021/2022 ini, Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke 3 Provinsi, Provinsi Kepulauan Riau, 

Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Papua,"ungkapnya.Adapun menurutnya, kunjungan kerja Komisi 

IX DPR-RI ke Provinsi Kepulauan Riau bertujuan untuk antara lain yaitu pertama, menggali informasi 

realisasi program yang dibiayai oleh APBN. Kedua, memetakan permasalahan masyarakat dan 

memonitor pelaksanaan kegiatan Kementerian dan Lembaga Mitra Komisi IX DPR RI di Provinsi 

Kepulauan RiauSelain itu juga yang ketiga yaitu, mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat 

Kepulauan Riau terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan 

dengan bidang tugas komisi IX DPR RI serta yang terakhir melakukan evaluasi terhadap program kegiatan 

yang dilaksanakan pada masing-masing mitra diantaranya Kementerian Kesehatan, Kementarian 

Ketenagakerjaan, Badan POM, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), BPJS 

Kesehatan, BPJS Ketanagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)."Harapan 

kami, masukan dan temuan yang didapatkan dalam kunjungan kerja ini dapat menjadi rekomendasi 

Komisi IX DPR RI kepada Pemerintah untuk perbaikan dan penyempurnaan program dan kegiatan di masa 

yang akan datang," jelasnya.Turut hadir pada kesempatan ini 22 anggota Tim Komisi IX DPR RI, Dirjen 

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemenaker RI Haiyani 

Rumondang, Direktor Bina Kelembagaan dan Keselamatan Kerja Kemenaker RI Hery Susanto, Direktur 

Bina Mediator hubungan Industrial Adriani, Staf Ahli Bidang Ekonomi Kementerian Kesehatan RI Slamet, 

Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau M. Bisri dan 

Kadisnaker Provinsi Kepulauan Riau Mangara Simarmata. 
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Title Ratusan Pekerja Migran Indonesia di Kamboja Diintimidasi Author _noname 

Media Konfrotasi.co Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Negative 

Link http://www.konfrontasi.co/2022/08/ratusan-pekerja-migran-indonesia-di.html 

Summary Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani 

mengungkapkan, ratusan pekerja migran yang mengetahui modus penipuan daring dengan 

target warga negara Indonesia ketika sampai di Kamboja telah menolak dipekerjakan oleh 

perusahaan sehingga mendapat intimidasi. "Hampir semua mereka mendapatkan 

kekerasan, selain mendapat penyekapan di Kamboja," kata Benny saat dikonfirmasi di 

Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin,. Benny mengatakan, awalnya para Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) berangkat secara tidak resmi karena desakan ekonomi akibat pandemi 

COVID-19. Salah satunya di Kamboja yang memikat calon pekerja migran untuk bekerja 

dengan cara menipu. 

 

 

 

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengungkapkan, 

ratusan pekerja migran yang mengetahui modus penipuan daring dengan target warga negara Indonesia 

ketika sampai di Kamboja telah menolak dipekerjakan oleh perusahaan sehingga mendapat 

intimidasi."Hampir semua mereka mendapatkan kekerasan, selain mendapat penyekapan di Kamboja," 

kata Benny saat dikonfirmasi di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin,Benny mengatakan, awalnya para 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) berangkat secara tidak resmi karena desakan ekonomi akibat pandemi 

COVID-19.Kondisi itu dimanfaatkan oleh banyak perusahaan ilegal di luar negeri. Salah satunya di 

Kamboja yang memikat calon pekerja migran untuk bekerja dengan cara menipu."Bahkan yang menjadi 

target penipuan adalah negara dan masyarakat Indonesia. Di situlah akhirnya mereka sadar, enggak 

mungkinlah sebagai orang Indonesia melakukan penipuan kepada masyarakat Indonesia," kata 

Benny.Dengan adanya penyekapan, berarti telah terjadi pelanggaran terhadap hak azasi manusia (HAM). 

Pelanggaran itu kemudian diketahui pemerintah setelah informasi mengenai para pekerja yang 

mendapat intimidasi dikirim videonya melalui media sosial.Instansi pemerintah yang menerima informasi 

tersebut segera mengambil langkah penyelamatan terhadap para PMI tersebut, meski mereka berangkat 

secara ilegal.Saat ini negara tidak lagi pilih-pilih dalam melakukan upaya penyelamatan pekerja Indonesia 

di luar negeri, karena evakuasi negara kepada setiap warga negaranya wajib dilakukan.Hal ini menjadi 
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bukti bahwa negara tidak membeda-bedakan para pekerja yang berangkat secara resmi atau tidak. 

"Sepanjang pekerja merupakan warga negara Indonesia, hukum tertinggi adalah keselamatan warga 

negara," kata Benny.Menurut Benny, kolaborasi lintas kementerian/lembaga dalam menangani peristiwa 

ini sangat bagus. Selama di luar negeri, Kementerian Luar Negeri bertanggung jawab melindungi PMI 

melalui perwakilan Indonesia di luar negeri, yakni Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal Republik 

Indonesia.Setelah PMI yang diselamatkan tiba di Indonesia, perlindungan warga negara menjadi 

tanggung jawab BP2MI dan kementerian lainnya.Benny mengatakan, PMI yang sudah tiba di Indonesia 

pada Jumat (5/8) malam sebanyak 12 orang. "Sore atau malam ini kemungkinan sekitar 14 orang lagi 

kembali diberangkatkan KBRI Phnom Penh dari Kamboja," katanya.Terkait antisipasi modus pekerjaan 

ilegal ini, KBRI Phnom Penh mengimbau kepada para calon tenaga migran dan WNI yang ingin bekerja di 

Kamboja untuk terlebih dahulu melakukan pengecekan keabsahan berbagai perusahaan yang membuka 

lowongan pekerjaan tersebut.Pengecekan dilakukan ke BP2MI, Kementerian Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi, Kedutaan Besar Kerajaan Kamboja di Indonesia serta KBRI Phnom Penh, terutama terkait 

lokasi dan informasi lowongan pekerjaan yang ditawarkan.Selain itu, KBRI Phnom Penh juga mengimbau 

untuk membaca dan memahami kontrak kerja secara teliti sebelum menerima pekerjaan dan berangkat 

ke Kamboja.Bagi para pekerja migran atau WNI yang telah sampai di Kamboja agar dapat melakukan 

lapor diri melalui portal https://peduliwni.kemlu.go.id/. Dengan melakukan lapor diri akan membuat 

pelayanan dan pelindungan kepada WNI yang berada di luar negeri menjadi lebih optimal.Selain itu untuk 

penanganan korban perdagangan orang nantinya ada 24 Kementerian/Lembaga yang terlibat, termasuk 

BP2MI yang berada pada urutan 23 dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang 

Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). I 
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Title Kepri Jadi Destinasi Kunker Reses V Masa Sidang 2021/2022 Komisi 

IX DPR RI - acikepri.com 

Author Https 

Media Aci Kepri Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.acikepri.com/2022/08/08/kepri-jadi-destinasi-kunker-reses-v-masa-sidang-

2021-2022-komisi-ix-dpr-ri 

Summary Gubernur Kepulauan Riau yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Adi 

Prihantara menerima Kunjungan Kerja Komisi IX DPR-RI yang membidangi Kesehatan, 

Ketenagakerjaan dan Kependudukan di Graha Kepri Lt. Sementara itu Ketua Tim Kunker 

Komisi IX DPR-RI Felly Estelita Runtuwene mengatakan tujuan kunjungan kerja kali ini adalah 

dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat dengan dasar kerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dimana Dewan Perwakilan 

Rakyat, sesuai dengan pasal 20 (a) UUD 1945 diamanatkan untuk memperjuangkan dan 

menyerap aspirasi daerah sesusi dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan 

bernegara. "Pada masa reses ke V masa sidang tahun 2021/2022 ini, Komisi IX DPR RI 

melakukan kunjungan kerja ke 3 Provinsi, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat 

dan Provinsi Papua,"ungkapnya. Sekda Adi Prihantara dalam sambutan pembukanya 

menyampaikan terimakasih atas kehadiran rombongan Komisi IX DPR-RI beserta mitra atas 

kunjungan kerjanya ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan harapan kunjungan yang 

dilakukan pada hari ini akan memberikan manfaat bagi kemajuan bagi pembangunan di 

Provinsi Kepulauan Riau. 

 

 

 

 Gubernur Kepulauan Riau yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Adi Prihantara 

menerima Kunjungan Kerja Komisi IX DPR-RI yang membidangi Kesehatan, Ketenagakerjaan dan 

Kependudukan di Graha Kepri Lt. V, Batam, Senin, 8 Agustus 2022. Sekda Adi Prihantara dalam sambutan 

pembukanya menyampaikan terimakasih atas kehadiran rombongan Komisi IX DPR-RI beserta mitra atas 

kunjungan kerjanya ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan harapan kunjungan yang dilakukan pada 

hari ini akan memberikan manfaat bagi kemajuan bagi pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. 

"Selamat datang di Kepulauan Riau, semoga kehadiran Komisi IX DPR-RI membawa perubahan yang 

siginifikan bagi pembangunan," ucapnya. Kepada rombongan Komisi IX DPR-RI, Sekda Adi juga secara 
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singkat menjelaskan geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari 96 persen lautan dan hanya 

menyisakan 4 persen daratan. Provinsi Kepulauan Riau, terdiri dari 2 Kota yaitu Kota Tanjungpinang dan 

Batam serta 5 Kabupaten diantaranya Bintan, Karimun, Lingga, Natuna dan Anambas. Adapun untuk 7 

Kabupaten/Kota dimaksud pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki fokus perhatian dan 

pengembangan yang berbeda disesuaikan dengan karakteristik dan keunggulaan daerah masing-masing. 

"Kota Tanjungpinang ditujukan sebagai pusat pengembangan pemerintahan, pendidikan, dan wisata 

budaya melayu. Kemudian Kabupaten Bintan pengembangannya ditujukan sebagai daerah pusat 

pawisata internasional, Industri maintenance overhaul serta industri pengolahan makanan," jelasnya. 

Sekda Adi menjelaskan, Kota Batam difokuskan sebagai pusat pengembangan hubungan domestik dan 

internasional, pariwisata, industri kedirgantraan, industri digital dan kreatif. Kemudian Kabupaten 

Karimun dikembangkan sebagai pusat industriu maritim dan perikanan. "Untuk wilayah Natuna dan 

Anambas dikembangkan sebagai sentra perikanan dan pusat pariwisata sedangkan Kabupaten Lingga 

sebagai pusat pertanian, perkebunan, peternakan dan wisata," tutupnya. Sementara itu Ketua Tim 

Kunker Komisi IX DPR-RI Felly Estelita Runtuwene mengatakan tujuan kunjungan kerja kali ini adalah 

dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat dengan dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dimana Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai dengan 

pasal 20 (a) UUD 1945 diamanatkan untuk memperjuangkan dan menyerap aspirasi daerah sesusi dengan 

tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. "Pada masa reses ke V masa sidang tahun 

2021/2022 ini, Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke 3 Provinsi, Provinsi Kepulauan Riau, 

Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Papua,"ungkapnya. Adapun menurutnya, kunjungan kerja Komisi 

IX DPR-RI ke Provinsi Kepulauan Riau bertujuan untuk antara lain yaitu pertama, menggali informasi 

realisasi program yang dibiayai oleh APBN. Kedua, memetakan permasalahan masyarakat dan 

memonitor pelaksanaan kegiatan Kementerian dan Lembaga Mitra Komisi IX DPR RI di Provinsi 

Kepulauan Riau Selain itu juga yang ketiga yaitu, mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat 

Kepulauan Riau terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan 

dengan bidang tugas komisi IX DPR RI serta yang terakhir melakukan evaluasi terhadap program kegiatan 

yang dilaksanakan pada masing-masing mitra diantaranya Kementerian Kesehatan, Kementarian 

Ketenagakerjaan, Badan POM, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), BPJS 

Kesehatan, BPJS Ketanagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). "Harapan 

kami, masukan dan temuan yang didapatkan dalam kunjungan kerja ini dapat menjadi rekomendasi 

Komisi IX DPR RI kepada Pemerintah untuk perbaikan dan penyempurnaan program dan kegiatan di masa 

yang akan datang," jelasnya. Turut hadir pada kesempatan ini 22 anggota Tim Komisi IX DPR RI, Dirjen 

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemenaker RI Haiyani 

Rumondang, Direktor Bina Kelembagaan dan Keselamatan Kerja Kemenaker RI Hery Susanto, Direktur 

Bina Mediator hubungan Industrial Adriani, Staf Ahli Bidang Ekonomi Kementerian Kesehatan RI Slamet, 

Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau M. Bisri dan 

Kadisnaker Provinsi Kepulauan Riau Mangara Simarmata. 
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Title 25 Warga IKN Ikuti Pelatihan Peningkatan Kompetensi 

di Medan dan Samarinda 

Author Hilmansyah 

Muhammad 

Media Gerbang Kaltim Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.gerbangkaltim.com/25-warga-ikn-ikuti-pelatihan-peningkatan-kompetensi-di-

medan-dan-samarinda 

Summary Sebanyak 25 warga kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan mengikuti pelatihan 

operator ekskavator dan juru ukur tanah (surveyor) di Medan dan Samarinda. "Hari ini 9 

peserta boarding ke Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan untuk 

pelatihan surveyor atau juru ukur tanah. Kemarin untuk pelatihan ekskavator, 16 orang 

diasramakan selama 35 hari di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda," 

ujar Sekcam Kecamatan Sepaku, Adi Kustaman seusai melepas peserta pelatihan di Kantor 

Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (8/8/2022). Kepala BPVP 

Samarinda Amran menyatakan peserta yang mengikuti pelatihan ekskavator di BPVP 

Samarinda akan mendapatkan lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) atau Sertifikat 

Izin Operator (SIO). 

 

 

 

 Sebanyak 25 warga kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan mengikuti pelatihan operator 

ekskavator dan juru ukur tanah (surveyor) di Medan dan Samarinda.Pelatihan ini merupakan kelanjutan 

dari rangkaian Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Tahap 2 yang dilaksanakan oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan bersama Otorita IKN untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang profesional 

untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja dalam pembangunan IKN Nusantara."Hari ini 9 peserta 

boarding ke Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan untuk pelatihan surveyor atau 

juru ukur tanah. Kemarin untuk pelatihan ekskavator, 16 orang diasramakan selama 35 hari di Balai 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda," ujar Sekcam Kecamatan Sepaku, Adi Kustaman 

seusai melepas peserta pelatihan di Kantor Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 

Senin (8/8/2022).Menurutnya seluruh peserta yang lolos menyelesaikan pelatihan akan mendapatkan 

sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi. Ia berharap seluruh peserta bersungguh-sungguh 

mengikuti pelatihan dan berhasil lulus.Kepala BPVP Samarinda Amran menyatakan peserta yang 

mengikuti pelatihan ekskavator di BPVP Samarinda akan mendapatkan lisensi Keselamatan dan 
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Kesehatan Kerja (K3) atau Sertifikat Izin Operator (SIO).Sementara untuk pelatihan surveyor di BBPVP 

Medan akan mendapatkan sertifikasi kompetensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)."Sertifikat 

yang didapatkan bisa digunakan untuk menjadi pekerja konstruksi karena pasti dibutuhkan juru ukur atau 

surveyor atau pemetaan operator ekskavator, las dan pekerjaan konstruksi lainnya," ungkapnya.Amran 

juga menjelaskan bahwa akan ada pelepasan lagi dalam waktu dekat ini untuk diberangkatkan ke BBPVP 

Semarang, BBPVP Bandung dan BPVP Bandung Barat.Sementara itu Adi menambahkan dalam waktu 

dekat juga akan ada Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi yang diselenggarakan oleh 

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang akan 

dimulai akhir Agustus sampai dengan September 2022.Bagikan ini: TwitterFacebookMenyukai ini: Suka 

Memuat. 
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Title Kepri Jadi Destinasi Kunker Reses V Masa Sidang 2021/2022 Komisi 

IX DPR RI 

Author Senin 

Media Warta Rakyat Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Neutral 

Link http://wartarakyat.co.id/2022/08/08/kepri-jadi-destinasi-kunker-reses-v-masa-sidang-

2021-2022-komisi-ix-dpr-ri 

Summary "Pada masa reses ke V masa sidang tahun 2021/2022 ini, Komisi IX DPR RI melakukan 

kunjungan kerja ke 3 Provinsi, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat dan 

Provinsi Papua,"ungkapnya. Gubernur Kepulauan Riau yang diwakili oleh Sekretaris Daerah 

Provinsi Kepulauan Riau Adi Prihantara menerima Kunjungan Kerja Komisi IX DPR-RI yang 

membidangi Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kependudukan di Graha Kepri Lt. Sementara 

itu Ketua Tim Kunker Komisi IX DPR-RI Felly Estelita Runtuwene mengatakan tujuan 

kunjungan kerja kali ini adalah dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat dengan dasar 

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 

dimana Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai dengan pasal 20 (a) UUD 1945 diamanatkan untuk 

memperjuangkan dan menyerap aspirasi daerah sesusi dengan tuntutan perkembangan 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekda Adi Prihantara dalam sambutan pembukanya 

menyampaikan terimakasih atas kehadiran rombongan Komisi IX DPR-RI beserta mitra atas 

kunjungan kerjanya ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan harapan kunjungan yang 

dilakukan pada hari ini akan memberikan manfaat bagi kemajuan bagi pembangunan di 

Provinsi Kepulauan Riau. 

