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Summary

1. 10
42 Pekerja Nusa 11
August Tenggara Barat
2022 Tujuan Timur
Tengah Dicegah

Positive

Kompas

42 Pekerja Nusa Tenggara Barat Tujuan Timur
Tengah Dicegah. Setelah berhasil mencegah
pengiriman 11 perempuan pada Juli lalu, hal serupa
kembali terjadi terhadap 42 perempuan asal Nusa
Tenggara Barat yang direncanakan diberangkatkan
ke Timur Tengah. MATARAM, KOMPAS-* Kasus
terkait pekerja migran non-pro- sedural atau ilegal
asal Nusa Tenggara Barat terus terjadi. Roy
Muhadi, anggota Satuan Tugas Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia Kementerian
Ketenagakerjaan, dalam ke- terangan pers Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nusa Tenggara
Barat, yang diterima di Mataram; Selasa
(9/8/2022), mengatakan, pence- gahan melalui
operasi penangkapan Selasa (2/8) di Jakarta.

2. 10
Gugus Tugas
August Kebut RUU
2022 Perlindungan
PRT

4

Positive

Media
Indonesia

. Gugus Tugas Kebut RUU Perlindungan PRT.
KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko mengesahkan
pembentukan Gugus Tugas Percepatan Rancangan
Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah
Tangga (RUU PPRT).

3. 10
Ungkap Kunci 1
August Keberhasilan
2022 Pengembangan
UMKM

Positive

Radar
. 729234012700Ungkap Kunci
Tasikmalaya KeberhasilanPengembangan UMKM. Ungkap Kunci
KeberhasilanPengembangan UMKM. Ungkap Kunci
Keberhasilan. "Kunci keberhasilan dalam
mengeinbangkan UMKM adalah terciptanya
ekosistem kelembagaan yang terintegrasi dan
kebijakan Pemerintali yangmendukung," tutup
Menko Airlangga.

4. 10
Pemberangkatan 2
August CPMI Tanpa
2022 Biaya

Neutral

Suara Ntb

2

. 95758012700Pemberangkatan CPMI Tanpa Biaya.
Pemberangkatan CPMI Tanpa Biaya.
Pemberangkatan pekerja ke luar negeri dipastikan
zero cost atau tanpa biaya. Pencabutan
moratorium tersebut lanjutnya, secara otomatis
puluhan CPMI asal Kota Mataram yang tertunda
pemberangkatan sebelumnya akan
diberangkatkan.

Title

42 Pekerja Nusa Tenggara Barat Tujuan Timur Tengah Dicegah
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Kompas

Reporter
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Tone
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Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0810/KOMPAS1/42%20Pekerja%20NTB%20Tujuan%20Timur%20Tengah%20Dicegah=1=11=1.jpg

Positive

Summary 42 Pekerja Nusa Tenggara Barat Tujuan Timur Tengah Dicegah. Setelah berhasil mencegah
pengiriman 11 perempuan pada Juli lalu, hal serupa kembali terjadi terhadap 42 perempuan
asal Nusa Tenggara Barat yang direncanakan diberangkatkan ke Timur Tengah. MATARAM,
KOMPAS-* Kasus terkait pekerja migran non-pro- sedural atau ilegal asal Nusa Tenggara Barat
terus terjadi. Roy Muhadi, anggota Satuan Tugas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Kementerian Ketenagakerjaan, dalam ke- terangan pers Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nusa Tenggara Barat, yang diterima di Mataram; Selasa (9/8/2022), mengatakan, pence- gahan
melalui operasi penangkapan Selasa (2/8) di Jakarta.
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Gugus Tugas Kebut RUU Perlindungan PRT
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Media Indonesia

Reporter
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4
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http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0810/MEDIA_INDONESIA1/Gugus%20Tugas%20Kebut%20RUU%20Perlindungan%20PRT%20
=1=4=1.jpg

Summary

. Gugus Tugas Kebut RUU Perlindungan PRT. KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko
mengesahkan pembentukan Gugus Tugas Percepatan Rancangan Undang-Undang
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Gugus Tugas Percepatan RUU PPRT
beranggotakan delapan kementerian/lembaga, yaitu Kantor Staf Presiden, Menko
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri
Ketenagakerjaan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri
Sosial, Polri, dan Kejaksaan Agung. Ia berharap pembentukan gugus tugas bisa mendorong
pembahasan RUU PPRT di DPR yang mandek selama hampir dua dekade.

4

Positive
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Pemberangkatan CPMI Tanpa Biaya

Media

Suara Ntb

Reporter

Date

10 August 2022

Tone

Page

2

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0810/SUARA_NTB1/Pemberangkatan%20CPMI%20Tanpa%20Biaya=1=2=1.jpg

Neutral

Summary . 95758012700Pemberangkatan CPMI Tanpa Biaya. Pemberangkatan CPMI Tanpa Biaya.
Pemberangkatan pekerja ke luar negeri dipastikan zero cost atau tanpa biaya. Pencabutan
moratorium tersebut lanjutnya, secara otomatis puluhan CPMI asal Kota Mataram yang
tertunda pemberangkatan sebelumnya akan diberangkatkan.
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Ungkap Kunci Keberhasilan Pengembangan UMKM

Media

Radar Tasikmalaya

Reporter

Date
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Tone

Page

1

PR Value

Link 1

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0810/RADAR_TASIKMALAYA1/Ungkap%20Kunci%20Keberhasilan%20Pengembangan%20UMK
M=1=1=1.jpg

Link 2

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0810/RADAR_TASIKMALAYA1/Ungkap%20Kunci%20Keberhasilan%20Pengembangan%20UMK
M=2=1=1.jpg

Positive

Summary . 729234012700Ungkap Kunci KeberhasilanPengembangan UMKM. Ungkap Kunci
KeberhasilanPengembangan UMKM. Ungkap Kunci Keberhasilan. "Kunci keberhasilan dalam
mengeinbangkan UMKM adalah terciptanya ekosistem kelembagaan yang terintegrasi dan
kebijakan Pemerintali yangmendukung," tutup Menko Airlangga.
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1. 09
Selamat! Pekerja Positive Ayo
August dengan Kategori
Bandung
2022 Ini Bisa Dapat
BSU 2022 Rp1
Juta, Cek Nama
Penerima di Link
Resmi Ini

Summary
3. Mereviu data calon penerima BSU 2022 dengan BPJS
Kesehatan;. Berikut kategori pekerja yang bisa
mendapatkan BSU 2022 Rp 1 juta, anda termasuk?.
Selain kategori penerima, artikel ini juga memuat
informasi cara cek nama penerima Bantuan Subsidi
Upah BPJS Ketenagakerjaan dengan link resmi di bawah
ini. Berikut tahapan pencairan BSU 2022 ke rekening
bank penerima.

2. 09
Kepri Jadi
Neutral Koran
"Pada masa reses ke V masa sidang tahun 2021/2022 ini,
August Destinasi Kunker
Perbatasan Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke 3
2022 Reses V Masa
Provinsi, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan
Sidang
Barat dan Provinsi Papua," ungkapnya. Gubernur
2021/2022
Kepulauan Riau yang diwakili oleh Sekretaris Daerah
Komisi IX DPR R
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.
3. 09
BP Jamsostek
Positive Zonasultra.id Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
August Sultra Sosialisasi
(BP Jamsostek) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar
2022 Program Jaminan
sosialisasi program jaminan sosial ke 100 perusahaan
Sosial ke 100
melalui online dan offline, Selasa (9/8/2022) di Kendari.
Perusahaan
Kepala BP Jamsostek Sultra Irsan Sigma Octavian,
mengungkapkan, pihaknya secara terus-menerus dan
masif berusaha untuk meyakinkan setiap pemberi kerja
dan pekerja akan pentingnya terdaftar dalam
perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
"Perlindungan ini menjadi hal wajib, dikarenakan kami
memberikan perlindungan sosial kepada seluruh pekerja
terhadap setiap risiko kerja yang ada.
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4. 09
BSU BPJS
Positive Pikiran
August Ketenagakerjaan
Rakyat
2022 2022 Kapan Cair?
Depok
Cek Jadwal dan
Penerima BLT
Subsidi Gaji Rp1
Juta di Sini

Simak berikut ini info pencairan BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta bagi
para pekerja. Seperti yang sudah diketahui, program
BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 atau BLT subsidi gaji
Rp1 juta telah direncanakan akan kembali cair.
Pemerintah melalui Kemnaker telah menyebut bahwa
akan segera menyalurkan BSU BPJS Ketenagakerjaan
2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta kepada para pekerja.
Namun terkait tanggal penyaluran BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta ini
masih belum bisa dipastikan secara pasti.

5. 09
Kepri Jadi
Neutral Batam Today Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Adi
August Destinasi Kunker
Prihantara menerima Kunjungan Kerja Komisi IX DPR-RI
2022 Komisi IX DPR RI
yang membidangi Kesehatan, Ketenagakerjaan dan
Masa Reses V
Kependudukan di Graha Kepri, Batam Center, Senin
Tahun 2022
(08/08/2022). "Pada masa reses V masa sidang tahun
2021/2022 ini, Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan
kerja ke-3 provinsi, yakni Provinsi Kepulauan Riau,
Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Papua,"
ungkapnya. "Selamat datang di Kepulauan Riau, semoga
kehadiran Komisi IX DPR-RI membawa perubahan yang
siginifikan bagi pembangunan," ucapnya, demikian
dikutip laman Diskominfo Kepri. 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 di
mana 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.
6. 09
Penjelasan Resmi Positive Ayo
August Kemnaker Kapan
Semarang
2022 BSU 2022 Rp1
Juta Cair ke
Rekening

Sampai saat ini banyak para pekerja yang
mempertanyakan kapan BSU 2022 akan dicarikan oleh
Kemnaker. Pasalnya, pemerintah bersama dengan
Kemnaker telah mengumumkan jika dana bantuan BSU
2022 akan dilanjutkan pada tahun ini. Awalnya dana
bantuan BSU 2022 akan disalurkan oleh Kemnaker
kepada calon penerima pada bulan April lalu. Namun,
sampai saat ini belum juga ada kepastian kapan dana
BLT subsidi gaji akan diberikan kepada para calon
penerimanya.
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7. 09
BSU 2022 Rp1 Neutral Ayo
August juta Cepat Cair
Semarang
2022 ke Rekening,
Lakukan 2 Hal Ini

Dana BSU 2022 atau BLT subsidi gaji merupakan salah
satu program bantuan dari pemerintah melalui
Kemnaker untuk para pekerja atau buruh. Bantuan BSU
2022 diberikan kepada pekerja atau buruh untuk
meningkatkan kemampuan ekonomi dalam penanganan
covid 19. Pekerja atau buruh akan mendapatkan dana
BSU 2022 Rp500 ribu per bulan selama 2 bulan dan akan
diberikan secara langsung Rp1 juta. Selain itu, pekerja
juga bisa memastikan apakah sudah terdaftar sebagai
calon penerima dana BSU 2022 atau belum dengan
mengunjungi laman kemnaker.go.id, dan memastikan
dua hal, seperti:.

8. 09
Kurangi
Positive Joss.co.id
August Pengangguran,
2022 Pemkab Batang
Prioritaskan
Tenaga Kerja
Lokal Dapat
Bekerja di KITB Joss.co.id

Sebelumnya, Pemkab Batang bekerja sama dengan
Kementerian Tenaga Kerja siap membentuk tim pusat
pengembangan keterampilan tenaga kerja yang
dipersiapkan untuk memenuhi tenaga kerja yang
dibutuhkan oleh perusahaan di Kawasan Industri
Terpadu Batang. Pemerintah Kabupaten Batang,
berkomitmen memprioritaskan penyiapan tenaga kerja
lokal dapat bekerja di perusahaan di Kawasan Industri
Terpadu Batang sebagai upaya mengurangi angka
pengangguran di daerah itu. Penjabat Bupati Batang Lani
Dwi Rejeki mengatakan pihaknya telah mengusulkan
kepada perusahaan yang ada di kawasan tersebut agar
memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal. "Kami
telah usulkan pada PT KITB agar memprioritaskan
pekerja lokal agar terserap di perusahaan yang berada di
kawasan industri terpadu," katanya, dilansir dari Antara,
Senin (8/8/2022).

9. 09
BSU 2022 Kapan Negative Pikiran
August Cair dan Tanggal
Rakyat
2022 Berapa Saja?
Depok
Catat Info Jadwal
Pencairannya di
Sini!

BSU 2022 kapan cair dan tanggal berapa saja? Perihal
BSU 2022 kapan cair dan tanggal berapa saja,
sebelumnya sudah ada sejumlah informasi. Untuk
pembahasan lebih lanjut mengenai BSU 2022 kapan cair
dan tanggal berapa saja, Anda bisa baca artikel ini
hingga tuntas. Hingga memasuki bulan Agustus,
masyarakat khususnya pekerja masih antusias
menunggu jadwal pencairan BSU 2022.

10. 09
PADMA
Positive Delegasi.co
August Indonesia Desak
m
2022 Pemerintah
Segera Bangun
BLK LN
Profesional dan
LTSA di Nusa

JAKARTA, DELEGASI.COM- Peduli dan respons cepat
terhadap nasib Pekerja Migran Indonesia asal Nusa
Tenggara Timur yang kerap menjadi korban Tindak
Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Luar Negeri seperti
Malaysia, kembali ditunjukkan Kantor Lembaga Hukum
dan HAM PADMA Indonesia (Pelayanan Advokasi Untuk
Keadilan dan Perdamaian Indonesia), Pasca kran
11

Tenggara Timur Delegasi

penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke
Malaysia, kembali dibuka per 1 Agustus 2022 melalui
One Channel System untuk mencegah migrasi ilegal
Human Trafficking. Lebih lanjut PADMA Indonesia,
menyerukan bahwa BLK Luar Negeri yang dibangun di
Nusa Tenggara Timur, bukan BLK komunitas yang sarat
kepentingan politik, juga bukan kepentingan Calon
Pekerja Migran Indonesia asal Nusa Tenggara Timur,
yang pergi ilegal dan pulang terbujur kaku dalam peti
mati tanpa jaminan masa depan bagi korban, apalagi
Keluarga. Selain itu, PADMA Indonesia juga mendesak
Menaker dan Gubernur Nusa Tenggara Timur,
Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Timur juga serius
bangun LTSA untuk melayani semua kelengkapan
prasyarat formil semua dokumen resmi agar CPMI
berangkat legal, serta tidak lagi jadi 'target' jaringan
mafiosi human trafficking. Dibagian lainnya, PADMA
Indonesia mendesak Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati,
sebagai Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan dan
Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, agar
segera ke Nusa Tenggara Timur meminta Gubernur dan
Bupati/Walikota merealisasikan Perpres Nomor 22
Tahun 2021 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan
Penanganan TPPO dengan menerbitkan PerGub, PerBup,
PerWalkot dan PerDes.

11. 09
BSU 2022
Positive Ayo
August Dipastikan Cair!
Bandung
2022 Agustus atau
September
Masih Belum
Pasti, Jangan
Khawatir

Adapun terkait BSU 2022 kapan cair memang belum
disampaikan, namun dipastikan akan ditransfer. Untuk
mengecek apakah Anda termasuk penerima, Anda bisa
login di bsu.bpjs.ketenagakerjaan.go.id. Dalam
unggahan di Instagram, terkait BSU 2022, Kemnaker
pada 30 April menjelaskan bahwa Kementerian
Ketenagakerjaan masih merampungkan regulasi teknis
pelaksanaan bantuan subsidi upah 2022. BSU kapan cair,
apakah Agustus atau September, hal itu belum pasti.
Hingga kini, Kemnaker belum memberikan informasi
resmi.

12. 09
Jangan Khawatir, Positive Ayo
August BSU 2022
Bandung
2022 Dipastikan Cair!

Adapun terkait BSU 2022 kapan cair memang belum
disampaikan, namun dipastikan akan ditransfer. Untuk
mengecek apakah Anda termasuk penerima, Anda bisa
login di bsu.bpjs.ketenagakerjaan.go.id. Dalam
unggahan di Instagram, terkait BSU 2022, Kemnaker
pada 30 April menjelaskan bahwa Kementerian
Ketenagakerjaan masih merampungkan regulasi teknis
12

pelaksanaan bantuan subsidi upah 2022. BSU kapan
cair? Hingga kini, Kemnaker belum memberikan
informasi resmi.
13. 09
Kemnaker Gelar Neutral Progresnews Kementerian Ketenagakerjaan mengajak para
August Rapat Teknis
.info
koordinator dan penanggung jawab Desa Migran
2022 Koordinator dan
Produktif (Desmigratif) untuk bersama-sama
Penanggung
meningkatkan kualitas pelayanan dan pelindungan
Jawab
terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan
Desmigratif pada
PMI purna, serta keluarganya untuk mewujudkan
Program
masyarakat desa produktif yang sejahtera melalui empat
Desmigratif
pilar Desmigratif. Empat pilar Desmigratif yang
Tahun 2022
dimaksud yaitu pusat layanan imigrasi, kegiatan usaha
produktif untuk memberikan edukasi awal tata kerja
bekerja di luar negeri, community parenting untuk anakanak pekerja migran, dan pembentukan koperasi
Desmigratif. Suhartono menyampaikan hal tersebut saat
membuka Rapat Teknis Koordinator dan Penanggung
Jawab Desmigratif pada Program Desmigratif Tahun
2022 pada Senin (8/8/2022) malam di Jakarta. Rapat
teknis yang diselenggarakan selama tiga hari, SeninRabu (8-10/8/2022) ini diikuti oleh peserta sebanyak 118
orang yang terdiri atas 50 koordinator Desmigartif dari
Dinas Kabupaten, 50 orang penanggung jawab
Desmigratif, dan 18 orang peserta pusat.
14. 09
BPJS
Positive Radarkendar Dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat
August Ketenagakerjaan
i.id
Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan
2022 Sosialisasikan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Tenaga
Manfaatkan
Kerja dengan tema Sosialisasi dan Pengisian Wajib Lapor
Jamsostek
Ketenagakerjaan Secara Online di Perusahaan, pihak
kepada
BPJAMSOSTEK melakukan sosialisasi manfaat
Perusahaan di
perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada
Sultra
sekitar 100 perusahaan yang ada di Provinsi Sulawesi
Tenggara melalui Luring dan Daring. Untuk itu,
melakukan sosialisasi secara terus-menerus dengan
tujuan untuk melakukan edukasi kepada seluruh
masyarakat pekerja dan pemberi kerja terkait hak serta
manfaat terlindungi program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK)
merupakan hal yang wajib. "Perlindungan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan BPJAMSOSTEK menjadi hal wajib,
dikarenakan BPJAMSOSTEK memberikan perlindungan
sosial kepada seluruh pekerja terhadap setiap risiko
kerja yang ada. "Untuk itu, kami terus membutuhkan
dukungan akan kesadaran terhadap pentingnya
13

terdaftar dan menjadi peserta Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan BPJAMSOSTEK kepada setiap pekerja.
15. 09
BSU BPJS
Neutral Ayoindonesi BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 kapan cair? Belum
August Ketenagakerjaan
a.com
cairnya BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 membuat
2022 2022 Kapan Cair?
pekerja terus bertanya kapan dana bantuan yang telah
Akankah
dijanjikan tersebut akan cair? Kemnaker pernah
Pencairan
menyatakan bahwa alasan BSU BPJS Ketenagakerjaan
Dibatalkan?
2022 tak kunjung cair karena sedang melakukan
penyusunan regulasi BSU 2022. Komentar yang
ditinggalkan oleh para pekerja sebagian besar bernada
hampir sama yaitu mengenai kelanjutan BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022.
16. 09
Desmigratif,
Neutral Seputar
August Kemnaker Ajak
Cibubur
2022 Tingkatkan
Pelayanan dan
Pelindungan
Pekerja Migran

Kementerian Ketenagakerjaan mengajak para
koordinator dan penanggung jawab Desa Migran
Produktif (Desmigratif) untuk bersama-sama
meningkatkan kualitas pelayanan dan pelindungan
terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan
PMI purna, serta keluarganya untuk mewujudkan
masyarakat desa produktif yang sejahtera melalui empat
pilar Desmigratif. Empat pilar Desmigratif yang
dimaksud yaitu pusat layanan imigrasi, kegiatan usaha
produktif untuk memberikan edukasi awal tata kerja
bekerja di luar negeri, community parenting untuk anakanak pekerja migran, dan pembentukan koperasi
Desmigratif. Suhartono menyampaikan hal tersebut saat
membuka Rapat Teknis Koordinator dan Penanggung
Jawab Desmigratif pada Program Desmigratif Tahun
2022 pada Senin (8/8/2022) malam di Jakarta. Rapat
teknis yang diselenggarakan selama tiga hari, SeninRabu (8-10/8/2022) ini diikuti oleh peserta sebanyak 118
orang yang terdiri atas 50 koordinator Desmigartif dari
Dinas Kabupaten, 50 orang penanggung jawab
Desmigratif, dan 18 orang peserta pusat.

17. 09
Aktivis Buruh
Negative Koran
August Migran Sebut
Perdjoeanga
2022 Penempatan 250
n
PMI di Inggris
Tak Miliki Lisensi
Resmi
Pemerintah

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
14

menegaskan pemerintah Inggris mewajibkan semua
agensi penyedia tenaga kerja untuk memiliki lisensi
dengan GLAA.
18. 09
Puluhan Calon Neutral Radartulung Tahun ini, sejumlah calon PMI itu dijadwalkan berangkat
August PMI Bakal
agung.co.id menuju negara tujuan. Tercatat ada 61 calon PMI yang
2022 Berangkat Tahun
berencana berangkat mengadu nasib ke negeri orang
Ini
sejak dua tahun terakhir ini. Yang pasti tahun ini
diberangkatkan," ujar Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan
Tenaga Kerja Kota Blitar Juyanto, kemarin (8/8). Dia
menjelaskan, sebanyak 61 calon PMI itu mendaftar
bekerja di sejumlah negara.
19. 09
Cara Ubah Data Negative Ayo
August BSU 2022 yang
Semarang
2022 Salah, Cek Link
kemnaker.go.id

Bantuan BSU 2022 atau BLT subsidi gaji merupakan
salah satu program pemerintah untuk melindungi,
mempertahankan dan meningkatkan kemampuan
ekonomi pekerja atau buruh. Kelanjutan penyaluran
dana BSU 2022 di informasikan oleh pemerintah dan
rencananya akan disalurkan pada April lalu. Namun
sayangnya, sampai saat ini belum ada kejelasan kapan
dana bantuan subsidi upah akan disalurkan oleh
Kemnaker kepada para calon penerima. Para calon
penerima juga harus memenuhi syarat yang sudah
ditentukan oleh Kemnaker, seperti:.

20. 09
Jelang Job Fair Positive Bugis Pos
August Anak Mudayya
2022 Ramai-ramai ki
Urus Kartu
Kuning, Disnaker
Makassar
Prioritaskan
Difabel

Jelang pelaksanaan Job Fair yang akan diselenggarakan
10- 11 Agustus 2022 di Mall Phinisi Point, Jl Metro
Tanjung Bunga kota Makassar, kantor Dinas
Ketenagakerjaan (Disnaker) kota Makassar setiap hari
kerja ramai dikunjungi kalangan muda pencari kerja.
Baharuddin Mustamin, S.STP,M.Si, Kepala Bidang
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan
Kerja (Penta) Disnaker Makassar, anak-anak muda
tersebut datang ke kantor Disnaker untuk mengurus
Kartu AK-1 atau Kartu Kuning. Database ini juga menjadi
bahan perumusan kebijakan peningkatan kualitas SDM
melalui pelatihan kerja dan produktivasi oleh Dinas
ketenagakerjaan," papar Baharuddin Mustamin
didampingi pejabat fungsional Disnaker kota Makassar,
Dra. Heny Rulianti Masnawi, dan Rizka Mahardika,S.Sos.
Dua hari terakhir, Jumat dan Senin, pihak Disnaker kota
Makassar memberikan prioritas memfasilitasi para
difabel yang melakukan pengurusan Kartu Kuning.
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21. 09
6 Cara Cek
Neutral Ayo
August Penerima BSU
Semarang
2022 2022 di Link BPJS
Ketenagakerjaan,
Cuma Pakai NIK

Pemerintah bersama dengan Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mengalokasikan
anggaran Rp8,8 triliun untuk menyalurkan BSU 2022
atau BLT subsidi gaji. Dana BSU 2022 rencananya akan
diberikan kepada 8,8 juta pekerja atau buruh yang telah
memenuhi syarat sebagai calon penerima dana BLT
subsidi gaji. Pekerja atau buruh yang menjadi calon
penerima dana BSU 2022 harus sudah memenuhi syarat
seperti memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan dan
masih terdaftar sebagai anggota aktif di BPJS
Ketenagakerjaan. Bagi pekerja atau buruh yang sudah
memenuhi syarat sebagai penerima bisa langsung
mengecek melalui link BPJS Ketenagakerjaan dengan
hanya menggunakan NIK.