 

 

 

 Gubernur Kepulauan Riau yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Adi Prihantara 

menerima Kunjungan Kerja Komisi IX DPR-RI yang membidangi Kesehatan, Ketenagakerjaan dan 

Kependudukan di Graha Kepri Lt. V, Batam, Senin (08/08).Sekda Adi Prihantara dalam sambutan 

pembukanya menyampaikan terimakasih atas kehadiran rombongan Komisi IX DPR-RI beserta mitra atas 

kunjungan kerjanya ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan harapan kunjungan yang dilakukan pada 

hari ini akan memberikan manfaat bagi kemajuan bagi pembangunan di Provinsi Kepulauan 

Riau."Selamat datang di Kepulauan Riau, semoga kehadiran Komisi IX DPR-RI membawa perubahan yang 

siginifikan bagi pembangunan," ucapnya.Kepada rombongan Komisi IX DPR-RI, Sekda Adi juga secara 
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singkat menjelaskan geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari 96 persen lautan dan hanya 

menyisakan 4 persen daratan.Provinsi Kepulauan Riau, terdiri dari 2 Kota yaitu Kota Tanjungpinang dan 

Batam serta 5 Kabupaten diantaranya Bintan, Karimun, Lingga, Natuna dan Anambas. Adapun untuk 7 

Kabupaten/Kota dimaksud pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki fokus perhatian dan 

pengembangan yang berbeda disesuaikan dengan karakteristik dan keunggulaan daerah masing-

masing."Kota Tanjungpinang ditujukan sebagai pusat pengembangan pemerintahan, pendidikan, dan 

wisata budaya melayu. Kemudian Kabupaten Bintan pengembangannya ditujukan sebagai daerah pusat 

pawisata internasional, Industri maintenance overhaul serta industri pengolahan makanan," 

jelasnya.Sekda Adi menjelaskan, Kota Batam difokuskan sebagai pusat pengembangan hubungan 

domestik dan internasional, pariwisata, industri kedirgantraan, industri digital dan kreatif. Kemudian 

Kabupaten Karimun dikembangkan sebagai pusat industriu maritim dan perikanan."Untuk wilayah 

Natuna dan Anambas dikembangkan sebagai sentra perikanan dan pusat pariwisata sedangkan 

Kabupaten Lingga sebagai pusat pertanian, perkebunan, peternakan dan wisata," tutupnya.Sementara 

itu Ketua Tim Kunker Komisi IX DPR-RI Felly Estelita Runtuwene mengatakan tujuan kunjungan kerja kali 

ini adalah dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat dengan dasar kerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dimana Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai 

dengan pasal 20 (a) UUD 1945 diamanatkan untuk memperjuangkan dan menyerap aspirasi daerah sesusi 

dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara."Pada masa reses ke V masa sidang 

tahun 2021/2022 ini, Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke 3 Provinsi, Provinsi Kepulauan Riau, 

Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Papua,"ungkapnya.Adapun menurutnya, kunjungan kerja Komisi 

IX DPR-RI ke Provinsi Kepulauan Riau bertujuan untuk antara lain yaitu pertama, menggali informasi 

realisasi program yang dibiayai oleh APBN. Kedua, memetakan permasalahan masyarakat dan 

memonitor pelaksanaan kegiatan Kementerian dan Lembaga Mitra Komisi IX DPR RI di Provinsi 

Kepulauan RiauSelain itu juga yang ketiga yaitu, mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat 

Kepulauan Riau terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan 

dengan bidang tugas komisi IX DPR RI serta yang terakhir melakukan evaluasi terhadap program kegiatan 

yang dilaksanakan pada masing-masing mitra diantaranya Kementerian Kesehatan, Kementarian 

Ketenagakerjaan, Badan POM, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), BPJS 

Kesehatan, BPJS Ketanagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)."Harapan 

kami, masukan dan temuan yang didapatkan dalam kunjungan kerja ini dapat menjadi rekomendasi 

Komisi IX DPR RI kepada Pemerintah untuk perbaikan dan penyempurnaan program dan kegiatan di masa 

yang akan datang," jelasnya.Turut hadir pada kesempatan ini 22 anggota Tim Komisi IX DPR RI, Dirjen 

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemenaker RI Haiyani 

Rumondang, Direktor Bina Kelembagaan dan Keselamatan Kerja Kemenaker RI Hery Susanto, Direktur 

Bina Mediator hubungan Industrial Adriani, Staf Ahli Bidang Ekonomi Kementerian Kesehatan RI Slamet, 

Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau M. Bisri dan 

Kadisnaker Provinsi Kepulauan Riau Mangara Simarmata. 
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Title Pengawasan K3 dan APD Di PT Citra Shipyard Dan PT Sinar 

Cendana Diduga Lemah, Karyawan Pemakai Sepatu Rusak Tewas 

Author Sentral News 

Media Sentral News Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Negative 

Link http://sentralnews.com/pengawasan-k3-dan-apd-di-pt-citra-shipyard-dan-pt-sinar-

cendana-diduga-lemah-karyawan-pemakai-sepatu-rusak-tewas 

Summary Com- Terkait insiden lakakerja yang menewasakan salah satu karyawan PT Sinar Cendana 

berinisial RM pada tanggal (26/7/2022) lalu. Manajemen PT Citra Shipyard mengatakan 

bahwa perusahaan galangan kapal itu telah melakukan prosedur K3 kepada seluruh 

karyawan yang bekerja di lokasi perusahaan. "Untuk prosedur pengawasan K3 di PT citra 

shipyard telah dilaksanakan sesuai aturan. Rini pun menyarakan agar mengkonfirmasi 

langsung ke manajemen PT Sinar Cendana selaku perusahaan yang mempekerjakan korban 

RM. 

 

 

 

Batam, Sentralnews. com - Terkait insiden lakakerja yang menewasakan salah satu karyawan PT Sinar 

Cendana berinisial RM pada tanggal (26/7/2022) lalu. Manajemen PT Citra Shipyard mengatakan bahwa 

perusahaan galangan kapal itu telah melakukan prosedur K3 kepada seluruh karyawan yang bekerja di 

lokasi perusahaan. "Untuk prosedur pengawasan K3 di PT citra shipyard telah dilaksanakan sesuai aturan. 

Termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan induction safety," ujar Rini, (5/8/2022) sore, 

menjawab awak media ini. Rini pun menyarakan agar mengkonfirmasi langsung ke manajemen PT Sinar 

Cendana selaku perusahaan yang mempekerjakan korban RM. "Untuk terkait sinar cendana silahkan 

konfirmasi ke perusahaannya ya pak. " Sebutnya. Pemi dari manajemen PT Sinar Cendana mengatakan 

tidak akan banyak komentar terkait insiden lakakerja yang menewaskan RM. Pasalnya, kasus lakakerja 

tersebut sudah di proses Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepri dan Polsek Sagulung. Manajemen 

perusahaan juga berdalih atas informasi dari beberapa karyawan yang ada dilokasi Rumah Sakit Elisabeth 

pasca insiden, yang menyebut bahwa manajemen tidak ada memberi alat pelindung diri seperti sepatu 

safety kepada karyawan, sehingga diduga sepatu korban rusak menjadi penyebab insiden lakakerja yang 

menewaskan RM. "Setiap karyawan yang baru masuk, kami selalu melengkapi APD-nya termasuk sepatu 

safety. Dan terkait sepatunya katanya rusak, kita tidak tau itu, karena karyawan tidak ada komplain," 

sebut Pemi, dengan wajah tidak bersahabat, Senin (8/8/2022) siang, saat ditemui di kantor perusahaan 
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yang terletak di Ruko Barelang Tanjung Uncang. Ditanya terkait petugas safety yang bertugas di lokasi 

kejadian, Pemi kembali mengatakan bahwa petugas safety yang ditugaskan di lokasi kejadian merupakan 

petugas safety yang bersertifikat lengkap. Dan korban RM merupakan salah satu karyawan kontrak di PT 

Sinar Cendana. "Petugas safety kita bersetifikat, dan korban karyawan kontrak dan sudah terdaftar di 

BPJamsostek. Saya tidak tau pasti korban sudah lama bekerja atau tidak, soalnya pekerjaan mereka itu 

rippaer kapal, kadang 1 bulan hanya 1 atau 2 Minggu saja bekerja," katanya, mengakhiri jawabannya. 

Diberitakan sebelumnya, Kapolsek Sagulung, Iptu Nyoman Ananta membenarkan adanya insiden 

lakakerja yang merenggut salah satu karyawan perusahaan subcon PT Citra Shipyard yakni PT Sinar 

Cendana, Rabu (27/7/202) kemarin malam. "Benar bang, dari kronologi yang kami dapat, korban 

menggunakan sepatu sefti yang rusak, kejadian sekitar pukul 19.11 dan dilaporkan ke kami pukul 22.00 

kami sedang melakukan penyelidikan. Terimakasih" ujar Kapolsek Sagalung, Kamis (28/7/2022) pagi tadi, 

sekitar pukul 10.23 wib, membalas konfirmasi pesan Whatshap yang dikirimkan awak media, Jumat 

(27/7/2022) pukul 21.49 wib. Untuk diketahui : Peraturan Tentang Alat Pelindung K3 Mendapat jaminan 

atas keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hak dari setiap tenaga kerja. Hal ini pun telah diatur di 

berbagai landasan hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Undang-Undang No. 23 

Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan 

Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja. Salah satu bentuk implementasi K3 adalah penyediaan dan penggunaan alat pelindung 

K3 atau alat pelindung diri (APD). Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010, yang dimaksud dengan alat pelindung diri adalah 

seperangkat alat yang mampu melindungi individu dengan cara menutup sebagian atau seluruh tubuh 

sehingga terhindar dari bahaya di tempat kerja. Selengkapnya, berikut adalah beberapa landasan hukum 

tentang APD di tempat kerja. Permenakertrans No. Per:01/MEN/1981 1. Pasal 4 ayat 3: "Pengurus wajib 

menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan penggunanya oleh tenaga 

kerja yang berada di bawah pimpinannya untuk pencegahan penyakit akibat kerja." 2. Pasal 5 ayat 2: 

"Tenaga kerja harus memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan untuk pencegahan penyakit 

akibat kerja." Alat Pelindung Kaki Fungsinya adalah untuk melindungi kaki dari terkena cairan panas atau 

dingin, uap panas, suhu yang ekstrem, serta bahan kimia berbahaya dan jasad renik. Di samping itu, 

pelindung kaki dapat memberi perlindungan terhadap risiko tertusuk benda tajam, tertimpa benda berat, 

dan tergelincir. Perlengkapan yang termasuk alat pelindung kaki adalah sepatu keselamatan pada 

pekerjaan industri, peleburan, konstruksi bangunan, dan pengecoran logam. Sepatu keselamatan juga 

diperlukan untuk pekerjaan yang berpotensi menimbulkan bahaya dan peledakan. Mereka yang bekerja 

di tempat yang licin atau basah, berisiko bahan kimia dan jasad renik, dan bahaya binatang juga perlu 

mengenakan alat pelindung kaki. Editor red Liputan Don. 
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Title Sekjen Kemnaker: Jabatan Fungsional Miliki Peran Strategis 

Birokrasi Pemerintahan 

Author _noname 

Media Pripos Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Positive 

Link http://pripos.id/sekjen-kemnaker-jabatan-fungsional-miliki-peran-strategis-birokrasi-

pemerintahan 

Summary Anwar Sanusi dalam sambutannya mengatakan, Jabatan Fungsional memiliki peran yang 

strategis di pemerintahan. "Peran Jabatan Fungsional ini sangat penting, tatanan pekerjaan 

harus didasarkan pada struktur yang kaya, jadi semua merupakan bagian penting agar 

Aparatur SDM dapat menjadi profesional,". 

 

 

 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, melantik 294 Pejabat Fungsional yang 

terdiri dari 64 Arsiparis, 3 Analis Kepegawaian, 3 Assesor SDM Aparatur 165 Instruktur, 22 Pengantar 

Kerja, 1 Pengawas Ketenagakerjaan, 2 Penguji K3, dan 34 Pranata Komputer, di Ruang Tridharma 

Kemnaker Jakarta, Senin (8/8/2022). Pelantikan ini dilakukan secara hybrid diikuti 56 orang yang hadir 

langsung dan 238 orang hadir virtual.Anwar Sanusi dalam sambutannya mengatakan, Jabatan Fungsional 

memiliki peran yang strategis di pemerintahan. Adanya kemajuan dalam pemerintahan yang mandiri, 

fungsi yang minim menunjukkan bahwa orientasi kerja PNS yang didukung oleh profesionalisme dan 

kemajuan, serta tetap bekerja untuk kemajuan."Peran Jabatan Fungsional ini sangat penting, tatanan 

pekerjaan harus didasarkan pada struktur yang kaya, jadi semua merupakan bagian penting agar 

Aparatur SDM dapat menjadi profesional,".Anwar menyebut, hal yang membedakan antara Jabatan 

Struktural dan Fungsional adalah bagaimana seseorang memiliki otonomi yang tinggi dalam menentukan 

nasib mereka. "Naik tidaknya saudara melihat dari ketekunan untuk meningkatkan kompetensi saudara, 

yang nantinya diakui dalam jabatan itu," ucapnya.Anwar mengharapkan dengan dilantiknya Pejabat 

Fungsional ini akan meningkatkan banyak inovasi dan program kegiatan untuk mendukung produktivitas 

dan kinerja pegawai Kementerian Ketenagakerjaan."Untuk itu, saya tekankan agar segera menyesuaikan 

diri dengan tugas baru saudara. Jangan sungkan untuk belajar dari rekan kerja yang lebih berpengalaman 

dalam bidang," ujarnya. 
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Title 25 Warga IKN Ikuti Pelatihan Peningkatan Kompetensi di Medan dan 

Samarinda | BusamID From Samarinda Untuk Indonesia 

Author Https 

Media Busam.id Reporter  
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Link http://busam.id/25-warga-ikn-ikuti-pelatihan-peningkatan-kompetensi-di-medan-dan-

samarinda 

Summary Balikpapan, Busam.ID- Sebanyak 25 warga kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan 

mengikuti pelatihan operator ekskavator dan juru ukur tanah (surveyor) di Medan dan 

Samarinda. Kepala BBPVP Samarinda Amran mengatakan, peserta yang mengikuti pelatihan 

ekskavator di BPVP Samarinda akan mendapatkan lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(K3) atau Sertifikat Izin Operator (SIO). Sementara untuk pelatihan surveyor di BBPVP Medan 

akan mendapatkan sertifikasi kompetensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). 

Pelatihan ini merupakan kelanjutan dari rangkaian Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) 

Tahap II yang dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan bersama Otorita IKN untuk 

mempersiapkan sumber daya manusia yang profesional untuk memenuhi kebutuhan pasar 

tenaga kerja dalam pembangunan IKN Nusantara. 

 

Balikpapan, Busam.ID - Sebanyak 25 warga kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan mengikuti 

pelatihan operator ekskavator dan juru ukur tanah (surveyor) di Medan dan Samarinda.Pelatihan ini 

merupakan kelanjutan dari rangkaian Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Tahap II yang dilaksanakan 

oleh Kementerian Ketenagakerjaan bersama Otorita IKN untuk mempersiapkan sumber daya manusia 

yang profesional untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja dalam pembangunan IKN 

Nusantara.Menurutnya, seluruh peserta yang lolos menyelesaikan pelatihan akan mendapatkan 

sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi. Ia berharap seluruh peserta bersungguh-sungguh 

mengikuti pelatihan dan berhasil lulus.Kepala BBPVP Samarinda Amran mengatakan, peserta yang 

mengikuti pelatihan ekskavator di BPVP Samarinda akan mendapatkan lisensi Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) atau Sertifikat Izin Operator (SIO).Sementara untuk pelatihan surveyor di BBPVP 

Medan akan mendapatkan sertifikasi kompetensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).Sementara 

itu Adi menambahkan, dalam waktu dekat juga akan ada Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi 

yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat yang akan dimulai akhir Agustus sampai dengan September 2022.Lokasi pelatihan ada 

di beberapa wilayah diantaranya Kecamatan Sepaku, Kecamatan Babulu, Kecamatan Penajam, dan 

Kecamatan Waru. 
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Summary Jabatan Fungsional memiliki peran yang strategis dalam birokrasi pemerintahan. "Peran 

Jabatan Fungsional ini sangat penting, tatanan birokrasi harus didasarkan struktur yang kaya 

fungsi. 

 

 

 

 Jabatan Fungsional memiliki peran yang strategis dalam birokrasi pemerintahan. Adanya perubahan 

dalam birokrasi pemerintahan yang minim struktur kaya fungsi menunjukkan, orientasi kerja pegawai 

negeri sipil (PNS) ditekankan pada profesionalisme dan kemandirian, serta tetap bekerja sama untuk 

kemajuan organisasi."Peran Jabatan Fungsional ini sangat penting, tatanan birokrasi harus didasarkan 

struktur yang kaya fungsi. Jadi, saudara semua merupakan bagian penting agar SDM Aparatur dapat 

menjadi profesional," ujar Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi. Hal itu, disampaikan Sekjen Anwar dalam 

sambutannya, saat melantik 294 pejabat pada Jabatan Fungsional, di Kementerian Ketenagakerjaan ( 

Kemnaker ), ruang Tridharma Kemnaker Jakarta, Senin (8/8/2022). Para pejabat fungsional itu terdiri dari 

64 Arsiparis, 3 Analis Kepegawaian, 3 Assesor SDM Aparatur 165 Instruktur, 22 Pengantar Kerja, 1 

Pengawas Ketenagakerjaan, 2 Penguji K3, serta 34 Pranata Komputer. Pelantikan ini dilakukan secara 

hybrid diikuti 56 orang yang hadir langsung dan 238 orang hadir virtual.Pada kesempatan itu, Sekjen 

Anwar mengataka, hal yang membedakan antara Jabatan Struktural dan Fungsional adalah bagaimana 

seseorang itu memiliki otonomi yang tinggi dalam menentukan nasib mereka. "Naik tidaknya saudara 

dilihat dari ketekunan untuk meningkatkan kompetensi saudara. Yang nantinya diakui dalam jenjang 

jabatan itu," terangnya. Dia berharap, dengan dilantiknya Pejabat Fungsional ini akan makin banyak 

inovasi dan program kegiatan. Untuk mendukung produktivitas dan kinerja pegawai Kemnaker. "Untuk 

itu, saya tekankan agar saudara segera menyesuaikan diri dengan tugas baru saudara. Jangan sungkan 

belajar dari rekan kerja yang lebih berpengalaman dalam bidang tersebut," tuturnya. 
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2022-dari-kemenaker-cek-di-sini-dan-ketahui-daftar-pekerja-yang-dapat-blt 

Summary Berikut info terbaru tanggal cair BSU 2022 dari Kemenaker, cek di sini dan ketahui daftar 

pekerja yang dapat BLT subsidi gaji. Bantuan Subsidi Upaha atau BSU 2022 masih dinantikan 

penyalurannya oleh para pekerja. Pasalnya, Kemenaker telah memastikan bahwa BSU 2022 

akan cair kepada para pekerja yang telah memenuhi syarat atau kriteria. Terkait tanggal cair 

BSU 2022 tersebut, Kemenaker memberikan info terbaru kepada masyarakat tentang 

penyaluran bantuan dengan besaran total Rp1 juta itu. 

 

 

 

Berikut info terbaru tanggal cair BSU 2022 dari Kemenaker, cek di sini dan ketahui daftar pekerja yang 

dapat BLT subsidi gaji.Bantuan Subsidi Upaha atau BSU 2022 masih dinantikan penyalurannya oleh para 

pekerja.Pasalnya, Kemenaker telah memastikan bahwa BSU 2022 akan cair kepada para pekerja yang 

telah memenuhi syarat atau kriteria.Tak sedikit yang lantas mempertanyakan tentang tanggal cair 

bantuan untuk para pekerja atau karyawan ini.Terkait tanggal cair BSU 2022 tersebut, Kemenaker 

memberikan info terbaru kepada masyarakat tentang penyaluran bantuan dengan besaran total Rp1 juta 

itu.Dalam keterangan tertulis, Kemenaker memaparkan info terbaru bahwa BSU tahun ini memang 

belum mulai disalurkan.Bukan tanpa alasan, Kemenaker menjelaskan bahwa Bantuan Subsidi Upah ini 

belum bisa disalurkan lantaran ada beberapa hal yang masih dipersiapkan.Kemenaker menyatakan 

bahwa pihaknya masih memproses sejumlah hal penting, seperti teknis dan mekanisme penyaluran BLT 

untuk pekerja ini. 
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Link http://jateng.antaranews.com/berita/459085/pemkab-batang-prioritaskan-pekerja-lokal-

untuk-kawasan-industri 

Summary Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, komitmen memprioritaskan penyiapan tenaga 

kerja lokal dapat bekerja di perusahaan di Kawasan Industri Terpadu Batang sebagai upaya 

mengurangi angka pengangguran di daerah itu. 

 

 

 

Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, komitmen memprioritaskan penyiapan tenaga kerja lokal 

dapat bekerja di perusahaan di Kawasan Industri Terpadu Batang sebagai upaya mengurangi angka 

pengangguran di daerah itu."Kami telah usulkan pada PT KITB agar memprioritaskan pekerja lokal agar 

terserap di perusahaan yang berada di kawasan industri terpadu," kata Penjabat Bupati Batang Lani Dwi 

Rejeki di Batang, Senin.Pemkab akan terus mendukung pengembangan proyek di kawasan industri 

terpadu tersebut karena nantinya menumbuhkembangkan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga 

kerja.Apalagi, kata dia, KIT Batang dipilih oleh Presiden Joko Widodo menjadi tumpuan industri di 

Indonesia dan memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi pencari kerja.Ia mengatakan pada lima 

tahun mendatang, perusahaan di Kawasan Industri Terpadu Batang diperkirakan membutuhkan 280 ribu 

tenaga kerja."Saat ini saja pada fase pertama sudah ada 12 tenant (penyewa) yang sepakat berinvestasi 

di KITB. Dari 12 tenant itu rencananya ada tiga tenant yang akan beroperasi pada pertengahan tahun 

2023," katanya.Dikatakan, dengan peletakan batu pertama pembangunan gedung anjungan SIAP kerja di 

KIT Batang yang dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja juga menjadikan harapan bagi warga Kabupaten 

Batang dapat bekerja di perusahaan di KITB.Adanya gedung anjungan SIAP kerja ini, kata dia, maka akan 

ada kesinambungan satu sama lain karena jika adanya lapangan kerja yang berlimpah maka harus ada 

persiapan untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompeten sesuai kebutuhan perusahaan."Oleh karena 

itu, kami titip pada PT KITB dapat memprioritaskan terlebih dahulu pada tenaga kerja lokal. Jangan 

sampai mereka hanya menjadi penonton saja di tanah kelahirannya," katanya. 