22. 09
Kemnaker Ajak Neutral Liputan.co.id Kementerian Ketenagakerjaan mengajak para
August Koordinator dan
koordinator dan penanggungjawab Desa Migran
2022 Penanggung
Produktif ( Desmigratif ) untuk meningkatkan kualitas
Jawab
pelayanan dan pelindungan terhadap Calon Pekerja
Desmigratif
Migran Indonesia (CPMI) dan PMI purna, serta
Tingkatkan
keluarganya untuk mewujudkan masyarakat desa
Pelayanan dan
produktif yang sejahtera melalui empat pilar
Pelindungan
Desmigratif. Empat pilar Desmigratif yang dimaksud
Pekerja Migran
yaitu pusat layanan imigrasi, kegiatan usaha produktif
untuk memberikan edukasi awal tata kerja bekerja di
luar negeri, community parenting untuk anak-anak
pekerja migran, dan pembentukan koperasi Desmigratif.
Suhartono menyampaikan hal tersebut saat membuka
Rapat Teknis Koordinator dan Penanggung Jawab
Desmigratif pada Program Desmigratif Tahun 2022 pada
Senin (8/8/2022) malam di Jakarta. Rapat teknis yang
diselenggarakan selama tiga hari, Senin-Rabu (810/8/2022) ini diikuti oleh peserta sebanyak 118 orang
yang terdiri atas 50 koordinator Desmigartif dari Dinas
Kabupaten, 50 orang penanggung jawab Desmigratif,
dan 18 orang peserta pusat.
23. 09
7 Syarat BSU BLT Positive Ayo
August Subsidi Gaji via
Surabaya
2022 BPJS
Ketenagakerjaan
2022 Cair Rp1
Juta, Cek
Syaratnya di Sini!

BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair
Rp1 juta khusus untuk yang memenuhi 7 syarat pekerja
calon penerima sesuai yang dipersyaratkan. Apa saja 7
syarat yang harus dipenuhi pekerja calon penerima dana
BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022?
Simak 7 syarat calon penerima BSU BLT subsidi gaji via
BPJS Ketenagakerjaan 2022 di bawah ini. Kementerian
Ketenagakerjaan atau Kemnaker selaku penyelenggara
BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022
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menyebutkan sejumlah syarat bagi penerima bantuan
langsung tunai senilai Rp1 juta.
24. 09
Disnaker
Negative Alinea
August Makassar
2022 fasilitasi difabel
urus Kartu
Kuning untuk
kerja

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Makassar
menyatakan terus memprioritaskan para difabel yang
melakukan pengurusan Kartu AK-1, atau Kartu Kuning
sebagai syarat mendaftar kerja. Kabid Penta Disnaker
Makassar, Baharuddin Mustamin mengatakan, pihaknya
tidak hanya memberikan prioritas pelayanan, melainkan
juga memfasilitasi para difabel yang kesulitan
mengakses gawai dalam pembuatan akun kartu di
Kementerian Tenaga Kerja. Baharuddin menjelaskan,
pendaftaran Kartu Kuning sangat penting untuk menjadi
bahan perumusan kebijakan peningkatan kualitas SDM
melalui pelatihan kerja dan produktivasi di kemudian
hari. "Kartu (kuning) akan menjadi database Disnaker
untuk dapat link and match antara supply and demand,
keahlian yang dimiliki oleh talenta pencari kerja dengan
kebutuhan Dunia Usaha Dunia Industri alias Dudi,"
jelasnya.

25. 09
Perusahaan Milik Neutral Pikiran
August Putri Tanjung
Rakyat
2022 CXO Media Buka
Bekasi
Tiga Posisi
Lowongan Kerja,
Apa
Persyaratannya?

CXO Media merupakan perusahaan yang ditemukan dan
dimiliki oleh Putri Tanjung yang juga selaku CEO dari
perusahaan ini. Kini perusahaan CXO Media membuka
tiga posisi lowongan kerja, yaitu project manager,
graphic designer, dan motion graphic designer. Lantas
bagaimana persyaratan dan juga cara mendaftar untuk
dapat bergabung di perusahaan CXO Media ini?. Dikutip
PikiranRakyat-Bekasi.com dari Instagram Kemnaker
pada Selasa, 9 Agustus 2022, berikut persyaratan dan
deskripsi pekerjaan yang ditawarkan di perusahaan CXO
Media.

26. 09
Intip Kriteria
August Terbaru
2022 Penerima BSU
2022, Tenaga
Kerja Bergaji
Rp3,5 Juta Tak
Lagi Dapat BLT
Subsidi Gaji

Intip kriteria terbaru penerima BSU 2022, tenaga kerja
bergaji Rp3,5 juta tak lagi dapat BLT Subsidi Gaji BPJS
Ketenagakerjaan, ini penjelasan Kemnaker. Program
Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT Subsidi Gaji BPJS
Ketenagakerjaan bakal kembali disalurkan pemerintah di
tahun 2022 ini. Pemerintah menyasar dana BLT Subsidi
Gaji BPJS Ketenagakerjaan atau BSU 2022 bisa diterima
oleh 8,8 juta pekerja dengan nominal bantuan Rp1 juta.
Namun, ada beberapa kriteria yang mungkin berubah
dalam pencairan BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji BPJS
Ketenagakerjaan.

Negative Pikiran
Rakyat
Depok
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27. 09
Setkab Raih
August Opini WTP
2022 Sepuluh Tahun
Berturut-turut

Neutral International Sekretariat Kabinet (Setkab) kembali mendapatkan opini
Media
Wajar Tanpa Perkecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan
Sekretariat Kabinet Tahun 2021. Itu adalah yang ke-10
kali kita secara berturut-turut," ungkap Deputi Bidang
Administrasi Setkab Farid Utomo usai menghadiri
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas
Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga oleh BPK,
Selasa (09/08/2022), di Ruang Auditorium Lantai 2
Gedung Tower BPK, Jakarta.. LHP diberikan kepada 22
kementerian/lembaga (K/L) di lingkungan Auditorat
Keuangan Negara (AKN) III. Setkab telah meraih WTP
sejak tahun 2012 hingga 2021. Setkab juga telah
menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan
oleh BPK.

28. 09
Hanif Dhakiri:
Neutral Joglojateng.c SEMARANG, Joglo Jawa Tengah- Menteri
August Jika Cak Imin
om
Ketenagakerjaan periode 2014-2019, Hanif Dhakiri
2022 Memimpin, Bisa
menilai, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin)
Majukan SDM
sebagai calon presiden dengan kualitas gagasan dan visi
Indonesia politik yang aktual. Hal itulah yang dibutuhkan untuk
Berita Terkini
memajukan kualitas sumber daya manusia (SDM)
Jawa Tengah dan
Indonesia. Juga memiliki fokus kerja konkret pencapaian
DIY
SDM unggul Indonesia," tuturnya, (09/08/2022). Ia
menilai, pentingnya para calon pemimpin Indonesia ke
depan memiliki fokus pada lompatan yang dibutuhkan.
29. 09
KSP harap Gugus Neutral Antara
August Tugas dorong
2022 pembahasan
RUU PPRT di DPR

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko berharap
pembentukan Gugus Tugas Percepatan Pembentukan
Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
(UU PPRT) dapat mendorong rancangan produk legislasi
tersebut segera dibahas di DPR karena sudah mandek
hampir dua dekade. "Ini membuka peluang untuk
mendorong Badan Musyawarah mengagendakan RUU
PPRT di sidang paripurna untuk kemudian disahkan
menjadi inisiatif DPR," katanya. Selain KSP, tujuh K/L lain
yang terlibat ialah Kementerian Koordinator
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko
PMK), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Kemenkumham), Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker), Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Sosial,
Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung. "Saya minta Gugus
Tugas segera bekerja untuk pemutakhiran dan
pembahasan draf, penyusunan strategi komunikasi
publik dan policy pengawalan pembahasan di DPR, dan
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menyusun kerangka waktu kerja bersama," ujar
Moeldoko.
30. 09
Tenang! BSU
Positive Ayo
August 2022 Pasti Cair,
Bandung
2022 Kemnaker dan
BPJS
Ketenagakerjaan
Sampaikan Ini

Bagi Anda yang masih ragu apakah BSU 2022 cair?.
Tenang, Bantuan Subsidi Upah dipastikan cair oleh
Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan melalui pernyataan
langsung ini. Wacana BSU 2022 cair telah disampaikan
oleh Kemnaker pada bulan April 2022. Masyarakat mulai
ragu apakah BSU 2022 cair atau tidak?

31. 09
KSP harap Gugus Neutral Jogoboyo.co - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko berharap
August Tugas dorong
m
pembentukan Gugus Tugas Percepatan Pembentukan
2022 pembahasan
Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
RUU PPRT di DPR
(UU PPRT) dapat mendorong rancangan produk legislasi
- JogoBoyo
tersebut segera dibahas di DPR karena sudah mandek
#JagaNKRI
hampir dua dekade. "Ini membuka peluang untuk
mendorong Badan Musyawarah mengagendakan RUU
PPRT di sidang paripurna untuk kemudian disahkan
menjadi inisiatif DPR," katanya. Selain KSP, tujuh K/L lain
yang terlibat ialah Kementerian Koordinator
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko
PMK), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Kemenkumham), Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker), Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Sosial,
Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung. "Saya minta Gugus
Tugas segera bekerja untuk pemutakhiran dan
pembahasan draf, penyusunan strategi komunikasi
publik dan policy pengawalan pembahasan di DPR, dan
menyusun kerangka waktu kerja bersama," ujar
Moeldoko.
32. 09
Lagi,
Negative Kompas.id
August Pemberangkatan
2022 Calon Pekerja
Migran Ilegal
asal Nusa
Tenggara Barat
Digagalkan

Kasus terkait pekerja migran non-prosedural atau ilegal
asal Nusa Tenggara Barat terus terjadi. Setelah berhasil
mencegah pengiriman 11 perempuan pada Juli lalu, hal
serupa kembali terjadi terhadap 42 perempuan asal
Nusa Tenggara Barat yang direncanakan diberangkatkan
ke Timur Tengah. Roy Muhadi, anggota Satuan Tugas
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kementerian
Tenaga Kerja, dalam keterangan pers Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Nusa Tenggara Barat, Selasa
(9/8/2022), mengatakan, pencegahan itu dilakukan
melalui operasi penangkapan pada 2 Agustus 2022 di
Jakarta. Sesudah berita acara penangkapan 40 CPMI
non-prosedural ini rampung, kami akan menyerahkan
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hasilnya ke pemerintah provinsi (Nusa Tenggara Barat),"
kata Roy.
33. 09
Simak Cara Cek Positive Pikiran
August Penerima BSU
Rakyat
2022 2022, Pekerja
Depok
dengan Kriteria
Berikut Bisa
Dapat BLT
Subsidi Gaji

Berikut cara cek daftar penerima Bantuan Subsidi Upah
(BSU) 2022, penerima dengan kriteria ini akan
mendapatkan bantuan Subsidi Gaji sebesar Rp1 juta.
Kelanjutan BSU 2022 hingga kini masih belum ada
update mengenai jadwal pencairan BLT Subsidi Gaji bagi
pekerja. Kementerian Ketenagakerjaan masih
merampungkan regulasi teknis pelaksanaan BSU 2022,
dan meninjau ulang BLT Subsidi Gaji agar penyalurannya
tepat sasaran. BSU 2022 sendiri merupakan bantuan
dari pemerintah yang bertujuan melindungi,
mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan
ekonomi dalam penanganan Covid-19.

34. 09
Kemnaker ajak Neutral Antara
August koordinator
Jateng
2022 Desmigratif
tingkatkan
pelindungan bagi
PMI

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak
para koordinator dan penanggung jawab Desa Migran
Produktif (Desmigratif) berkolaborasi meningkatkan
kualitas pelayanan dan pelindungan terhadap calon
pekerja migran Indonesia (PMI) dan PMI purna. Upaya
perlindungan tersebut dapat dicapai lewat empat pilar
Desmigratif yaitu pusat layanan imigrasi, kegiatan usaha
produktif untuk memberikan edukasi awal tata kerja
bekerja di luar negeri, pengasuhan komunitas untuk
anak-anak pekerja migran dan pembentukan koperasi
Desmigratif. Berbicara dalam Rapat Teknis Koordinator
dan Penanggung Jawab Desmigratif pada Program
Desmigratif 2022 di Jakarta, Senin (8/8) malam,
Suhartono menyatakan kolaborasi perlu dilakukan
karena koordinator dan penanggung jawab Desmigratif
mengetahui secara langsung kondisi yang terjadi di akar
rumput, mulai dari sebelum PMI berangkat ke luar
negeri sampai dengan pulang ke kampung halaman.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak
para koordinator dan penanggung jawab Desa Migran
Produktif (Desmigratif) berkolaborasi meningkatkan
kualitas pelayanan dan pelindungan terhadap calon
pekerja migran Indonesia (PMI) dan PMI purna.

35. 09
Kemnaker ajak Neutral Antara
August koordinator
Kalteng
2022 Desmigratif
tingkatkan
pelindungan bagi
PMI

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak
para koordinator dan penanggung jawab Desa Migran
Produktif (Desmigratif) berkolaborasi meningkatkan
kualitas pelayanan dan pelindungan terhadap calon
pekerja migran Indonesia (PMI) dan PMI purna. Upaya
perlindungan tersebut dapat dicapai lewat empat pilar
Desmigratif yaitu pusat layanan imigrasi, kegiatan usaha
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produktif untuk memberikan edukasi awal tata kerja
bekerja di luar negeri, pengasuhan komunitas untuk
anak-anak pekerja migran dan pembentukan koperasi
Desmigratif. Berbicara dalam Rapat Teknis Koordinator
dan Penanggung Jawab Desmigratif pada Program
Desmigratif 2022 di Jakarta, Senin (8/8) malam,
Suhartono menyatakan kolaborasi perlu dilakukan
karena koordinator dan penanggung jawab Desmigratif
mengetahui secara langsung kondisi yang terjadi di akar
rumput, mulai dari sebelum PMI berangkat ke luar
negeri sampai dengan pulang ke kampung halaman.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak
para koordinator dan penanggung jawab Desa Migran
Produktif (Desmigratif) berkolaborasi meningkatkan
kualitas pelayanan dan pelindungan terhadap calon
pekerja migran Indonesia (PMI) dan PMI purna.
36. 09
Kemnaker ajak Neutral 24hour.id
August koordinator
2022 Desmigratif
tingkatkan
pelindungan bagi
PMI -

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak
para koordinator dan penanggung jawab Desa Migran
Produktif (Desmigratif) berkolaborasi meningkatkan
kualitas pelayanan dan pelindungan terhadap calon
pekerja migran Indonesia (PMI) dan PMI purna. Upaya
perlindungan tersebut dapat dicapai lewat empat pilar
Desmigratif yaitu pusat layanan imigrasi, kegiatan usaha
produktif untuk memberikan edukasi awal tata kerja
bekerja di luar negeri, pengasuhan komunitas untuk
anak-anak pekerja migran dan pembentukan koperasi
Desmigratif. Berbicara dalam Rapat Teknis Koordinator
dan Penanggung Jawab Desmigratif pada Program
Desmigratif 2022 di Jakarta, Senin (8/8) malam,
Suhartono menyatakan kolaborasi perlu dilakukan
karena koordinator dan penanggung jawab Desmigratif
mengetahui secara langsung kondisi yang terjadi di akar
rumput, mulai dari sebelum PMI berangkat ke luar
negeri sampai dengan pulang ke kampung halaman.
"Bagaimana semuanya kita meningkatkan pelayanan
dan melindungi PMI kita mulai dari hilir ke hulu, mulai
dari mau berangkat sampai dia pulang lagi ke kampung
halaman dia terlindungi.

37. 09
Kemnaker ajak Neutral Antara
August koordinator
2022 Desmigratif
tingkatkan
pelindungan bagi
PMI

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak
para koordinator dan penanggung jawab Desa Migran
Produktif (Desmigratif) berkolaborasi meningkatkan
kualitas pelayanan dan pelindungan terhadap calon
pekerja migran Indonesia (PMI) dan PMI purna. Upaya
perlindungan tersebut dapat dicapai lewat empat pilar
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Desmigratif yaitu pusat layanan imigrasi, kegiatan usaha
produktif untuk memberikan edukasi awal tata kerja
bekerja di luar negeri, pengasuhan komunitas untuk
anak-anak pekerja migran dan pembentukan koperasi
Desmigratif. Berbicara dalam Rapat Teknis Koordinator
dan Penanggung Jawab Desmigratif pada Program
Desmigratif 2022 di Jakarta, Senin (8/8) malam,
Suhartono menyatakan kolaborasi perlu dilakukan
karena koordinator dan penanggung jawab Desmigratif
mengetahui secara langsung kondisi yang terjadi di akar
rumput, mulai dari sebelum PMI berangkat ke luar
negeri sampai dengan pulang ke kampung halaman.
"Bagaimana semuanya kita meningkatkan pelayanan
dan melindungi PMI kita mulai dari hilir ke hulu, mulai
dari mau berangkat sampai dia pulang lagi ke kampung
halaman dia terlindungi.
38. 09
Kemnaker ajak Neutral Antara
August koordinator
Sulteng
2022 Desmigratif
tingkatkan
pelindungan bagi
PMI

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak
para koordinator dan penanggung jawab Desa Migran
Produktif (Desmigratif) berkolaborasi meningkatkan
kualitas pelayanan dan pelindungan terhadap calon
pekerja migran Indonesia (PMI) dan PMI purna. Upaya
perlindungan tersebut dapat dicapai lewat empat pilar
Desmigratif yaitu pusat layanan imigrasi, kegiatan usaha
produktif untuk memberikan edukasi awal tata kerja
bekerja di luar negeri, pengasuhan komunitas untuk
anak-anak pekerja migran dan pembentukan koperasi
Desmigratif. Berbicara dalam Rapat Teknis Koordinator
dan Penanggung Jawab Desmigratif pada Program
Desmigratif 2022 di Jakarta, Senin (8/8) malam,
Suhartono menyatakan kolaborasi perlu dilakukan
karena koordinator dan penanggung jawab Desmigratif
mengetahui secara langsung kondisi yang terjadi di akar
rumput, mulai dari sebelum PMI berangkat ke luar
negeri sampai dengan pulang ke kampung halaman.
"Bagaimana semuanya kita meningkatkan pelayanan
dan melindungi PMI kita mulai dari hilir ke hulu, mulai
dari mau berangkat sampai dia pulang lagi ke kampung
halaman dia terlindungi.

39. 09
Kemnaker ajak Neutral Antara
August koordinator
Papua
2022 Desmigratif
tingkatkan
pelindungan bagi
PMI

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak
para koordinator dan penanggung jawab Desa Migran
Produktif (Desmigratif) berkolaborasi meningkatkan
kualitas pelayanan dan pelindungan terhadap calon
pekerja migran Indonesia (PMI) dan PMI purna. Upaya
perlindungan tersebut dapat dicapai lewat empat pilar
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Desmigratif yaitu pusat layanan imigrasi, kegiatan usaha
produktif untuk memberikan edukasi awal tata kerja
bekerja di luar negeri, pengasuhan komunitas untuk
anak-anak pekerja migran dan pembentukan koperasi
Desmigratif.. Berbicara dalam Rapat Teknis Koordinator
dan Penanggung Jawab Desmigratif pada Program
Desmigratif 2022 di Jakarta, Senin (8/8) malam,
Suhartono menyatakan kolaborasi perlu dilakukan
karena koordinator dan penanggung jawab Desmigratif
mengetahui secara langsung kondisi yang terjadi di akar
rumput, mulai dari sebelum PMI berangkat ke luar
negeri sampai dengan pulang ke kampung halaman.
"Bagaimana semuanya kita meningkatkan pelayanan
dan melindungi PMI kita mulai dari hilir ke hulu, mulai
dari mau berangkat sampai dia pulang lagi ke kampung
halaman dia terlindungi.
40. 09
Kemnaker ajak Neutral Antara Riau
August koordinator
2022 Desmigratif
tingkatkan
pelindungan bagi
PMI

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak
para koordinator dan penanggung jawab Desa Migran
Produktif (Desmigratif) berkolaborasi meningkatkan
kualitas pelayanan dan pelindungan terhadap calon
pekerja migran Indonesia (PMI) dan PMI purna. Upaya
perlindungan tersebut dapat dicapai lewat empat pilar
Desmigratif yaitu pusat layanan imigrasi, kegiatan usaha
produktif untuk memberikan edukasi awal tata kerja
bekerja di luar negeri, pengasuhan komunitas untuk
anak-anak pekerja migran dan pembentukan koperasi
Desmigratif. Berbicara dalam Rapat Teknis Koordinator
dan Penanggung Jawab Desmigratif pada Program
Desmigratif 2022 di Jakarta, Senin (8/8) malam,
Suhartono menyatakan kolaborasi perlu dilakukan
karena koordinator dan penanggung jawab Desmigratif
mengetahui secara langsung kondisi yang terjadi di akar
rumput, mulai dari sebelum PMI berangkat ke luar
negeri sampai dengan pulang ke kampung halaman.
"Bagaimana semuanya kita meningkatkan pelayanan
dan melindungi PMI kita mulai dari hilir ke hulu, mulai
dari mau berangkat sampai dia pulang lagi ke kampung
halaman dia terlindungi.

41. 09
Kemnaker ajak Neutral Antara
August koordinator
Sumut
2022 Desmigratif
tingkatkan
pelindungan bagi
PMI

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak
para koordinator dan penanggung jawab Desa Migran
Produktif (Desmigratif) berkolaborasi meningkatkan
kualitas pelayanan dan pelindungan terhadap calon
pekerja migran Indonesia (PMI) dan PMI purna. Upaya
perlindungan tersebut dapat dicapai lewat empat pilar
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Desmigratif yaitu pusat layanan imigrasi, kegiatan usaha
produktif untuk memberikan edukasi awal tata kerja
bekerja di luar negeri, pengasuhan komunitas untuk
anak-anak pekerja migran dan pembentukan koperasi
Desmigratif. Berbicara dalam Rapat Teknis Koordinator
dan Penanggung Jawab Desmigratif pada Program
Desmigratif 2022 di Jakarta, Senin (8/8) malam,
Suhartono menyatakan kolaborasi perlu dilakukan
karena koordinator dan penanggung jawab Desmigratif
mengetahui secara langsung kondisi yang terjadi di akar
rumput, mulai dari sebelum PMI berangkat ke luar
negeri sampai dengan pulang ke kampung halaman.
"Bagaimana semuanya kita meningkatkan pelayanan
dan melindungi PMI kita mulai dari hilir ke hulu, mulai
dari mau berangkat sampai dia pulang lagi ke kampung
halaman dia terlindungi.
42. 09
BPJAMSOSTEK Positive Sibernas.id Dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat
August Sultra Sosialisasi
Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan
2022 manfaat
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Tenaga
perlindungan
Kerja dengan tema Sosialisasi dan Pengisian Wajib Lapor
Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Secara Online di Perusahaan, pihak
Ketenagakerjaan
BPJAMSOSTEK melakukan sosialisasi manfaat
kepada sekitar
perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada
100 perusahaan
sekitar 100 perusahaan yang ada di Provinsi Sulawesi
Sibernas.id
Tenggara melalui Luring dan Daring. Untuk itu,
BPjamsostek melakukan sosialisasi secara terus-menerus
dengan tujuan untuk melakukan edukasi kepada seluruh
masyarakat pekerja dan pemberi kerja terkait hak serta
manfaat terlindungi program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK)
merupakan hal yang wajib. "Perlindungan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan BPJAMSOSTEK menjadi hal wajib,
dikarenakan BPJAMSOSTEK memberikan perlindungan
sosial kepada seluruh pekerja terhadap setiap risiko
kerja yang ada. Pada saat ada pekerja yang mengalami
kecelakaan kerja, meninggal, ataupun telah mencapai
usia pensiun, BPJAMSOSTEK siap melakukan cover
terhadap kebutuhan pekerja tersebut dari segi biaya."
43. 09
Negara Wajib
Positive Delegasi.co
August Dukung AP2TKI
m
2022 Siapkan
Infrastruktur
Handal Latih
CPMI Negara

Sementara di lain pihak Pemerintah Pusat bersama
mitranya Komisi IX DPR RI sibuk bangun BLK Komunitas
sarat kepentingan politik dan lupa bekerjasama dengan
AP2TKI (Asosiasi Pengelola Pelatihan Tenaga Kerja
Indonesia) dan BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi)
persiapkan Instruktur-Instruktur handal, berkompetensi
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Wajib Dukung
AP2TKI Siapkan
Infrastruktur
Handal Latih
CPMI

44. 09
Cak lmin Dinilai Negative Jejak Kasus
August Sebagai Calon
2022 Pemimpin yang
Rajin Hadir dan
Fokus Masalah
Ketertinggalan
SDM Indonesia

dan bersertifikasi untuk melatih CPMI yang akan
bersaing di bursa kerja Dalam Negeri melalui AKAD
(Angkatan Kerja Antar Daerah) dan Luar Negeri melalui
AKAN (Angkatan Kerja Antar Negara),"sambungnya lagi.
"Dan, ini berkat kerjasama antara AP2TKI, APJATI, LSP
INNAS, Kemnaker dan BNSP dalam rangka meningkatkan
kualitas dan mutu CPMI ke Luar Negeri yang
berkompeten dan bersertifikasi menangkap momentum
dibukanya kran kerjasama antara Indonesia dengan
Negara-Negara penerima kerja di Asia Pasifik, Timur
Tengah, Eropa, Amerika dan Afrika. Ida Fauziah,M.Si dan
jajarannya segera berkolaborasi dengan AP2TKI, INNAS,
LSP dan APJATI untuk mempersiapkan InstrukturInstruktur handal di Kawasan Timur Indonesia seperti
Nusa Tenggara Timur dan Gorontalo untuk melatih CPMI
asal Indonesia Timur agar memiliki kompetensi dan
kapasitas sehingga siap bersaing di pasar kerja
Internasional, sekaligus dipersiapkan menjadi Duta
Pariwisata Indonesia dalam mempromosikan pariwisata
eksotik Indonesia di Negara mana mereka ditempatkan.
JAKARTA, DELEGASI.COM- Masih maraknya Pekerja
Migran Indonesia di Luar Negeri, yang berangkat melalui
jalur Non Prosedural, dan tak dibekali kompetensi serta
kapasitas di Balai Latihan Kerja Luar Negeri, juga tanpa
melalui Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), sesuai
amanat UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia, hingga rentan jadi korban
perdagangan orang, yang kerap pulang terbujur kaku
dalam peti mati, sebagaimana beberapa kali menimpa
warga Nusa Tenggara Timur, memantik PADMA
Indonesia mendesak Negara dan Lembaga-Lembaga
Agama serta CSO (Civil Society Organization) wajib hadir
menyelamatkan dan melindungi para Pekerja Migran
Indonesia.
Rumah Politik Kesejahteraan (RPK) menggelar diskusi
publik dan peluncuran buku "Mata Air Indonesia MajuGagasan Untuk Cak Imin" yang ditulis oleh para ahli
lintas bidang di indonesia yang di sponsori Wakil Ketua
DPR RI, Muhaimin Iskandar, Selasa (9/8/2022). Dalam
diskusi tersebut mengemuka isu rendahnya kualitas
SDM indonesia. Hingga 2020 Indeks Sumber Daya
Manusia (Human Capital Index/HCI) Indonesia masih
tertinggal di bawah. Nilai HCI Indonesia hanya 0,54
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tertinggal di bawah Malaysia 0,62 Vietnam 0,67 Thailand
0,60 dan Filipina 0,55.
45. 09
Cara Klaim JKP Negative Tribun News
August BPJS
Jakarta
2022 Ketenagakerjaan,
Ini Manfaatnya
Bagi Korban PHK

Simak cara klaim JKP BPJS Ketenagakerjaan, ini syarat
hingga manfaatnya bagi korban PHK. JKP adalah jaminan
kehilangan pekerja yang merupakan jaminan sosial dari
BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat yang terkena
PHK. Semula, peluncuran dijadwalkan hari ini, Selasa
(22/2/2022), oleh Presiden Joko Widodo di Istana
Kepresidenan, Jakarta. "Betul, Mbak.

46. 09
Tren Angkatan Neutral Swa
August Kerja Perempuan
2022 Meningkat, Tapi
Pria Menurun,
Mengapa?

Hal tersebut disampaikan Ririn Salwa Purnamasari,
Senior Economist Indonesia & Malaysia Bank Dunia
dalam acara webinar bertajuk 'Women in Leaderhip:
Perempuan di Tempat Kerja, Mengatasi Tantangan,
Menggapai Keberhasilan', beberapa waktu lalu. Hasil
studi Bank Dunia menyebutkan adanya peningkatan
angkatan kerja perempuan ketika masa pandemi di
Indonesia. Padahal, sebelumnya angkatan kerja
perempuan jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki.
Dalam kesempatan tersebut, Ririn juga mengatakan
adanya peningkatan partisipasi ketenagarkerjaan
perempuan di Indonesia terjadi pada hampir semua
kelompok usia, kecuali 19-29 tahun, yang mana usia
perempuan kemungkinan besar memiliki anak kecil.

47. 09
BPUM 2022
Negative Pikiran
August Rp600. 000
Rakyat
2022 Kapan Cair?
Depok
Simak Info dan
Cara Cek Nama
Penerima BLT
UMKM dari
Kemnaker Lewat
Sini

BPUM 2022 Rp600. 000 kapan cair? simak info dan cara
cek nama penerima BLT UMKM dari Kemnaker lewat link
resmi ini. Pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah memastikan bahwa
dana BLT UMKM Rp600. 000 atau BPUM 2022 akan
kembali disalurkan tahun ini kepada para pelaku usaha.
Rencana penyaluran kembali BLT UMKM Rp600. 000
atau BPUM tahun 2022, ditujukan Kemnaker kepada 12
juta pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19.
Adapun link resmi yang dapat digunakan untuk cek
nama penerima BPUM 2022 Rp600. 000 atau BLT UMKM
dari Kemnaker bisa lewat situs eform.bri.go.id. Sebagai
syarat untuk mendapatkan BPUM 2022 atau BLT UMKM
Rp600.000, setiap pelaku usaha harus berstatus Warga
negara Indonesia (WNI).

48. 09
Kemnaker ajak
August koordinator
2022 Desmigratif

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak
para koordinator dan penanggung jawab Desa Migran
Produktif (Desmigratif) berkolaborasi meningkatkan
kualitas pelayanan dan pelindungan terhadap calon
pekerja migran Indonesia (PMI) dan PMI purna. Upaya

Neutral Antara
Mataram
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tingkatkan
pelindungan PMI

perlindungan tersebut dapat dicapai lewat empat pilar
Desmigratif yaitu pusat layanan imigrasi, kegiatan usaha
produktif untuk memberikan edukasi awal tata kerja
bekerja di luar negeri, pengasuhan komunitas untuk
anak-anak pekerja migran dan pembentukan koperasi
Desmigratif. Berbicara dalam Rapat Teknis Koordinator
dan Penanggung Jawab Desmigratif pada Program
Desmigratif 2022 di Jakarta, Senin (8/8) malam,
Suhartono menyatakan kolaborasi perlu dilakukan
karena koordinator dan penanggung jawab Desmigratif
mengetahui secara langsung kondisi yang terjadi di akar
rumput, mulai dari sebelum PMI berangkat ke luar
negeri sampai dengan pulang ke kampung halaman.
"Bagaimana semuanya kita meningkatkan pelayanan
dan melindungi PMI kita mulai dari hilir ke hulu, mulai
dari mau berangkat sampai dia pulang lagi ke kampung
halaman dia terlindungi.

49. 09
Momen Prabowo Neutral Okezone
August Bercengkrama
2022 dengan Para
Srikandi Kabinet
Indonesia Maju

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bercengkrama
dengan lima Srikandi di Kabinet Indonesia Maju, seusai
sidang kabinet paripurna membahas Nota Keuangan dan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(RAPBN) 2023 di Istana Negara, Jakarta, kemarin
(8/8/2022). Dalam foto pertama yang diunggah akun
Instgram resmi Kementerian Pertahanan, Selasa
(9/8/2022), Prabowo tampak berpose di tengah
menteri-menteri perempuan Jokowi itu. Dari kiri atau di
samping kanan Prabowo ada Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menter Tenaga Kerja
Ida Fauziah dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Di
foto kedua, para Srikandi ini berpindah posisi.

50. 09
RUU
Positive Tempo.co
August Perlindungan
2022 PRT Mandek di
DPR, KSP Bentuk
Gugus Tugas

Selain itu, juga untuk mendorong pembahasan RUU
PPRT di DPR yang mandek selama hampir dua dekade.
"Ini membuka peluang untuk mendorong Bamus
mengagendakan RUU PPRT di sidang paripurna untuk
kemudian disahkan menjadi inisiatif DPR," ujar dia.
"Saya minta gugus tugas segera bekerja, untuk
pemutakhiran dan pembahasan draf, penyusunan
strategi komunikasi publik dan polisi, pengawalan
pembahasan di DPR, dan menyusun kerangka waktu
kerja bersama," ujar Moeldoko. Kantor Staf Presiden
mengesahkan pembentukan Gugus Tugas (Gugas)
Percepatan Rancangan Undang-Undang Perlindungan
Pekerja Rumah Tangga (RUU Perlindungan PRT).
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51. 09
Penanggung
Neutral Suara.com
August Jawab
2022 Desmigratif
Diminta
Tingkatkan
Pelayanan dan
Pelindungan
Pekerja Migran

Kementerian Ketenagakerjaan mengajak para
koordinator dan penanggung jawab Desa Migran
Produktif (Desmigratif) untuk bersama-sama
meningkatkan kualitas pelayanan dan pelindungan
terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan
PMI purna, serta keluarganya untuk mewujudkan
masyarakat desa produktif yang sejahtera melalui empat
pilar Desmigratif. Direktur Jenderal Pembinaan
Penempatan Tenaga kerja dan Perluasan Kesempatan
Kerja (Binapenta dan PKK), Suhartono menjelaskan
empat pilar Desmigratif yang dimaksud yaitu pusat
layanan imigrasi, kegiatan usaha produktif untuk
memberikan edukasi awal tata kerja bekerja di luar
negeri, community parenting untuk anak-anak pekerja
migran, dan pembentukan koperasi Desmigratif.
Suhartono menyampaikan hal tersebut saat membuka
Rapat Teknis Koordinator dan Penanggung Jawab
Desmigratif pada Program Desmigratif Tahun 2022 pada
Senin (8/8/2022) malam di Jakarta. Rapat teknis yang
diselenggarakan selama tiga hari, 8-10 Agustus 2022 ini
diikuti oleh peserta sebanyak 118 orang yang terdiri atas
50 koordinator Desmigartif dari Dinas Kabupaten, 50
orang penanggung jawab Desmigratif, dan 18 orang
peserta pusat.

52. 09
81.612 Jemaah Neutral Paperlane
August Haji Indonesia
2022 Tiba di Tanah Air

9 menit yang lalu 1 Beranda Dunia Kerja 81.612 Jemaah
Haji Indonesia Tiba di Tanah Air. Hari ini, terdapat 2.816
jemaah yang tiba di Indonesia. Generasi Z dan generasi
milenial ialah 55 persen dari total populasi Indonesia,
jadi penguasaan ini ialah bonus demografi Indonesia.
Pameran tersebut diselenggarakan oleh Perkumpulan
Filatelis Indonesia (PFI) dan diikuti oleh 61 negara untuk
memperebutkan penghargaan atas koleksi prangko dan
barang filateli lainnya.

53. 09
Cek Penerima
Positive Pikiran
August BSU 2022 di Link
Rakyat
2022 kemnaker.go.id,
Depok
Ketahui Tanda
Penerima
Bantuan Subsidi
Gaji

Program Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022
merupakan salah satu bansos yang paling ditunggu para
pekerja. Sebagai informasi, menurut Kementerian
Ketenagakerjaan, penyaluran dana Subsidi Gaji 2022 ini
masih menunggu proses penetapan regulasi BSU. Cek
BSU 2022 kapan cair dan daftar penerima melalui link
kemnaker.go.id, ketahui tanda bahwa Anda adalah
penerima BSU dalam artikel ini. Seperti diketahui,
pemerintah kembali melanjutkan program BSU di tahun
2022 ini dengan target 8,8 juta penerima untuk buruh
dan pekerja.
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54. 09
Kepri Jadi
Neutral Prioritas
August Destinasi Kunker
2022 Reses V Masa
Sidang
2021/2022
Komisi IX DPR RI

"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.

55. 09
Mantan Menteri Positive Berita Viral
August Tenaga Kerja
Indonesia
2022 Minta Capres
Terbaru
2024 Atasi
Masalah
Ketenagakerjaan

Pemimpin Indonesia harus mampu mengatasi sumber
daya manusia (SDM) dan kesempatan kerja pada 2024,
kata mantan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri. Hanif
percaya bahwa sumber daya manusia yang unggul
adalah kunci kemajuan nasional Indonesia. "Karena
masalah SDM dan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya
menjadi tantangan di Indonesia, tetapi juga tantangan
world saat ini," kata Hanif saat diskusi peluncuran buku
Mata Air Indonesia Maju: Ide Cak Imin di Semarang,
Selasa, Agustus 2022. September 9.

56. 09
Mantan
Positive Medcom.id "Saya senang beliau maju Capres. Semarang: Mantan
August Menaker Minta
Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, mengatakan
2022 Capres 2024
pemimpin Indonesia 2024 harus mampu mengatasi
Harus Mengatasi
masalah sumber daya manusia (SDM) dan ketersediaan
Masalah Tenaga
lapangan kerja. Menurut Hanif SDM unggul menjadi
Kerja
kunci penting kemajuaan Bangsa Indonesia. "Karena
masalah SDM dan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya
menjadi tantangan Indonesia tetapi dunia global hari
ini," Kata Hanif dalam diskusi peluncuran buku Mata Air
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Indonesia Maju: Gagasan Untuk Cak Imin, di Semarang,
Selasa, 9 Agustus 2022.
57. 09
[Berita]Momen Neutral Creacorridor Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bercengkerama
August Prabowo
.com
dengan lima Srikandi di Kabinet Indonesia Maju, seusai
2022 Bercengkerama
sidang kabinet paripurna membahas Nota Keuangan dan
dengan Para
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Srikandi Kabinet
(RAPBN) 2023 di Istana Negara, Jakarta, kemarin
Indonesia Maju
(8/8/2022). Dalam foto pertama yang diunggah akun
Instgram resmi Kementerian Pertahanan, Selasa
(9/8/2022), Prabowo tampak berpose di tengah
menteri-menteri perempuan Jokowi itu Dari kiri atau di
samping kanan Prabowo ada Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menter Tenaga Kerja
Ida Fauziah dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Di
foto kedua, para Srikandi ini berpindah posisi. Prabowo
masih ditengah diapit Menkeu Sri Mulyani dan Menteri
LHK Siti Nubaya Bakar.
58. 09
KSP Sahkan
Positive Warta
August Pembentukan
Ekonomi
2022 Gugus Tugas
Percepatan RUU
Perlindungan
Pekerja Rumah
Tangga

Kantor Staf Presiden (KSP) mengesahkan pembentukan
Gugus Tugas (Gugas) Percepatan Rancangan UndangUndang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU
PPRT). Pengesahan ini, ditandai dengan keluarnya Surat
Keputusan Kepala Staf Kepresidenan RI No 7/2022
tentang Gugus Tugas Percepatan Pembentukan UndangUndang Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan
pembentukan gugus tugas untuk memperkuat
konsolidasi dan sinkronisasi agenda sehingga
pengelolaan isu PPRT tidak terjebak pada
sektoralisme/ego sektoral. Selain itu, juga untuk
mendorong pembahasan RUU PPRT di DPR yang mandek
selama hampir dua dekade.

59. 09
Hadiri Germas, Positive Kabargoront Kegiatan ini laksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota
August Sekda Ismail Ajak
alo.id
Gorontalo, sebagai bentuk promosi kesehatan dan
2022 Semua Elemen
pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Masyarakat
Mendukung
Hidup Sehat, yang dihadiri langsung Sekda Kota
Penuh
Gorontalo, Ismail Majid. Melalui sambutannya, Sekda
Ismail Madjid menyampaikan, bahwa melalui instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat. "Untuk mewujudkan Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat, dapat dilakukan melalui
peningkatan edukasi hidup sehat, peningkatan kualitas
lingkungan, peningkatan pencegahan dan deteksi dini
penyakit, penyediaan pangan sehat dan percepatan
perbaikan gizi, peningkatan prilaku hidup sehat, serta
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peningkatan aktivitas fisik," papar Sekda Ismail. Oleh
karena itu, Sekda Ismail mengajak semua unsur untuk
mendukung penuh serta dapat mewujudkan Germas di
seluruh elemen, melalui penyelenggaraan kemitraan,
pemberdayaan dan penyebarluasan informasi.
60. 09
Kemnaker Ajak Neutral Suara
August Koordinator
Nusantara
2022 Desmigratif
Tingkatkan
Pelindungan Bagi
PMI

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak
para koordinator dan penanggung jawab Desa Migran
Produktif (Desmigratif) berkolaborasi meningkatkan
kualitas pelayanan dan pelindungan terhadap calon
pekerja migran Indonesia (PMI) dan PMI purna.
"Bagaimana semuanya kita meningkatkan pelayanan
dan melindungi PMI kita mulai dari hilir ke hulu, mulai
dari mau berangkat sampai dia pulang lagi ke kampung
halaman dia terlindungi. Semuanya kita lindungi,
melindungi secara utuh sebagai manusia," kata Direktur
Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK)
Kemnaker Suhartono dalam keterangan yang diterima di
Jakarta, Selasa. Upaya perlindungan tersebut dapat
dicapai lewat empat pilar Desmigratif yaitu pusat
layanan imigrasi, kegiatan usaha produktif untuk
memberikan edukasi awal tata kerja bekerja di luar
negeri, pengasuhan komunitas untuk anak-anak pekerja
migran dan pembentukan koperasi Desmigratif.

61. 09
Tips Membeli
Neutral Tribun News
August Pelatihan Kartu
Pontianak
2022 Prakerja
Gelombang 40
Klik Situs
Kemnaker.go.id

Kartu Prakerja Gelombang 40 akan meningkatkan
kwalitas pencari kerja dan orang yang berhenti kerja
karena pemutusan hubungan kerja (PHK). Pendaftaran
kartu prakerja gelombang 40 akan ditutup berikut
adalah cara untuk melihat penguman hasil seleksi
Prakerja Gelombang 40 dan cara-cara untuk membeli
platform prakerja di sisnaker melalui laman. Berikut
adalah cara bagi pendaftar Prakerja Gelombang 40
untuk melihat pengumumannya. Bantuan yang
diberikan bagi peserta Kartu Prakerja yang lolos berupa
uang tunai untuk membeli platform pelatihan prakerja
yang di.

62. 09
Kemnaker Ajak Neutral Pewartasatu
August Koordinator dan
.com
2022 Penanggung
Jawab
Desmigratif
Tingkatkan
Pelayanan dan

Kementerian Ketenagakerjaan mengajak para
koordinator dan penanggung jawab Desa Migran
Produktif ( Desmigratif ) untuk bersama-sama
meningkatkan kualitas pelayanan dan pelindungan
terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan
PMI purna, serta keluarganya untuk mewujudkan
masyarakat desa produktif yang sejahtera melalui empat
pilar Desmigratif. Empat pilar Desmigratif yang
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Pelindungan
Pekerja Migran

dimaksud yaitu pusat layanan imigrasi, kegiatan usaha
produktif untuk memberikan edukasi awal tata kerja
bekerja di luar negeri, community parenting untuk anakanak pekerja migran, dan pembentukan koperasi
Desmigratif. Suhartono menyampaikan hal tersebut saat
membuka Rapat Teknis Koordinator dan Penanggung
Jawab Desmigratif pada Program Desmigratif Tahun
2022 pada Senin (8/8/2022) malam di Jakarta. Rapat
teknis yang diselenggarakan selama tiga hari, SeninRabu (8-10/8/2022) ini diikuti oleh peserta sebanyak 118
orang yang terdiri atas 50 koordinator Desmigartif dari
Dinas Kabupaten, 50 orang penanggung jawab
Desmigratif, dan 18 orang peserta pusat.

63. 09
Lowongan Kerja Neutral Tribun News
August Makassar, Bank
Makassar
2022 Muamalat
Terima Tamatan
SMA Posisi
Branch Sales
Officer, Cara
Daftar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Berikut ini informasi
lowongan kerja Makassar terbaru 2022 dari Bank
Muamalat. Bank Muamalat saat ini membuka
kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung untuk
posisi Branch Sales Officer (BSO). Lowongan kerja BSO
yang dibuka Bank Muamalat terbuka bagi Anda lulusan
SMA sederajat. Dikutip Tribun-Timur.com dari laman
instagram @kemnaker, Selasa (9/8/2022), adapun tugas
dari BSO adalah melakukan penjualan produk multiguna,
KPR, tabungan, dan porsi haji.

64. 09
Kemnaker:
Positive Suara.com
August Perjanjian Kerja
2022 Bersama Dapat
Perkuat
Hubungan
Perusahaan dan
Karyawan

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker),
Afriansyah Noor mengatakan dengan adanya perjanjian
kerja bersama (PKB) dapat semakin memperkuat
hubungan kemitraan yang baik antara Serikat Karyawan
dengan Perusahaan, untuk terus saling bahu-membahu
menggerakkan roda usaha dengan baik. "Dengan
kegiatan sosialisasi PKB ini maka PT. Krakatau Daya
Listrik dan Serikat Karyawan Krakatau Daya Listrik
sejatinya telah menjalankan amanat Undang-Undang,
sehingga diharapkan tidak ada lagi perbedaan persepsi
yang berujung pada perselisihan," kata Afriansyah Noor.
Ia menilai kemajuan perusahaan tidak hanya
dipengaruhi oleh faktor pengelolaan manajemen yang
baik, namun juga sangat dipengaruhi oleh keterlibatan
dan kontribusi pekerja/buruh untuk mewujudkan
kemajuan perusahaan. Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) juga mengapresiasi terjadi kesepakatan PKB
periode 2022-2024, antara PT. Krakatau Daya Listrik
dengan Serikat Karyawan Krakatau Daya Listrik.
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65. 09
BPJAMSOSTEK
August Tarakan Gelar
2022 Sosialisasi
Penambahan
Manfaat
Program Bagi
Perusahaan
Binaan

Positive Tribun
Kaltara

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Kantor Cabang Tarakan melakukan sosialisasi aturan
penambahan manfaat program sektor formal atau
penerima upah di gedung serbaguna kantor Walikota
Tarakan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan
informasi terkait penambahan manfaat program sesuai
dengan PP Nomor 82 Tahun 2019 dan penambahan
program yaitu Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
sesuai dengan PP nomor 37 Tahun 2021 tentang
penyelenggaraan program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan bersama dengan Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja Kota Tarakan kepada pengurus perusahaan
di Kota Tarakan.

66. 09
Kemnaker Ajak Neutral Deliknesia.c
August Tingkatkan
om
2022 Pelayanan dan
Pelindungan
Pekerja Migran

Ketenagakerjaan mengajak para koordinator dan
penanggung jawab Desa Migran Produktif ( Desmigratif )
untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan
dan pelindungan terhadap Calon Pekerja Migran
Indonesia ( CPMI ) dan PMI purna, serta keluarganya
untuk mewujudkan masyarakat desa produktif yang
sejahtera melalui empat pilar Desmigratif. Empat pilar
Desmigratif yang dimaksud yaitu pusat layanan imigrasi,
kegiatan usaha produktif untuk memberikan edukasi
awal tata kerja bekerja di luar negeri, community
parenting untuk anak-anak pekerja migran, dan
pembentukan koperasi Desmigratif. "Bagaimana
semuanya kita meningkatkan pelayanan dan melindungi
PMI kita mulai dari hilir ke hulu, mulai dari mau
berangkat sampai dia pulang lagi ke kampung halaman
dia terlindungi. Baik terlindungi secara ekonomi, sosial,
dan jiwanya.

67. 09
Momen Prabowo Neutral Sindo News
August Bercengkerama
2022 dengan para
Srikandi Kabinet
Indonesia Maju

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bercengkerama
dengan lima Srikandi di Kabinet Indonesia Maju, seusai
Sidang Kabinet Paripurna membahas Nota Keuangan
dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (RAPBN) 2023 di Istana Negara, Jakarta,Senin
(8/8/2022). Di foto kedua, para Srikandi ini berpindah
posisi. Dalam foto pertama yang diunggah akun
Instagram resmi Kementerian Pertahanan, Selasa
(9/8/2022), Prabowo tampak berpose di tengah
menteri-menteri perempuan Jokowi itu. Dari kiri atau di
samping kanan Prabowo ada Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menter Tenaga Kerja
Ida Fauziah dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
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68. 09
KSP Sahkan
Positive Bisnis
August Pembentukan
Indonesia
2022 Gugus Tugas
Percepatan RUU
PPRT

Kantor Staf Presiden resmi mengesahkan pembentukan
Gugus Tugas (Gugas) Percepatan Rancangan UndangUndang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU
PPRT). Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko
mengatakan, pengesahan ini, ditandai dengan keluarnya
Surat Keputusan Kepala Staf Kepresidenan RI No 7/2022
tentang Gugus Tugas Percepatan Pembentukan UndangUndang Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
Selain itu, juga untuk mendorong pembahasan RUU
PPRT di DPR yang mandek selama hampir dua dekade.
Lebih lanjut, Moeldoko menyebut bahwa dinamika RUU
PPRT kembali meningkat pada beberapa bulan terakhir.