  



 

145 

 

Title Selain Penyekapan, BP2MI Sebut Ratusan Pekerja Migran 

Indonesia di Kamboja Dapat Intimidasi 
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Summary Selama di luar negeri, Kementerian Luar Negeri bertanggung jawab melindungi PMI melalui 

perwakilan Indonesia di luar negeri, yakni Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal Republik 

Indonesia. Setelah PMI yang diselamatkan tiba di Indonesia, perlindungan warga negara 

menjadi tanggung jawab BP2MI dan kementerian lainnya. Benny mengatakan, PMI yang 

sudah tiba di Indonesia pada Jumat (5/8) malam sebanyak 12 orang. "Sore atau malam ini 

kemungkinan sekitar 14 orang lagi kembali diberangkatkan KBRI Phnom Penh dari Kamboja," 

katanya. 

 

 

 

Menurut Benny, kolaborasi lintas kementerian/lembaga dalam menangani peristiwa ini sangat bagus. 

Selama di luar negeri, Kementerian Luar Negeri bertanggung jawab melindungi PMI melalui perwakilan 

Indonesia di luar negeri, yakni Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia.Setelah PMI 

yang diselamatkan tiba di Indonesia, perlindungan warga negara menjadi tanggung jawab BP2MI dan 

kementerian lainnya.Benny mengatakan, PMI yang sudah tiba di Indonesia pada Jumat (5/8) malam 

sebanyak 12 orang."Sore atau malam ini kemungkinan sekitar 14 orang lagi kembali diberangkatkan KBRI 

Phnom Penh dari Kamboja," katanya.Terkait antisipasi modus pekerjaan ilegal ini, KBRI Phnom Penh 

mengimbau kepada para calon tenaga migran dan WNI yang ingin bekerja di Kamboja untuk terlebih 

dahulu melakukan pengecekan keabsahan berbagai perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan 

tersebut.Pengecekan dilakukan ke BP2MI, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kedutaan Besar 

Kerajaan Kamboja di Indonesia serta KBRI Phnom Penh, terutama terkait lokasi dan informasi lowongan 

pekerjaan yang ditawarkan.Selain itu, KBRI Phnom Penh juga mengimbau untuk membaca dan 

memahami kontrak kerja secara teliti sebelum menerima pekerjaan dan berangkat ke Kamboja.Bagi para 

pekerja migran atau WNI yang telah sampai di Kamboja agar dapat melakukan lapor diri melalui portal 

https://peduliwni.kemlu.go.id/. Dengan melakukan lapor diri akan membuat pelayanan dan pelindungan 

kepada WNI yang berada di luar negeri menjadi lebih optimal.Selain itu untuk penanganan korban 
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perdagangan orang nantinya ada 24 Kementerian/Lembaga yang terlibat, termasuk BP2MI yang berada 

pada urutan 23 dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pencegahan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (TPPO).Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny 

Rhamdani mengungkapkan, ratusan pekerja migran yang mengetahui modus penipuan online dengan 

target Warga Negara Indonesia ketika sampai di Kamboja, telah menolak dipekerjakan oleh perusahaan 

sehingga mendapat intimidasi."Hampir semua mereka mendapatkan kekerasan, selain mendapat 

penyekapan di Kamboja," kata Benny saat dikonfirmasi di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin 

(8/8/2022).Benny mengatakan, awalnya para Pekerja Migran Indonesia (PMI) berangkat secara tidak 

resmi karena desakan ekonomi akibat pandemi Covid-19.Kondisi itu dimanfaatkan oleh banyak 

perusahaan ilegal di luar negeri. Salah satunya di Kamboja yang memikat calon pekerja migran untuk 

bekerja dengan cara menipu."Bahkan yang menjadi target penipuan adalah negara dan masyarakat 

Indonesia. Di situlah akhirnya mereka sadar, enggak mungkinlah sebagai orang Indonesia melakukan 

penipuan kepada masyarakat Indonesia," kata Benny.Dengan adanya penyekapan, berarti telah terjadi 

pelanggaran terhadap hak azasi manusia (HAM). Pelanggaran itu kemudian diketahui pemerintah setelah 

informasi mengenai para pekerja yang mendapat intimidasi dikirim videonya melalui media 

sosial.Instansi pemerintah yang menerima informasi tersebut segera mengambil langkah penyelamatan 

terhadap para PMI tersebut, meski mereka berangkat secara ilegal.Saat ini negara tidak lagi pilih-pilih 

dalam melakukan upaya penyelamatan pekerja Indonesia di luar negeri, karena evakuasi negara kepada 

setiap warga negaranya wajib dilakukan.Hal ini menjadi bukti bahwa negara tidak membeda-bedakan 

para pekerja yang berangkat secara resmi atau tidak."Sepanjang pekerja merupakan warga negara 

Indonesia, hukum tertinggi adalah keselamatan warga negara," kata Benny. 
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Title 25 Warga Kawasan IKN Akan Ikut Pelatihan di Medan dan 

Samarinda 

Author admin 

Media Suaraindonesianews Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Neutral 

Link http://suaraindonesia-news.com/25-warga-kawasan-ikn-akan-ikut-pelatihan-di-medan-

dan-samarinda 

Summary Sebanyak 25 warga kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan mengikuti pelatihan 

operator ekskavator dan juru ukur tanah (surveyor) di Medan dan Samarinda. "Hari ini 9 

peserta boarding ke Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan untuk 

pelatihan surveyor atau juru ukur tanah. 

 

Sebanyak 25 warga kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan mengikuti pelatihan operator 

ekskavator dan juru ukur tanah (surveyor) di Medan dan Samarinda.Pelatihan ini merupakan kelanjutan 

dari rangkaian Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) tahap 2 yang dilaksanakan oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan bersama Otorita IKN untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang profesional 

demi memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja dalam pembangunan IKN Nusantara."Hari ini 9 peserta 

boarding ke Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan untuk pelatihan surveyor atau 

juru ukur tanah. Kemarin untuk pelatihan ekskavator, 16 orang diasramakan selama 35 hari di Balai 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda," kata Sekretaris Kecamatan Sepaku, Adi Kustaman 

usai melepas peserta pelatihan di Kantor Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 

Senin (08/08).Menurutnya, seluruh peserta yang lolos menyelesaikan pelatihan akan mendapatkan 

sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi.Dia berharap, seluruh peserta dapat bersungguh-sungguh 

dalam mengikuti pelatihan dan berhasil lulus.Adi menambahkan, dalam waktu dekat juga akan ada 

pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina 

Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang akan dimulai akhir Agustus 

sampai dengan September 2022."Lokasi pelatihan ada di beberapa wilayah Kecamatan diantaranya 

Kecamatan Sepaku, Babulu, Penajam, dan Kecamatan Waru," terangnya.Sementara itu, Kepala BPVP 

Samarinda Amran menjelaskan, peserta yang mengikuti pelatihan ekskavator di BPVP Samarinda akan 

mendapatkan lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja(K3) atau Sertifikat Izin Operator (SIO).Sementara 

untuk pelatihan surveyor di BBPVP Medan akan mendapatkan Sertifikasi Kompetensi Badan Nasional 

Sertifikasi Profesi (BNSP).Amran mengungkapkan, dalam waktu dekat akan ada pelepasan kembali untuk 

pemberangkatan ke BBPVP Semarang, BBPVP Bandung dan BPVP Bandung Barat."Sertifikat yang 

didapatkan bisa digunakan untuk menjadi pekerja konstruksi, karena pasti dibutuhkan juru ukur atau 

surveyor atau pemetaan operator ekskavator, las dan pekerjaan konstruksi lainnya," ungkapnya. 
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Title 61 Calon Pekerja Migran Asal Kota Blitar Tunggu Pemberangkatan 

ke Luar Negeri 

Author _noname 

Media Tribun News Malang Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Neutral 

Link http://suryamalang.tribunnews.com/2022/08/08/61-calon-pekerja-migran-asal-kota-blitar-

tunggu-pemberangkatan-ke-luar-negeri 

Summary Sebanyak 61 calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kota Blitar masih menunggu 

pemberangkatan ke negara tujuan pada 2022. Para PMI asal Kota Blitar itu sudah dua tahun 

tertunda pemberangkatan ke negara tujuan dampak pandemi Covid-19. Yang jelas tahun ini 

bisa diberangkatkan," kata Juyanto, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar 

kepada SURYAMALANG.COM, Senin (8/8/2022). Juyanto mengatakan sebanyak 61 orang 

calon PMI asal Kota Blitar itu mendaftar kerja ke sejumlah negara antara lain, Singapura, 

Malaysia, dan Polandia. 

 

 

 

Sebanyak 61 calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kota Blitar masih menunggu pemberangkatan ke 

negara tujuan pada 2022.Para PMI asal Kota Blitar itu sudah dua tahun tertunda pemberangkatan ke 

negara tujuan dampak pandemi Covid-19."Kami belum tahu berangkatnya. Yang jelas tahun ini bisa 

diberangkatkan," kata Juyanto, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar kepada 

SURYAMALANG.COM, Senin (8/8/2022).Juyanto mengatakan sebanyak 61 orang calon PMI asal Kota 

Blitar itu mendaftar kerja ke sejumlah negara antara lain, Singapura, Malaysia, dan Polandia."Untuk 

penerapan prokes, selama pemberangkatannya resmi lewat PJTKI, akan mengacu pada peraturan 

Menteri Tenaga Kerja," ujarnya.Dikatakannya, sesuai data terakhir pada 2020, jumlah PMI asal Kota Blitar 

sebanyak 120 orang.Para PMI itu tersebar di sejumlah negara antara lain, Taiwan ada 33 orang, Hongkong 

29 orang, dan Malaysia ada delapan orang."Sampai 2022, jumlah PMI asal Kota Blitar ada 120 orang di 

berbagai negara. Sedang calon PMI yang sudah mendaftar dan belum berangkat sekarang ada 61 orang," 

katanya.Juyanto mengimbau masyarakat yang ingin jadi PMI agar menghindari pemberangkatan lewat 

jalur tidak resmi atau ilegal.Menurutnya, pemberangkatan PMI lewat jalur ilegal akan merugikan diri 

sendiri. "Kalau ilegal, yang jelas di sana pengurusan apapun akan kesulitan," ujarnya. 
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dan Karakteristik Masing-masing Daerah | PONTAS.ID 
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Media Pontas.id Reporter  
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Link http://pontas.id/2022/08/08/komisi-ix-dpr-ri-kunjungi-kepri-sekda-paparkan-geografis-

dan-karakteristik-masing-masing-daerah 

Summary Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Sekdaprov Kepri), Adi Prihantara mewakili 

gubernur menerima Kunjungan Kerja Komisi IX DPR-RI yang membidangi Kesehatan, 

Ketenagakerjaan dan Kependudukan di Graha Kepri Lt V, Batam, Senin (08/08/2022). Kepri, 

terdiri dari 2 Kota yaitu Kota Tanjungpinang dan Batam serta 5 Kabupaten diantaranya 

Bintan, Karimun, Lingga, Natuna dan Anambas. Mengawali sambutannya, Adi 

menyampaikan terimakasihnya atas kehadiran rombongan Komisi IX DPR-RI beserta mitra 

atas kunjungan kerjanya ke Kota Batam dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi 

kemajuan bagi pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. "Selamat datang di Kepulauan 

Riau, semoga kehadiran Komisi IX DPR-RI membawa perubahan yang siginifikan bagi 

pembangunan," ucapnya. 

 

Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Sekdaprov Kepri), Adi Prihantara mewakili gubernur 

menerima Kunjungan Kerja Komisi IX DPR-RI yang membidangi Kesehatan, Ketenagakerjaan dan 

Kependudukan di Graha Kepri Lt V, Batam, Senin (08/08/2022).Mengawali sambutannya, Adi 

menyampaikan terimakasihnya atas kehadiran rombongan Komisi IX DPR-RI beserta mitra atas 

kunjungan kerjanya ke Kota Batam dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan bagi 

pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau."Selamat datang di Kepulauan Riau, semoga kehadiran Komisi 

IX DPR-RI membawa perubahan yang siginifikan bagi pembangunan," ucapnya.Kepada rombongan Adi 

juga secara singkat menjelaskan geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari 96 persen lautan dan 

hanya menyisakan 4 persen daratan.Kepri, terdiri dari 2 Kota yaitu Kota Tanjungpinang dan Batam serta 

5 Kabupaten diantaranya Bintan, Karimun, Lingga, Natuna dan Anambas. Adapun untuk 7 

Kabupaten/Kota dimaksud pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki fokus perhatian dan 

pengembangan yang berbeda disesuaikan dengan karakteristik dan keunggulan daerah masing-masing, 

paparnya."Kota Tanjungpinang ditujukan sebagai pusat pengembangan pemerintahan, pendidikan, dan 

wisata budaya melayu. Kemudian Kabupaten Bintan pengembangannya ditujukan sebagai daerah pusat 

pariwisata internasional, Industri maintenance over haul serta industri pengolahan makanan," 

jelasnya.Kemudian Adi menjelaskan, Kota Batam difokuskan sebagai pusat pengembangan hubungan 

domestik dan internasional, pariwisata, industri kedirgantaraan, industri digital dan kreatif. Kemudian 

Kabupaten Karimun dikembangkan sebagai pusat industri maritim dan perikanan."Untuk wilayah Natuna 

dan Anambas dikembangkan sebagai sentra perikanan dan pusat pariwisata sedangkan Kabupaten Lingga 

sebagai pusat pertanian, perkebunan, peternakan dan wisata," tutupnya.Sementara itu Ketua Tim Kunker 

Komisi IX DPR-RI Felly Estelita Runtuwene mengatakan tujuan kunjungan kerja kali ini adalah dalam 

rangka melaksanakan kedaulatan rakyat dengan dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dimana Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai dengan 

pasal 20 (a) UUD 1945 diamanatkan untuk memperjuangkan dan menyerap aspirasi daerah sesuai 

dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara."Pada masa reses ke V masa sidang 
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tahun 2021/2022 ini, Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke 3 Provinsi, Provinsi Kepulauan Riau, 

Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Papua," ungkapnya.Adapun menurutnya, kunjungan kerja Komisi 

IX DPR-RI ke Provinsi Kepulauan Riau bertujuan untuk antara lain yaitu pertama, menggali informasi 

realisasi program yang dibiayai oleh APBN. Kedua, memetakan permasalahan masyarakat dan 

memonitor pelaksanaan kegiatan Kementerian dan Lembaga Mitra Komisi IX DPR RI di Provinsi 

Kepulauan RiauSelain itu juga yang ketiga yaitu, mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat 

Kepulauan Riau terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan 

dengan bidang tugas komisi IX DPR RI serta yang terakhir, melakukan evaluasi terhadap program kegiatan 

yang dilaksanakan pada masing-masing mitra diantaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian 

Ketenagakerjaan, Badan POM, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), BPJS 

Kesehatan, BPJS Ketanagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)."Harapan 

kami, masukan dan temuan yang didapatkan dalam kunjungan kerja ini dapat menjadi rekomendasi 

Komisi IX DPR RI kepada Pemerintah untuk perbaikan dan penyempurnaan program dan kegiatan di masa 

yang akan datang," jelasnya.Turut hadir pada kesempatan ini 22 anggota Tim Komisi IX DPR RI, Dirjen 

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemenaker RI Haiyani 

Rumondang, Direktor Bina Kelembagaan dan Keselamatan Kerja Kemenaker RI Hery Susanto, Direktur 

Bina Mediator hubungan Industrial Adriani, Staf Ahli Bidang Ekonomi Kementerian Kesehatan RI Slamet, 

Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau M. Bisri dan 

Kadisnaker Provinsi Kepulauan Riau Mangara Simarmata. 
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Birokrasi Pemerintahan 

Author Maulina Lestari 

Media Pewartasatu.com Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Positive 

Link http://pewartasatu.com/anwar-sanusi-jabatan-fungsional-miliki-peran-strategis-birokrasi-

pemerintahan 

Summary Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, melantik 294 Pejabat 

Fungsional yang terdiri dari 64 Arsiparis, 3 Analis Kepegawaian, 3 Assesor SDM Aparatur 165 

Instruktur, 22 Pengantar Kerja, 1 Pengawas Ketenagakerjaan, 2 Penguji K3, dan 34 Pranata 

Komputer, di Ruang Tridharma Kemnaker Jakarta, Senin (8/8/2022). Anwar Sanusi dalam 

sambutannya mengatakan, Jabatan Fungsional memiliki peran yang strategis dalam birokrasi 

pemerintahan. "Peran Jabatan Fungsional ini sangat penting, tatanan birokrasi harus 

didasarkan struktur yang kaya fungsi, jadi saudara semua merupakan bagian penting agar 

SDM Aparatur dapat menjadi profesional," katanya. Pelantikan ini dilakukan secara hybrid 

diikuti 56 orang yang hadir langsung dan 238 orang hadir virtual. 

 

 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, melantik 294 Pejabat Fungsional yang 

terdiri dari 64 Arsiparis, 3 Analis Kepegawaian, 3 Assesor SDM Aparatur 165 Instruktur, 22 Pengantar 

Kerja, 1 Pengawas Ketenagakerjaan, 2 Penguji K3, dan 34 Pranata Komputer, di Ruang Tridharma 

Kemnaker Jakarta, Senin (8/8/2022). Pelantikan ini dilakukan secara hybrid diikuti 56 orang yang hadir 

langsung dan 238 orang hadir virtual. Anwar Sanusi dalam sambutannya mengatakan, Jabatan Fungsional 

memiliki peran yang strategis dalam birokrasi pemerintahan. Adanya perubahan dalam birokrasi 

pemerintahan yang minim struktur kaya fungsi menunjukkan bahwa orientasi kerja PNS ditekankan 

kepada profesionalisme dan kemandirian, serta tetap bekerja sama untuk kemajuan organisasi. "Peran 

Jabatan Fungsional ini sangat penting, tatanan birokrasi harus didasarkan struktur yang kaya fungsi, jadi 

saudara semua merupakan bagian penting agar SDM Aparatur dapat menjadi profesional ," katanya. 

Anwar menyebut, hal yang membedakan antara Jabatan Struktural dan Fungsional adalah bagaimana 

seseorang tersebut memiliki otonomi yang tinggi dalam menentukan nasib mereka. "Naik tidaknya 

saudara dilihat dari ketekunan untuk meningkatkan kompetensi saudara, yang nantinya diakui dalam 

jenjang jabatan itu," ucapnya. Anwar mengharapkan dengan dilantiknya Pejabat Fungsional ini akan 

semakin banyak inovasi dan program kegiatan untuk mendukung produktivitas dan kinerja pegawai 

Kementerian Ketenagakerjaan. "Untuk itu, saya tekankan agar saudara segera menyesuaikan diri dengan 

tugas baru saudara. Jangan sungkan belajar dari rekan kerja yang lebih berpengalaman dalam bidang 

tersebut," pungkasnya. 
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Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-794090852/begini-alur-pencairan-bsu-2022-

calon-penerima-wajib-paham 

Summary 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. 