69. 09
Kemnaker Ajak
August Penanggung
2022 Jawab
Desmigratif
Tingkatkan
Layanan CPMI
dan PMI Purna

RADARBANGSA.COM- Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) mengajak para koordinator dan penanggung
jawab Desa Migran Produktif (Desmigratif) untuk
bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan dan
pelindungan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia
(CPMI) dan PMI purna,menuju desa produktif dan
sejahtera. Menurut Suhartono, peningkatan pelayanan
dan perlindungan melalui empat pilar Desmigratif yaitu
pusat layanan imigrasi, kegiatan usaha produktif untuk
memberikan edukasi awal tata kerja bekerja di luar
negeri, community parenting untuk anak-anak pekerja
migran, dan pembentukan koperasi Desmigratif.
Suhartono mengatakan, kolaborasi perlu dilakukan
karena para koordinator dan penanggung jawab
Desmigratif merupakan pihak yang lebih mengetahui
secara langsung terkait keadaan di lapangan, mulai dari
sebelum PMI berangkat ke luar negeri sampai kembali
pulang ke kampung halamnnya. Selasa, 09/08/2022
19:23 WIB.

Neutral Radar
Bangsa

70. 09
Setkab Raih
Neutral 24hour.id
August Opini WTP
2022 Sepuluh Tahun
Berturut-turut -

Sekretariat Kabinet (Setkab) kembali mendapatkan opini
Wajar Tanpa Perkecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan
Sekretariat Kabinet Tahun 2021. Itu adalah yang ke-10
kali kita secara berturut-turut," ungkap Deputi Bidang
Administrasi Setkab Farid Utomo usai menghadiri
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas
Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga oleh BPK,
Selasa (09/08/2022), di Ruang Auditorium Lantai 2
Gedung Tower BPK, Jakarta. LHP diberikan kepada 22
kementerian/lembaga (K/L) di lingkungan Auditorat
Keuangan Negara (AKN) III. Setkab telah meraih WTP
sejak tahun 2012 hingga 2021. Setkab juga telah
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menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan
oleh BPK.
71. 09
BP Jamsostek
Positive Sultra Kini
August Sultra Edukasi
2022 100 Perusahaan
Manfaat
Perlindungan
Sosial
Ketenagakerjaan

Pada sosialisasi kali ini yang dilaksanakan oleh Direktorat
Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Tenaga
Kerja dengan tema sosialisasi "Pengisian Wajib Lapor
Ketenagakerjaan Secara Online di Perusahaan", BP
Jamsostek melakukan sosialisasi melibatkan sekitar 100
perusahaan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara
melalui luring dan daring. Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek
Provinsi Sulawesi Tenggara terus meningkatkan
pemahaman kepada para pemberi kerja atau
perusahaan tentang pentingnya kepesertaan atau
pemberian jaminan sosial kepada karyawan atau pekerja
perusahaan, melalui sosialisasi program BPJS
Ketenagakerjaan dengan melibatkan sedikitnya 100
perwakilan perusahaan di Sultra, Selasa (9 Agustus
2022). Kepala Cabang BP Jamsostek Sultra, Irsan Sigma
Octavian, mengatakan, perlindungan jaminan sosial
ketenagakerjaan merupakan bentuk perlindungan sosial
nasional dalam menjamin seluruh pekerja dapat
memenuhi kebutuhan dasar hidup, yang bertujuan
untuk memastikan setiap pekerja beserta keluarganya
dapat hidup sejahtera. "Untuk itu, BP Jamsostek
melakukan sosialisasi secara terus-menerus dengan
tujuan untuk melakukan edukasi kepada seluruh
masyarakat pekerja dan pemberi kerja terkait hak serta
manfaat terlindungi program jaminan sosial
ketenagakerjaan atau BP Jamsostek merupakan hal yang
wajib," katanya.

72. 09
Moeldoko
Positive Media
August Sahkan
Indonesia
2022 Pembentukan
Gugus Tugas
Percepatan RUU
Perlindungan
PRT

KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko mengesahkan
pembentukan Gugus Tugas Percepatan Rancangan
Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
(RUU PPRT). Moeldoko mengatakan upaya itu dilakukan
guna memperkuat konsolidasi dan sinkronisasi agenda,
sehingga pengelolaan isu PPRT tidak terjebak pada
sektoralisme atau ego sektoral dari tiap-tiap
kementerian/lembaga. Apalagi, ada keterbatasan waktu
karena berkejaran dengan isu-isu lain," ujar Moeldoko
melalui jeterangan resmi, Selasa (9/8). Pengesahan
tersebut ditandai dengan keluarnya Surat Keputusan
Kepala Staf Kepresidenan RI Nomor 7 Tahun 2022.
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73. 09
Hendak ke Timur Negative Lombokpost
August Tengah, 42 CPMI
2022 Ilegal asal Nusa
Tenggara Barat
Ditangkap

Pada Senin (8/8/2022) lalu, semua 42 CPMI Ilegal ini
dipulangkan ke Nusa Tenggara Barat. Anggota Satgas
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Roy Muhadi
mengatakan, telah menangkap 42 CPMI non-prosedural
asal Nusa Tenggara Barat. Kementerian Tenaga Kerja RI
berhasil menggagalkan atau mencegah pemberangkatan
42 dari 82 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) illegal
atau non-prosedural asal Nusa Tenggara Barat melalui
sebuah operasi penangkapan pada 2 Agustus 2022 lalu.
Kepulangan mereka diterima Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Disnakertrans) Nusa Tenggara Barat dan
kabupaten/kota di Bizam.

74. 09
Wamenaker
Positive Progresnews Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia,
August Apresiasi Terjadi
.info
Afriansyah Noor, memberikan apresiasi terjadi
2022 Kesepakatan PKB
kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode
Antara PT. KDL
2022-2024, antara PT. Krakatau Daya Listrik dengan
dengan Serikat
Serikat Karyawan Krakatau Daya Listrik. "Saya
Karyawan
memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas PKB yang
telah disepakati sekaligus dilakukannya kegiatan
sosialisasi PKB ini," kata Afriansyah dalam kunjungan
kerja sekaligus sosialisasi PKB yang telah disepakati PT.
Krakatau Daya Listrik dengan Serikat Karyawan Krakatau
Daya Listrik, di Kota Cilegon, Banten, Selasa (9/8/2022).
"Dengan kegiatan sosialisasi PKB ini maka PT. Krakatau
Daya Listrik dan Serikat Karyawan Krakatau Daya Listrik
sejatinya telah menjalankan amanat Undang-Undang,
sehingga diharapkan tidak ada lagi perbedaan persepsi
yang berujung pada perselisihan," kata Afriansyah Noor.
Kesepakatan PKB ini diharapkan menjadi wujud nyata
sebuah komitmen bersama antara para pihak dalam
mewujudkan PKB yang berkualitas sebagai pedoman
bersama bagi keluarga besar PT. Krakatau Daya Listrik.
75. 09
Pastikan
Positive Kendari Info
August Keamanan
2022 Pekerja,
BPJAMSOSTEK
Sosialisasikan
Manfaat
Jamsostek ke
100 Perusahaan
di Sultra

Sebanyak 100 perusahaan di Sulawesi Tenggara (Sultra)
mengikuti sosialiasi yang diadakan oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
(BPJAMSOSTEK), Selasa (9/8/2022). Kegiatan yang
diinisiasi oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan (Binwasnaker) dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kementerian
Tenaga Kerja berlangsung secara laring dan daring
dengan tujuan menyosialisasikan kepada pihak
perusahaan akan pentingnya para pekerja atau
karyawan terlindungi program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan (Jamsostek). Kepala BPJAMSOSTEK
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Sultra, Irsan Sigma Octavian, menuturkan pihaknya tidak
akan lelah dan secara masif terus berusaha untuk
meyakinkan setiap pemberi kerja (perusahaan) dan
pekerja (karyawan) atas pentingnya terdaftar dalam
perlindungan Jamsostek. "Perlindungan Jamsostek
menjadi hal wajib, sebab BPJAMSOSTEK memberikan
perlindungan sosial kepada seluruh pekerja untuk setiap
risiko kerja yang ada," tutur Irsan melalui keterangan
resminya yang diterima Kendariinfo.
76. 09
Setkab Raih
Neutral Deliknesia.c
August Opini WTP 10
om
2022 Tahun Berturutturut

Sekretariat Kabinet (Setkab) kembali mendapatkan opini
Wajar Tanpa Perkecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan
Sekretariat Kabinet Tahun 2021. Itu adalah yang ke-10
kali kita secara berturut-turut," ungkap Deputi Bidang
Administrasi Setkab Farid Utomo usai menghadiri
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas
Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga oleh BPK,
Selasa (09/08/2022), di Ruang Auditorium Lantai 2
Gedung Tower BPK, Jakarta. LHP diberikan kepada 22
kementerian/lembaga (K/L) di lingkungan Auditorat
Keuangan Negara (AKN) III. Setkab telah meraih WTP
sejak tahun 2012 hingga 2021. Setkab juga telah
menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan
oleh BPK.

77. 09
Perjanjian kerja Positive Berita Viral
August bersama dapat
Indonesia
2022 memperkuat
Terbaru
hubungan
perusahaankaryawan

Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Afriansyah
Noor mengatakan dengan adanya perjanjian kerja
bersama (PKB) dapat semakin mempererat kemitraan
yang baik antara serikat pekerja dan perusahaan untuk
terus bersinergi memajukan pengembangan usaha.
Kesepakatan PKB ini diharapkan dapat menjadi wujud
nyata dari komitmen bersama kedua belah pihak untuk
mencapai PKB yang bermutu sebagai norma bersama
bagi keluarga PT. Perusahaan Listrik Krakatau. Krakatau
Daya Listrik bersama Serikat Pekerja Krakatau Daya
Listrik, Selasa (9/8/2022) di Cilegon, negara bagian
Banten. Belum diterima dengan baik dipengaruhi oleh
faktor manajemen, dan sebagian besar dipengaruhi oleh
partisipasi dan kontribusi pekerja/buruh terhadap
pencapaian kemajuan perusahaan.

78. 09
Moeldoko
Positive Jogoboyo.co
August Sahkan
m
2022 Pembentukan
Gugus Tugas
Percepatan RUU

KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko mengesahkan
pembentukan Gugus Tugas Percepatan Rancangan
Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
(RUU PPRT). Moeldoko mengatakan upaya itu dilakukan
guna memperkuat konsolidasi dan sinkronisasi agenda,
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Perlindungan
PRT - JogoBoyo
#JagaNKRI

sehingga pengelolaan isu PPRT tidak terjebak pada
sektoralisme atau ego sektoral dari tiap-tiap
kementerian/lembaga. Apalagi, ada keterbatasan waktu
karena berkejaran dengan isu-isu lain," ujar Moeldoko
melalui jeterangan resmi, Selasa (9/8). Pengesahan
tersebut ditandai dengan keluarnya Surat Keputusan
Kepala Staf Kepresidenan RI Nomor 7 Tahun 2022.

79. 09
Pemimpin
Positive Suarabaru.id Hal itu seperti yang disampaikan mantan Menteri
August Indonesia Harus
Tenaga Kerja (Menaker) RI, Hanif Dhakiri, saat menjadi
2022 Siapkan SDM
pembicara dalam forum diskusi publik dan peluncuran
Unggul dan
buku 'Mata Air Indonesia Maju: Kumpulan Gagasan
Terapkan Politik
Untuk Cak Imin', yang digelar Rumah Politik
Kesejahteraan Kesejahteraan (RPK), di Hans Kafe, Semarang, Selasa
SuaraBaru.id
(9/8/2022). Dua pembicara lain yang tampil yakni,
Menurut Hanif, saat ini dibutuhkan sosok pemimpin
yang sejak dini mengetengahkan diri, dan memiliki fokus
kerja konkret untuk pencapaian SDM unggul di
Indonesia. "Pencapaian lompatan SDM bisa menjadi
kunci implementasi politik kesejahteraan Indonesia.
Hanif juga menyebut, Indonesia membutuhkan
lompatan kualitas SDM yang lebih unggul.
80. 09
Kemnaker
Positive Radar
August Apresiasi
Bangsa
2022 Implementasi
PKB antara
Perusahaan dan
Pekerja Krakatau
Daya Listrik

RADARBANGSA.COM- Pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan apresiasi
kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode
2022-2024, antara PT. Krakatau Daya Listrik dengan
Serikat Karyawan Krakatau Daya Listrik. Afriansyah Noor
mengatakan dengan capaian saat tersebut, dapat
semakin memperkuat hubungan kemitraan yang baik
antara Serikat Karyawan dengan Perusahaan, untuk
terus saling bahu-membahu menggerakkan roda usaha
dengan baik. Sejatinya, kesepakatan dalam PKB
hakikatnya adalah kesepakatan kedua belah pihak yang
merupakan Undang-Undang bagi para pihak yang
membuat. Karenanya, komitmen dan persepsi yang
sama, saling empati dan saling percaya menjadi kunci
keberhasilan dalam implementasi PKB.

81. 09
Kemnaker: PKB Positive Pripos
August Wujudkan
2022 Hubungan
Kemitraan
Serikat Karyawan
dengan
Perusahaan

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia,
Afriansyah Noor, memberikan apresiasi terjadi
kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode
2022-2024, antara PT. Krakatau Daya Listrik dengan
Serikat Karyawan Krakatau Daya Listrik. "Saya
memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas PKB yang
telah disepakati sekaligus dilakukannya kegiatan
sosialisasi PKB ini," kata Afriansyah dalam kunjungan
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kerja sekaligus sosialisasi PKB yang telah disepakati PT.
Krakatau Daya Listrik dengan Serikat Karyawan Krakatau
Daya Listrik, di Kota Cilegon, Banten, Selasa (9/8/2022).
Afriansyah Noor mengatakan dengan capaian saat ini,
dapat semakin memperkuat hubungan kemitraan yang
baik antara Serikat Karyawan dengan Perusahaan, untuk
terus saling bahu-membahu menggerakkan roda usaha
dengan baik. "Dengan kegiatan sosialisasi PKB ini maka
PT. Krakatau Daya Listrik dan Serikat Karyawan Krakatau
Daya Listrik sejatinya telah menjalankan amanat
Undang-Undang, sehingga diharapkan tidak ada lagi
perbedaan persepsi yang berujung pada perselisihan,"
kata Afriansyah Noor.
82. 09
Kemnaker Ajak Neutral Pripos
August Koordinator dan
2022 Penanggung
Jawab
Desmigratif
Tingkatkan
Pelayanan dan
Pelindungan
Pekerja Migran

Kementerian Ketenagakerjaan mengajak para
koordinator dan penanggung jawab Desa Migran
Produktif (Desmigratif) untuk bersama-sama
meningkatkan kualitas pelayanan dan pelindungan
terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan
PMI purna, serta keluarganya untuk mewujudkan
masyarakat desa produktif yang sejahtera melalui empat
pilar Desmigratif. Empat pilar Desmigratif yang
dimaksud yaitu pusat layanan imigrasi, kegiatan usaha
produktif untuk memberikan edukasi awal tata kerja
bekerja di luar negeri, community parenting untuk anakanak pekerja migran, dan pembentukan koperasi
Desmigratif. Suhartono menyampaikan hal tersebut saat
membuka Rapat Teknis Koordinator dan Penanggung
Jawab Desmigratif pada Program Desmigratif Tahun
2022 pada Senin (8/8/2022) malam di Jakarta. Rapat
teknis yang diselenggarakan selama tiga hari, SeninRabu (8-10/8/2022) ini diikuti oleh peserta sebanyak 118
orang yang terdiri atas 50 koordinator Desmigartif dari
Dinas Kabupaten, 50 orang penanggung jawab
Desmigratif, dan 18 orang peserta pusat.

83. 09
Milad ke 23,
Positive Tribun News
August Unimus Tampil
Jateng
2022 dengan Kampus
Terpadu dan
Akreditasi
Unggul

Unimus ini sendiri lahir pada tanggal 4 agustus 1999.
Rektor Unimus, Prof Dr Masrukhi MPd didampingi Ketua
Panitia Milad Unimus Muhammad Yusuf PhD berharap
dalam usainya ke 23 tahun ini, Unimus semakin
memantapkan diri an excellent univercity dengan
akreditasi unggul. Unimus ini akan terus melahirkan
lulusan-lulusan yang mempunyai kompetensi keilmuan
yang bagus. Dalam milad Unimus ke 23 ini mengusung
tema bersinergi membangun peradaban.
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84. 09
Wamenaker
Positive Pewartasatu Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia,
August Apresiasi
.com
Afriansyah Noor, memberikan apresiasi terjadi
2022 Kesepakatan PKB
kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode
Antara PT.
2022-2024, antara PT. Krakatau Daya Listrik dengan
Krakatau Daya
Serikat Karyawan Krakatau Daya Listrik. "Saya
Listrik dengan
memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas PKB yang
Serikat Karyawan
telah disepakati sekaligus dilakukannya kegiatan
Krakatau Daya
sosialisasi PKB ini," kata Afriansyah dalam kunjungan
Listrik
kerja sekaligus sosialisasi PKB yang telah disepakati PT.
Krakatau Daya Listrik dengan Serikat Karyawan Krakatau
Daya Listrik, di Kota Cilegon, Banten, Selasa (9/8/2022).
"Dengan kegiatan sosialisasi PKB ini maka PT. Krakatau
Daya Listrik dan Serikat Karyawan Krakatau Daya Listrik
sejatinya telah menjalankan amanat Undang-Undang,
sehingga diharapkan tidak ada lagi perbedaan persepsi
yang berujung pada perselisihan," tutur Afriansyah
Noor. Kesepakatan PKB ini diharapkan menjadi wujud
nyata sebuah komitmen bersama antara para pihak
dalam mewujudkan PKB yang berkualitas sebagai
pedoman bersama bagi keluarga besar PT. Krakatau
Daya Listrik.
85. 09
Momen Prabowo Neutral Inews Portal
August Bercengkerama
2022 dengan Para
Srikandi Kabinet
Indonesia Maju

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bercengkerama
dengan lima Srikandi di Kabinet Indonesia Maju, seusai
sidang kabinet paripurna membahas Nota Keuangan dan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(RAPBN) 2023 di Istana Negara, Jakarta, kemarin
(8/8/2022). Dalam foto pertama yang diunggah akun
Instgram resmi Kementerian Pertahanan, Selasa
(9/8/2022), Prabowo tampak berpose di tengah
menteri-menteri perempuan Jokowi itu. Dari kiri atau di
samping kanan Prabowo ada Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menter Tenaga Kerja
Ida Fauziah dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Di
foto kedua, para Srikandi ini berpindah posisi.

86. 09
Kemnaker: PKB Positive Paperlane
August Perkuat
2022 Hubungan
Kemitraan
Karyawan
dengan
Perusahaan

Kemnaker PKB Wujudkan Hubungan Kemitraan
Karyawan dengan Perusahaan (Kemnaker). Kesepakatan
dalam PKB hakikatnya ialah kesepakatan kedua belah
pihak yang merupakan Undang-Undang bagi para pihak
yang membuat. Acara peluncuran di Jepang dihadirkan
oleh band NOAH yang didaulat menjadi brand
ambassador guna mengkampanyekan kepeduliaan
kesehatan dengan memilih air mineral berkualitas.
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87. 10
BLT Subsidi Gaji Neutral Okezone
August Rp1 Juta Belum
2022 Cair, Apa
Masalahnya?

88. 10
Wamenaker
August Minta Serikat
2022 Pekerja Harus
Utamakan
Hubungan
Industrial
Pancasila

Sedangkan Ombudsman Republik Indonesia
mengungkapkan masalah yang ada pada penyaluran BLT
subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp1 juta
tahun ini. BLT subsidi gaji Rp1 juta tak kunjung dicairkan.
Menurut Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi,
saat ini penyaluran BLT subsidi gaji atau BSU masih
dimatangkan, bagi dari segi data penerima hingga
proses penyalurannya. Anggota Ombudsman RI Robert
Na Endi Jaweng mengungkapkan soal biang kerok pada
BLT subsidi gaji.

Neutral Abadikini.co Serikat pekerja harus mengutamakan prinsip hubungan
m
industrial Pancasila ketika membantu anggotanya
menghadapi masalah 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 Wakil Menteri
Ketenagakerjaan Afriansyah Noor saat membuka
Musyawarah Nasional (Munas) VIII SP BPJS
Ketenagakerjaan, bertajuk Aksi-Kolaborasi-Eksistensi di
Tangerang, seperti dalam keterangan, Selasa (9/8/2022).
Menurut Afriansyah Noor, ada lima ciri-ciri khusus
hubungan industrial Pancasila. Yaitu mengedepankan
prinsip-prinsip adaptif dan kolaboratif melalui
musyawarah untuk mufakat, kekeluargaan, dan gotong
royong.

89. 10
BSU 2022 Cair Neutral Pikiran
August Bulan Agustus?
Rakyat
2022 Ini Penjelasan
Depok
Terbaru
Kemnaker dan
BPJS
Ketenagakerjaan
Soal BLT Subsidi
Gaji

Apakah BSU 2022 cair di bulan Agustus 2022? Simak
penjelasaan terbaru Kemnaker dan BPJS
Ketenagakerjaan terkait penyaluran BLT subsidi gaji
berikut ini. Memasuki bulan Agustus 2022, masyarakat
khususnya pekerja mempertanyakan BSU 2022 dari
Kemnaker atau BLT subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan
cair atau tidak. Maka dari itu, artikel kali ini akan
mengulas penjelasan Kemnaker terkait BSU 2022 dan
cara cek BLT subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan di bulan
Agustus 2022.

90. 10
KSP Sahkan
Positive Republika
August Pembentukan
2022 Gugus Tugas
Percepatan RUU
Perlindungan

Apalagi, ada keterbatasan waktu karena berkejaran
dengan isu-isu lain," kata Moeldoko, saat memimpin
Rapat Tingkat Menteri pengesahan dan penyusunan
kerja gugus tugas percepatan RUU PPRT, dikutip dari
siaran pers KSP, pada Rabu (10/8/2022). Kantor Staf
Presiden mengesahkan pembentukan Gugus Tugas
(Gugas) Percepatan Rancangan Undang-Undang
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Pekerja Rumah
Tangga

Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
Pengesahan ini ditandai dengan keluarnya Surat
Keputusan Kepala Staf Kepresidenan RI Nomor 7 Tahun
2022 tentang Gugus Tugas Percepatan Pembentukan
Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Rumah
Tangga. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko
mengatakan, pembentukan gugus tugas untuk
memperkuat konsolidasi dan sinkronisasi agenda.

91. 10
KSP Sahkan
Positive Republika
August Pembentukan
2022 Gugus Tugas
Percepatan RUU
Perlindungan
Pekerja Rumah
Tangga

Apalagi, ada keterbatasan waktu karena berkejaran
dengan isu-isu lain," kata Moeldoko, saat memimpin
Rapat Tingkat Menteri pengesahan dan penyusunan
kerja gugus tugas percepatan RUU PPRT, dikutip dari
siaran pers KSP, pada Rabu (10/8/2022). Kantor Staf
Presiden mengesahkan pembentukan Gugus Tugas
(Gugas) Percepatan Rancangan Undang-Undang
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
Pengesahan ini ditandai dengan keluarnya Surat
Keputusan Kepala Staf Kepresidenan RI Nomor 7 Tahun
2022 tentang Gugus Tugas Percepatan Pembentukan
Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Rumah
Tangga. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko
mengatakan, pembentukan gugus tugas untuk
memperkuat konsolidasi dan sinkronisasi agenda.