 

 

 

Bantuan subsidi upah yang dijanjikan cair bulan April hingga saat ini masih belum ada tanda-tanda akan 

cair ke rekening penerima.Apakah BSU 2022 sudah cair saat ini? Hal ini kemudian menjadi pertanyaan 

besar calon penerima khususnya pekerja dan buruh.Agar tak keliru dengan kabar pencairan BSU 2022, 

penting diketahui ada beberapa alur pencairan bantuan subsidi upah hingga masuk ke rekening 

penerima.Bagaimana saja alur pencairannya? Sebelum mengetahui hal itu, simak terlebih dahulu syarat 

yang harus dipenuhi pelamar.Berdasarkan Permenaker RI No 16 Tahun 2022, ini syarat mendapatkan 

BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan:1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk 

Kependudukan (NIK).2. Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan s.d 30 Juni 2021.3. 

Mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta per bulan. Dalam hal pekerja/buruh bekerja di 

wilayah dengan UMP/UMK lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan gaji/upah menjadi paling 

banyak sebesar UMP/UMK dengan pembulatan ratusan ribu ke atas, sesuai dengan upah terakhir yang 

dilaporkan Pemberi Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan. 
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2022-apakah-akan-cair-agustus-2022 

Summary Simak, berikut dua cara cek nama penerima BSU 2022. Apakah akan cair Agustus 2022? 

Pencairan BSU 2022 hingga saat ini masih terus dicari informasi terbarunya oleh masyarakat. 

Namun, hingga kini Menaker Ida Fauziyah mengatakan bahwa pencairan BSU 2022 masih 

belum bisa disalurkan karena pihaknya masih merampungkan peraturan dan mekanisme 

pencairan yang baru. 

 

 

 

Simak, berikut dua cara cek nama penerima BSU 2022. Apakah akan cair Agustus 2022? Ini 

penjelasannya.Pencairan BSU 2022 hingga saat ini masih terus dicari informasi terbarunya oleh 

masyarakat.Namun, hingga kini Menaker Ida Fauziyah mengatakan bahwa pencairan BSU 2022 masih 

belum bisa disalurkan karena pihaknya masih merampungkan peraturan dan mekanisme pencairan yang 

baru.Kendati seperti itu, untuk proses cek penerima BSU 2022 sudah bisa dilakukan dengan melalui dua 

link atau dua cara, yakni melalui link bsu. bpjsketenagakerjaan dan sso.bpjsketenagakerjaan.Berikut cara 

cek penerima BSU 2022 melalui link bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id:1. Login link 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk cek penerima BSU 2022 dari Kemnaker Rp1 juta.2. Isi secara 

lengkap formulir data nama pekerja atau penerima BSU 2022 dari Kemnaker Rp1 juta. 
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Dilantik Secara Hybrid 

Author _noname 

Media Priangantimur Reporter  
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Link http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1225224338/sejumlah-pejabat-

fungsional-di-kementerian-ketenagakerjaan-dilantik-secara-hybrid 

Summary Sejumlah Pejabat Fungsional di Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan pelantikan 

pada Senin, 8 Agustus 2022. 

 

 

 

Sejumlah Pejabat Fungsional di Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan pelantikan pada Senin, 8 

Agustus 2022.Pejabat Fungsional itu berjumlah 294 orang yang terdiri dari 64 Arsiparis, 3 Analis 

Kepegawaian, 3 Assesor SDM Aparatur 165 Instruktur, 22 Pengantar Kerja, 1 Pengawas Ketenagakerjaan, 

2 Penguji K3, dan 34 Pranata Komputer.Mereka dilantik langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi di Ruang Tridharma Kemnaker, Jakarta.Pelantikan ini dilakukan secara 

hybrid dengan diikuti 56 orang yang hadir langsung dan 238 orang lainnya hadir secara virtual.Dalam 

sambutannya, Anwar Sanusi mengatakan Jabatan Fungsional memiliki peran yang strategis dalam 

birokrasi pemerintahan.Adanya perubahan dalam birokrasi pemerintahan yang minim struktur dan kaya 

fungsi menunjukkan bahwa orientasi kerja PNS ditekankan kepada profesionalisme dan kemandirian, 

serta tetap bekerja sama untuk kemajuan organisasi."Peran Jabatan Fungsional ini sangat penting, 

tatanan birokrasi harus didasarkan struktur yang kaya fungsi, jadi saudara semua merupakan bagian 

penting agar SDM Aparatur dapat menjadi profesional," tutur Anwar.Anwar juga menyebut, hal yang 

membedakan antara Jabatan Struktural dan Fungsional adalah bagaimana seseorang tersebut memiliki 

otonomi yang tinggi dalam menentukan nasib mereka."Naik tidaknya saudara dilihat dari ketekunan 

untuk meningkatkan kompetensi saudara, yang nantinya diakui dalam jenjang jabatan itu," 

ucapnya.Anwar berharap dengan dilantiknya Pejabat Fungsional ini nantinya akan semakin banyak 

inovasi dan program kegiatan baru untuk mendukung produktivitas dan kinerja pegawai Kementerian 

Ketenagakerjaan."Untuk itu, saya tekankan agar saudara segera menyesuaikan diri dengan tugas baru 

saudara. Jangan sungkan belajar dari rekan kerja yang lebih berpengalaman dalam bidang tersebut," 

ujarnya. 
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Title Aktivis Buruh Migran Sebut Penempatan 250 PMI di Inggris 

Bersifat Ilegal Karena Tanpa Lisensi 

Author Damai 

Mendrofa 

Media Rakyatsumut.com Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Negative 

Link http://rakyatsumut.com/2022/08/08/aktivis-buruh-migran-sebut-penempatan-250-pmi-di-

inggris-bersifat-ilegal-karena-tanpa-lisensi 

Summary Andy menyebut penempatan 250 PMI tersebut illegal lantaran tidak memiliki lisensi yang 

diterbitkan GLAA atau Gangmasters and Labour Abuse Authority (GLAA), sebuah badan 

pemerintah Inggris yang bertanggungjawab atas perizinan penyedia tenaga kerja dan 

penanganan eksploitasi di sektor pertanian. Sebanyak 250 PMI tersebut akan bekerja di 

sektor pertanian musiman di Inggris Raya. Aktivis perlindungan buruh migran di Inggris, Andy 

Hall memprotes penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) yang diberangkatkan ke Inggris 

baru-baru ini. Andy menegaskan, pemerintah Inggris mewajibkan semua agensi penyedia 

tenaga kerja untuk memiliki lisensi dengan GLAA. 

 

Aktivis perlindungan buruh migran di Inggris, Andy Hall memprotes penempatan pekerja migran 

Indonesia (PMI) yang diberangkatkan ke Inggris baru-baru ini. Andy menyebut penempatan 250 PMI 

tersebut illegal lantaran tidak memiliki lisensi yang diterbitkan GLAA atau Gangmasters and Labour Abuse 

Authority (GLAA), sebuah badan pemerintah Inggris yang bertanggungjawab atas perizinan penyedia 

tenaga kerja dan penanganan eksploitasi di sektor pertanian. "Agensi yang memberangkatkan PMI 

tersebut tidak memiliki lisensi GLAA. Saya tidak menemukannya dalam daftar pencarian," kata dia dalam 

keterangannya kepada awak media, Minggu (7/8/2022) kemarin. Andy menegaskan, pemerintah Inggris 

mewajibkan semua agensi penyedia tenaga kerja untuk memiliki lisensi dengan GLAA. Pasalnya tanpa 

lisensi tersebut, penempatan PMI bersifat ilegal dan rentan dengan eksploitasi pekerja migran. "Sekarang 

sistem penempatan pekerja migran di Inggris sedang banyak masalah. Karena itu semua agensi penyedia 

tenaga kerja atau pekerja migran harus berlisensi GLAA," ujarnya. Aktivis yang cukup populer ini mengaku 

menelusuri lisensi agensi yang memberangkatkan ratusan PMI kemarin. Dalam situs resmi GLA, ungkap 

Andy, tidak terdaftar nama agensi PT Alzubara Manpower Indonesia yang berlisensi GLAA. Sebelumnya 

pada awal Juli lalu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melepas ratusan PMI melalui perusahaan 

penempatan PMI, PT Alzubara Manpower Indonesia bersama Asosiasi Perusahaan Penyediaan Tenaga 

Kerja Indonesia (APJATI). Sebanyak 250 PMI tersebut akan bekerja di sektor pertanian musiman di Inggris 

Raya. "Permintaan tenaga kerja yang cukup tinggi di sektor perkebunan di UK (United Kingdom) ini 

menunjukkan bahwa kesempatan kerja bagi para pencari kerja luar negeri begitu besar dan kesempatan 

ini turut menyerap suplai angkatan kerja Indonesia," ujar Dirjen Pembinaan Penempatan dan Perluasan 

Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK), Suhartono dalam keterangan persnya. 
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Title Gelar Pelatihan Pengelasan, Karang Taruna Tunas Mekar Gerem 

Turunkan Balai Besar hingga Perusahaan Andal 

Author _noname 

Media Banten Raya Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.bantenraya.com/nasional/pr-1274091578/gelar-pelatihan-pengelasan-karang-

taruna-tunas-mekar-gerem-turunkan-balai-besar-hingga-perusahaan-andal 

Summary Tak Hanya itu, Karang Taruna Tunas Mekar Gerem juga bekerja sama dengan PT Vopak 

Indonesia melakukan kerjasama dalam pelatihan ketenagakerjaan. 

 

 

 

- Karang Taruna Tuna Mekar Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon berkerjasama dengan 

Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BPVP Serang.Tak Hanya itu, Karang Taruna Tunas 

Mekar Gerem juga bekerja sama dengan PT Vopak Indonesia melakukan kerjasama dalam pelatihan 

ketenagakerjaan.Pelatihan pengelasan yang digelat Karang Taruna Tunas Mekar Gerem ini menyasar 

pemuda di Kelurahan Gerem yang belum mendapatkan pekerjaan.Ketua Karang Taruna Tunas Mekar 

Gerem, Muhammad Nai mengatakan, kerjasama dengan BPVP Serang di bawah naungan Kementerian 

Tenaga Kerja (Kemenaker) RI dan PT Vopak Indonesia dilakukan dalam pelatihan ketenagakerjaan."Kami 

kerjasama dengan BPVP dan Vopak membuka pelatihan atau BLK (Balai Latihan Kerja) yang diinisiasi 

Karang Taruna Tunas Mekar Gerem," ujarnya."Khusus bagi pemuda Kelurahan Gerem," imbuhnya saat 

Sosialisasi BLK Karang Taruna Tunas Mekar di Lingkungan Sumur Wuluh Kelurahan Gerem, Senin, 8 

Agustus 2022.BLK ini, kata Nai, akan menampung pemuda Gerem yang berminat mengikuti pelatihan 

pengelasan.Biaya seperti konsumsi dan biaya pelatihan lainnya ditanggung PT Vopak Indonesia. 

Sementara, trainer dari BPVP Serang."Anak-anak yang mengikuti pelatihan nantinya dapat sertifikat dari 

BPVP Serang," terangnya.Kata Nai, pelatihan pengelasan sekitar tiga bulan. Saat ini, pada tahap I pihaknya 

hanya menampung sekitar 16 orang."Kalau tempat pelatihannya nanti bisa di BPVP Serang atau di 

workshop yang ada di Gerem, itu nanti masih kita bahas," katanya."Yang jelas ini gratis bagi peserta, 

semua ditanggung PT Vopak hasil kerjasama dengan Karang Taruna," ucapnya.Di tempat yang sama, 

Lurah Gerem Rahmadi Ramidin mengapresiasi Karang Taruna Tunas Mekar Gerem yang menginisiasi BLK 

Karang Taruna.Pihaknya juga berterima kasih kepada PT Vopak Indonesia yang sanggup membiayai 

seluruh pelatihan ini."Sementara ini hanya di pengelasan, gelombang satu ada 16 peserta dulu, kalau ini 

suskes nanti kan bisa dilakukan lagi," kata Rahmadi. 
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Title Kepri Jadi Destinasi Kunker Reses V Masa Sidang 2021/2022 Komisi 

IX DPR RI 

Author _noname 

Media Diskominfo Kepri Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Neutral 

Link http://kominfo.kepriprov.go.id/Welcome/detailBerita/4478 

Summary "Pada masa reses ke V masa sidang tahun 2021/2022 ini, Komisi IX DPR RI melakukan 

kunjungan kerja ke 3 Provinsi, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat dan 

Provinsi Papua,"ungkapnya. 

 

Gubernur Kepulauan Riau yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Adi Prihantara 

menerima Kunjungan Kerja Komisi IX DPR-RI yang membidangi Kesehatan, Ketenagakerjaan dan 

Kependudukan di Graha Kepri Lt. V, Batam, Senin (08/08).Sekda Adi Prihantara dalam sambutan 

pembukanya menyampaikan terimakasih atas kehadiran rombongan Komisi IX DPR-RI beserta mitra atas 

kunjungan kerjanya ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan harapan kunjungan yang dilakukan pada 

hari ini akan memberikan manfaat bagi kemajuan bagi pembangunan di Provinsi Kepulauan 

Riau."Selamat datang di Kepulauan Riau, semoga kehadiran Komisi IX DPR-RI membawa perubahan yang 

siginifikan bagi pembangunan," ucapnya.Kepada rombongan Komisi IX DPR-RI, Sekda Adi juga secara 

singkat menjelaskan geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari 96 persen lautan dan hanya 

menyisakan 4 persen daratan.Provinsi Kepulauan Riau, terdiri dari 2 Kota yaitu Kota Tanjungpinang dan 

Batam serta 5 Kabupaten diantaranya Bintan, Karimun, Lingga, Natuna dan Anambas. Adapun untuk 7 

Kabupaten/Kota dimaksud pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki fokus perhatian dan 

pengembangan yang berbeda disesuaikan dengan karakteristik dan keunggulaan daerah masing-

masing."Kota Tanjungpinang ditujukan sebagai pusat pengembangan pemerintahan, pendidikan, dan 

wisata budaya melayu. Kemudian Kabupaten Bintan pengembangannya ditujukan sebagai daerah pusat 

pawisata internasional, Industri maintenance overhaul serta industri pengolahan makanan," 

jelasnya.Sekda Adi menjelaskan, Kota Batam difokuskan sebagai pusat pengembangan hubungan 

domestik dan internasional, pariwisata, industri kedirgantraan, industri digital dan kreatif. Kemudian 

Kabupaten Karimun dikembangkan sebagai pusat industriu maritim dan perikanan."Untuk wilayah 

Natuna dan Anambas dikembangkan sebagai sentra perikanan dan pusat pariwisata sedangkan 

Kabupaten Lingga sebagai pusat pertanian, perkebunan, peternakan dan wisata," tutupnya.Sementara 

itu Ketua Tim Kunker Komisi IX DPR-RI Felly Estelita Runtuwene mengatakan tujuan kunjungan kerja kali 

ini adalah dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat dengan dasar kerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dimana Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai 

dengan pasal 20 (a) UUD 1945 diamanatkan untuk memperjuangkan dan menyerap aspirasi daerah sesusi 

dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara."Pada masa reses ke V masa sidang 

tahun 2021/2022 ini, Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke 3 Provinsi, Provinsi Kepulauan Riau, 

Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Papua,"ungkapnya.Adapun menurutnya, kunjungan kerja Komisi 

IX DPR-RI ke Provinsi Kepulauan Riau bertujuan untuk antara lain yaitu pertama, menggali informasi 

realisasi program yang dibiayai oleh APBN. Kedua, memetakan permasalahan masyarakat dan 

memonitor pelaksanaan kegiatan Kementerian dan Lembaga Mitra Komisi IX DPR RI di Provinsi 

Kepulauan RiauSelain itu juga yang ketiga yaitu, mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat 

Kepulauan Riau terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan 
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dengan bidang tugas komisi IX DPR RI serta yang terakhir melakukan evaluasi terhadap program kegiatan 

yang dilaksanakan pada masing-masing mitra diantaranya Kementerian Kesehatan, Kementarian 

Ketenagakerjaan, Badan POM, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), BPJS 

Kesehatan, BPJS Ketanagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)."Harapan 

kami, masukan dan temuan yang didapatkan dalam kunjungan kerja ini dapat menjadi rekomendasi 

Komisi IX DPR RI kepada Pemerintah untuk perbaikan dan penyempurnaan program dan kegiatan di masa 

yang akan datang," jelasnya.Turut hadir pada kesempatan ini 22 anggota Tim Komisi IX DPR RI, Dirjen 

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemenaker RI Haiyani 

Rumondang, Direktor Bina Kelembagaan dan Keselamatan Kerja Kemenaker RI Hery Susanto, Direktur 

Bina Mediator hubungan Industrial Adriani, Staf Ahli Bidang Ekonomi Kementerian Kesehatan RI Slamet, 

Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau M. Bisri dan 

Kadisnaker Provinsi Kepulauan Riau Mangara Simarmata. (zah) 
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Title Kepri Jadi Destinasi Kunker Reses V Masa Sidang 2021/2022 

Komisi IX DPR RI 

Author _noname 

Media Media Trias Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Neutral 

Link http://mediatrias.com/kepri-jadi-destinasi-kunker-reses-v-masa-sidang-2021-2022-komisi-

ix-dpr-ri 

Summary "Pada masa reses ke V masa sidang tahun 2021/2022 ini, Komisi IX DPR RI melakukan 

kunjungan kerja ke 3 Provinsi, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat dan 

Provinsi Papua,"ungkapnya. Gubernur Kepulauan Riau yang diwakili oleh Sekretaris Daerah 

Provinsi Kepulauan Riau Adi Prihantara menerima Kunjungan Kerja Komisi IX DPR-RI yang 

membidangi Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kependudukan di Graha Kepri Lt. Sementara 

itu Ketua Tim Kunker Komisi IX DPR-RI Felly Estelita Runtuwene mengatakan tujuan 

kunjungan kerja kali ini adalah dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat dengan dasar 

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 

dimana Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai dengan pasal 20 (a) UUD 1945 diamanatkan untuk 

memperjuangkan dan menyerap aspirasi daerah sesusi dengan tuntutan perkembangan 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekda Adi Prihantara dalam sambutan pembukanya 

menyampaikan terimakasih atas kehadiran rombongan Komisi IX DPR-RI beserta mitra atas 

kunjungan kerjanya ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan harapan kunjungan yang 

dilakukan pada hari ini akan memberikan manfaat bagi kemajuan bagi pembangunan di 

Provinsi Kepulauan Riau. 