92. 10
KSP Sahkan
Positive Harian Aceh
August Pembentukan
2022 Gugus Tugas
Percepatan RUU
Perlindungan
Pekerja Rumah
Tangga

Apalagi, ada keterbatasan waktu karena berkejaran
dengan isu-isu lain," kata Moeldoko, saat memimpin
Rapat Tingkat Menteri pengesahan dan penyusunan
kerja gugus tugas percepatan RUU PPRT, dikutip dari
siaran pers KSP, pada Rabu (10/8/2022). RUU PPRT
diklaim memberi perlindungan PRT, jaminan hak dan
kewajiban pihak terkait. JAKARTA- Kantor Staf Presiden
mengesahkan pembentukan Gugus Tugas (Gugas)
Percepatan Rancangan Undang-Undang Perlindungan
Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Pengesahan ini
ditandai dengan keluarnya Surat Keputusan Kepala Staf
Kepresidenan RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Gugus
Tugas Percepatan Pembentukan Undang-Undang
Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

93. 10
KSP Sahkan
Positive Balkonjakart
August Pembentukan
a.com
2022 Gugus Tugas
Percepatan RUU
Perlindungan

Apalagi, ada keterbatasan waktu karena berkejaran
dengan isu-isu lain," kata Moeldoko, saat memimpin
Rapat Tingkat Menteri pengesahan dan penyusunan
kerja gugus tugas percepatan RUU PPRT, dikutip dari
siaran pers KSP, pada Rabu (10/8/2022). Kantor Staf
Presiden mengesahkan pembentukan Gugus Tugas
(Gugas) Percepatan Rancangan Undang-Undang
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Pekerja Rumah
Tangga

Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
Pengesahan ini ditandai dengan keluarnya Surat
Keputusan Kepala Staf Kepresidenan RI Nomor 7 Tahun
2022 tentang Gugus Tugas Percepatan Pembentukan
Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Rumah
Tangga. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko
mengatakan, pembentukan gugus tugas untuk
memperkuat konsolidasi dan sinkronisasi agenda.

94. 10
Bakal Dihadiri
Positive Halosemara
August Tamu
ng.id
2022 Mancanegara,
Pemkab Jepara
Siapkan
Dukungan untuk
KUPI di Bangsri

HALO JEPARA- Penjabat (Pj) Bupati Jepara, Edy
Supriyanta menyatakan akan mendukung Kongres
Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Jepara, di Pondok
Pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri, 23-24 November 2022
mendatang. Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Bupati
Jepara, Edy Supriyanta, ketika menerima audiensi dari
panitia KUPI Jepara, di Ruang Command Center Kantor
Bupati, baru-baru ini. Ikut mendampingi Pj Bupati,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo),
Arif Darmawan; Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Jepara, Arwin Noor Isdiyanto; Kepala
Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Agus Bambang
Lelono; serta Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
(DPRD) Jepara, Nurudin Amin selaku penasihat KUPI. Pj
Bupati Jepara, Edy Supriyanta mengatakan, Pemerintah
Kabupaten Jepara siap mendukung penuh kegiatan
KUPI.

95. 10
KSP Sahkan
Positive Lintas
August Pembentukan
Sulawesi
2022 Gugus Tugas
Percepatan RUU
Perlindungan
Pekerja Rumah
Tangga

Apalagi, ada keterbatasan waktu karena berkejaran
dengan isu-isu lain," kata Moeldoko, saat memimpin
Rapat Tingkat Menteri pengesahan dan penyusunan
kerja gugus tugas percepatan RUU PPRT, dikutip dari
siaran pers KSP, pada Rabu (10/8/2022). RUU PPRT
diklaim memberi perlindungan PRT, jaminan hak dan
kewajiban pihak terkait. Lintassulawesi.com, JAKARTAKantor Staf Presiden mengesahkan pembentukan Gugus
Tugas (Gugas) Percepatan Rancangan Undang-Undang
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
Pengesahan ini ditandai dengan keluarnya Surat
Keputusan Kepala Staf Kepresidenan RI Nomor 7 Tahun
2022 tentang Gugus Tugas Percepatan Pembentukan
Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Rumah
Tangga.

96. 10
Live Now!
Neutral Beritabaru.n Hilirisasi di sektor industri serta digitalisasi yang semakin
August Menaker Ungkap
ews
terakselerasi akibat adanya pandemi Covid-19 menjadi
2022
tantangan bagi pengembangan sumber daya manusia
(SDM) di dalam negeri. Tak hanya teknologi yang
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Strategi Ciptakan
Digital Talent

dibutuhkan untuk mewujudkan kemajuan industri,
namun juga sumber daya manusia yang mumpuni. Lalu
seperti apa sebenarnya kondisi kualitas SDM di
Indonesia saat ini? Dan apa langkah Pemerintah untuk
mendorong kualitas SDM Indonesia agar sesuai
kebutuhan dunia kerja dan perkembangan digitalisasi?.

97. 10
Live Now!
Neutral Cnbc
August Menaker Ungkap
Indonesia
2022 Strategi Ciptakan
Digital Talent

Hilirisasi di sektor industri serta digitalisasi yang semakin
terakselerasi akibat adanya pandemi Covid-19 menjadi
tantangan bagi pengembangan sumber daya manusia
(SDM) di dalam negeri. Tak hanya teknologi yang
dibutuhkan untuk mewujudkan kemajuan industri,
namun juga sumber daya manusia yang mumpuni. Lalu
seperti apa sebenarnya kondisi kualitas SDM di
Indonesia saat ini? Dan apa langkah Pemerintah untuk
mendorong kualitas SDM Indonesia agar sesuai
kebutuhan dunia kerja dan perkembangan digitalisasi?.

98. 10
Menaker Bicara Neutral Cnbc
August BLT Subsidi Gaji,
Indonesia
2022 Jadi Cair Enggak
Nih?

Ini Cara Cek Penerima BLT Subsidi Gaji. Bagi kamu yang
ingin mengetahui apakah terdaftar sebagai penerima
BSU atau BLT subsidi gaji bisa melakukan pengecekan
dengan cara berikut ini:. Jika Kamu terdaftar sebagai
penerima, maka akan mendapatkan centang hijau
notifikasi sebagai bukti kamu penerima BLT subsidi gaji.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah angkat bicara
mengenai program subsidi gaji yang sudah berlangsung
dalam dua tahun terakhir, atau selama pandemi Covid19.

99. 10
Kemnaker Ajak Neutral Dobrak.co
August Desmigratif
2022 Tingkatkan
Pelayanan dan
Pelindungan PMI
- Dobrak

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) mengajak
para koordinator dan penanggung jawab Desa Migran
Produktif ( Desmigratif ) untuk bersama-sama
meningkatkan kualitas pelayanan dan pelindungan
terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia ( CPMI ) dan
PMI purna, serta keluarganya untuk mewujudkan
masyarakat desa produktif yang sejahtera melalui empat
pilar Desmigratif.
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Title

Selamat! Pekerja dengan Kategori Ini Bisa Dapat BSU 2022 Rp1
Juta, Cek Nama Penerima di Link Resmi Ini

Author

_noname

Media

Ayo Bandung

Reporter

Date

09 August 2022

Tone

Link

http://www.ayobandung.com/umum/pr-794094220/selamat-pekerja-dengan-kategori-inibisa-dapat-bsu-2022-rp1-juta-cek-nama-penerima-di-link-resmi-ini

Positive

Summary 3. Mereviu data calon penerima BSU 2022 dengan BPJS Kesehatan;. Berikut kategori pekerja
yang bisa mendapatkan BSU 2022 Rp 1 juta, anda termasuk?. Selain kategori penerima,
artikel ini juga memuat informasi cara cek nama penerima Bantuan Subsidi Upah BPJS
Ketenagakerjaan dengan link resmi di bawah ini. Berikut tahapan pencairan BSU 2022 ke
rekening bank penerima.

Berikut kategori pekerja yang bisa mendapatkan BSU 2022 Rp 1 juta, anda termasuk?Selain kategori
penerima, artikel ini juga memuat informasi cara cek nama penerima Bantuan Subsidi Upah BPJS
Ketenagakerjaan dengan link resmi di bawah ini.Kabar mengenai pencairan bantuan subsidi upah masih
menjadi pertanyaan besar calon penerima khususnya pekerja dan buruh.Pasalnya, bantuan yang
dijanjikan cair bulan April hingga awal Agustus ini belum ada pertanda cair ke rekening bank
penerima.Melalui Instagram resmi Kemnaker, ada beberapa tahapan pencairan BSU BPJS
Ketenagakerjaan ke rekening penerima.Berikut tahapan pencairan BSU 2022 ke rekening bank
penerima.1. Merampungkan regulasi teknis pelaksanaan BSU 2022;2. Mengajukan dan merevisi
anggaran dengan Kementerian Keuangan;3. Mereviu data calon penerima BSU 2022 dengan BPJS
Kesehatan;
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Title

Kepri Jadi Destinasi Kunker Reses V Masa Sidang 2021/2022
Komisi IX DPR R

Author

_noname

Media

Koran Perbatasan

Reporter

Date

09 August 2022

Tone

Link

http://koranperbatasan.com/gerai-foto/baca/45624/kepri-jadi-destinasi-kunker-reses-vmasa-sidang-2021-2022-komisi-ix-dpr-r.html

Neutral

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.

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 terima kasih 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 masingmasing."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 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
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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, 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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BP Jamsostek Sultra Sosialisasi Program Jaminan Sosial ke Author
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Positive

Summary Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Sulawesi Tenggara
(Sultra) menggelar sosialisasi program jaminan sosial ke 100 perusahaan melalui online dan
offline, Selasa (9/8/2022) di Kendari. Kepala BP Jamsostek Sultra Irsan Sigma Octavian,
mengungkapkan, pihaknya secara terus-menerus dan masif berusaha untuk meyakinkan
setiap pemberi kerja dan pekerja akan pentingnya terdaftar dalam perlindungan jaminan
sosial ketenagakerjaan. "Perlindungan ini menjadi hal wajib, dikarenakan kami memberikan
perlindungan sosial kepada seluruh pekerja terhadap setiap risiko kerja yang ada. Pada saat
ada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, meninggal, ataupun telah mencapai usia
pensiun, kami siap melakukan cover terhadap kebutuhan pekerja tersebut dari segi biaya,"
katanya melalui keterangan pers resminya.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Sulawesi Tenggara (Sultra)
menggelar sosialisasi program jaminan sosial ke 100 perusahaan melalui online dan offline, Selasa
(9/8/2022) di Kendari. Kepala BP Jamsostek Sultra Irsan Sigma Octavian, mengungkapkan, pihaknya
secara terus-menerus dan masif berusaha untuk meyakinkan setiap pemberi kerja dan pekerja akan
pentingnya terdaftar dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. "Perlindungan ini menjadi hal
wajib, dikarenakan kami memberikan perlindungan sosial kepada seluruh pekerja terhadap setiap risiko
kerja yang ada. Pada saat ada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, meninggal, ataupun telah
mencapai usia pensiun, kami siap melakukan cover terhadap kebutuhan pekerja tersebut dari segi biaya,"
katanya melalui keterangan pers resminya. Dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Tenaga
Kerja (Kemenaker) mereka mengangkat tema Pengisian Wajib Lapor Ketenagakerjaan Secara Online di
Perusahaan. Kata diq, pemberi kerja dan pekerja hanya perlu mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan
setiap proteksi terhadap risiko tersebut.Sehingga pekerja dapat bekerja dengan aman dan keluarga
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pekerja yang menunggu di rumah dapat tenang. Berdasarkan data, saat ini coverage kepesertaan dari
sektor Penerima Upah Pemberi Kerja atau perusahaan di Provins Sultra adalah sekitar 46 persen. "Untuk
itu, kami terus membutuhkan dukungan akan kesadaran terhadap pentingnya terdaftar dan menjadi
peserta," ujarnya. Ia menegaskan, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki peranan yang
sama dengan pengentasan kemiskinan. Dengan memutus risiko kerja, sehingga pekerja dan keluarganya
dapat hidup sejahtera tanpa mengkhawatirkan risiko kerja yang ada.
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Positive

Summary Simak berikut ini info pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1
juta bagi para pekerja. Seperti yang sudah diketahui, program BSU BPJS Ketenagakerjaan
2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta telah direncanakan akan kembali cair. Pemerintah melalui
Kemnaker telah menyebut bahwa akan segera menyalurkan BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022
atau BLT subsidi gaji Rp1 juta kepada para pekerja. Namun terkait tanggal penyaluran BSU
BPJS Ketenagakerjaan 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta ini masih belum bisa dipastikan
secara pasti.

Simak berikut ini info pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta bagi para
pekerja.Seperti yang sudah diketahui, program BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1
juta telah direncanakan akan kembali cair.Pemerintah melalui Kemnaker telah menyebut bahwa akan
segera menyalurkan BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta kepada para
pekerja.Namun terkait tanggal penyaluran BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta
ini masih belum bisa dipastikan secara pasti.Hal ini karena sebelumnya Kemnaker menyebut bahwa
pihaknya masih mematangkan persiapan mekanisme dan regulasi penyaluran BSU BPJS Ketenagakerjaan
2022.Dengan demikian, terkait pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 bisa dipastikan akan segera
rampung setelah segala persiapan dari Kemnaker selesai.Namun yang jelas, rencananya tahun ini
penyaluran BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 akan cair kepada 8,8 juta pekerja atau burruh yang sudah
memenuhi syarat.
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Neutral

Summary Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Adi Prihantara menerima Kunjungan Kerja Komisi
IX DPR-RI yang membidangi Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kependudukan di Graha Kepri,
Batam Center, Senin (08/08/2022). "Pada masa reses V masa sidang tahun 2021/2022 ini,
Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke-3 provinsi, yakni 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, Batam Center, Senin
(08/08/2022).Sekdaprov Adi Prihantara menyampaikan, terima kasih 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, demikian dikutip laman Diskominfo
Kepri.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 Kota Batam serta 5 kabupaten di
antaranya 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
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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 di mana 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 V masa sidang tahun 2021/2022 ini, Komisi IX DPR RI
melakukan kunjungan kerja ke-3 provinsi, yakni 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 di
antaranya 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 Wali Kota Batam, Amsakar Achmad;
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, M Bisri dan Kadisnaker Provinsi Kepulauan Riau,
Mangara Simarmata.
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Positive

Summary Sampai saat ini banyak para pekerja yang mempertanyakan kapan BSU 2022 akan dicarikan
oleh Kemnaker. Pasalnya, pemerintah bersama dengan Kemnaker telah mengumumkan jika
dana bantuan BSU 2022 akan dilanjutkan pada tahun ini. Awalnya dana bantuan BSU 2022
akan disalurkan oleh Kemnaker kepada calon penerima pada bulan April lalu. Namun, sampai
saat ini belum juga ada kepastian kapan dana BLT subsidi gaji akan diberikan kepada para
calon penerimanya.

Sampai saat ini banyak para pekerja yang mempertanyakan kapan BSU 2022 akan dicarikan oleh
Kemnaker.Pasalnya, pemerintah bersama dengan Kemnaker telah mengumumkan jika dana bantuan BSU
2022 akan dilanjutkan pada tahun ini.Awalnya dana bantuan BSU 2022 akan disalurkan oleh Kemnaker
kepada calon penerima pada bulan April lalu.Namun, sampai saat ini belum juga ada kepastian kapan
dana BLT subsidi gaji akan diberikan kepada para calon penerimanya.Dana bantuan BLT akan diberikan
oleh Kemnaker kepada pekerja yang sudah memenuhi syarat seperti:1. Warga Negara Indonesia yang
sudah memiliki NIK2. Pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan3. Masih terdaftar sebagai
peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan sampai Juni 2021
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Neutral

Summary Dana BSU 2022 atau BLT subsidi gaji merupakan salah satu program bantuan dari pemerintah
melalui Kemnaker untuk para pekerja atau buruh. Bantuan BSU 2022 diberikan kepada
pekerja atau buruh untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dalam penanganan covid 19.
Pekerja atau buruh akan mendapatkan dana BSU 2022 Rp500 ribu per bulan selama 2 bulan
dan akan diberikan secara langsung Rp1 juta. Selain itu, pekerja juga bisa memastikan
apakah sudah terdaftar sebagai calon penerima dana BSU 2022 atau belum dengan
mengunjungi laman kemnaker.go.id, dan memastikan dua hal, seperti:.

Dana BSU 2022 atau BLT subsidi gaji merupakan salah satu program bantuan dari pemerintah melalui
Kemnaker untuk para pekerja atau buruh.Bantuan BSU 2022 diberikan kepada pekerja atau buruh untuk
meningkatkan kemampuan ekonomi dalam penanganan covid 19.Pekerja atau buruh akan mendapatkan
dana BSU 2022 Rp500 ribu per bulan selama 2 bulan dan akan diberikan secara langsung Rp1 juta.Para
pekerja atau buruh yang bisa mendapatkan dana bantuan BLT subsidi gaji harus sudah memenuhi syarat
dari Kemnaker.Syarat utama yang diberikan adalah masih terdaftar sebagai anggota aktif BPJS
Ketenagakerjaan dan memiliki gaji atau penghasilan maksimal Rp3,5 juta per bulan.Pekerja yang sudah
memenuhi syarat akan masuk ke dalam daftar calon penerima dana bantuan subsidi upah yang datanya
akan diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Kemnaker.Selain itu, pekerja juga bisa memastikan
apakah sudah terdaftar sebagai calon penerima dana BSU 2022 atau belum dengan mengunjungi laman
kemnaker.go.id, dan memastikan dua hal, seperti:
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Positive

Summary Sebelumnya, Pemkab Batang bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja siap
membentuk tim pusat pengembangan keterampilan tenaga kerja yang dipersiapkan untuk
memenuhi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan di Kawasan Industri Terpadu
Batang. Pemerintah Kabupaten Batang, berkomitmen memprioritaskan penyiapan tenaga
kerja lokal dapat bekerja di perusahaan di Kawasan Industri Terpadu Batang sebagai upaya
mengurangi angka pengangguran di daerah itu. Penjabat Bupati Batang Lani Dwi Rejeki
mengatakan pihaknya telah mengusulkan kepada perusahaan yang ada di kawasan tersebut
agar memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal. "Kami telah usulkan pada PT KITB agar
memprioritaskan pekerja lokal agar terserap di perusahaan yang berada di kawasan industri
terpadu," katanya, dilansir dari Antara, Senin (8/8/2022).

Pemerintah Kabupaten Batang, berkomitmen memprioritaskan penyiapan tenaga kerja lokal dapat
bekerja di perusahaan di Kawasan Industri Terpadu Batang sebagai upaya mengurangi angka
pengangguran di daerah itu.Penjabat Bupati Batang Lani Dwi Rejeki mengatakan pihaknya telah
mengusulkan kepada perusahaan yang ada di kawasan tersebut agar memprioritaskan penyerapan
tenaga kerja lokal."Kami telah usulkan pada PT KITB agar memprioritaskan pekerja lokal agar terserap di
perusahaan yang berada di kawasan industri terpadu," katanya, dilansir dari Antara, Senin (8/8/2022).Dia
menambahkan, 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.Sebelumnya, Pemkab
Batang bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja siap membentuk tim pusat pengembangan
keterampilan tenaga kerja yang dipersiapkan untuk memenuhi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh
perusahaan di Kawasan Industri Terpadu Batang.Lani mengatakan bahwa tim ini adalah sebuah lembaga
kolaborasi multi sektor dan multi pemangku kepentingan yang memiliki peran menyiapkan tenaga kerja
di Kawasan Industri Terpadu Batang."Kami siap berkolaborasi agar warga Batang tidak hanya menjadi
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penonton saja dengan berdirinya kawasan industri terpadu tersebut," katanya.Menurut dia, saat ini
masih banyak warga yang belum memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh perusahaan sehingga kehadiran
Kementerian Tenaga Kerja untuk membentuk tim pusat pengembangan keterampilan dibutuhkan.Tim
ini, kata dia, akan menangani segala bentuk permasalahan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di
Kawasan Industri Terpadu Batang, mulai dari pelatihan, sertifikasi, penyaluran, hingga jaminan
sosial."Kami memiliki tenaga kerja yang banyak tetapi belum sesuai kebutuhan yang dibutuhkan oleh
perusahaan. Tentunya, dengan adanya kolaborasi yang baik ini maka warga Batang tidak menjadi
penonton," katanya.Dia mengatakan perekrutan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan perusahaan
di kawasan industri terpadu pada tahap pertama 28 ribu orang."Perekrutan tenaga kerja ini akan dimulai
2023. Kebutuhan tenaga kerja yang banyak ini tentunya harus diimbangi dengan keahlian yang
dibutuhkan oleh perusahaan," katanya. (lna)Leave a Reply Batalkan balasan
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Negative

Summary BSU 2022 kapan cair dan tanggal berapa saja? Perihal BSU 2022 kapan cair dan tanggal
berapa saja, sebelumnya sudah ada sejumlah informasi. Untuk pembahasan lebih lanjut
mengenai BSU 2022 kapan cair dan tanggal berapa saja, Anda bisa baca artikel ini hingga
tuntas. Hingga memasuki bulan Agustus, masyarakat khususnya pekerja masih antusias
menunggu jadwal pencairan BSU 2022.

BSU 2022 kapan cair dan tanggal berapa saja? Pertanyaan tersebut diketahui mulai beredar belakangan
ini.Perihal BSU 2022 kapan cair dan tanggal berapa saja, sebelumnya sudah ada sejumlah informasi.Untuk
pembahasan lebih lanjut mengenai BSU 2022 kapan cair dan tanggal berapa saja, Anda bisa baca artikel
ini hingga tuntas.Hingga memasuki bulan Agustus, masyarakat khususnya pekerja masih antusias
menunggu jadwal pencairan BSU 2022.Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebelumnya
menegaskan bahwa BSU 2022 akan segera disalurkan kepada para pekerja yang telah memenuhi
syarat.Namun hingga kini, Kemnaker mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan regulasi
teknis terkait pelaksanaan penyaluran BSU 2022.Hal ini dilakukan untuk memastikan penyaluran BSU
2022 dapat berjalan dengan cepat serta akurat atau tepat sasaran.
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Positive

Summary JAKARTA, DELEGASI.COM- Peduli dan respons cepat terhadap nasib Pekerja Migran
Indonesia asal Nusa Tenggara Timur yang kerap menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan
Orang (TPPO) di Luar Negeri seperti Malaysia, kembali ditunjukkan Kantor Lembaga Hukum
dan HAM PADMA Indonesia (Pelayanan Advokasi Untuk Keadilan dan Perdamaian
Indonesia), Pasca kran penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia, kembali
dibuka per 1 Agustus 2022 melalui One Channel System untuk mencegah migrasi ilegal
Human Trafficking.

JAKARTA, DELEGASI.COM- Peduli dan respons cepat terhadap nasib Pekerja Migran Indonesia asal Nusa
Tenggara Timur yang kerap menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Luar Negeri
seperti Malaysia, kembali ditunjukkan Kantor Lembaga Hukum dan HAM PADMA Indonesia (Pelayanan
Advokasi Untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia), Pasca kran penempatan Pekerja Migran Indonesia
(PMI) ke Malaysia, kembali dibuka per 1 Agustus 2022 melalui One Channel System untuk mencegah
migrasi ilegal Human Trafficking. Melalui Ketua Dewan Pembina PADMA Indonesia, Gabriel Goa
sebagaimana rilis yang dikirim ke Redaksi Delegasi.Com, belum lama ini mendesak Pemerintah Republik
Indonesia, dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Dr.Hj.Ida Fauziyah,M.Si, juga Gubernur
Nusa Tenggara Timur, Dr.Viktor Bungtilu Laiskodat, serta seluruh Bupati/Walikota se Nusa Tenggara
Timur untuk segera membangun Balai Latihan Kerja Luar Negeri profesional di Nusa Tenggara Timur dan
Layanan Terpadu Satu Atap. Pasalnya, sebut Gabriel Goa, prasyarat UU No.18 tahun 2017 tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang mewajibkan Calon Pekerja Migran Indonesia dipersiapkan
kompetensi dan kapasitasnya hingga mendapatkan Sertifikat melalui Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK
LN) milik Pemerintah, maupun Perusahan Pengerah Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang sudah
terdaftar resmi di Kemnaker dan memiliki Instruktur serta Assesor yang sudah lulus dan bersertifikat yang
dikeluarkan Lembaga Sertifikat Profesi, bekerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi, sejauh ini
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belum berjalan optimal. Dikatakannya, apalagi amanat UU No.18 Tahun 2017 juga mewajibkan semua
CPMI memproses semua dokumen dan prasyarat-prasyarat legal formal seperti Paspor, Visa Kerja,
Pemeriksaan Kesehatan, Job Order, Jamsostek, Jaminan Asuransi dan P3MI yang resmi melalui Layanan
Terpadu Satu Atap.Serta terdaftar di Siskonya BP2MI"Nah, fakta membuktikan bahwa di Nusa Tenggara
Timur, BLK Luar Negeri yang resmi dan memenuhi prasyarat formil, baru ada 3 (tiga) milik P3MI dan 1
(satu) milik Pemerintah. Begitu juga LSTA, baru ada 4 (empat) yakni di Sikka, Kota Kupang, Kabupaten
Kupang dan Sumba Barat Daya, di Tambolaka,"katanya. Namun mirisnya lagi, sambung Gabriel Goa, BLK
LN dan LTSA ini belum optimal pelayanannya. Bahkan, di Kabupaten Kupang dan Tambolaka Sumba Barat
Daya terancam terbengkalai. Padahal, tantangan ke depan bagi Nusa Tenggara Timur pasca dibukanya
kran penempatan PMI ke Malaysia, Negara-Negara di Timur Tengah, Asia, Pasifik dan Negara lainnya,
akan terjadi migrasi ilegal yang rentan Human Trafficking. Lebih lanjut PADMA Indonesia, menyerukan
bahwa BLK Luar Negeri yang dibangun di Nusa Tenggara Timur, bukan BLK komunitas yang sarat
kepentingan politik, juga bukan kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia asal Nusa Tenggara Timur,
yang pergi ilegal dan pulang terbujur kaku dalam peti mati tanpa jaminan masa depan bagi korban,
apalagi Keluarga. Selain itu, PADMA Indonesia juga mendesak Menaker dan Gubernur Nusa Tenggara
Timur, Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Timur juga serius bangun LTSA untuk melayani semua
kelengkapan prasyarat formil semua dokumen resmi agar CPMI berangkat legal, serta tidak lagi jadi
'target' jaringan mafiosi human trafficking. Dibagian lainnya, PADMA Indonesia mendesak Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, sebagai Ketua Harian Gugus Tugas
Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, agar segera ke Nusa Tenggara Timur
meminta Gubernur dan Bupati/Walikota merealisasikan Perpres Nomor 22 Tahun 2021 tentang Gugus
Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO dengan menerbitkan PerGub, PerBup, PerWalkot dan PerDes.
Sekaligus mencanangkan Gerakan Masyarakat Anti Human Trafficking dan Migrasi Aman. "Gerakan ini
dimulai dari Desa dengan melibatkan kolaborasi Pentahelix, yakni Pemerintah, Akademisi, Masyarakat,
Lembaga, Adat dan Pers,"tandas Gabriel Goa, yang juga Koordinator Jaringan Nasional Anti TPPO dan
Zero Human Trafficking Networking, diakhir rilisnya.
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Positive

Summary Adapun terkait BSU 2022 kapan cair memang belum disampaikan, namun dipastikan akan
ditransfer. Untuk mengecek apakah Anda termasuk penerima, Anda bisa login di
bsu.bpjs.ketenagakerjaan.go.id. Dalam unggahan di Instagram, terkait BSU 2022, Kemnaker
pada 30 April menjelaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan masih merampungkan
regulasi teknis pelaksanaan bantuan subsidi upah 2022. BSU kapan cair, apakah Agustus atau
September, hal itu belum pasti. Hingga kini, Kemnaker belum memberikan informasi resmi.