 

Gubernur Kepulauan Riau yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Adi Prihantara 

menerima Kunjungan Kerja Komisi IX DPR-RI yang membidangi Kesehatan, Ketenagakerjaan dan 

Kependudukan di Graha Kepri Lt. V, Batam, Senin (8/8).Sekda Adi Prihantara dalam sambutan 

pembukanya menyampaikan terimakasih atas kehadiran rombongan Komisi IX DPR-RI beserta mitra atas 

kunjungan kerjanya ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan harapan kunjungan yang dilakukan pada 

hari ini akan memberikan manfaat bagi kemajuan bagi pembangunan di Provinsi Kepulauan 

Riau."Selamat datang di Kepulauan Riau, semoga kehadiran Komisi IX DPR-RI membawa perubahan yang 

siginifikan bagi pembangunan," ucapnya.Kepada rombongan Komisi IX DPR-RI, Sekda Adi juga secara 

singkat menjelaskan geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari 96 persen lautan dan hanya 

menyisakan 4 persen daratan.BACA INI Gubernur Kepri Blusukan ke Penyengat, Gesa Proyek 

Pembamgunan Agustus 8, 2022 Temui Petinggi Pertamina Wilayah Kepri, Ansar Bahas Pengawasan JBT 

dan JBKB Agustus 3, 2022 Ansar Akan Pimpin Majelis Pengurus Orwil ICMI Kepri 2022-2027 Agustus 3, 

2022 Gubernur Ansar Undang Ust. Dr. Ali Mochtar Ngabalin, Beri Tausiyah Pentingnya Pendidikan 

Generasi Muda Juli 31, 2022Provinsi Kepulauan Riau, terdiri dari 2 Kota yaitu Kota Tanjungpinang dan 

Batam serta 5 Kabupaten diantaranya Bintan, Karimun, Lingga, Natuna dan Anambas. Adapun untuk 7 

Kabupaten/Kota dimaksud pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki fokus perhatian dan 

pengembangan yang berbeda disesuaikan dengan karakteristik dan keunggulaan daerah masing-

masing."Kota Tanjungpinang ditujukan sebagai pusat pengembangan pemerintahan, pendidikan, dan 

wisata budaya melayu. Kemudian Kabupaten Bintan pengembangannya ditujukan sebagai daerah pusat 

pawisata internasional, Industri maintenance overhaul serta industri pengolahan makanan," 



 

160 

 

jelasnya.Sekda Adi menjelaskan, Kota Batam difokuskan sebagai pusat pengembangan hubungan 

domestik dan internasional, pariwisata, industri kedirgantraan, industri digital dan kreatif. Kemudian 

Kabupaten Karimun dikembangkan sebagai pusat industriu maritim dan perikanan."Untuk wilayah 

Natuna dan Anambas dikembangkan sebagai sentra perikanan dan pusat pariwisata sedangkan 

Kabupaten Lingga sebagai pusat pertanian, perkebunan, peternakan dan wisata," tutupnya.Sementara 

itu Ketua Tim Kunker Komisi IX DPR-RI Felly Estelita Runtuwene mengatakan tujuan kunjungan kerja kali 

ini adalah dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat dengan dasar kerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dimana Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai 

dengan pasal 20 (a) UUD 1945 diamanatkan untuk memperjuangkan dan menyerap aspirasi daerah sesusi 

dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara."Pada masa reses ke V masa sidang 

tahun 2021/2022 ini, Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke 3 Provinsi, Provinsi Kepulauan Riau, 

Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Papua,"ungkapnya.Adapun menurutnya, kunjungan kerja Komisi 

IX DPR-RI ke Provinsi Kepulauan Riau bertujuan untuk antara lain yaitu pertama, menggali informasi 

realisasi program yang dibiayai oleh APBN. Kedua, memetakan permasalahan masyarakat dan 

memonitor pelaksanaan kegiatan Kementerian dan Lembaga Mitra Komisi IX DPR RI di Provinsi 

Kepulauan RiauSelain itu juga yang ketiga yaitu, mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat 

Kepulauan Riau terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan 

dengan bidang tugas komisi IX DPR RI serta yang terakhir melakukan evaluasi terhadap program kegiatan 

yang dilaksanakan pada masing-masing mitra diantaranya Kementerian Kesehatan, Kementarian 

Ketenagakerjaan, Badan POM, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), BPJS 

Kesehatan, BPJS Ketanagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)."Harapan 

kami, masukan dan temuan yang didapatkan dalam kunjungan kerja ini dapat menjadi rekomendasi 

Komisi IX DPR RI kepada Pemerintah untuk perbaikan dan penyempurnaan program dan kegiatan di masa 

yang akan datang," jelasnya.Turut hadir pada kesempatan ini 22 anggota Tim Komisi IX DPR RI, Dirjen 

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemenaker RI Haiyani 

Rumondang, Direktor Bina Kelembagaan dan Keselamatan Kerja Kemenaker RI Hery Susanto, Direktur 

Bina Mediator hubungan Industrial Adriani, Staf Ahli Bidang Ekonomi Kementerian Kesehatan RI Slamet, 

Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau M. Bisri dan 

Kadisnaker Provinsi Kepulauan Riau Mangara Simarmata. 
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Title Tembus Lewat Jalur 'Tikus', BP3MI Nunukan Sebut Masih Ada Calon 

PMI Masuk ke Malaysia Secara Ilegal 

Author _noname 

Media Tribun Kaltara Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Negative 

Link http://kaltara.tribunnews.com/2022/08/08/tembus-lewat-jalur-tikus-bp3mi-nunukan-

sebut-masih-ada-calon-pmi-masuk-ke-malaysia-secara-ilegal 

Summary Kepala BP3MI Nunukan, Kombes Pol F Jaya Ginting mengatakan pihaknya akan terus 

melakukan upaya pencegahan masuknya calon PMI ke Malaysia melalui kerjasama dengan 

TNI-Polri di perbatasan. Ginting beberkan pada Jumat (05/08) BP3MI Nunukan menerima 8 

calon PMI yang diamankan Koramil di Desa Bambangan, lantaran terindikasi hendak masuk 

ke Tawau, secara ilegal. Dalam waktu dekat BP3MI Nunukan akan pulangkan 8 calon PMI 

tersebut ke daerah asal. - Balai Penempatan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) 

Nunukan menyebut sampai saat ini masih ada calon PMI yang masuk ke Malaysia secara 

ilegal. 

 

 

 

- Balai Penempatan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Nunukan menyebut sampai saat ini 

masih ada calon PMI yang masuk ke Malaysia secara ilegal.Meski pemerintah kedua negara bertetangga 

Indonesia-Malaysia telah menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia 

mulai 1 Agustus 2022.Namun fenomena masuknya calon PMI secara non prosedural ke Malaysia melalui 

jalur 'tikus' di Kabupaten Nunukan masih terjadi.Kepala BP3MI Nunukan, Kombes Pol F Jaya Ginting 

mengatakan pihaknya akan terus melakukan upaya pencegahan masuknya calon PMI ke Malaysia melalui 

kerjasama dengan TNI-Polri di perbatasan."Kami tetap maksimalkan upaya pencegahan PMI ilegal. Tapi 

kita tidak bisa pungkiri masih banyak calon PMI gunakan jalur 'tikus' untuk masuk ke Malaysia," kata F 

Jaya Ginting kepada TribunKaltara.com, Senin (08/08/2022), sore.Ginting beberkan pada Jumat (05/08) 

BP3MI Nunukan menerima 8 calon PMI yang diamankan Koramil di Desa Bambangan, lantaran terindikasi 

hendak masuk ke Tawau, secara ilegal.Dari 8 calon PMI tersebut terdiri dari 5 orang laki-laki dewasa, 2 

perempuan dewasa, dan 1 anak laki-laki."Mereka semua berasal dari Sulawesi Selatan. Mereka ketahuan 

ingin masuk ke Tawau lewat jalan di Desa Bambangan, Sebatik Barat. Koramil yang cegat lalu diserahkan 

kepada kami," ucapnya.Terhadap 8 orang calon PMI itu kata Ginting sudah dilakukan interview dan 

pendalaman. Dalam waktu dekat BP3MI Nunukan akan pulangkan 8 calon PMI tersebut ke daerah 
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asal.Sebagaimana diketahui, Pemerintah Indonesia dan Perdana Menteri Malaysia telah 

menandatangani nota kesepahaman atau MoU tentang penempatan dan pelindungan PMI sektor 

domestik di Malaysia.Penandatangan MoU dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M Saravanan Murugan pada hari Rabu 

(27/07/2022) seusai pertemuan joint working group, di Jakarta.Ginting berharap ke depan apa yang 

menjadi kesepakatan dalam MoU antar kedua negara ini berjalan dengan baik."Sampai saat ini memang 

Pemerintah Indonesia masih menunggu kaitan job order yang disetujui oleh Kerajaan Malaysia. Setelah 

itu baru dilakukan endorse oleh konsulat dilanjutkan ke BP2MI pusat terkait kuota yang dibutuhkan para 

agen atau PT kaitan tenaga kerja," ujar Ginting.Sehingga dengan begitu, Ginting katakan PMI dapat 

terlindungi saat bekerja di Malaysia."Kita mau PMI bekerja secara legal dan terdaftar di dalam sistem 

komputerisasi tenaga kerja luar negeri (SISKOTKLN)," tuturnya. 
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Title Warga IKN Ikuti Pelatihan Peningkatan Kompetensi di Medan dan 

Samarinda 

Author _noname 

Media Infoindonesia.id Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.infoindonesia.id/read/2022/08/08/17775/warga-ikn-ikuti-pelatihan-

peningkatan-kompetensi-di-medan-dan-samarinda 

Summary SEPAKU- Sebanyak 25 warga kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan mengikuti 

pelatihan operator ekskavator dan juru ukur tanah (surveyor) di Medan dan Samarinda. 

"Hari ini 9 peserta boarding ke Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan 

untuk pelatihan surveyor atau juru ukur tanah. Kemarin untuk pelatihan ekskavator, 16 

orang diasramakan selama 35 hari di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) 

Samarinda," kata Adi Kustaman usai melepas peserta pelatihan di Kantor Kecamatan Sepaku, 

Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (8/8/2022). Kepala BPVP Samarinda, Amran 

menyatakan, peserta yang mengikuti pelatihan ekskavator di BPVP Samarinda akan 

mendapatkan lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) atau Sertifikat Izin Operator 

(SIO). 

 

 

 

SEPAKU - Sebanyak 25 warga kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan mengikuti pelatihan 

operator ekskavator dan juru ukur tanah (surveyor) di Medan dan Samarinda.Sekretaris Kecamatan 

Sepaku, Adi Kustaman mengatakan, pelatihan ini merupakan kelanjutan dari rangkaian Pelatihan 

Berbasis Kompetensi (PBK) tahap dua yang dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan bersama 

Otorita IKN untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang profesional, demi memenuhi kebutuhan 

pasar tenaga kerja dalam pembangunan IKN Nusantara."Hari ini 9 peserta boarding ke Balai Besar 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan untuk pelatihan surveyor atau juru ukur tanah. 

Kemarin untuk pelatihan ekskavator, 16 orang diasramakan selama 35 hari di Balai Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas (BPVP) Samarinda," kata Adi Kustaman usai melepas peserta pelatihan di Kantor Kecamatan 

Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (8/8/2022).Menurutnya, seluruh peserta yang 

lolos menyelesaikan pelatihan akan mendapatkan sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi.Dirinya 

berharap seluruh peserta bersungguh-sungguh mengikuti pelatihan dan berhasil lulus.Kepala BPVP 

Samarinda, Amran menyatakan, peserta yang mengikuti pelatihan ekskavator di BPVP Samarinda akan 
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mendapatkan lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) atau Sertifikat Izin Operator (SIO).Sementara 

untuk pelatihan surveyor di BBPVP Medan akan mendapatkan sertifikasi kompetensi Badan Nasional 

Sertifikasi Profesi (BNSP)."Sertifikat yang didapatkan bisa digunakan untuk menjadi pekerja konstruksi 

karena pasti dibutuhkan juru ukur atau surveyor atau pemetaan operator ekskavator, las dan pekerjaan 

konstruksi lainnya," kata dia.Amran juga menjelaskan akan ada pelepasan lagi dalam waktu dekat ini 

untuk diberangkatkan ke BBPVP Semarang, BBPVP Bandung dan BPVP Bandung Barat.Adi menambahkan, 

dalam waktu dekat juga akan ada Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi yang diselenggarakan 

oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang 

akan dimulai akhir Agustus sampai dengan September 2022.Lokasi pelatihan ada di beberapa wilayah di 

antaranya Kecamatan Sepaku, Kecamatan Babulu, Kecamatan Penajam, dan Kecamatan Waru.Diketahui, 

Otorita Ibu Kota Nusantara adalah penyebutan untuk Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara 

yang merupakan pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta 

penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.Tim Transisi Pendukung Persiapan, 

Pembangunan, dan Pemindahan IKN adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri 

Sekretaris Negara Nomor 105 Tahun 2022 tertanggal 28 April 2022 dalam rangka mendukung kelancaran 

dan percepatan persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN. 
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Title Komisi IX DPR RI Kunker ke Provinsi Kepri, Ini Harapan Sekda Author Posted 

Media Netkepri.com Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Neutral 

Link http://netkepri.com/2022/08/komisi-ix-dpr-ri-kunker-ke-provinsi-kepri-ini-harapan-sekda 

Summary Sekda Adi Prihantara dalam sambutan pembukanya menyampaikan terimakasih atas 

kehadiran rombongan Komisi IX DPR-RI beserta mitra atas kunjungan kerjanya ke Batam, 

Provinsi Kepulauan Riau dengan harapan kunjungan yang dilakukan pada hari ini akan 

memberikan manfaat bagi kemajuan bagi pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Kepada 

rombongan Komisi IX DPR-RI, Sekda Adi juga secara singkat menjelaskan geografis Provinsi 

Kepulauan Riau yang terdiri dari 96 persen lautan dan hanya menyisakan 4 persen daratan. 

Sekda Adi menjelaskan, Kota Batam difokuskan sebagai pusat pengembangan hubungan 

domestik dan internasional, pariwisata, industri kedirgantraan, industri digital dan kreatif. 

Batam, Netkepri. 

 

 

 

Batam, Netkepri. com - Gubernur Kepulauan Riau yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi 

Kepulauan Riau Adi Prihantara menerima Kunjungan Kerja Komisi IX DPR-RI yang membidangi Kesehatan, 

Ketenagakerjaan dan Kependudukan di Graha Kepri Lt. V, Batam, Senin (08/08). Sekda Adi Prihantara 

dalam sambutan pembukanya menyampaikan terimakasih atas kehadiran rombongan Komisi IX DPR-RI 

beserta mitra atas kunjungan kerjanya ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan harapan kunjungan 

yang dilakukan pada hari ini akan memberikan manfaat bagi kemajuan bagi pembangunan di Provinsi 

Kepulauan Riau. "Selamat datang di Kepulauan Riau, semoga kehadiran Komisi IX DPR-RI membawa 

perubahan yang siginifikan bagi pembangunan," ucapnya. Kepada rombongan Komisi IX DPR-RI, Sekda 

Adi juga secara singkat menjelaskan geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari 96 persen lautan 

dan hanya menyisakan 4 persen daratan. Provinsi Kepulauan Riau, terdiri dari 2 Kota yaitu Kota 

Tanjungpinang dan Batam serta 5 Kabupaten diantaranya Bintan, Karimun, Lingga, Natuna dan Anambas. 

Adapun untuk 7 Kabupaten/Kota dimaksud pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki fokus perhatian 

dan pengembangan yang berbeda disesuaikan dengan karakteristik dan keunggulaan daerah masing-

masing. "Kota Tanjungpinang ditujukan sebagai pusat pengembangan pemerintahan, pendidikan, dan 

wisata budaya melayu. Kemudian Kabupaten Bintan pengembangannya ditujukan sebagai daerah pusat 

pawisata internasional, Industri maintenance overhaul serta industri pengolahan makanan," jelasnya. 
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Sekda Adi menjelaskan, Kota Batam difokuskan sebagai pusat pengembangan hubungan domestik dan 

internasional, pariwisata, industri kedirgantraan, industri digital dan kreatif. Kemudian Kabupaten 

Karimun dikembangkan sebagai pusat industriu maritim dan perikanan. "Untuk wilayah Natuna dan 

Anambas dikembangkan sebagai sentra perikanan dan pusat pariwisata sedangkan Kabupaten Lingga 

sebagai pusat pertanian, perkebunan, peternakan dan wisata," tutupnya. Sementara itu Ketua Tim 

Kunker Komisi IX DPR-RI Felly Estelita Runtuwene mengatakan tujuan kunjungan kerja kali ini adalah 

dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat dengan dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dimana Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai dengan 

pasal 20 (a) UUD 1945 diamanatkan untuk memperjuangkan dan menyerap aspirasi daerah sesusi dengan 

tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. "Pada masa reses ke V masa sidang tahun 

2021/2022 ini, Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke 3 Provinsi, Provinsi Kepulauan Riau, 

Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Papua,"ungkapnya. Adapun menurutnya, kunjungan kerja Komisi 

IX DPR-RI ke Provinsi Kepulauan Riau bertujuan untuk antara lain yaitu pertama, menggali informasi 

realisasi program yang dibiayai oleh APBN. Kedua, memetakan permasalahan masyarakat dan 

memonitor pelaksanaan kegiatan Kementerian dan Lembaga Mitra Komisi IX DPR RI di Provinsi 

Kepulauan Riau Selain itu juga yang ketiga yaitu, mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat 

Kepulauan Riau terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan 

dengan bidang tugas komisi IX DPR RI serta yang terakhir melakukan evaluasi terhadap program kegiatan 

yang dilaksanakan pada masing-masing mitra diantaranya Kementerian Kesehatan, Kementarian 

Ketenagakerjaan, Badan POM, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), BPJS 

Kesehatan, BPJS Ketanagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). "Harapan 

kami, masukan dan temuan yang didapatkan dalam kunjungan kerja ini dapat menjadi rekomendasi 

Komisi IX DPR RI kepada Pemerintah untuk perbaikan dan penyempurnaan program dan kegiatan di masa 

yang akan datang," jelasnya. Turut hadir pada kesempatan ini 22 anggota Tim Komisi IX DPR RI, Dirjen 

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemenaker RI Haiyani 

Rumondang, Direktor Bina Kelembagaan dan Keselamatan Kerja Kemenaker RI Hery Susanto, Direktur 

Bina Mediator hubungan Industrial Adriani, Staf Ahli Bidang Ekonomi Kementerian Kesehatan RI Slamet, 

Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau M. Bisri dan 

Kadisnaker Provinsi Kepulauan Riau Mangara Simarmata. 
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Title Pengiriman 42 CPMI Ilegal Tujuan Timur Tengah Berhasil 

Digagalkan 

Author _noname 

Media Infoindonesia.id Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.infoindonesia.id/read/2022/08/08/17777/pengiriman-42-cpmi-ilegal-tujuan-

timur-tengah-berhasil-digagalkan 

Summary LOMBOK TENGAH- Kementerian Ketenagakerjaan berhasil menggagalkan pengiriman 42 

Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ilegal asal Nusa Tenggara Barat dengan tujuan Timur 

Tengah. Roy mengatakan bahwa morotarium CPMI untuk sektor domestik (PRT) tujuan 

Timur Tengah belum dibuka kembali. Dia menjelaskan, dari 82 CPMI yang berhasil 

diamankan sebanyak 42 orang, sedangkan 40 lainnya dikabarkan telah berangkat menuju 

Timur Tengah. "Semoga kami segera mendapat laporan dari pihak terkait untuk 

memulangkan 40 CPMI ilegal yang telah berangkat menuju Timur Tengah. 

 

 

 

LOMBOK TENGAH - Kementerian Ketenagakerjaan berhasil menggagalkan pengiriman 42 Calon Pekerja 

Migran Indonesia (CPMI) ilegal asal Nusa Tenggara Barat dengan tujuan Timur Tengah."Setelah dapat 

laporan, kami langsung tangkap," kata Anggota Satgas Perlindungan PMI, Roy Muhadi, saat mengantar 

CPMI pulang di Bandara Lombok, Senin (8/8/2022).Roy mengatakan bahwa morotarium CPMI untuk 

sektor domestik (PRT) tujuan Timur Tengah belum dibuka kembali. Dia menjelaskan, dari 82 CPMI yang 

berhasil diamankan sebanyak 42 orang, sedangkan 40 lainnya dikabarkan telah berangkat menuju Timur 

Tengah."Semoga kami segera mendapat laporan dari pihak terkait untuk memulangkan 40 CPMI ilegal 

yang telah berangkat menuju Timur Tengah. Sesudah berita acara penangkapan CPMI ilegal rampung, 

kami akan menyerahkan hasilnya ke pemerintah provinsi," jelasnya.Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Nusa Tenggara Barat, I Gede Putu Aryadi, mengaku prihatin atas masalah CPMI yang terus-

menerus berulang. Para CPMI ilegal dibawa menuju Jawa Barat dan dibuatkan paspor melancong atau 

visa kunjungan."Jadi seluruh dokumen perjalanan tersebut tidak diurus di Nusa Tenggara Barat, tapi 

diurus di Jawa dan dipegang langsung oleh tekongnya," katanya.Menurut Aryadi, para CPMI non-

prosedural ditampung oleh perusahaan yang tidak memiliki izin."Seluruh CPMI ilegal telah kami serahkan 

ke pihak pemerintah kota dan kabupaten untuk diberikan pembinaan dan pencerahan," jelasnyaAryadi 

mengatakan, sesuai ketentuan, tidak ada larangan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang ingin bekerja 



 

168 

 

di luar negeri, sepanjang mengikuti prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan."Pemerintah tidak 

pernah melarang warganya untuk bekerja di luar negeri, namun punya kewajiban dan tanggung jawab 

untuk memastikan aspek perlindungan warganya terpenuhi," tuturnya.Dia menegaskan bahwa 

persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi sebagai upaya perlindungan dan bentuk kasih sayang 

pemerintah, bukan untuk mempersulit. Untuk itu, Aryadi mengimbau agar CPMI mengikuti prosedur 

yang berlaku agar masalah yang kerap terjadi tidak berulang."Keuntungan dari menempuh cara 

prosedural, setiap CPMI yang bermasalah dapat dibantu. Apabila tidak menempuh cara prosedural maka 

kami akan susah untuk bantu," jelasnya.Aryadi berkomitmen segera mengumpulkan data mengenai 

seluruh tekong yang memberangkatkan CPMI ilegal yang ditangkap. Dia berharap agar jangan lagi 

terdapat masyarakat yang ditipu dan melindungi para tekong. Apabila pihak Perusahaan Penempatan 

Pekerja Migran Indonesia (P3MI) di Jakarta telah ditangkap maka perusahaan tersebut akan dikenakan 

sanksi, termasuk izin operasional bisa dicabut."Kami akan melakukan kerja sama dengan aparat penegak 

hukum dalam rangka menelusuri kemudian menangkap para calo dan tekong yang masih saja 

memberangkatkan CPMI ilegal," katanya.Aryadi mengimbau jika warga Nusa Tenggara Barat memiliki 

keinginan untuk menjadi PMI agar mendatangi dan mengonfirmasi Dinas Tenaga Kerja setempat, untuk 

mengecek perizinan P3MI dan ketersediaan job order di negara penempatan. Apabila belum melakukan 

pengecekan, maka ditekankan agar tidak nekat berangkat."Mari lebih berhati-hati dan ikuti prosedur 

yang berlaku demi keselamatan bersama," Aryadi berpesan.Adapun, CPMI yang berhasil digagalkan 

pengirimannya berasal dari Kabupaten Bima tiga orang, Dompu dua orang, Sumbawa dua orang, 

Sumbawa Barat dua orang, Lombok Timur enam orang, Lombok Tengah sembilan orang, Lombok Barat 

13 orang dan Kota Mataram lima orang. 
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Title Pekerja Migran Indonesia di Dubai dan Kamboja Alami 

Penyiksaan 

Author Redaksi Asiatoday 

Media Asiatoday.id Reporter  

Date 08 August 2022 Tone Negative 

Link http://asiatoday.id/read/pekerja-migran-indonesia-di-dubai-dan-kamboja-alami-

penyiksaan 

Summary Di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Cianjur atas 

nama Neni Aptiani (41) mengalami tindak kekerasan oleh majikan tempatnya bekerja. 

Sementara itu, Ketua Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia Raya Pembaharuan (Astakira) Cianjur, 

Ali Hildan, mengatakan pihaknya juga mendapat laporan dan permintaan bantuan dari pihak 

keluarga untuk memulangkan korban yang mendapat siraman bubur panas dari majikan 

tempatnya bekerja di Dubai. "Kami sudah menghubungi KBRI di Dubai untuk melacak 

keberadaan Neni saat ini karena dalam kondisi sakit dan dipaksa untuk tetap bekerja. Di 

Kamboja, ratusan pekerja migran yang mengetahui adanya modus penipuan daring dengan 

target warga negara Indonesia setelah tiba di Kamboja mendapat intimidasi karena menolak 

dipekerjakan oleh perusahaan perekrut. 

 

 

 

 Nasib Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri sungguh tragis. Mereka mengalami 

tindak kekerasan dan penyiksaan.Di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), seorang Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) asal Cianjur atas nama Neni Aptiani (41) mengalami tindak kekerasan oleh majikan tempatnya 

bekerja.PMI tersebut mengalami luka sekujur tubuhnya akibat disiram bubur panas oleh 

majikannya."Pekerja migran tersebut dilaporkan mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya, sehingga 

pihak keluarganya meminta agar korban dipulangkan karena luka yang diderita akibat siraman bubur 

panas cukup parah," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cianjur, 

Endan Hamdani, Senin (8/8/2022).Endan menjelaskan, untuk membantu keinginan keluarga dan sang 

korban, pihaknya telah bersurat ke Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Badan Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) agar dapat membantu kepulangan PMI tersebut, meski 

keberangkatannya tidak melalui prosedur resmi alias ilegal."Untuk tindak lanjut memang belum ada, 

namun secara lisan pihak kementerian sudah menyatakan siap membantu hingga kepulangannya ke 

Cianjur. Kami akan terus berkomunikasi agar pekerja migran asal Cianjur itu dapat dipulangkan segera," 
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katanya.Sementara itu, Ketua Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia Raya Pembaharuan (Astakira) Cianjur, Ali 

Hildan, mengatakan pihaknya juga mendapat laporan dan permintaan bantuan dari pihak keluarga untuk 

memulangkan korban yang mendapat siraman bubur panas dari majikan tempatnya bekerja di 

Dubai."Kami sudah menghubungi KBRI di Dubai untuk melacak keberadaan Neni saat ini karena dalam 

kondisi sakit dan dipaksa untuk tetap bekerja. Korban berangkat secara ilegal lima bulan yang lalu dan 

sudah tiga kali ganti majikan," katanya.Pihaknya bersama dinas terkait di Pemerintah Kabupaten Cianjur, 

akan berupaya memulangkan korban secepatnya karena kondisi kesehatannya terus menurun, namun 

masih tetap dipaksa untuk bekerja. Hal itu diketahui setelah mendapat kiriman video melalui pihak 

keluarga di Cianjur.Di Kamboja, ratusan pekerja migran yang mengetahui adanya modus penipuan daring 

dengan target warga negara Indonesia setelah tiba di Kamboja mendapat intimidasi karena menolak 

dipekerjakan oleh perusahaan perekrut."Hampir semua mereka mendapatkan kekerasan, selain 

mendapat penyekapan di Kamboja," kata Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) 

Benny Rhamdani saat dikonfirmasi di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin.Benny mengatakan, awalnya 

para Pekerja Migran Indonesia (PMI) berangkat secara tidak resmi karena desakan ekonomi akibat 

pandemi COVID-19.Kondisi itu dimanfaatkan oleh banyak perusahaan ilegal di luar negeri. Salah satunya 

di Kamboja yang memikat calon pekerja migran untuk bekerja dengan cara menipu."Bahkan yang 

menjadi target penipuan adalah negara dan masyarakat Indonesia. Di situlah akhirnya mereka sadar, 

enggak mungkinlah sebagai orang Indonesia melakukan penipuan kepada masyarakat Indonesia," kata 

Benny.Dengan adanya penyekapan, berarti telah terjadi pelanggaran terhadap hak azasi manusia (HAM). 

Pelanggaran itu kemudian diketahui pemerintah setelah informasi mengenai para pekerja yang 

mendapat intimidasi dikirim videonya melalui media sosial.Instansi pemerintah yang menerima informasi 

tersebut segera mengambil langkah penyelamatan terhadap para PMI tersebut, meski mereka berangkat 

secara ilegal.Saat ini negara tidak lagi pilih-pilih dalam melakukan upaya penyelamatan pekerja Indonesia 

di luar negeri, karena evakuasi negara kepada setiap warga negaranya wajib dilakukan.Hal ini menjadi 

bukti bahwa negara tidak membeda-bedakan para pekerja yang berangkat secara resmi atau 

tidak."Sepanjang pekerja merupakan warga negara Indonesia, hukum tertinggi adalah keselamatan 

warga negara," kata Benny.Menurut Benny, kolaborasi lintas kementerian/lembaga dalam menangani 

peristiwa ini sangat bagus. Selama di luar negeri, Kementerian Luar Negeri bertanggung jawab 

melindungi PMI melalui perwakilan Indonesia di luar negeri, yakni Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal 

Republik Indonesia.Setelah PMI yang diselamatkan tiba di Indonesia, perlindungan warga negara menjadi 

tanggung jawab BP2MI dan kementerian lainnya.Benny mengatakan, PMI yang sudah tiba di Indonesia 

pada Jumat (5/8) malam sebanyak 12 orang."Sore atau malam ini kemungkinan sekitar 14 orang lagi 

kembali diberangkatkan KBRI Phnom Penh dari Kamboja," katanya.Terkait antisipasi modus pekerjaan 

ilegal ini, KBRI Phnom Penh mengimbau kepada para calon tenaga migran dan WNI yang ingin bekerja di 

Kamboja untuk terlebih dahulu melakukan pengecekan keabsahan berbagai perusahaan yang membuka 

lowongan pekerjaan tersebut.Pengecekan dilakukan ke BP2MI, Kementerian Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi, Kedutaan Besar Kerajaan Kamboja di Indonesia serta KBRI Phnom Penh, terutama terkait 

lokasi dan informasi lowongan pekerjaan yang ditawarkan.Selain itu, KBRI Phnom Penh juga mengimbau 

untuk membaca dan memahami kontrak kerja secara teliti sebelum menerima pekerjaan dan berangkat 

ke Kamboja.Bagi para pekerja migran atau WNI yang telah sampai di Kamboja agar dapat melakukan 

lapor diri melalui portal https://peduliwni.kemlu.go.id/. Dengan melakukan lapor diri akan membuat 

pelayanan dan pelindungan kepada WNI yang berada di luar negeri menjadi lebih optimal.Selain itu untuk 

penanganan korban perdagangan orang nantinya ada 24 Kementerian/Lembaga yang terlibat, termasuk 

BP2MI yang berada pada urutan 23 dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang 

Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). (ANT) 
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Title Komisi IX DPR RI Kunker Reses V ke Kepulauan Riau Author _noname 

Media Mj News Reporter  

Date 09 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.mjnews.id/2022/08/komisi-ix-dpr-ri-kunker-reses-v-ke.html 

Summary - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, 

Adi Prihantara menerima Kunjungan Kerja Komisi IX DPR-RI yang membidangi Kesehatan, 

Ketenagakerjaan dan Kependudukan di Graha Kepri Lt. Sekda Adi Prihantara dalam 

sambutan pembukanya menyampaikan terimakasih atas kehadiran rombongan Komisi IX 

DPR-RI beserta mitra atas kunjungan kerjanya ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan 

harapan kunjungan yang dilakukan pada hari ini akan memberikan manfaat bagi kemajuan 

bagi pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. "Selamat datang di Kepulauan Riau, semoga 

kehadiran Komisi IX DPR-RI membawa perubahan yang siginifikan bagi pembangunan," 

ucapnya. Kepada rombongan Komisi IX DPR-RI, Sekda Adi juga secara singkat menjelaskan 

geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari 96 persen lautan dan hanya menyisakan 

4 persen daratan. 

 

 

 

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Adi Prihantara 

menerima Kunjungan Kerja Komisi IX DPR-RI yang membidangi Kesehatan, Ketenagakerjaan dan 

Kependudukan di Graha Kepri Lt. V, Batam, Senin (08/08/2022).Sekda Adi Prihantara dalam sambutan 

pembukanya menyampaikan terimakasih atas kehadiran rombongan Komisi IX DPR-RI beserta mitra atas 

kunjungan kerjanya ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan harapan kunjungan yang dilakukan pada 

hari ini akan memberikan manfaat bagi kemajuan bagi pembangunan di Provinsi Kepulauan 

Riau."Selamat datang di Kepulauan Riau, semoga kehadiran Komisi IX DPR-RI membawa perubahan yang 

siginifikan bagi pembangunan," ucapnya.Kepada rombongan Komisi IX DPR-RI, Sekda Adi juga secara 

singkat menjelaskan geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari 96 persen lautan dan hanya 

menyisakan 4 persen daratan.Provinsi Kepulauan Riau, terdiri dari 2 Kota yaitu Kota Tanjungpinang dan 

Batam serta 5 Kabupaten diantaranya Bintan, Karimun, Lingga, Natuna dan Anambas. Adapun untuk 7 

Kabupaten/Kota dimaksud pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki fokus perhatian dan 

pengembangan yang berbeda disesuaikan dengan karakteristik dan keunggulaan daerah masing-

masing."Kota Tanjungpinang ditujukan sebagai pusat pengembangan pemerintahan, pendidikan, dan 
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wisata budaya melayu. Kemudian Kabupaten Bintan pengembangannya ditujukan sebagai daerah pusat 

pawisata internasional, Industri maintenance overhaul serta industri pengolahan makanan," 

jelasnya.Sekda Adi menjelaskan, Kota Batam difokuskan sebagai pusat pengembangan hubungan 

domestik dan internasional, pariwisata, industri kedirgantraan, industri digital dan kreatif. Kemudian 

Kabupaten Karimun dikembangkan sebagai pusat industriu maritim dan perikanan."Untuk wilayah 

Natuna dan Anambas dikembangkan sebagai sentra perikanan dan pusat pariwisata sedangkan 

Kabupaten Lingga sebagai pusat pertanian, perkebunan, peternakan dan wisata," tutupnya.Sementara 

itu Ketua Tim Kunker Komisi IX DPR-RI Felly Estelita Runtuwene mengatakan tujuan kunjungan kerja kali 

ini adalah dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat dengan dasar kerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dimana Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai 

dengan pasal 20 (a) UUD 1945 diamanatkan untuk memperjuangkan dan menyerap aspirasi daerah sesusi 

dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara."Pada masa reses ke V masa sidang 

tahun 2021/2022 ini, Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke 3 Provinsi, Provinsi Kepulauan Riau, 

Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Papua,"ungkapnya.Adapun menurutnya, kunjungan kerja Komisi 

IX DPR-RI ke Provinsi Kepulauan Riau bertujuan untuk antara lain yaitu pertama, menggali informasi 

realisasi program yang dibiayai oleh APBN. Kedua, memetakan permasalahan masyarakat dan 

memonitor pelaksanaan kegiatan Kementerian dan Lembaga Mitra Komisi IX DPR RI di Provinsi 

Kepulauan RiauSelain itu juga yang ketiga yaitu, mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat 

Kepulauan Riau terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan 

dengan bidang tugas komisi IX DPR RI serta yang terakhir melakukan evaluasi terhadap program kegiatan 

yang dilaksanakan pada masing-masing mitra diantaranya Kementerian Kesehatan, Kementarian 

Ketenagakerjaan, Badan POM, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), BPJS 

Kesehatan, BPJS Ketanagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)."Harapan 

kami, masukan dan temuan yang didapatkan dalam kunjungan kerja ini dapat menjadi rekomendasi 

Komisi IX DPR RI kepada Pemerintah untuk perbaikan dan penyempurnaan program dan kegiatan di masa 

yang akan datang," jelasnya.Turut hadir pada kesempatan ini 22 anggota Tim Komisi IX DPR RI, Dirjen 

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemenaker RI Haiyani 

Rumondang, Direktor Bina Kelembagaan dan Keselamatan Kerja Kemenaker RI Hery Susanto, Direktur 

Bina Mediator hubungan Industrial Adriani, Staf Ahli Bidang Ekonomi Kementerian Kesehatan RI Slamet, 

Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau M. Bisri dan 

Kadisnaker Provinsi Kepulauan Riau Mangara Simarmata. 
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Title SAH Minta Jangan Ada Lagi Keberangkatan PMI ke Luar Negeri 

yang Tidak Prosedural - BERITAJAMBI.CO 

Author Parama Ghaly 

Media Beritajambi.co Reporter  

Date 09 August 2022 Tone Negative 

Link http://beritajambi.co/read/2022/08/09/15777/sah-minta-jangan-ada-lagi-keberangkatan-

pmi-ke-luar-negeri-yang-tidak-prosedural 

Summary Provinsi Jambi menyumbang Pekerja Migran Indonesia (PMI) cukup besar. H. A.R. Sutan Adil 

Hendra, MM kepada mitra kerjanya Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) 

di Jambi (8/8) kemarin. Dikatakan Bapak Beasiswa Jambi ini, penguatan perlindungan PMI 

harus ditekankan pada proses sebelum penempatan CPMI melalui peningkatan peran desa, 

yang juga telah bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam pembentukan 

Desa Migran Produktif (Desmigratif). Namun mereka perlu diedukasi. 

 

 

 

 Provinsi Jambi menyumbang Pekerja Migran Indonesia (PMI) cukup besar. Namun mereka perlu 

diedukasi. Agar tidak ada lagi PMI yang berangkat secara non prosedural.Harapan tersebut disampaikan 

Anggota Komisi IX DPR RI Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM kepada mitra kerjanya Badan Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Jambi (8/8) kemarin.Untuk menghindari keberangkatan PMI non 

Prosedural ini, Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini berharap para calon pekerja migran di Indonesia 

teredukasi menjadi PMI melalui prosedur yang seharusnya. Dan nantinya dapat mengelola keuangannya 

secara berkelanjutan. Sehingga pengaruh yang diberikan PMI dengan remitennya, dapat menjadi 

penggerak bagi perekonomian daerah ke arah yang lebih baik.Dikatakan Bapak Beasiswa Jambi ini, 

penguatan perlindungan PMI harus ditekankan pada proses sebelum penempatan CPMI melalui 

peningkatan peran desa, yang juga telah bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam 

pembentukan Desa Migran Produktif (Desmigratif)."PMI yang ada di luar negeri berjumlah kurang lebih 

9 juta orang. Sekitar 4,3 juta melalui jalur resmi yang tercatat negara. Sementara sebagian kecil dari 4,7 

juta melalui jalur mandiri. Dan sisanya berangkat secara tidak prosedural atau ilegal, ini yang harus kita 

kejar jangan mereka berangkat secara tak prosedural, " pungkasnya. (*) 
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Title Terungkap! Penyebab Bantuan Subsidi Gaji BPJS Ketenagakerjaan 

Tak Cair Lagi 

Author _noname 

Media Tribun News Pontianak Reporter  

Date 09 August 2022 Tone Negative 

Link http://pontianak.tribunnews.com/2022/08/09/terungkap-penyebab-bantuan-subsidi-gaji-

bpjs-ketenagakerjaan-tak-cair-lagi 

Summary Kabar terbaru soal Bantuan Subsidi Gaji BPJS Ketenagakerjaan yang tak kunjung cair hingga 

saat ini. Pencairan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 tersebut dinanti-nantikan para 

pekerja karena janji pemerintah yang akan mencairkan kembali Bantuan Subsidi Gaji BPJS 

Ketenagakerjaan itu. Janji pemerintah sebelumnya terkait Subsidi Gaji akan melakukan 

pencairan BSU 2022 sejak Lebaran Idul Fitri 2022. Nasib Bantuan Subsidi Gaji senilai Rp 1 juta 

yang diberikan kepada para pekerja dengan Gaji bawah Rp 3,5 juta hingga saat masih 

digantung pemerintah. 

 

 

 

Kabar terbaru soal Bantuan Subsidi Gaji BPJS Ketenagakerjaan yang tak kunjung cair hingga saat 

ini.Pencairan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 tersebut dinanti-nantikan para pekerja karena janji 

pemerintah yang akan mencairkan kembali Bantuan Subsidi Gaji BPJS Ketenagakerjaan itu.Janji 

pemerintah sebelumnya terkait Subsidi Gaji akan melakukan pencairan BSU 2022 sejak Lebaran Idul Fitri 

2022.Nasib Bantuan Subsidi Gaji senilai Rp 1 juta yang diberikan kepada para pekerja dengan Gaji bawah 

Rp 3,5 juta hingga saat masih digantung pemerintah.Terbaru pemerintah melalui Staf Khusus Menteri 

Ketenagakerjaan Dita Indah Sari perkembangan terbaru soal pencairan Subsidi Gaji Rp 1 Juta.Ia 

mengatakan penyaluran kembali program Subsidi Gaji masih menunggu kepastian serta arahan dari 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani."Kementerian Ketenagakerjaan 

dengan BPJS Ketenagakerjaan sudah siap semuanya sampai data kalau memang program ini berjalan," 

katanya dikutip dari Kompas. com baru-baru ini.Namun lanjutnya, pencairan baru bisa dilakukan apabila 

ada perintah dari Presiden Jokowi."Tapi kami juga menunggu arahan dari Pak Presiden dan Menteri 

Keuangan," jelasnya.Namun, dia juga tidak dapat memastikan kapan program subsidi upah yang sempat 

dilontarkan ini disalurkan.Meski sektor ketenagakerjaan mulai pulih, tetapi menurut Dita masih ada 

sejumlah pekerja yang masih terdampak akibat pandemi."Kami masih belum tahu kapan disalurkannya. 