BSU kapan cair, apakah Agustus atau September, hal itu belum pasti. Hingga kini, Kemnaker belum
memberikan informasi resmi. Namun, ditegaskan bahwa bantuan tersebut akan disalurkan.LENGKONG,
AYOBANDUNG. COM -- Masih banyak yang bertanya BSU BPJS Ketenagakerjaan kapan cair.Adapun
terkait BSU 2022 kapan cair memang belum disampaikan, namun dipastikan akan ditransfer.BSU adalah
salah satu program dari pemerintah Indonesia dengan tujuan melindungi, mempertahankan, serta
meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja atau buruh dalam penanganan dampak Covid-19.Untuk
mengecek apakah Anda termasuk penerima, Anda bisa login di bsu.bpjs.ketenagakerjaan.go.id.Dalam
unggahan di Instagram, terkait BSU 2022, Kemnaker pada 30 April menjelaskan bahwa Kementerian
Ketenagakerjaan masih merampungkan regulasi teknis pelaksanaan bantuan subsidi upah 2022.Selain
itu, pihaknya masih mengajukan dan merevisi anggaran bersama Kementerian Keuangan, mereviu data
calon penerima BSU dengan BPJS Ketenagakerjaan.
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Positive

Summary Adapun terkait BSU 2022 kapan cair memang belum disampaikan, namun dipastikan akan
ditransfer. Untuk mengecek apakah Anda termasuk penerima, Anda bisa login di
bsu.bpjs.ketenagakerjaan.go.id. Dalam unggahan di Instagram, terkait BSU 2022, Kemnaker
pada 30 April menjelaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan masih merampungkan
regulasi teknis pelaksanaan bantuan subsidi upah 2022. BSU kapan cair? Hingga kini,
Kemnaker belum memberikan informasi resmi.

BSU kapan cair? Hingga kini, Kemnaker belum memberikan informasi resmi. Namun, ditegaskan bahwa
bantuan tersebut akan disalurkan.LENGKONG, AYOBANDUNG. COM -- Masih banyak yang bertanya BSU
BPJS Ketenagakerjaan kapan cair.Adapun terkait BSU 2022 kapan cair memang belum disampaikan,
namun dipastikan akan ditransfer.BSU adalah salah satu program dari pemerintah Indonesia dengan
tujuan melindungi, mempertahankan, serta meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja atau buruh
dalam penanganan dampak Covid-19.Untuk mengecek apakah Anda termasuk penerima, Anda bisa login
di bsu.bpjs.ketenagakerjaan.go.id.Dalam unggahan di Instagram, terkait BSU 2022, Kemnaker pada 30
April menjelaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan masih merampungkan regulasi teknis
pelaksanaan bantuan subsidi upah 2022.Selain itu, pihaknya masih mengajukan dan merevisi anggaran
bersama Kementerian Keuangan, mereviu data calon penerima BSU dengan BPJS Ketenagakerjaan.
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Summary Kementerian Ketenagakerjaan mengajak para koordinator dan penanggung jawab Desa
Migran Produktif (Desmigratif) untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan dan
pelindungan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan PMI purna, serta
keluarganya untuk mewujudkan masyarakat desa produktif yang sejahtera melalui empat
pilar Desmigratif.

Kementerian Ketenagakerjaan mengajak para koordinator dan penanggung jawab Desa Migran Produktif
(Desmigratif) untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan dan pelindungan terhadap Calon
Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan PMI purna, serta keluarganya untuk mewujudkan masyarakat desa
produktif yang sejahtera melalui empat pilar Desmigratif.Empat pilar Desmigratif yang dimaksud yaitu
pusat layanan imigrasi, kegiatan usaha produktif untuk memberikan edukasi awal tata kerja bekerja di
luar negeri, community parenting untuk anak-anak pekerja migran, dan pembentukan koperasi
Desmigratif."Bagaimana semuanya kita meningkatkan pelayanan dan melindungi PMI kita mulai dari hilir
ke hulu, mulai dari mau berangkat sampai dia pulang lagi ke kampung halaman dia terlindungi. Baik
terlindungi secara ekonomi, sosial, dan jiwanya. Semuanya kita lindungi, melindungi secara utuh sebagai
manusia," kata Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
(Binapenta dan PKK), Suhartono.Suhartono menyampaikan hal tersebut saat membuka Rapat Teknis
Koordinator dan Penanggung Jawab Desmigratif pada Program Desmigratif Tahun 2022 pada Senin
(8/8/2022) malam di Jakarta.Rapat teknis yang diselenggarakan selama tiga hari, Senin-Rabu (810/8/2022) ini diikuti oleh peserta sebanyak 118 orang yang terdiri atas 50 koordinator Desmigartif dari
Dinas Kabupaten, 50 orang penanggung jawab Desmigratif, dan 18 orang peserta pusat.Ia mengatakan
bahwa kolaborasi perlu dilakukan karena para koordinator dan penanggung jawab Desmigratif
merupakan pihak yang lebih mengetahui secara langsung terkait keadaan di lapangan, mulai dari
sebelum PMI berangkat ke luar negeri sampai kembali pulang ke kampung halamnnya."Terus terang saja
kami di pusat tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapak dan Ibu sekalian. Semuanya ada di tangan Bapak
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dan Ibu karena tahu persis siapa yang berangkat, siapa yang pulang, siapa yang melalui calo. Jadi inilah
kenapa kami harus bekerja sama biar pekerjaan dilakukan dengan baik," ucapnya."Untuk itu, mari kita
membantu saudara-saudara kita, PMI kita untuk bisa bekerja lebih baik di luar negeri melalui jalur
prosedural. Syukur-syukur kalau sudah pulang juga tidak usah berangkat lagi, nanti bisa berwirausaha di
kampung Bapak, Ibu sekalian," imbuhnya.
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Summary Dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Tenaga Kerja dengan
tema Sosialisasi dan Pengisian Wajib Lapor Ketenagakerjaan Secara Online di Perusahaan,
pihak BPJAMSOSTEK melakukan sosialisasi manfaat perlindungan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan kepada sekitar 100 perusahaan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara
melalui Luring dan Daring.

Kendari - Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan bentuk perlindungan sosial nasional
dalam menjamin seluruh pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup, yang bertujuan untuk
memastikan setiap pekerja beserta keluarganya dapat hidup sejahtera. Untuk itu, melakukan sosialisasi
secara terus-menerus dengan tujuan untuk melakukan edukasi kepada seluruh masyarakat pekerja dan
pemberi kerja terkait hak serta manfaat terlindungi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPJS
Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) merupakan hal yang wajib. Dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh
Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Kementerian Tenaga Kerja dengan tema Sosialisasi dan Pengisian Wajib Lapor Ketenagakerjaan Secara
Online di Perusahaan, pihak BPJAMSOSTEK melakukan sosialisasi manfaat perlindungan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan kepada sekitar 100 perusahaan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Luring
dan Daring.Kepala BPJAMSOSTEK Sultra, Irsan Sigma Octavian, mengungkapkan bahwa pihaknya secara
terus-menerus dan secara massive telah berusaha untuk meyakinkan setiap pemberi kerja dan pekerja
akan pentingnya terdaftar dalam perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. "Perlindungan Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan BPJAMSOSTEK menjadi hal wajib, dikarenakan BPJAMSOSTEK memberikan
perlindungan sosial kepada seluruh pekerja terhadap setiap risiko kerja yang ada. Pada saat ada pekerja
yang mengalami kecelakaan kerja, meninggal, ataupun telah mencapai usia pensiun, BPJAMSOSTEK siap
melakukan cover terhadap kebutuhan pekerja tersebut dari segi biaya." Ungkapnya. "Pemberi kerja dan
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pekerja hanya perlu mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan setiap proteksi terhadap risiko tersebut.
Sehingga pekerja dapat bekerja dengan aman dan keluarga pekerja yang menunggu di rumah dapat
tenang," tambahnya. Berdasarkan data, saat ini coverage kepesertaan dari sektor Penerima Upah
Pemberi Kerja atau perusahaan di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sekitar 46 persen."Untuk itu, kami
terus membutuhkan dukungan akan kesadaran terhadap pentingnya terdaftar dan menjadi peserta
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPJAMSOSTEK kepada setiap pekerja. Karena kami ada untuk melindungi
seluruh pekerja, sehingga dibutuhkan kerjasama kepada seluruh pihak agar setiap pekerja mendapatkan
haknya menjadi peserta BPJAMSOSTEK," ungkap Irsan. "Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
memiliki peranan yang sama dengan pengentasan kemiskinan. Dengan memutus risiko kerja, sehingga
pekerja dan keluarganya dapat hidup sejahtera tanpa mengkhawatirkan risiko kerja yang ada,"
pungkasnya.
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Summary BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 kapan cair? Belum cairnya BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022
membuat pekerja terus bertanya kapan dana bantuan yang telah dijanjikan tersebut akan
cair? Kemnaker pernah menyatakan bahwa alasan BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 tak
kunjung cair karena sedang melakukan penyusunan regulasi BSU 2022. Komentar yang
ditinggalkan oleh para pekerja sebagian besar bernada hampir sama yaitu mengenai
kelanjutan BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022.

BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 kapan cair ? Apakah pencairan dibatalkan? Belum cairnya BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022 membuat pekerja terus bertanya kapan dana bantuan yang telah dijanjikan
tersebut akan cair ? Kemnaker pernah menyatakan bahwa alasan BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 tak
kunjung cair karena sedang melakukan penyusunan regulasi BSU 2022 .Meski demikian para pekerja
tetap meragukan hal itu karena hingga beberapa bulan masih belum ada update mengenai regulasi
tersebut. Bagi yang masih ragu akan cairnya BSU BPJS Ketenagakerjaan ini, ada kabar baik bahwa Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Ida Fauziyah, sudah mengeluarkan pernyataan terbaru mengenai BSU
.Pernyataan ini dikeluarkan oleh Ida setelah banyak komentar dari pekerja yang membanjiri unggahan
Instagram Kemnaker maupun unggahan di akun Instagram resmi Menaker sendiri. Komentar yang
ditinggalkan oleh para pekerja sebagian besar bernada hampir sama yaitu mengenai kelanjutan BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022. Foto Ida yang sedang mewakili pemerintah Indonesia untuk melakukan
kolaborasi dengan pemerintah Austria juga tidak luput untuk dijadikan tempat bertanya tentang BSU
BPJS Ketenagakerjaan .
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Summary Kementerian Ketenagakerjaan mengajak para koordinator dan penanggung jawab Desa
Migran Produktif (Desmigratif) untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan dan
pelindungan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan PMI purna, serta
keluarganya untuk mewujudkan masyarakat desa produktif yang sejahtera melalui empat
pilar Desmigratif.

Kementerian Ketenagakerjaan mengajak para koordinator dan penanggung jawab Desa Migran Produktif
(Desmigratif) untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan dan pelindungan terhadap Calon
Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan PMI purna, serta keluarganya untuk mewujudkan masyarakat desa
produktif yang sejahtera melalui empat pilar Desmigratif.Empat pilar Desmigratif yang dimaksud yaitu
pusat layanan imigrasi, kegiatan usaha produktif untuk memberikan edukasi awal tata kerja bekerja di
luar negeri, community parenting untuk anak-anak pekerja migran, dan pembentukan koperasi
Desmigratif."Bagaimana semuanya kita meningkatkan pelayanan dan melindungi PMI kita mulai dari hilir
ke hulu, mulai dari mau berangkat sampai dia pulang lagi ke kampung halaman dia terlindungi. Baik
terlindungi secara ekonomi, sosial, dan jiwanya. Semuanya kita lindungi, melindungi secara utuh sebagai
manusia," kata Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
(Binapenta dan PKK), Suhartono.Suhartono menyampaikan hal tersebut saat membuka Rapat Teknis
Koordinator dan Penanggung Jawab Desmigratif pada Program Desmigratif Tahun 2022 pada Senin
(8/8/2022) malam di Jakarta.Rapat teknis yang diselenggarakan selama tiga hari, Senin-Rabu (810/8/2022) ini diikuti oleh peserta sebanyak 118 orang yang terdiri atas 50 koordinator Desmigartif dari
Dinas Kabupaten, 50 orang penanggung jawab Desmigratif, dan 18 orang peserta pusat.Ia mengatakan
bahwa kolaborasi perlu dilakukan karena para koordinator dan penanggung jawab Desmigratif
merupakan pihak yang lebih mengetahui secara langsung terkait keadaan di lapangan, mulai dari
sebelum PMI berangkat ke luar negeri sampai kembali pulang ke kampung halamnnya."Terus terang saja
kami di pusat tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapak dan Ibu sekalian. Semuanya ada di tangan Bapak
dan Ibu karena tahu persis siapa yang berangkat, siapa yang pulang, siapa yang melalui calo. Jadi inilah
kenapa kami harus bekerja sama biar pekerjaan dilakukan dengan baik," ucapnya."Untuk itu, mari kita
membantu saudara-saudara kita, PMI kita untuk bisa bekerja lebih baik di luar negeri melalui jalur
prosedural. Syukur-syukur kalau sudah pulang juga tidak usah berangkat lagi, nanti bisa berwirausaha di
kampung Bapak, Ibu sekalian," imbuhnya.
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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 pun 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) 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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Neutral

Summary Tahun ini, sejumlah calon PMI itu dijadwalkan berangkat menuju negara tujuan. Tercatat ada
61 calon PMI yang berencana berangkat mengadu nasib ke negeri orang sejak dua tahun
terakhir ini. Yang pasti tahun ini diberangkatkan," ujar Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan
Tenaga Kerja Kota Blitar Juyanto, kemarin (8/8). Dia menjelaskan, sebanyak 61 calon PMI itu
mendaftar bekerja di sejumlah negara.

19 membuat sejumlah calon pekerja migran Indonesia (PMI) asal Kota Blitar gagal berangkat. Tercatat
ada 61 calon PMI yang berencana berangkat mengadu nasib ke negeri orang sejak dua tahun terakhir ini.
Tahun ini, sejumlah calon PMI itu dijadwalkan berangkat menuju negara tujuan. Kini mereka sedang
menunggu informasi keberangkatan ke negara tujuan masing-masing. "Pemberangkatan 2020 dan 2021
sempat terhenti karena pandemi. Selama itu, 61 orang sudah mendaftar. Kapan berangkatnya, kami tidak
tahu. Yang pasti tahun ini diberangkatkan," ujar Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Blitar
Juyanto, kemarin (8/8). Dia menjelaskan, sebanyak 61 calon PMI itu mendaftar bekerja di sejumlah
negara. Di antaranya, ada yang di Malaysia, Singapura, ataupun Taiwan. "Mereka yang terdaftar di kami,
dipastikan resmi melalui PJTKI (perusahaan Jasa tenaga Kerja Indonesia, Red)," katanya. "Sehingga proses
pemberangkatan juga akan mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Apalagi di masa
pandemi, yakni menerapkan prokes," imbuhnya. Berdasarkan data, PMI asal Kota Blitar hingga 2020
tercatat ada sebanyak 120 orang. Mereka menyebar di sejumlah negara tujuan. Di antaranya, Malaysia,
Singapura, Taiwan. Perinciannya, Taiwan ada 33 orang, Hongkong 29 orang, dan sisanya 8 orang di
Malaysia. Juyanto mengimbau masyarakat yang ingin merantau bekerja di negeri orang agar mematuhi
peraturan yang ada. Jangan pergi merantau melalui jalur yang tidak resmi atau ilegal. Sebab, itu bakal
merugikan diri sendiri di kemudian hari. Meski lewat jalur ilegal dianggap cepat, kata dia, itu akan
merugikan. Apalagi, selama di sana belum bisa dijamin aman atau tidaknya jika ilegal. "Kita tidak tahu
apa yang terjadi di sana nanti. Jika sewaktu terjadi masalah di sana, ketika mengurus apa pun akan
kesulitan," tandasnya.
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Negative

Summary Bantuan BSU 2022 atau BLT subsidi gaji merupakan salah satu program pemerintah untuk
melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja atau buruh.
Kelanjutan penyaluran dana BSU 2022 di informasikan oleh pemerintah dan rencananya
akan disalurkan pada April lalu. Namun sayangnya, sampai saat ini belum ada kejelasan
kapan dana bantuan subsidi upah akan disalurkan oleh Kemnaker kepada para calon
penerima. Para calon penerima juga harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh
Kemnaker, seperti:.

Bantuan BSU 2022 atau BLT subsidi gaji merupakan salah satu program pemerintah untuk melindungi,
mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja atau buruh.BLT subsidi gaji pertama
kali disalurkan pada tahun 2020 sebagai bentuk penanganan pandemi covid 19 dan berlanjut hingga
tahun 2021.Kelanjutan penyaluran dana BSU 2022 di informasikan oleh pemerintah dan rencananya akan
disalurkan pada April lalu.Namun sayangnya, sampai saat ini belum ada kejelasan kapan dana bantuan
subsidi upah akan disalurkan oleh Kemnaker kepada para calon penerima.Para calon penerima juga harus
memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh Kemnaker, seperti:1. WNI2. Memiliki penghasilan atau gaji
maksimal Rp3,5 juta per bulan3. Masih aktif sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan
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Positive

Summary Jelang pelaksanaan Job Fair yang akan diselenggarakan 10- 11 Agustus 2022 di Mall Phinisi
Point, Jl Metro Tanjung Bunga kota Makassar, kantor Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) kota
Makassar setiap hari kerja ramai dikunjungi kalangan muda pencari kerja. Baharuddin
Mustamin, S.STP,M.Si, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan
Kerja (Penta) Disnaker Makassar, anak-anak muda tersebut datang ke kantor Disnaker untuk
mengurus Kartu AK-1 atau Kartu Kuning. Database ini juga menjadi bahan perumusan
kebijakan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan kerja dan produktivasi oleh Dinas
ketenagakerjaan," papar Baharuddin Mustamin didampingi pejabat fungsional Disnaker kota
Makassar, Dra. Heny Rulianti Masnawi, dan Rizka Mahardika,S.Sos. Dua hari terakhir, Jumat
dan Senin, pihak Disnaker kota Makassar memberikan prioritas memfasilitasi para difabel
yang melakukan pengurusan Kartu Kuning.

Jelang pelaksanaan Job Fair yang akan diselenggarakan 10 - 11 Agustus 2022 di Mall Phinisi Point, Jl Metro
Tanjung Bunga kota Makassar, kantor Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) kota Makassar setiap hari kerja
ramai dikunjungi kalangan muda pencari kerja.Menurut DR. Baharuddin Mustamin, S.STP,M.Si, Kepala
Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Penta) Disnaker Makassar, anakanak muda tersebut datang ke kantor Disnaker untuk mengurus Kartu AK-1 atau Kartu Kuning."Fungsi
Kartu Kuning tidak hanya sebagai bukti diri seorang pencari kerja dalam melakukan pelamaran kerja di
suatu instansi atau perusahaan di Indonesia. Lebih dari itu akan menjadi database Disnaker untuk dapat
link and match antara supply and demand, keahlian yg dimiliki oleh talenta pencari kerja dengan
kebutuhan Dunia Usaha Dunia Industri alias Dudi. Database ini juga menjadi bahan perumusan kebijakan
peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan kerja dan produktivasi oleh Dinas ketenagakerjaan," papar
Baharuddin Mustamin didampingi pejabat fungsional Disnaker kota Makassar, Dra. Heny Rulianti
Masnawi, dan Rizka Mahardika,S.Sos.Dua hari terakhir, Jumat dan Senin, pihak Disnaker kota Makassar
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memberikan prioritas memfasilitasi para difabel yang melakukan pengurusan Kartu Kuning."Kami bantu
mereka membuat akun Kementerian Tenaga Kerja. Disnaker Kota Makassar berkomitmen penuh untuk
mewujudkan segala bentuk pelayanan yang inklusif untuk semua," tandas Baharuddin.Di tempat yang
sama, Abd. Rahman akrab dipanggil Gusdur, dari tim Unit Layanan Disabilitas (ULD) Disnaker kota
Makassar memperjelas, bahwa saat ini Pemkot Makassar sedang berbenah menyediakan Pelayanan
Publik dan Lapangan Kerja untuk difabel, sesuai amanat undang-undang dan Surat Edaran Walikota
Makassar, yang mandatorinya yakni dalam melakukan perekrutan tenaga kerja di perusahaan swasta
menyerap 1 persen tenaga kerja dari kelompok difabel.Bahkan, urai Abd. Rahman, sebagaimana diatur
undang-undang dan Perda kota Makassar, Perusahaan Daerah mempunyai kewajiban untuk menyerap
tenaga kerja dari kelompok difabel minimal 2 persen."Guna mewujudkan Kota Makassar sebagai Kota
Kerja yang Inklusif, tim ULD Kota Makassar kini berusaha melakukan segala bentuk upaya menyerap
tenaga kerja dari kelompok difabel. Meskipun itu harus membutuhkan proses panjang terutama dalam
mengadvokasi perusahaan agar menyerap tenaga kerja dari kelompok difabel," katanya.
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Neutral

Summary Pemerintah bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah
mengalokasikan anggaran Rp8,8 triliun untuk menyalurkan BSU 2022 atau BLT subsidi gaji.
Dana BSU 2022 rencananya akan diberikan kepada 8,8 juta pekerja atau buruh yang telah
memenuhi syarat sebagai calon penerima dana BLT subsidi gaji. Pekerja atau buruh yang
menjadi calon penerima dana BSU 2022 harus sudah memenuhi syarat seperti memiliki gaji
di bawah Rp3,5 juta per bulan dan masih terdaftar sebagai anggota aktif di BPJS
Ketenagakerjaan. Bagi pekerja atau buruh yang sudah memenuhi syarat sebagai penerima
bisa langsung mengecek melalui link BPJS Ketenagakerjaan dengan hanya menggunakan NIK.

Pemerintah bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mengalokasikan anggaran
Rp8,8 triliun untuk menyalurkan BSU 2022 atau BLT subsidi gaji.Dana BSU 2022 rencananya akan
diberikan kepada 8,8 juta pekerja atau buruh yang telah memenuhi syarat sebagai calon penerima dana
BLT subsidi gaji.Pekerja atau buruh yang menjadi calon penerima dana BSU 2022 harus sudah memenuhi
syarat seperti memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan dan masih terdaftar sebagai anggota aktif di
BPJS Ketenagakerjaan.Program bantuan dana bantuan subsidi upah telah berikan kepada pekerja dimulai
pada tahun 2020 sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menangani dampak pandemi covid
19.Dana bantuan BLT subsidi gaji akan diberikan kepada calon penerima sebesar Rp500 ribu per bulan
selama dua bulan dan akan diberikan secara langsung Rp1 juta.Bagi pekerja atau buruh yang sudah
memenuhi syarat sebagai penerima bisa langsung mengecek melalui link BPJS Ketenagakerjaan dengan
hanya menggunakan NIK.1. Buka laman situs bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id2. Pilih kolom " Cek Apakah
Kamu Termasuk Calon Penerima BSU?"3. Ceklis " I'm not a robot"
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Neutral

Summary Kementerian Ketenagakerjaan mengajak para koordinator dan penanggungjawab Desa
Migran Produktif ( Desmigratif ) untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pelindungan
terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan PMI purna, serta keluarganya untuk
mewujudkan masyarakat desa produktif yang sejahtera melalui empat pilar Desmigratif.