Tetapi kami berharap BSU ini tetap bisa berlanjut karena masih banyak pekerja yang belum pulih 
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seutuhnya," ucapnya.Sektor Ketenegakaerjaan Mulai PulihMenaker Ida Fauziyah mengatakan, ada enam 

hal yang membuktikan kondisi sektor ketenegakaerjaan mulai pulih.1. Pertumbuhan ekonomi pada 

triwulan I 2022 mencapai 5,01 persen.Sumber pertumbuhan tertinggi terdapat pada sektor industri yaitu 

sebesar 1,06 persen.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat dari 68,08 persen pada tahun 

2021, menjadi 69,06 persen pada tahun ini.3. Tingkat pengangguran terbuka menurun dari 6,26 persen 

pada Februari 2021, menjadi 5,83 persen pada Februari 2022.Dalam konteks ini, jumlah pengangguran 

karena Covid-19 menurun dari 1,62 juta orang menjadi 0,96 juta orang pada periode yang sama.Selain 

itu, jumlah penduduk yang berstatus sementara tidak bekerja karena Covid-19 menurun dari 1,11 juta 

orang pada tahun 2021, menjadi 0,58 juta orang pada 2022.4. Jumlah penduduk bekerja bertambah 4,55 

juta orang dalam kurun waktu satu tahun terakhir dari 131,06 juta orang pada tahun 2021 menjadi 135,61 

juta orang pada tahun 2022.5. Rata-rata upah buruh di Indonesia mengalami peningkatan dari Rp 

2.860.630 pada tahun 2021, menjadi Rp 2.892.537 pada 2022.6. Jumlah kepesertaan aktif BPJS 

Ketenagakerjaan dapat terus dijaga peningkatannya selama masa pandemi dari 29,98 juta orang pada 

tahun 2020 menjadi 32,30 juta orang pada Mei 2022. 
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Title Kepri Jadi Destinasi Kunker Reses V Masa Sidang 

2021/2022 Komisi IX DPR RI 

Author Published Menit Ago On 

Agustus 

Media Kabar Batam Reporter  

Date 09 August 2022 Tone Neutral 

Link http://kabarbatam.com/kepri-jadi-destinasi-kunker-reses-v-masa-sidang-2021-2022-

komisi-ix-dpr-ri 

Summary "Pada masa reses ke V masa sidang tahun 2021/2022 ini, Komisi IX DPR RI melakukan 

kunjungan kerja ke 3 Provinsi, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat dan 

Provinsi Papua,"ungkapnya. 

 

 

 

Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Adi Prihantara menerima Kunjungan Kerja Komisi IX DPR-RI 

yang membidangi Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kependudukan di Graha Kepri Lt. V, Batam, Senin 

(08/08).Batam, Kabarbatam. com - Gubernur Kepulauan Riau yang diwakili oleh Sekretaris Daerah 

Provinsi Kepulauan Riau Adi Prihantara menerima Kunjungan Kerja Komisi IX DPR-RI yang membidangi 

Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kependudukan di Graha Kepri Lt. V, Batam, Senin (08/08).Sekda Adi 

Prihantara dalam sambutan pembukanya menyampaikan terimakasih atas kehadiran rombongan Komisi 

IX DPR-RI beserta mitra atas kunjungan kerjanya ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan harapan 

kunjungan yang dilakukan pada hari ini akan memberikan manfaat bagi kemajuan bagi pembangunan di 

Provinsi Kepulauan Riau. "Selamat datang di Kepulauan Riau, semoga kehadiran Komisi IX DPR-RI 

membawa perubahan yang siginifikan bagi pembangunan," ucapnya. Kepada rombongan Komisi IX DPR-

RI, Sekda Adi juga secara singkat menjelaskan geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari 96 

persen lautan dan hanya menyisakan 4 persen daratan. Provinsi Kepulauan Riau, terdiri dari 2 Kota yaitu 

Kota Tanjungpinang dan Batam serta 5 Kabupaten diantaranya Bintan, Karimun, Lingga, Natuna dan 

Anambas. Adapun untuk 7 Kabupaten/Kota dimaksud pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki 

fokus perhatian dan pengembangan yang berbeda disesuaikan dengan karakteristik dan keunggulaan 

daerah masing-masing. "Kota Tanjungpinang ditujukan sebagai pusat pengembangan pemerintahan, 

pendidikan, dan wisata budaya melayu. Kemudian Kabupaten Bintan pengembangannya ditujukan 

sebagai daerah pusat pawisata internasional, Industri maintenance overhaul serta industri pengolahan 

makanan," jelasnya. Sekda Adi menjelaskan, Kota Batam difokuskan sebagai pusat pengembangan 

hubungan domestik dan internasional, pariwisata, industri kedirgantraan, industri digital dan kreatif. 
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Kemudian Kabupaten Karimun dikembangkan sebagai pusat industriu maritim dan perikanan. "Untuk 

wilayah Natuna dan Anambas dikembangkan sebagai sentra perikanan dan pusat pariwisata sedangkan 

Kabupaten Lingga sebagai pusat pertanian, perkebunan, peternakan dan wisata," tutupnya. Sementara 

itu Ketua Tim Kunker Komisi IX DPR-RI Felly Estelita Runtuwene mengatakan tujuan kunjungan kerja kali 

ini adalah dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat dengan dasar kerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dimana Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai 

dengan pasal 20 (a) UUD 1945 diamanatkan untuk memperjuangkan dan menyerap aspirasi daerah sesusi 

dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. "Pada masa reses ke V masa 

sidang tahun 2021/2022 ini, Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke 3 Provinsi, Provinsi 

Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Papua,"ungkapnya. Adapun menurutnya, 

kunjungan kerja Komisi IX DPR-RI ke Provinsi Kepulauan Riau bertujuan untuk antara lain yaitu pertama, 

menggali informasi realisasi program yang dibiayai oleh APBN. Kedua, memetakan permasalahan 

masyarakat dan memonitor pelaksanaan kegiatan Kementerian dan Lembaga Mitra Komisi IX DPR RI di 

Provinsi Kepulauan Riau Selain itu juga yang ketiga yaitu, mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat 

Kepulauan Riau terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan 

dengan bidang tugas komisi IX DPR RI serta yang terakhir melakukan evaluasi terhadap program kegiatan 

yang dilaksanakan pada masing-masing mitra diantaranya Kementerian Kesehatan, Kementarian 

Ketenagakerjaan, Badan POM, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), BPJS 

Kesehatan, BPJS Ketanagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). "Harapan 

kami, masukan dan temuan yang didapatkan dalam kunjungan kerja ini dapat menjadi rekomendasi 

Komisi IX DPR RI kepada Pemerintah untuk perbaikan dan penyempurnaan program dan kegiatan di masa 

yang akan datang," jelasnya. Turut hadir pada kesempatan ini 22 anggota Tim Komisi IX DPR RI, Dirjen 

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemenaker RI Haiyani 

Rumondang, Direktor Bina Kelembagaan dan Keselamatan Kerja Kemenaker RI Hery Susanto, Direktur 

Bina Mediator hubungan Industrial Adriani, Staf Ahli Bidang Ekonomi Kementerian Kesehatan RI Slamet, 

Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau M. Bisri dan 

Kadisnaker Provinsi Kepulauan Riau Mangara Simarmata. 
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Title Kepri Jadi Destinasi Kunker Reses V Masa Sidang 2021 - 2022 

Komisi IX DPR RI 

Author _noname 

Media Bualbual.com Reporter  

Date 09 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.bualbual.com/2022/08/09/kepri-jadi-destinasi-kunker-reses-v-masa-sidang-

2021--2022-komisi-ix-dpr-ri 

Summary Gubernur Kepulauan Riau yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Adi 

Prihantara menerima Kunjungan Kerja Komisi IX DPR-RI yang membidangi Kesehatan, 

Ketenagakerjaan dan Kependudukan di Graha Kepri Lt V, Batam, Senin (08/08). 

 

 

 

Gubernur Kepulauan Riau yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Adi Prihantara 

menerima Kunjungan Kerja Komisi IX DPR-RI yang membidangi Kesehatan, Ketenagakerjaan dan 

Kependudukan di Graha Kepri Lt V, Batam, Senin (08/08).Sekda Adi Prihantara dalam sambutan 

pembukanya menyampaikan terimakasih atas kehadiran rombongan Komisi IX DPR-RI beserta mitra atas 

kunjungan kerjanya ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan harapan kunjungan yang dilakukan pada 

hari ini akan memberikan manfaat bagi kemajuan bagi pembangunan di Provinsi Kepulauan 

Riau."Selamat datang di Kepulauan Riau, semoga kehadiran Komisi IX DPR-RI membawa perubahan yang 

siginifikan bagi pembangunan," ucapnya.Kepada rombongan Komisi IX DPR-RI, Sekda Adi juga secara 

singkat menjelaskan geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari 96 persen lautan dan hanya 

menyisakan 4 persen daratan.Provinsi Kepulauan Riau, terdiri dari 2 Kota yaitu Kota Tanjungpinang dan 

Batam serta 5 Kabupaten diantaranya Bintan, Karimun, Lingga, Natuna dan Anambas. Adapun untuk 7 

Kabupaten/Kota dimaksud pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki fokus perhatian dan 

pengembangan yang berbeda disesuaikan dengan karakteristik dan keunggulaan daerah masing-

masing."Kota Tanjungpinang ditujukan sebagai pusat pengembangan pemerintahan, pendidikan, dan 

wisata budaya melayu. Kemudian Kabupaten Bintan pengembangannya ditujukan sebagai daerah pusat 

pawisata internasional, Industri maintenance overhaul serta industri pengolahan makanan," 

jelasnya.Sekda Adi menjelaskan, Kota Batam difokuskan sebagai pusat pengembangan hubungan 

domestik dan internasional, pariwisata, industri kedirgantraan, industri digital dan kreatif. Kemudian 

Kabupaten Karimun dikembangkan sebagai pusat industriu maritim dan perikanan."Untuk wilayah 

Natuna dan Anambas dikembangkan sebagai sentra perikanan dan pusat pariwisata sedangkan 



 

179 

 

Kabupaten Lingga sebagai pusat pertanian, perkebunan, peternakan dan wisata," tutupnya.Sementara 

itu Ketua Tim Kunker Komisi IX DPR-RI Felly Estelita Runtuwene mengatakan tujuan kunjungan kerja kali 

ini adalah dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat dengan dasar kerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dimana Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai 

dengan pasal 20 (a) UUD 1945 diamanatkan untuk memperjuangkan dan menyerap aspirasi daerah 

sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara."Pada masa reses ke V masa 

sidang tahun 2021/2022 ini, Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke 3 Provinsi, Provinsi 

Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Papua,"ungkapnya.Adapun menurutnya, 

kunjungan kerja Komisi IX DPR-RI ke Provinsi Kepulauan Riau bertujuan untuk antara lain yaitu pertama, 

menggali informasi realisasi program yang dibiayai oleh APBN. Kedua, memetakan permasalahan 

masyarakat dan memonitor pelaksanaan kegiatan Kementerian dan Lembaga Mitra Komisi IX DPR RI di 

Provinsi Kepulauan Riau.Selain itu juga yang ketiga yaitu, mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat 

Kepulauan Riau terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan 

dengan bidang tugas komisi IX DPR RI serta yang terakhir melakukan evaluasi terhadap program kegiatan 

yang dilaksanakan pada masing-masing mitra diantaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian 

Ketenagakerjaan, Badan POM, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), BPJS 

Kesehatan, BPJS Ketanagakerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)."Harapan 

kami, masukan dan temuan yang didapatkan dalam kunjungan kerja ini dapat menjadi rekomendasi 

Komisi IX DPR RI kepada Pemerintah untuk perbaikan dan penyempurnaan program dan kegiatan di masa 

yang akan datang," jelasnya.Turut hadir pada kesempatan ini 22 anggota Tim Komisi IX DPR RI, Dirjen 

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemenaker RI Haiyani 

Rumondang, Direktor Bina Kelembagaan dan Keselamatan Kerja Kemenaker RI Hery Susanto, Direktur 

Bina Mediator hubungan Industrial Adriani, Staf Ahli Bidang Ekonomi Kementerian Kesehatan RI Slamet, 

Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau M. Bisri dan 

Kadisnaker Provinsi Kepulauan Riau Mangara Simarmata. 
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Title Kepri Jadi Destinasi Kunker Reses V Masa Sidang 2021/2022 

Komisi IX DPR RI 

Author Saputra Tpi 

Media Kata Siber Reporter  

Date 09 August 2022 Tone Neutral 

Link http://katasiber.id/2022/08/09/kepri-jadi-destinasi-kunker-reses-v-masa-sidang-2021-

2022-komisi-ix-dpr-ri 

Summary "Pada masa reses ke V masa sidang tahun 2021/2022 ini, Komisi IX DPR RI melakukan 

kunjungan kerja ke 3 Provinsi, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat dan 

Provinsi Papua,"ungkapnya. KEPRI- Gubernur Kepulauan Riau yang diwakili oleh Sekretaris 

Daerah Provinsi Kepulauan Riau Adi Prihantara menerima Kunjungan Kerja Komisi IX DPR-RI 

yang membidangi Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kependudukan di Graha Kepri Lt. 

Sementara itu, Ketua Tim Kunker Komisi IX DPR-RI Felly Estelita Runtuwene mengatakan 

tujuan kunjungan kerja kali ini adalah dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat dengan 

dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan 

perwakilan dimana Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai dengan pasal 20 (a) UUD 1945 

diamanatkan untuk memperjuangkan dan menyerap aspirasi daerah sesusi dengan tuntutan 

perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekda Adi Prihantara dalam sambutan 

pembukanya menyampaikan terimakasih atas kehadiran rombongan Komisi IX DPR-RI 

beserta mitra atas kunjungan kerjanya ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan harapan 

kunjungan yang dilakukan pada hari ini akan memberikan manfaat bagi kemajuan bagi 

pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. 

 

 

 

KEPRI - Gubernur Kepulauan Riau yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Adi 

Prihantara menerima Kunjungan Kerja Komisi IX DPR-RI yang membidangi Kesehatan, Ketenagakerjaan 

dan Kependudukan di Graha Kepri Lt. V, Batam, Senin (08/08).Sekda Adi Prihantara dalam sambutan 

pembukanya menyampaikan terimakasih atas kehadiran rombongan Komisi IX DPR-RI beserta mitra atas 

kunjungan kerjanya ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan harapan kunjungan yang dilakukan pada 

hari ini akan memberikan manfaat bagi kemajuan bagi pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. 

"Selamat datang di Kepulauan Riau, semoga kehadiran Komisi IX DPR-RI membawa perubahan yang 

siginifikan bagi pembangunan," ucapnya. Kepada rombongan Komisi IX DPR-RI, Sekda Adi juga secara 
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singkat menjelaskan geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari 96 persen lautan dan hanya 

menyisakan 4 persen daratan. Provinsi Kepulauan Riau, terdiri dari 2 Kota yaitu Kota Tanjungpinang dan 

Batam serta 5 Kabupaten diantaranya Bintan, Karimun, Lingga, Natuna dan Anambas. Adapun untuk 7 

Kabupaten/Kota dimaksud pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki fokus perhatian dan 

pengembangan yang berbeda disesuaikan dengan karakteristik dan keunggulaan daerah masing-masing. 

"Kota Tanjungpinang ditujukan sebagai pusat pengembangan pemerintahan, pendidikan, dan wisata 

budaya melayu. Kemudian Kabupaten Bintan pengembangannya ditujukan sebagai daerah pusat 

pawisata internasional, Industri maintenance overhaul serta industri pengolahan makanan," jelasnya. 

Sekda Adi menjelaskan, Kota Batam difokuskan sebagai pusat pengembangan hubungan domestik dan 

internasional, pariwisata, industri kedirgantraan, industri digital dan kreatif. Kemudian Kabupaten 

Karimun dikembangkan sebagai pusat industriu maritim dan perikanan. "Untuk wilayah Natuna dan 

Anambas dikembangkan sebagai sentra perikanan dan pusat pariwisata sedangkan Kabupaten Lingga 

sebagai pusat pertanian, perkebunan, peternakan dan wisata," tutupnya. Sementara itu, Ketua Tim 

Kunker Komisi IX DPR-RI Felly Estelita Runtuwene mengatakan tujuan kunjungan kerja kali ini adalah 

dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat dengan dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dimana Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai dengan 

pasal 20 (a) UUD 1945 diamanatkan untuk memperjuangkan dan menyerap aspirasi daerah sesusi dengan 

tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. "Pada masa reses ke V masa sidang tahun 

2021/2022 ini, Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke 3 Provinsi, Provinsi Kepulauan Riau, 

Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Papua,"ungkapnya. Adapun menurutnya, kunjungan kerja Komisi 

IX DPR-RI ke Provinsi Kepulauan Riau bertujuan untuk antara lain yaitu pertama, menggali informasi 

realisasi program yang dibiayai oleh APBN. Kedua, memetakan permasalahan masyarakat dan 

memonitor pelaksanaan kegiatan Kementerian dan Lembaga Mitra Komisi IX DPR RI di Provinsi 

Kepulauan Riau Selain itu juga yang ketiga yaitu, mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat 

Kepulauan Riau terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan 

dengan bidang tugas komisi IX DPR RI serta yang terakhir melakukan evaluasi terhadap program kegiatan 

yang dilaksanakan pada masing-masing mitra diantaranya Kementerian Kesehatan, Kementarian 

Ketenagakerjaan, Badan POM. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), BPJS 

Kesehatan, BPJS Ketanagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). "Harapan 

kami, masukan dan temuan yang didapatkan dalam kunjungan kerja ini dapat menjadi rekomendasi 

Komisi IX DPR RI kepada Pemerintah untuk perbaikan dan penyempurnaan program dan kegiatan di masa 

yang akan datang," jelasnya. Turut hadir pada kesempatan ini 22 anggota Tim Komisi IX DPR RI, Dirjen 

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemenaker RI Haiyani 

Rumondang, Direktor Bina Kelembagaan dan Keselamatan Kerja Kemenaker RI Hery Susanto, Direktur 

Bina Mediator hubungan Industrial Adriani. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kementerian Kesehatan RI Slamet, 

Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau M. Bisri dan 

Kadisnaker Provinsi Kepulauan Riau Mangara Simarmata. 
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Title BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 Juta Cair 

Sebelum 17 Agustus? Klik 2 Link Ini 

Author _noname 

Media Ayo Surabaya Reporter  

Date 09 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784093201/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-

ketenagakerjaan-2022-rp1-juta-cair-sebelum-17-agustus-klik-2-link-ini 

Summary BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta cair sebelum 17 Agustus? 

Namun bantuan subsidi upah atau BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 

juta blm juga cair. Lantas kapan BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta 

cair? Informasi sebelumnya menyebutkan BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 

2022 Rp1 juta bakal cair April sebelum lebaran Idul Fitri, kenyataannya hingga masuk minggu 

kedua Agustus, belum ada kabar lanjutan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). 

 

 

 

BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta cair sebelum 17 Agustus? Simak informasi 

lengkapnya dalam artikel ini.Hari Kemerdekaan HUT RI ke-77 pada 17 Agustus nanti sudah tinggal 

menghitung hari. Namun bantuan subsidi upah atau BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 

Rp1 juta blm juga cair.Lantas kapan BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta cair? 