Kementerian Ketenagakerjaan mengajak para koordinator dan penanggungjawab Desa Migran Produktif
( Desmigratif ) untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pelindungan terhadap Calon Pekerja Migran
Indonesia (CPMI) dan PMI purna, serta keluarganya untuk mewujudkan masyarakat desa produktif yang
sejahtera melalui empat pilar Desmigratif.Empat pilar Desmigratif yang dimaksud yaitu pusat layanan
imigrasi, kegiatan usaha produktif untuk memberikan edukasi awal tata kerja bekerja di luar negeri,
community parenting untuk anak-anak pekerja migran, dan pembentukan koperasi
Desmigratif."Bagaimana semuanya kita meningkatkan pelayanan dan melindungi PMI kita mulai dari hilir
ke hulu, mulai dari mau berangkat sampai dia pulang lagi ke kampung halaman dia terlindungi. Baik
terlindungi secara ekonomi, sosial, dan jiwanya. Semuanya kita lindungi, melindungi secara utuh sebagai
manusia," kata Dirjen Binapenta dan PKK, Suhartono .Suhartono menyampaikan hal tersebut saat
membuka Rapat Teknis Koordinator dan Penanggung Jawab Desmigratif pada Program Desmigratif
Tahun 2022 pada Senin (8/8/2022) malam di Jakarta.Rapat teknis yang diselenggarakan selama tiga hari,
Senin-Rabu (8-10/8/2022) ini diikuti oleh peserta sebanyak 118 orang yang terdiri atas 50 koordinator
Desmigartif dari Dinas Kabupaten, 50 orang penanggung jawab Desmigratif, dan 18 orang peserta
pusat.Ia mengatakan bahwa kolaborasi perlu dilakukan karena para koordinator dan penanggung jawab
Desmigratif merupakan pihak yang lebih mengetahui secara langsung terkait keadaan di lapangan, mulai
dari sebelum PMI berangkat ke luar negeri sampai kembali pulang ke kampung halamnnya."Terus terang
saja kami di pusat tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapak dan Ibu sekalian. Semuanya ada di tangan
Bapak dan Ibu karena tahu persis siapa yang berangkat, siapa yang pulang, siapa yang melalui calo. Jadi
inilah kenapa kami harus bekerja sama biar pekerjaan dilakukan dengan baik," ucapnya."Untuk itu, mari
kita membantu saudara-saudara kita, PMI kita untuk bisa bekerja lebih baik di luar negeri melalui jalur
prosedural. Syukur-syukur kalau sudah pulang juga tidak usah berangkat lagi, nanti bisa berwirausaha di
kampung Bapak, Ibu sekalian," imbuhnya.
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Positive

Summary BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair Rp1 juta khusus untuk yang
memenuhi 7 syarat pekerja calon penerima sesuai yang dipersyaratkan. Apa saja 7 syarat
yang harus dipenuhi pekerja calon penerima dana BSU BLT subsidi gaji via BPJS
Ketenagakerjaan 2022? Simak 7 syarat calon penerima BSU BLT subsidi gaji via BPJS
Ketenagakerjaan 2022 di bawah ini. Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker selaku
penyelenggara BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 menyebutkan sejumlah
syarat bagi penerima bantuan langsung tunai senilai Rp1 juta.

BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair Rp1 juta khusus untuk yang memenuhi 7 syarat
pekerja calon penerima sesuai yang dipersyaratkan.Apa saja 7 syarat yang harus dipenuhi pekerja calon
penerima dana BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022? Simak informasi selengkapnya dalam
artikel ini.Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker selaku penyelenggara BSU BLT subsidi gaji via
BPJS Ketenagakerjaan 2022 menyebutkan sejumlah syarat bagi penerima bantuan langsung tunai senilai
Rp1 juta.Sejumlah syarat tersebut seperti yang termuat dalam laman resmi Kemnaker. Syarat tersebut
merupakan acuan untuk menyalurkan dana sebesar Rp1 juta kepada 8,8 juta pekerja.Simak 7 syarat calon
penerima BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 di bawah ini.1. Warga Negara Indonesia
atau WNI;2. Punya Nomor Induk Kependudukan alias NIK;3. Gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan;

75

Title

Disnaker Makassar fasilitasi difabel urus Kartu Kuning Author
untuk kerja

Muhammad Wahid Aziz

Media

Alinea

Reporter

Date

09 August 2022

Tone

Link

http://www.alinea.id/daerah/disnaker-makassar-fasilitasi-difabel-urus-kartu-kuningb2foG9FBb

Negative

Summary Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Makassar menyatakan terus memprioritaskan para
difabel yang melakukan pengurusan Kartu AK-1, atau Kartu Kuning sebagai syarat mendaftar
kerja.

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Makassar menyatakan terus memprioritaskan para difabel yang
melakukan pengurusan Kartu AK-1, atau Kartu Kuning sebagai syarat mendaftar kerja.Kabid Penta
Disnaker Makassar, Baharuddin Mustamin mengatakan, pihaknya tidak hanya memberikan prioritas
pelayanan, melainkan juga memfasilitasi para difabel yang kesulitan mengakses gawai dalam pembuatan
akun kartu di Kementerian Tenaga Kerja. Hal tersebut sebagai bentuk pelayanan prima pemerintah kota
kepada seluruh warga dengan adil."Kami bantu mereka membuat akun Kementerian Tenaga Kerja.
Disnaker Kota Makassar berkomitmen penuh untuk mewujudkan segala bentuk pelayanan yang inklusif
untuk semua," kata Baharuddin dalam keterangannya, Selasa (9/8).Baharuddin menjelaskan,
pendaftaran Kartu Kuning sangat penting untuk menjadi bahan perumusan kebijakan peningkatan
kualitas SDM melalui pelatihan kerja dan produktivasi di kemudian hari."Kartu (kuning) akan menjadi
database Disnaker untuk dapat link and match antara supply and demand, keahlian yang dimiliki oleh
talenta pencari kerja dengan kebutuhan Dunia Usaha Dunia Industri alias Dudi," jelasnya.Baharuddin
mencatat, calon pekerja yang mencari Kartu Kuning cukup banyak menjelang digelarnya Job Fair pada 10
- 11 Agustus 2022 di Mall Phinisi Point. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemauan bekerja warga
di wilayahnya cukup tinggi."Fungsi Kartu Kuning tidak hanya sebagai bukti diri seorang pencari kerja
dalam melakukan pelamaran kerja di suatu instansi atau perusahaan di Indonesia," katanya.
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Neutral

Summary CXO Media merupakan perusahaan yang ditemukan dan dimiliki oleh Putri Tanjung yang juga
selaku CEO dari perusahaan ini. Kini perusahaan CXO Media membuka tiga posisi lowongan
kerja, yaitu project manager, graphic designer, dan motion graphic designer. Lantas
bagaimana persyaratan dan juga cara mendaftar untuk dapat bergabung di perusahaan CXO
Media ini?. Dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Instagram Kemnaker pada Selasa, 9
Agustus 2022, berikut persyaratan dan deskripsi pekerjaan yang ditawarkan di perusahaan
CXO Media.

Creative Experience Office (CXO) Media adalah perusahaan media digital dibawah naungan CT Corp yang
mempunyai tujuan untuk menceritakan berbagai hal yang berdampak positif bagi generasi muda.CXO
Media merupakan perusahaan yang ditemukan dan dimiliki oleh Putri Tanjung yang juga selaku CEO dari
perusahaan ini.Kini perusahaan CXO Media membuka tiga posisi lowongan kerja, yaitu project manager,
graphic designer, dan motion graphic designer.Lantas bagaimana persyaratan dan juga cara mendaftar
untuk dapat bergabung di perusahaan CXO Media ini?Dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Instagram
Kemnaker pada Selasa, 9 Agustus 2022, berikut persyaratan dan deskripsi pekerjaan yang ditawarkan di
perusahaan CXO Media.1. Project ManagerPersyaratan:- Minimum pendidikan Sarjana (S1) jurusan
apapun dengan 7-10 tahun pengalaman- Berpengalaman di Creative Agency (ATL/BTL/Digital) dan
Project Management- Up to date dengan praktik dan tren terbaik yang muncul di industri kreatif dan
media- Berpengalaman dalam membuat rencana anggaran, timeline, dan rencana operasionalDeskripsi
Pekerjaan:- Bertanggung jawab untuk semua proyek yang ditangani, mengelola kemajuan proyek dan
menyesuaikan pekerjaan sesuai kebutuhan- Memastikan keberhasilan pelaksanaan setiap projectMenyusun skala waktu dan memastikan project tetap dalam anggaran yang ditentukan- Berurusan
dengan pihak eksternal dan bekerja sama dengan tim internal untuk menyelenggarakan banyak acara
dan proyek aktivasi secara maksimal.2. Graphic DesignerPersyaratan:- Terbukti berpengalaman sebagai
77

Graphic Designer (selama 1-2 tahun), Fresh Graduate akan dipertimbangkan- Mahir menggunakan
aplikasi Adobe Suite- Mempunyai sense of art dan semangat yang luar biasa dalam menciptakan konsep
desain- Mampu memberikan hasil dengan standar yang diinginkan dengan waktu yang ketat- Bisa
menggunakan After Effect dan Premiere Pro menjadi nilai tambahDeskripsi Pekerjaan:- Kreativitas dan
pemahaman yang mendalam tentang komunikasi visual- Membuat dan menghasilkan desain visual
branding/iklan/komunikasi/promosi terkait dengan tujuan branding dan pemasaran dengan pendekatan
yang inovatif pada setiap media- memahami tujuan proyek, dan memberikan karya untuk memastikan
konten disampaikan melalui visual dan tujuan yang menarik- hadir, berkoordinasi, dan berkomunikasi
dengan rekan tim dan pemilik proyek3. Motion Graphic DesignerPersyaratan:- Setidaknya mempunyai
pengalaman selama 2 tahun di bidang terkait- Basic 3D Motion- Mahir menggunakan software dan
teknologi desain grafis terkini (Photoshop, Illustrator, dll). Menjadi nilai tambah jika Anda terbiasa
dengan software video dan motion graphic seperti After Effects- Kemampuan untuk mengerjakan
beberapa proyek sekaligus- Berpengalaman dalam bekerja dengan tenggat waktu yang sangat ketatTerbuka dari masukan dan bersedia melakukan perubahan serta peningkatan sesuai dengan service level
agreements- Mempunyai keterampilan komunikasi atau manajemen waktu di lapangan terkait
pengetahuan expert-level Adobe Suite dan motion graphics design software.Deskripsi Pekerjaan:Memiliki kemampuan tentang graphic design, digital imaging, photo editing, dan motion graphicMembuat grafik, animasi/motion, video dan materi desain untuk kebutuhan media sosial dan situs webBekerja dengan tim kreatif untuk memahami project scope, objectives, and goals- Memastikan bahwa
setiap desain yang dihasilkan sesuai dengan identitas merek perusahaan.Dari ketiga lowongan diatas,
Anda dapat melakukan pendaftaran dengan cara mengirimkan Curriculum Vitae (CV) atau Resume kalian
ke alamat email recruitment@cxo.idPerusahaan mempunyai pertimbangan atas persyaratan dan
identitas yang kalian daftarkan melalui alamat email terkait.CXO Media juga mempunyai informasi dan
batas akhir pendaftaran yang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan dari perusahaan
tersebut.Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran selengkapnya, Anda bisa kunjungi Instagram
@cxomedia atau @career.transmedia.
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Negative

Summary Intip kriteria terbaru penerima BSU 2022, tenaga kerja bergaji Rp3,5 juta tak lagi dapat BLT
Subsidi Gaji BPJS Ketenagakerjaan, ini penjelasan Kemnaker. Program Bantuan Subsidi Upah
(BSU) atau BLT Subsidi Gaji BPJS Ketenagakerjaan bakal kembali disalurkan pemerintah di
tahun 2022 ini. Pemerintah menyasar dana BLT Subsidi Gaji BPJS Ketenagakerjaan atau BSU
2022 bisa diterima oleh 8,8 juta pekerja dengan nominal bantuan Rp1 juta. Namun, ada
beberapa kriteria yang mungkin berubah dalam pencairan BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji
BPJS Ketenagakerjaan.

Intip kriteria terbaru penerima BSU 2022, tenaga kerja bergaji Rp3,5 juta tak lagi dapat BLT Subsidi Gaji
BPJS Ketenagakerjaan, ini penjelasan Kemnaker.Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT Subsidi
Gaji BPJS Ketenagakerjaan bakal kembali disalurkan pemerintah di tahun 2022 ini.Pemerintah menyasar
dana BLT Subsidi Gaji BPJS Ketenagakerjaan atau BSU 2022 bisa diterima oleh 8,8 juta pekerja dengan
nominal bantuan Rp1 juta.Namun, ada beberapa kriteria yang mungkin berubah dalam pencairan BSU
2022 atau BLT Subsidi Gaji BPJS Ketenagakerjaan.Seperti diketahui, BSU atau Bantuan Subsidi Upah
merupakan program BLT Subsidi Gaji yang dijalankan Kemnaker untuk membantu pekerja bertahan di
tengah wabah pandemi Covid-19.Untuk pekerja yang ingin mendapatkan BLT Subsidi Gaji, harus
diusulkan dulu ke BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat BSU 2022, hal itu berlaku sejak tahun 2020.Untuk
syarat dan kriteria lengkap penerima BSU tahun 2022 sendiri yaitu WNI yang dibuktikan dengan NIK, serta
terdaftar sebagai peserta yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan, dan memiliki upah paling besar Rp3
juta.
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Summary Sekretariat Kabinet (Setkab) kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Perkecualian (WTP)
dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet
Tahun 2021. Itu adalah yang ke-10 kali kita secara berturut-turut," ungkap Deputi Bidang
Administrasi Setkab Farid Utomo usai menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga oleh BPK, Selasa (09/08/2022), di
Ruang Auditorium Lantai 2 Gedung Tower BPK, Jakarta.. LHP diberikan kepada 22
kementerian/lembaga (K/L) di lingkungan Auditorat Keuangan Negara (AKN) III. Setkab telah
meraih WTP sejak tahun 2012 hingga 2021. Setkab juga telah menindaklanjuti seluruh
rekomendasi yang diberikan oleh BPK.

Sekretariat Kabinet (Setkab) kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Perkecualian (WTP) dari Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet Tahun
2021."Mendapatkan (kembali) WTP itu luar biasa. Itu adalah yang ke-10 kali kita secara berturut-turut,"
ungkap Deputi Bidang Administrasi Setkab Farid Utomo usai menghadiri Penyerahan Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga oleh BPK, Selasa (09/08/2022), di
Ruang Auditorium Lantai 2 Gedung Tower BPK, Jakarta. LHP diberikan kepada 22 kementerian/lembaga
(K/L) di lingkungan Auditorat Keuangan Negara (AKN) III.Setkab telah meraih WTP sejak tahun 2012
hingga 2021. Farid menekankan, pihaknya terus berupaya untuk memperbaiki dan meningkatkan
akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Setkab juga telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang
diberikan oleh BPK."Dan yang penting lagi, tindak lanjut dari (rekomendasi) BPK yang harus dilaksanakan
kami sudah selesaikan semua, 100 persen, " ujarnya.Sementara itu, Auditor Utama Keuangan Negara III
(Tortama KN III) BPK, Ahmad Adib Susilo dalam sambutannya menyampaikan apreasiasi atas kerja keras
dan semangat K/L dalam menyelesaikan laporan keuangan serta mendukung pelaksanaan pemeriksaan
laporan keuangan tahun 2021 yang dilakukan BPK."Semangat Bapak/Ibu sekalian dan jajarannya di
masing-masing kementerian/lembaga dan semangat kami auditor untuk sama-sama melaksanakan tugas
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dan fungsi sehingga laporan keuangan dapat diselesaikan tepat waktu serta dapat dilakukan pemeriksaan
oleh BPK. Jadi kondisi (pandemi) COVID-19 tetap kita bekerja," ujar Ahmad Adib.Dalam pemeriksaan
laporan keuangan, ujar Ahmad Adib, terdapat empat hal yang menjadi pertimbangan BPK yaitu
kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, efektivitas sistem pengendalian internal, serta kecukupan pengungkapan sesuai dengan
pengungkapan yang diatur pada SAP. Opini yang disampaikan BPK adalah hasil akhir atas pemeriksaan
laporan keuangan tersebut.Ahmad Adib mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap
38 laporan keuangan K/L di AKN III, sebanyak 35 K/L memperoleh opini WTP, menyisakan tiga K/L dengan
opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ahmad Adib juga mengapresiasi tiga K/L, termasuk Sekretariat
Kabinet, yang telah menyelesaikan seluruh rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK."Selamat kepada
Bapak/Ibu yang telah memperoleh opini tertinggi, terbaik. Ada tiga dari 38 K/L yang telah 100 persen
(menyelesaikan rekomendasi BPK), yang pertama Mahkamah Agung, kedua ada senior saya Bapak Farid
Utomo, Sekretariat Kabinet, dan yang ketiga adalah dari ANRI. Sekali lagi saya sampaikan apresiasi yang
luar biasa kepada ketiga lembaga ini karena telah dapat menyelesaikan rekomendasi BPK, "
pungkasnya.Sebelumnya, pada Penyampaian LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP)
Tahun 2021, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Juni lalu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)
meminta K/L untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK dalam LHP atas Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2021."Saya ingin menegaskan lagi kepada para menteri,
kepala lembaga, maupun kepala daerah agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan semua
rekomendasi pemeriksaan BPK," tegas Presiden.Sebanyak 22 K/L yang menerima LHP pada acara ini
adalah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Ketenagakerjaan, Sekretariat Kabinet, Dewan Perwakilan Daerah,
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Ombudsman RI, Lembaga Administrasi
Negara, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.Selanjutnya
adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Kependudukan Keluarga Berencana
Nasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.Kemudian,
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Riset dan Inovasi
Nasional, Arsip Nasional RI, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Badan Informasi Geospasial, serta Radio
Republik IndonesiaTurut hadir mendampingi Deputi Bidang Administrasi Setkab Farid Utomo yaitu Kepala
Biro Perencanaan dan Keuangan Djaka Warsijanto serta Inspektur Hendri Daud.
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Summary SEMARANG, Joglo Jawa Tengah- Menteri Ketenagakerjaan periode 2014-2019, Hanif Dhakiri
menilai, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai calon presiden dengan
kualitas gagasan dan visi politik yang aktual. Hal itulah yang dibutuhkan untuk memajukan
kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Juga memiliki fokus kerja konkret
pencapaian SDM unggul Indonesia," tuturnya, (09/08/2022). Ia menilai, pentingnya para
calon pemimpin Indonesia ke depan memiliki fokus pada lompatan yang dibutuhkan.

SEMARANG, Joglo Jawa Tengah - Menteri Ketenagakerjaan periode 2014-2019, Hanif Dhakiri menilai,
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai calon presiden dengan kualitas gagasan dan visi
politik yang aktual. Hal itulah yang dibutuhkan untuk memajukan kualitas sumber daya manusia (SDM)
Indonesia. "Dibutuhkan sosok pemimpin yang sejak dini mengetengahkan diri. Juga memiliki fokus kerja
konkret pencapaian SDM unggul Indonesia," tuturnya, (09/08/2022). Ia menilai, pentingnya para calon
pemimpin Indonesia ke depan memiliki fokus pada lompatan yang dibutuhkan. Hal itu guna memajukan
SDM unggul Indonesia. "Pencapaian lompatan SDM bisa menjadi kunci implementasi politik
kesejahteraan Indonesia. Kualitas yang lebih baik perwujudan amanat kesejahteraan sebagaimana pasal
33 UUD," ujar Hanif.Hanif menyebut, Indonesia membutuhkan lompatan kualitas SDM yang lebih unggul.
Salah satunya adalah komitmen politik dari para calon pemimpin jelang suksesi nasional 2024. "Kita
butuh sosok pemimpin yang memiliki kualitas dan rencana kerja kesejahteraan dengan fokus utama pada
SDM unggal Indonesia," tambahnya.
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Summary Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko berharap pembentukan Gugus Tugas Percepatan
Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) dapat
mendorong rancangan produk legislasi tersebut segera dibahas di DPR karena sudah mandek
hampir dua dekade. "Ini membuka peluang untuk mendorong Badan Musyawarah
mengagendakan RUU PPRT di sidang paripurna untuk kemudian disahkan menjadi inisiatif
DPR," katanya.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko berharap pembentukan Gugus Tugas Percepatan Pembentukan
Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) dapat mendorong rancangan produk
legislasi tersebut segera dibahas di DPR karena sudah mandek hampir dua dekade."Sudah waktunya bagi
kita untuk menunjukkan keberpihakan dan perhatian, agar isu ini dapat segera dikelola dengan baik.
Apalagi, ada keterbatasan waktu karena berkejaran dengan isu-isu lain," kata Moeldoko dalam
keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.Dia mengatakan hal itu saat memimpin rapat tingkat menteri
terkait pengesahan dan penyusunan kerja Gugus Tugas Percepatan Pembentukan UU PPRT di Gedung
Bina Graha, Jakarta, Selasa.Moeldoko juga mengesahkan Gugus Tugas melalui Surat Keputusan (SK)
Kepala Staf Kepresidenan RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Gugus Tugas Percepatan Pembentukan
Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.Menurut dia, pembentukan Gugus Tugas
itu juga bertujuan untuk memperkuat konsolidasi dan sinkronisasi agenda, sehingga pengelolaan isu
PPRT tidak terjebak pada ego sektoral.Dinamika Rancangan UU PPRT, tambahnya, kembali meningkat
beberapa bulan terakhir dengan semakin gencarnya masyarakat sipil yang menuntut percepatan
pembahasan dan pengesahan RUU PPRT. Rancangan beleid tersebut juga diketahui sudah masuk dalam
Prolegnas Prioritas 2022."Ini membuka peluang untuk mendorong Badan Musyawarah mengagendakan
RUU PPRT di sidang paripurna untuk kemudian disahkan menjadi inisiatif DPR," katanya.Dia juga
menekankan pentingnya percepatan pembahasan dan pengesahan RUU PPRT sebagai payung hukum
untuk melindungi para pekerja rumah tangga. Apalagi, dengan jumlah PRT di Indonesia cukup banyak,
yakni mencapai 4,2 juta orang, mereka rentan mengalami kekerasan fisik dan psikis, bahkan kekerasan
seksual, serta masalah ekonomi."Selain memberikan perlindungan kepada PRT, UU ini juga memberikan
jaminan hak dan kewajiban pihak terkait, yakni pemberi kerja dan penyalur atau agen. Pemberi kerja
perlu mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan dengan kehadiran PRT, dan penyalur perlu
melakukan rekrutmen penempatan secara profesional dan akuntabel," jelasnya.Gugus Tugas Percepatan
Pembentukan RUU PPRT tersebut melibatkan delapan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian (K/L).Selain KSP, tujuh K/L lain yang terlibat ialah Kementerian Koordinator Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Kemenkumham), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Sosial, Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung.Dalam
menjalankan tugasnya, Gugus Tugas itu akan fokus pada strategi politik, pengembangan substansi, serta
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diseminasi komunikasi publik dan informasi, dengan kerangka waktu kerja hingga 31 Desember
2022."Saya minta Gugus Tugas segera bekerja untuk pemutakhiran dan pembahasan draf, penyusunan
strategi komunikasi publik dan policy pengawalan pembahasan di DPR, dan menyusun kerangka waktu
kerja bersama," ujar Moeldoko.Dalam rapat tersebut, turut hadir antara lain Menaker Ida Fauziyah,
Menko PMK Muhadjir Effendy, Wamenkumham Eddy O.S. Hiariej, dan perwakilan dari setiap K/L.
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Summary Bagi Anda yang masih ragu apakah BSU 2022 cair?. Tenang, Bantuan Subsidi Upah dipastikan
cair oleh Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan melalui pernyataan langsung ini. Wacana BSU
2022 cair telah disampaikan oleh Kemnaker pada bulan April 2022. Masyarakat mulai ragu
apakah BSU 2022 cair atau tidak?