Apakah sebelum 17 Agustus 2022?Penantian para pekerja tak kunjung usai. Informasi sebelumnya 

menyebutkan BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta bakal cair April sebelum 

lebaran Idul Fitri, kenyataannya hingga masuk minggu kedua Agustus, belum ada kabar lanjutan dari 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).Spekulasi menyebutkan, BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta bakal cair sebelum 17 Agustus nanti atau dalam bulan Agustus.Spekulasi 

ini mencuat berdasarkan pencairan dana tahun lalu. Pada 2021, bantuan langsung tunai subsidi gaji cair 

pada Agustus hingga Desember 2021.Pencairan dilakukan secara bertahap. Lantas, apakah BSU BLT 

subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta kali ini juga akan cair Agustus, sebelum atau sesudah 

17 Agustus? 
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Title Sekjen Kemnaker: Jabatan Fungsional Miliki Peran Strategis 

Birokrasi Pemerintahan 

Author _noname 

Media Bisnistoday.co.id Reporter  
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Link http://bisnistoday.co.id/sekjen-kemnaker-jabatan-fungsional-miliki-peran-strategis-

birokrasi-pemerintahan 

Summary Anwar Sanusi dalam sambutannya mengatakan, Jabatan Fungsional memiliki peran yang 

strategis dalam birokrasi pemerintahan. "Peran Jabatan Fungsional ini sangat penting, 

tatanan birokrasi harus didasarkan struktur yang kaya fungsi, jadi saudara semua merupakan 

bagian penting agar SDM Aparatur dapat menjadi profesional," katanya. Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, melantik 294 Pejabat Fungsional yang terdiri 

dari 64 Arsiparis, 3 Analis Kepegawaian, 3 Assesor SDM Aparatur 165 Instruktur, 22 

Pengantar Kerja, 1 Pengawas Ketenagakerjaan, 2 Penguji K3, dan 34 Pranata Komputer, di 

Ruang Tridharma Kemnaker Jakarta, Senin (8/8). Pelantikan ini dilakukan secara hybrid 

diikuti 56 orang yang hadir langsung dan 238 orang hadir virtual. 

 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, melantik 294 Pejabat Fungsional yang 

terdiri dari 64 Arsiparis, 3 Analis Kepegawaian, 3 Assesor SDM Aparatur 165 Instruktur, 22 Pengantar 

Kerja, 1 Pengawas Ketenagakerjaan, 2 Penguji K3, dan 34 Pranata Komputer, di Ruang Tridharma 

Kemnaker Jakarta, Senin (8/8). Pelantikan ini dilakukan secara hybrid diikuti 56 orang yang hadir langsung 

dan 238 orang hadir virtual.Anwar Sanusi dalam sambutannya mengatakan, Jabatan Fungsional memiliki 

peran yang strategis dalam birokrasi pemerintahan. Adanya perubahan dalam birokrasi pemerintahan 

yang minim struktur kaya fungsi menunjukkan bahwa orientasi kerja PNS ditekankan kepada 

profesionalisme dan kemandirian, serta tetap bekerja sama untuk kemajuan organisasi."Peran Jabatan 

Fungsional ini sangat penting, tatanan birokrasi harus didasarkan struktur yang kaya fungsi, jadi saudara 

semua merupakan bagian penting agar SDM Aparatur dapat menjadi profesional," katanya.Anwar 

menyebut, hal yang membedakan antara Jabatan Struktural dan Fungsional adalah bagaimana seseorang 

tersebut memiliki otonomi yang tinggi dalam menentukan nasib mereka. "Naik tidaknya saudara dilihat 

dari ketekunan untuk meningkatkan kompetensi saudara, yang nantinya diakui dalam jenjang jabatan 

itu," ucapnya.Anwar mengharapkan dengan dilantiknya Pejabat Fungsional ini akan semakin banyak 

inovasi dan program kegiatan untuk mendukung produktivitas dan kinerja pegawai Kementerian 

Ketenagakerjaan."Untuk itu, saya tekankan agar saudara segera menyesuaikan diri dengan tugas baru 

saudara. Jangan sungkan belajar dari rekan kerja yang lebih berpengalaman dalam bidang tersebut," 

ujarnya./ 

  



 

184 

 

Title Kepri Jadi Destinasi Kunker Reses V Masa Sidang 2021/2022 

Komisi IX DPR RI 

Author Penulis Admin - 

Media Onlinekoe Reporter  

Date 09 August 2022 Tone Neutral 

Link http://onlinekoe.com/kepri-jadi-destinasi-kunker-reses-v-masa-sidang-2021-2022-komisi-

ix-dpr-ri 

Summary "Pada masa reses ke V masa sidang tahun 2021/2022 ini, Komisi IX DPR RI melakukan 

kunjungan kerja ke 3 Provinsi, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat dan 

Provinsi Papua,"ungkapnya. Gubernur Kepulauan Riau yang diwakili oleh Sekretaris Daerah 

Provinsi Kepulauan Riau Adi Prihantara menerima Kunjungan Kerja Komisi IX DPR-RI yang 

membidangi Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kependudukan di Graha Kepri Lt. Sementara 

itu Ketua Tim Kunker Komisi IX DPR-RI Felly Estelita Runtuwene mengatakan tujuan 

kunjungan kerja kali ini adalah dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat dengan dasar 

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 

dimana Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai dengan pasal 20 (a) UUD 1945 diamanatkan untuk 

memperjuangkan dan menyerap aspirasi daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekda Adi Prihantara dalam sambutan pembukanya 

menyampaikan terimakasih atas kehadiran rombongan Komisi IX DPR-RI beserta mitra atas 

kunjungan kerjanya ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan harapan kunjungan yang 

dilakukan pada hari ini akan memberikan manfaat bagi kemajuan bagi pembangunan di 

Provinsi Kepulauan Riau. 

 

 

 

 Gubernur Kepulauan Riau yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Adi Prihantara 

menerima Kunjungan Kerja Komisi IX DPR-RI yang membidangi Kesehatan, Ketenagakerjaan dan 

Kependudukan di Graha Kepri Lt. V, Batam, Senin (08/08). Sekda Adi Prihantara dalam sambutan 

pembukanya menyampaikan terimakasih atas kehadiran rombongan Komisi IX DPR-RI beserta mitra atas 

kunjungan kerjanya ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan harapan kunjungan yang dilakukan pada 

hari ini akan memberikan manfaat bagi kemajuan bagi pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. 

"Selamat datang di Kepulauan Riau, semoga kehadiran Komisi IX DPR-RI membawa perubahan yang 

siginifikan bagi pembangunan," ucapnya. Kepada rombongan Komisi IX DPR-RI, Sekda Adi juga secara 
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singkat menjelaskan geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari 96 persen lautan dan hanya 

menyisakan 4 persen daratan. Provinsi Kepulauan Riau, terdiri dari 2 Kota yaitu Kota Tanjungpinang dan 

Batam serta 5 Kabupaten diantaranya Bintan, Karimun, Lingga, Natuna dan Anambas. Adapun untuk 7 

Kabupaten/Kota dimaksud pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki fokus perhatian dan 

pengembangan yang berbeda disesuaikan dengan karakteristik dan keunggulan daerah masing-masing. 

"Kota Tanjungpinang ditujukan sebagai pusat pengembangan pemerintahan, pendidikan, dan wisata 

budaya melayu. Kemudian Kabupaten Bintan pengembangannya ditujukan sebagai daerah pusat 

pariwisata internasional, Industri maintenance overhaul serta industri pengolahan makanan," jelasnya. 

Sekda Adi menjelaskan, Kota Batam difokuskan sebagai pusat pengembangan hubungan domestik dan 

internasional, pariwisata, industri kedirgantaraan, industri digital dan kreatif. Kemudian Kabupaten 

Karimun dikembangkan sebagai pusat industri maritim dan perikanan. "Untuk wilayah Natuna dan 

Anambas dikembangkan sebagai sentra perikanan dan pusat pariwisata sedangkan Kabupaten Lingga 

sebagai pusat pertanian, perkebunan, peternakan dan wisata," tutupnya. Sementara itu Ketua Tim 

Kunker Komisi IX DPR-RI Felly Estelita Runtuwene mengatakan tujuan kunjungan kerja kali ini adalah 

dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat dengan dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dimana Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai dengan 

pasal 20 (a) UUD 1945 diamanatkan untuk memperjuangkan dan menyerap aspirasi daerah sesuai 

dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. "Pada masa reses ke V masa 

sidang tahun 2021/2022 ini, Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke 3 Provinsi, Provinsi 

Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Papua,"ungkapnya. Adapun menurutnya, 

kunjungan kerja Komisi IX DPR-RI ke Provinsi Kepulauan Riau bertujuan untuk antara lain yaitu pertama, 

menggali informasi realisasi program yang dibiayai oleh APBN. Kedua, memetakan permasalahan 

masyarakat dan memonitor pelaksanaan kegiatan Kementerian dan Lembaga Mitra Komisi IX DPR RI di 

Provinsi Kepulauan Riau Selain itu juga yang ketiga yaitu, mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat 

Kepulauan Riau terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan 

dengan bidang tugas komisi IX DPR RI serta yang terakhir melakukan evaluasi terhadap program kegiatan 

yang dilaksanakan pada masing-masing mitra diantaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian 

Ketenagakerjaan, Badan POM, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), BPJS 

Kesehatan, BPJS Ketanagakerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). "Harapan 

kami, masukan dan temuan yang didapatkan dalam kunjungan kerja ini dapat menjadi rekomendasi 

Komisi IX DPR RI kepada Pemerintah untuk perbaikan dan penyempurnaan program dan kegiatan di masa 

yang akan datang," jelasnya. Turut hadir pada kesempatan ini 22 anggota Tim Komisi IX DPR RI, Dirjen 

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemenaker RI Haiyani 

Rumondang, Direktor Bina Kelembagaan dan Keselamatan Kerja Kemenaker RI Hery Susanto, Direktur 

Bina Mediator hubungan Industrial Adriani, Staf Ahli Bidang Ekonomi Kementerian Kesehatan RI Slamet, 

Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau M. Bisri dan 

Kadisnaker Provinsi Kepulauan Riau Mangara Simarmata. 
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strategis-birokrasi-pemerintahan 

Summary Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi, 

melantik 294 Pejabat Fungsional yang terdiri dari 64 Arsiparis, 3 Analis Kepegawaian, 3 

Assesor SDM Aparatur 165 Instruktur, 22 Pengantar Kerja, 1 Pengawas Ketenagakerjaan, 2 

Penguji K3, dan 34 Pranata Komputer, di Ruang Tridharma Kemnaker Jakarta, Senin 

(8/8/2022). 

 

 

 

 Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi, melantik 294 

Pejabat Fungsional yang terdiri dari 64 Arsiparis, 3 Analis Kepegawaian, 3 Assesor SDM Aparatur 165 

Instruktur, 22 Pengantar Kerja, 1 Pengawas Ketenagakerjaan, 2 Penguji K3, dan 34 Pranata Komputer, di 

Ruang Tridharma Kemnaker Jakarta, Senin (8/8/2022). Pelantikan ini dilakukan secara hybrid diikuti 56 

orang yang hadir langsung dan 238 orang hadir virtual. Anwar Sanusi mengatakan, Jabatan Fungsional 

memiliki peran yang strategis dalam birokrasi pemerintahan. Adanya perubahan dalam birokrasi 

pemerintahan yang minim struktur kaya fungsi menunjukkan bahwa orientasi kerja PNS ditekankan 

kepada profesionalisme dan kemandirian, serta tetap bekerja sama untuk kemajuan organisasi. "Peran 

Jabatan Fungsional ini sangat penting, tatanan birokrasi harus didasarkan struktur yang kaya fungsi, jadi 

saudara semua merupakan bagian penting agar SDM Aparatur dapat menjadi profesional," katanya. 

Anwar menyebut, hal yang membedakan antara Jabatan Struktural dan Fungsional adalah bagaimana 

seseorang tersebut memiliki otonomi yang tinggi dalam menentukan nasib mereka. "Naik tidaknya 

saudara dilihat dari ketekunan untuk meningkatkan kompetensi saudara, yang nantinya diakui dalam 

jenjang jabatan itu," ucapnya.Anwar mengharapkan dengan dilantiknya Pejabat Fungsional ini akan 

semakin banyak inovasi dan program kegiatan untuk mendukung produktivitas dan kinerja pegawai 

Kementerian Ketenagakerjaan. "Untuk itu, saya tekankan agar saudara segera menyesuaikan diri dengan 

tugas baru saudara. Jangan sungkan belajar dari rekan kerja yang lebih berpengalaman dalam bidang 

tersebut," ujarnya. 
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Title BSU 2022 Segera Cair? Login bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk 

Cek Penerima BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 09 August 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095227111/bsu-2022-segera-cair-login-

bsubpjsketenagakerjaangoid-untuk-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta 

Summary Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT Subsidi Gaji akan kembali disalurkan di tahun 

2022. Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih mempersiapkan regulasi 

teknis pelaksanaan penyaluran BSU 2022. Jika skema penyaluran BSU 2022 sudah rampung, 

Kemnaker akan segera mencairkan BLT Subsidi Gaji tersebut. Adapun penyebab BSU 2022 

hingga saat ini belum cair karena Kemnaker sedang menyelesaikan masalah administrasi 

yang menyebabkan penyaluran BLT Subsidi Gaji terhambat. 

 

 

 

Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT Subsidi Gaji akan kembali disalurkan di tahun 2022.Saat 

ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih mempersiapkan regulasi teknis pelaksanaan 

penyaluran BSU 2022.Jika skema penyaluran BSU 2022 sudah rampung, Kemnaker akan segera 

mencairkan BLT Subsidi Gaji tersebut.Adapun penyebab BSU 2022 hingga saat ini belum cair karena 

Kemnaker sedang menyelesaikan masalah administrasi yang menyebabkan penyaluran BLT Subsidi Gaji 

terhambat.Sebagai informasi, ada dua bocoran kriteria penerima BSU 2022 yang sama seperti kriteria 

penerima BSU tahun 2021 lalu.Pertama, kriteria penerima BSU 2022 merupakan peserta aktif BPJS 

Ketenagakerjaan.Kedua, kriteria penerima BSU 2022 adalak pekerja atau buruh yang memiliki gaji di 

bawah Rp3,5 juta per bulan. 
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Title SAH Minta Jangan Ada Lagi Keberangkatan PMI Ke Luar Negeri 

Yang Tidak Prosedural 

Author _noname 

Media Jam Berita Reporter  

Date 09 August 2022 Tone Negative 

Link http://jamberita.com/read/2022/08/09/5974557/sah-minta-jangan-ada-lagi-

keberangkatan-pmi-ke-luar-negeri-yang-tidak-prosedural 

Summary Untuk menghindari keberangkatan PMI non Prosedural ini, Anggota Fraksi Partai Gerindra 

DPR RI ini berharap para calon pekerja migran di Indonesia teredukasi menjadi PMI melalui 

prosedur yang seharusnya. Dikatakan Bapak Beasiswa Jambi ini, penguatan perlindungan 

PMI harus ditekankan pada proses sebelum penempatan CPMI melalui peningkatan peran 

desa, yang juga telah bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam 

pembentukan Desa Migran Produktif (Desmigratif). Provinsi Jambi menyumbang Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) cukup besar. Agar tidak ada lagi PMI yang berangkat secara non 

prosedural. 

 

 

 

Provinsi Jambi menyumbang Pekerja Migran Indonesia (PMI) cukup besar. Namun mereka perlu 

diedukasi. Agar tidak ada lagi PMI yang berangkat secara non prosedural.Harapan tersebut disampaikan 

Anggota Komisi IX DPR RI Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM kepada mitra kerjanya Badan Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Jambi (8/8) kemarin.Untuk menghindari keberangkatan PMI non 

Prosedural ini, Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini berharap para calon pekerja migran di Indonesia 

teredukasi menjadi PMI melalui prosedur yang seharusnya. Dan nantinya dapat mengelola keuangannya 

secara berkelanjutan. Sehingga pengaruh yang diberikan PMI dengan remitennya, dapat menjadi 

penggerak bagi perekonomian daerah ke arah yang lebih baik.Dikatakan Bapak Beasiswa Jambi ini, 

penguatan perlindungan PMI harus ditekankan pada proses sebelum penempatan CPMI melalui 

peningkatan peran desa, yang juga telah bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam 

pembentukan Desa Migran Produktif (Desmigratif)."PMI yang ada di luar negeri berjumlah kurang lebih 

9 juta orang. Sekitar 4,3 juta melalui jalur resmi yang tercatat negara. Sementara sebagian kecil dari 4,7 

juta melalui jalur mandiri. Dan sisanya berangkat secara tidak prosedural atau ilegal, ini yang harus kita 

kejar jangan mereka berangkat secara tak prosedural, " pungkasnya. 
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Title Otorita IKN dan Kemenaker Kirim 25 Orang Ikut Pelatihan di 

Medan dan Samarinda 

Author Ahmad Riyadi 

Media Kompas Reporter  

Date 09 August 2022 Tone Neutral 

Link http://regional.kompas.com/read/2022/08/09/092336278/otorita-ikn-dan-kemenaker-

kirim-25-orang-ikut-pelatihan-di-medan-dan 

Summary Sebanyak 25 warga kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan mengikuti pelatihan 

operator ekskavator dan juru ukur tanah (surveyor) di Medan dan Samarinda, Kalimantan 

Timur. "Hari ini 9 peserta boarding ke Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) 

Medan untuk pelatihan surveyor atau juru ukur tanah. 

 

Sebanyak 25 warga kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan mengikuti pelatihan operator 

ekskavator dan juru ukur tanah (surveyor) di Medan dan Samarinda, Kalimantan Timur.Pelatihan ini 

merupakan kelanjutan dari rangkaian Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Tahap 2 yang dilaksanakan 

oleh Kementerian Ketenagakerjaan bersama Otorita IKN, untuk mempersiapkan sumber daya manusia 

yang profesional untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja dalam pembangunan IKN 

Nusantara."Hari ini 9 peserta boarding ke Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan 

untuk pelatihan surveyor atau juru ukur tanah. Kemarin untuk pelatihan ekskavator, 16 orang 

diasramakan selama 35 hari di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda," kata 

Sekretaris Kecamatan Sepaku, Adi Kustaman seusai melepas peserta pelatihan di Kantor Kecamatan 

Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (8/8/2022).Menurutnya, seluruh peserta yang 

lolos menyelesaikan pelatihan akan mendapatkan sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi. Ia 

berharap seluruh peserta bersungguh-sungguh mengikuti pelatihan dan berhasil lulus.Kepala BPVP 

Samarinda Amran menyatakan, peserta yang mengikuti pelatihan ekskavator di BPVP Samarinda akan 

mendapatkan lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) atau Sertifikat Izin Operator (SIO).Sementara 

untuk pelatihan surveyor di BBPVP Medan akan mendapatkan sertifikasi kompetensi Badan Nasional 

Sertifikasi Profesi (BNSP)."Sertifikat yang didapatkan bisa digunakan untuk menjadi pekerja konstruksi 

karena pasti dibutuhkan juru ukur atau surveyor atau pemetaan operator ekskavator, las dan pekerjaan 

konstruksi lainnya," ungkapnya.Amran juga menjelaskan bahwa akan ada pelepasan lagi dalam waktu 

dekat ini untuk diberangkatkan ke BBPVP Semarang, BBPVP Bandung dan BPVP Bandung 

Barat.Sementara itu Adi menambahkan, dalam waktu dekat juga akan ada Pelatihan dan Sertifikasi 

Tenaga Kerja Konstruksi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang akan dimulai akhir Agustus sampai dengan September 

2022"Lokasi pelatihan ada di beberapa wilayah di antaranya Kecamatan Sepaku, Kecamatan Babulu, 

Kecamatan Penajam, dan Kecamatan Waru," tutupnya. 
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