Bagi Anda yang masih ragu apakah BSU 2022 cair?Tenang, Bantuan Subsidi Upah dipastikan cair oleh
Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan melalui pernyataan langsung ini.Wacana BSU 2022 cair telah
disampaikan oleh Kemnaker pada bulan April 2022.Namun, hingga bulan Agustus 2022 wacana
penyaluran Bantuan Subsidi Upah belum juga direalisasikan.Masyarakat mulai ragu apakah BSU 2022 cair
atau tidak? Bahkan tidak sedikit pula yang menagih janji ke Kemnaker langsung melalui akun Instagram
@kemnaker dengan memenuhi kolom komentar setiap postingan yang dipublikasikanTidak hanya akun
milik Kemnaker, akun Instagram @bpjs.ketenagakerjaan milik BPJS Ketenagakerjaan pun tidak luput dari
cecaran masyarakat yang menanyakan kepastian kapan BSU 2022 cair.Kemnaker dan BPJS
Ketenagakerjaan telah menyampaikan kepastian BSU 2022 cair melalui pernyataan berikut ini.
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Summary - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko berharap pembentukan Gugus Tugas Percepatan
Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) dapat
mendorong rancangan produk legislasi tersebut segera dibahas di DPR karena sudah mandek
hampir dua dekade. "Ini membuka peluang untuk mendorong Badan Musyawarah
mengagendakan RUU PPRT di sidang paripurna untuk kemudian disahkan menjadi inisiatif
DPR," katanya. Selain KSP, tujuh K/L lain yang terlibat ialah Kementerian Koordinator
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Sosial, Kepolisian
RI, dan Kejaksaan Agung. "Saya minta Gugus Tugas segera bekerja untuk pemutakhiran dan
pembahasan draf, penyusunan strategi komunikasi publik dan policy pengawalan
pembahasan di DPR, dan menyusun kerangka waktu kerja bersama," ujar Moeldoko.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko berharap pembentukan Gugus Tugas Percepatan
Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) dapat mendorong
rancangan produk legislasi tersebut segera dibahas di DPR karena sudah mandek hampir dua dekade.
"Sudah waktunya bagi kita untuk menunjukkan keberpihakan dan perhatian, agar isu ini dapat segera
dikelola dengan baik. Apalagi, ada keterbatasan waktu karena berkejaran dengan isu-isu lain," kata
Moeldoko dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa. Dia mengatakan hal itu saat memimpin
rapat tingkat menteri terkait pengesahan dan penyusunan kerja Gugus Tugas Percepatan Pembentukan
UU PPRT di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa. Moeldoko juga mengesahkan Gugus Tugas melalui Surat
Keputusan (SK) Kepala Staf Kepresidenan RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Gugus Tugas Percepatan
Pembentukan Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Menurut dia,
pembentukan Gugus Tugas itu juga bertujuan untuk memperkuat konsolidasi dan sinkronisasi agenda,
sehingga pengelolaan isu PPRT tidak terjebak pada ego sektoral. Dinamika Rancangan UU PPRT,
tambahnya, kembali meningkat beberapa bulan terakhir dengan semakin gencarnya masyarakat sipil
yang menuntut percepatan pembahasan dan pengesahan RUU PPRT. Rancangan beleid tersebut juga
diketahui sudah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2022. "Ini membuka peluang untuk mendorong Badan
Musyawarah mengagendakan RUU PPRT di sidang paripurna untuk kemudian disahkan menjadi inisiatif
DPR," katanya. Dia juga menekankan pentingnya percepatan pembahasan dan pengesahan RUU PPRT
sebagai payung hukum untuk melindungi para pekerja rumah tangga. Apalagi, dengan jumlah PRT di
Indonesia cukup banyak, yakni mencapai 4,2 juta orang, mereka rentan mengalami kekerasan fisik dan
psikis, bahkan kekerasan seksual, serta masalah ekonomi. "Selain memberikan perlindungan kepada PRT,
UU ini juga memberikan jaminan hak dan kewajiban pihak terkait, yakni pemberi kerja dan penyalur atau
agen. Pemberi kerja perlu mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan dengan kehadiran PRT, dan
penyalur perlu melakukan rekrutmen penempatan secara profesional dan akuntabel," jelasnya. Gugus
Tugas Percepatan Pembentukan RUU PPRT tersebut melibatkan delapan kementerian dan lembaga
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pemerintah non-kementerian (K/L). Selain KSP, tujuh K/L lain yang terlibat ialah Kementerian Koordinator
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Kemenkumham), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Sosial, Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung. Dalam
menjalankan tugasnya, Gugus Tugas itu akan fokus pada strategi politik, pengembangan substansi, serta
diseminasi komunikasi publik dan informasi, dengan kerangka waktu kerja hingga 31 Desember 2022.
"Saya minta Gugus Tugas segera bekerja untuk pemutakhiran dan pembahasan draf, penyusunan strategi
komunikasi publik dan policy pengawalan pembahasan di DPR, dan menyusun kerangka waktu kerja
bersama," ujar Moeldoko. Dalam rapat tersebut, turut hadir antara lain Menaker Ida Fauziyah, Menko
PMK Muhadjir Effendy, Wamenkumham Eddy O.S. Hiariej, dan perwakilan dari setiap K/L.
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Negative

Summary Kasus terkait pekerja migran non-prosedural atau ilegal asal Nusa Tenggara Barat terus
terjadi. Setelah berhasil mencegah pengiriman 11 perempuan pada Juli lalu, hal serupa
kembali terjadi terhadap 42 perempuan asal Nusa Tenggara Barat yang direncanakan
diberangkatkan ke Timur Tengah. Roy Muhadi, anggota Satuan Tugas Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia Kementerian Tenaga Kerja, dalam keterangan pers Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nusa Tenggara Barat, Selasa (9/8/2022), mengatakan, pencegahan itu
dilakukan melalui operasi penangkapan pada 2 Agustus 2022 di Jakarta. Sesudah berita acara
penangkapan 40 CPMI non-prosedural ini rampung, kami akan menyerahkan hasilnya ke
pemerintah provinsi (Nusa Tenggara Barat)," kata Roy.

Kasus terkait pekerja migran non-prosedural atau ilegal asal Nusa Tenggara Barat terus terjadi. Setelah
berhasil mencegah pengiriman 11 perempuan pada Juli lalu, hal serupa kembali terjadi terhadap 42
perempuan asal Nusa Tenggara Barat yang direncanakan diberangkatkan ke Timur Tengah.Roy Muhadi,
anggota Satuan Tugas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kementerian Tenaga Kerja, dalam
keterangan pers Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nusa Tenggara Barat, Selasa (9/8/2022),
mengatakan, pencegahan itu dilakukan melalui operasi penangkapan pada 2 Agustus 2022 di Jakarta.
Adanya Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) non-prosedural itu diketahui dari laporan warga."Setelah
mendapat laporan, kami langsung tangkap. Pasalnya, morotarium CPMI untuk sektor domestik atau
pekerja rumah tangga tujuan Timur Tengah belum dibuka kembali," kata Roy.Berdasarkan informasi,
sebenarnya ada 82 CPMI non-prosedural tujuan Timur Tengah. Namun, dalam pengungkapan itu, hanya
42 orang yang berhasil dicegah keberangkatannya. Sementara 40 orang lagi telah berangkat ke 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 40 CPMI non-prosedural
ini rampung, kami akan menyerahkan hasilnya ke pemerintah provinsi (Nusa Tenggara Barat)," kata
Roy.Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat I Gede Putu Aryadi
mengatakan, pada Senin (8/8/2022) sebanyak 40 CPMI non-prosedural itu sudah dipulangkan ke Lombok.
Sebelumnya, mereka ditampung di shelter Kementerian Sosial RI untuk pembinaan.Menurut Gede, dari
42 orang itu, sebanyak 13 orang berasal dari Lombok Barat dan 9 orang dari Lombok Tengah. Selain itu,
ada 6 orang dari Lombok Timur, 5 orang dari Kota Mataram, dan 3 orang dari Bima. Sisanya dari Dompu,
Sumbawa, dan Sumbawa Barat masing-masing 2 orang.Paspor melancongGede menambahkan, para
CPMI non-prosedural itu dibawa dari Lombok ke Jawa Barat. Di Jawa Barat, mereka kemudian dibuatkan
paspor melancong atau visa kunjungan. "Jadi, seluruh dokumen perjalanan mereka tidak diurus di Nusa
Tenggara Barat, tetapi diurus di Jawa dan dipegang langsung oleh pelaku atau tekongnya," kata
Gede.Gede menambahkan, selama berada di Jawa Barat, para CPMI non-prosedural itu ditampung oleh
perusahaan yang tidak memiliki izin. Begitu tiba di Lombok, para CPMI itu langsung diserahkan ke
pemerintah kota dan kabupaten untuk dibina.Calo paspor memang menjadi salah satu pintu masuk bagi
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pelaku pengiriman CPMI non-prosedural di Nusa Tenggara Barat. Hal itu berdasarkan temuan
Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat dalam investigasi mereka di Unit Layanan Paspor
Lombok Timur sepanjang Juni-Juli.Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Nusa Tenggara Barat Adhar
Hakim mengatakan, maraknya calo paspor memperlihatkan jika sistem di hulu sudah rusak. Jika tidak ada
komitmen bersama untuk menuntaskannya, kasus-kasus pekerja migran Indonesia di hilir akan terus
terjadi.Gede mengatakan, sesuai ketentuan, tidak ada larangan bagi setiap warga negara Indonesia (WNI)
yang ingin bekerja di luar negeri asalkan mereka mengikuti prosedur dan persyaratan yang telah
ditentukan.Oleh karena itu, Gede mengimbau CPMI agar mengikuti prosedur yang berlaku supaya
masalah yang kerap menimpa pekerja migran Indonesia tidak berulang. "Jika sesuai prosedural, setiap
CPMI yang bermasalah dapat dibantu. Sebaliknya, jika non-prosedural, kami akan susah untuk bantu,"
kata Gede.Menindaklanjuti pencegahan 42 CPMI tersebut, Gede mengatakan akan segera
mengumpulkan data seluruh tekong yang memberangkatkan CPMI tersebut."Kami akan bekerja sama
dengan aparat penegak hukum dalam rangka menelusuri hingga menangkap para calo dan tekong yang
masih saja memberangkatkan CPMI non-prosedural," kata Gede.
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Positive

Summary Berikut cara cek daftar penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022, penerima dengan
kriteria ini akan mendapatkan bantuan Subsidi Gaji sebesar Rp1 juta. Kelanjutan BSU 2022
hingga kini masih belum ada update mengenai jadwal pencairan BLT Subsidi Gaji bagi
pekerja. Kementerian Ketenagakerjaan masih merampungkan regulasi teknis pelaksanaan
BSU 2022, dan meninjau ulang BLT Subsidi Gaji agar penyalurannya tepat sasaran. BSU 2022
sendiri merupakan bantuan dari pemerintah yang bertujuan melindungi, mempertahankan,
dan meningkatkan kemampuan ekonomi dalam penanganan Covid-19.

Berikut cara cek daftar penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022, penerima dengan kriteria ini akan
mendapatkan bantuan Subsidi Gaji sebesar Rp1 juta.Terdapat beberapa kriteria untuk mendapatkan BSU
atau BLT Subsidi Gaji dari Kemnaker sebesar Rp1 juta.Kelanjutan BSU 2022 hingga kini masih belum ada
update mengenai jadwal pencairan BLT Subsidi Gaji bagi pekerja.Kementerian Ketenagakerjaan masih
merampungkan regulasi teknis pelaksanaan BSU 2022, dan meninjau ulang BLT Subsidi Gaji agar
penyalurannya tepat sasaran.Oleh karena itu, pencairan BLT Subsidi Gaji masih ditunggu oleh para
pekerja. BSU 2022 sendiri merupakan bantuan dari pemerintah yang bertujuan melindungi,
mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi dalam penanganan Covid-19.BLT Subsidi
Gaji ini diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp500 ribu per bulan selama dua bulan, yang akan
diberikan sekaligus sebesar Rp1 juta.Seperti tahun sebelumnya, BSU atau BLT Subsidi Gaji 2022 akan
disalurkan melalui bank Himbara seperti BTN, BNI, Mandiri, dan BRI.
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Neutral

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak para koordinator dan penanggung
jawab Desa Migran Produktif (Desmigratif) berkolaborasi meningkatkan kualitas pelayanan
dan pelindungan terhadap calon pekerja migran Indonesia (PMI) dan PMI purna. Upaya
perlindungan tersebut dapat dicapai lewat empat pilar Desmigratif yaitu pusat layanan
imigrasi, kegiatan usaha produktif untuk memberikan edukasi awal tata kerja bekerja di luar
negeri, pengasuhan komunitas untuk anak-anak pekerja migran dan pembentukan koperasi
Desmigratif. Berbicara dalam Rapat Teknis Koordinator dan Penanggung Jawab Desmigratif
pada Program Desmigratif 2022 di Jakarta, Senin (8/8) malam, Suhartono menyatakan
kolaborasi perlu dilakukan karena koordinator dan penanggung jawab Desmigratif
mengetahui secara langsung kondisi yang terjadi di akar rumput, mulai dari sebelum PMI
berangkat ke luar negeri sampai dengan pulang ke kampung halaman. Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak para koordinator dan penanggung jawab Desa
Migran Produktif (Desmigratif) berkolaborasi meningkatkan kualitas pelayanan dan
pelindungan terhadap calon pekerja migran Indonesia (PMI) dan PMI purna.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak para koordinator dan penanggung jawab Desa
Migran Produktif (Desmigratif) berkolaborasi meningkatkan kualitas pelayanan dan pelindungan
terhadap calon pekerja migran Indonesia (PMI) dan PMI purna."Bagaimana semuanya kita meningkatkan
pelayanan dan melindungi PMI kita mulai dari hilir ke hulu, mulai dari mau berangkat sampai dia pulang
lagi ke kampung halaman dia terlindungi. Baik terlindungi secara ekonomi, sosial, dan jiwanya. Semuanya
kita lindungi, melindungi secara utuh sebagai manusia," kata Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan
Tenaga kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker Suhartono dalam
keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.Upaya perlindungan tersebut dapat dicapai lewat empat pilar
Desmigratif yaitu pusat layanan imigrasi, kegiatan usaha produktif untuk memberikan edukasi awal tata
kerja bekerja di luar negeri, pengasuhan komunitas untuk anak-anak pekerja migran dan pembentukan
koperasi Desmigratif.Berbicara dalam Rapat Teknis Koordinator dan Penanggung Jawab Desmigratif pada
Program Desmigratif 2022 di Jakarta, Senin (8/8) malam, Suhartono menyatakan kolaborasi perlu
dilakukan karena koordinator dan penanggung jawab Desmigratif mengetahui secara langsung kondisi
yang terjadi di akar rumput, mulai dari sebelum PMI berangkat ke luar negeri sampai dengan pulang ke
kampung halaman."Terus terang saja kami di pusat tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bapak dan ibu
sekalian. Semuanya ada di tangan bapak dan ibu karena tahu persis siapa yang berangkat, siapa yang
pulang, siapa yang melalui calo. Jadi inilah kenapa kami harus bekerja sama biar pekerjaan dilakukan
dengan baik," ucapnya.Dalam kesempatan itu dia mengajak agar para koordinator dan penanggung
jawab terus membantu masyarakat yang menjadi PMI untuk bisa bekerja lebih baik di luar negeri melalui
jalur prosedural."Syukur-syukur kalau sudah pulang juga tidak usah berangkat lagi, nanti bisa
berwirausaha di kampung bapak, ibu sekalian," demikian Suhartono. Kementerian Ketenagakerjaan
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(Kemnaker) mengajak para koordinator dan penanggung jawab Desa Migran Produktif (Desmigratif)
berkolaborasi meningkatkan kualitas pelayanan dan pelindungan terhadap calon pekerja migran
Indonesia (PMI) dan PMI purna."Bagaimana semuanya kita meningkatkan pelayanan dan melindungi PMI
kita mulai dari hilir ke hulu, mulai dari mau berangkat sampai dia pulang lagi ke kampung halaman dia
terlindungi. Baik terlindungi secara ekonomi, sosial, dan jiwanya. Semuanya kita lindungi, melindungi
secara utuh sebagai manusia," kata Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker Suhartono dalam keterangan yang diterima
di Jakarta, Selasa.Upaya perlindungan tersebut dapat dicapai lewat empat pilar Desmigratif yaitu pusat
layanan imigrasi, kegiatan usaha produktif untuk memberikan edukasi awal tata kerja bekerja di luar
negeri, pengasuhan komunitas untuk anak-anak pekerja migran dan pembentukan koperasi
Desmigratif.Berbicara dalam Rapat Teknis Koordinator dan Penanggung Jawab Desmigratif pada Program
Desmigratif 2022 di Jakarta, Senin (8/8) malam, Suhartono menyatakan kolaborasi perlu dilakukan karena
koordinator dan penanggung jawab Desmigratif mengetahui secara langsung kondisi yang terjadi di akar
rumput, mulai dari sebelum PMI berangkat ke luar negeri sampai dengan pulang ke kampung
halaman."Terus terang saja kami di pusat tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bapak dan ibu sekalian.
Semuanya ada di tangan bapak dan ibu karena tahu persis siapa yang berangkat, siapa yang pulang, siapa
yang melalui calo. Jadi inilah kenapa kami harus bekerja sama biar pekerjaan dilakukan dengan baik,"
ucapnya.Dalam kesempatan itu dia mengajak agar para koordinator dan penanggung jawab terus
membantu masyarakat yang menjadi PMI untuk bisa bekerja lebih baik di luar negeri melalui jalur
prosedural."Syukur-syukur kalau sudah pulang juga tidak usah berangkat lagi, nanti bisa berwirausaha di
kampung bapak, ibu sekalian," demikian Suhartono.
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Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak para koordinator dan penanggung
jawab Desa Migran Produktif (Desmigratif) berkolaborasi meningkatkan kualitas pelayanan
dan pelindungan terhadap calon pekerja migran Indonesia (PMI) dan PMI purna.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak para koordinator dan penanggung jawab Desa
Migran Produktif (Desmigratif) berkolaborasi meningkatkan kualitas pelayanan dan pelindungan
terhadap calon pekerja migran Indonesia (PMI) dan PMI purna."Bagaimana semuanya kita meningkatkan
pelayanan dan melindungi PMI kita mulai dari hilir ke hulu, mulai dari mau berangkat sampai dia pulang
lagi ke kampung halaman dia terlindungi. Baik terlindungi secara ekonomi, sosial, dan jiwanya. Semuanya
kita lindungi, melindungi secara utuh sebagai manusia," kata Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan
Tenaga kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker Suhartono dalam
keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.Upaya perlindungan tersebut dapat dicapai lewat empat pilar
Desmigratif yaitu pusat layanan imigrasi, kegiatan usaha produktif untuk memberikan edukasi awal tata
kerja bekerja di luar negeri, pengasuhan komunitas untuk anak-anak pekerja migran dan pembentukan
koperasi Desmigratif.Berbicara dalam Rapat Teknis Koordinator dan Penanggung Jawab Desmigratif pada
Program Desmigratif 2022 di Jakarta, Senin (8/8) malam, Suhartono menyatakan kolaborasi perlu
dilakukan karena koordinator dan penanggung jawab Desmigratif mengetahui secara langsung kondisi
yang terjadi di akar rumput, mulai dari sebelum PMI berangkat ke luar negeri sampai dengan pulang ke
kampung halaman."Terus terang saja kami di pusat tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bapak dan ibu
sekalian. Semuanya ada di tangan bapak dan ibu karena tahu persis siapa yang berangkat, siapa yang
pulang, siapa yang melalui calo. Jadi inilah kenapa kami harus bekerja sama biar pekerjaan dilakukan
dengan baik," ucapnya.Dalam kesempatan itu dia mengajak agar para koordinator dan penanggung
jawab terus membantu masyarakat yang menjadi PMI untuk bisa bekerja lebih baik di luar negeri melalui
jalur prosedural."Syukur-syukur kalau sudah pulang juga tidak usah berangkat lagi, nanti bisa
berwirausaha di kampung bapak, ibu sekalian," demikian Suhartono. Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) mengajak para koordinator dan penanggung jawab Desa Migran Produktif (Desmigratif)
berkolaborasi meningkatkan kualitas pelayanan dan pelindungan terhadap calon pekerja migran
Indonesia (PMI) dan PMI purna."Bagaimana semuanya kita meningkatkan pelayanan dan melindungi PMI
kita mulai dari hilir ke hulu, mulai dari mau berangkat sampai dia pulang lagi ke kampung halaman dia
terlindungi. Baik terlindungi secara ekonomi, sosial, dan jiwanya. Semuanya kita lindungi, melindungi
secara utuh sebagai manusia," kata Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker Suhartono dalam keterangan yang diterima
di Jakarta, Selasa.Upaya perlindungan tersebut dapat dicapai lewat empat pilar Desmigratif yaitu pusat
layanan imigrasi, kegiatan usaha produktif untuk memberikan edukasi awal tata kerja bekerja di luar
negeri, pengasuhan komunitas untuk anak-anak pekerja migran dan pembentukan koperasi
Desmigratif.Berbicara dalam Rapat Teknis Koordinator dan Penanggung Jawab Desmigratif pada Program
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Desmigratif 2022 di Jakarta, Senin (8/8) malam, Suhartono menyatakan kolaborasi perlu dilakukan karena
koordinator dan penanggung jawab Desmigratif mengetahui secara langsung kondisi yang terjadi di akar
rumput, mulai dari sebelum PMI berangkat ke luar negeri sampai dengan pulang ke kampung
halaman."Terus terang saja kami di pusat tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bapak dan ibu sekalian.
Semuanya ada di tangan bapak dan ibu karena tahu persis siapa yang berangkat, siapa yang pulang, siapa
yang melalui calo. Jadi inilah kenapa kami harus bekerja sama biar pekerjaan dilakukan dengan baik,"
ucapnya.Dalam kesempatan itu dia mengajak agar para koordinator dan penanggung jawab terus
membantu masyarakat yang menjadi PMI untuk bisa bekerja lebih baik di luar negeri melalui jalur
prosedural."Syukur-syukur kalau sudah pulang juga tidak usah berangkat lagi, nanti bisa berwirausaha di
kampung bapak, ibu sekalian," demikian Suhartono.
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Neutral

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak para koordinator dan penanggung
jawab Desa Migran Produktif (Desmigratif) berkolaborasi meningkatkan kualitas pelayanan
dan pelindungan terhadap calon pekerja migran Indonesia (PMI) dan PMI purna.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak para koordinator dan penanggung jawab Desa
Migran Produktif (Desmigratif) berkolaborasi meningkatkan kualitas pelayanan dan pelindungan
terhadap calon pekerja migran Indonesia (PMI) dan PMI purna."Bagaimana semuanya kita meningkatkan
pelayanan dan melindungi PMI kita mulai dari hilir ke hulu, mulai dari mau berangkat sampai dia pulang
lagi ke kampung halaman dia terlindungi. Baik terlindungi secara ekonomi, sosial, dan jiwanya. Semuanya
kita lindungi, melindungi secara utuh sebagai manusia," kata Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan
Tenaga kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker Suhartono dalam
keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.Upaya perlindungan tersebut dapat dicapai lewat empat pilar
Desmigratif yaitu pusat layanan imigrasi, kegiatan usaha produktif untuk memberikan edukasi awal tata
kerja bekerja di luar negeri, pengasuhan komunitas untuk anak-anak pekerja migran dan pembentukan
koperasi Desmigratif.Berbicara dalam Rapat Teknis Koordinator dan Penanggung Jawab Desmigratif pada
Program Desmigratif 2022 di Jakarta, Senin (8/8) malam, Suhartono menyatakan kolaborasi perlu
dilakukan karena koordinator dan penanggung jawab Desmigratif mengetahui secara langsung kondisi
yang terjadi di akar rumput, mulai dari sebelum PMI berangkat ke luar negeri sampai dengan pulang ke
kampung halaman."Terus terang saja kami di pusat tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bapak dan ibu
sekalian. Semuanya ada di tangan bapak dan ibu karena tahu persis siapa yang berangkat, siapa yang
pulang, siapa yang melalui calo. Jadi inilah kenapa kami harus bekerja sama biar pekerjaan dilakukan
dengan baik," ucapnya.Dalam kesempatan itu dia mengajak agar para koordinator dan penanggung
jawab terus membantu masyarakat yang menjadi PMI untuk bisa bekerja lebih baik di luar negeri melalui
jalur prosedural."Syukur-syukur kalau sudah pulang juga tidak usah berangkat lagi, nanti bisa
berwirausaha di kampung bapak, ibu sekalian," demikian Suhartono.
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Neutral

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak para koordinator dan penanggung
jawab Desa Migran Produktif (Desmigratif) berkolaborasi meningkatkan kualitas pelayanan
dan pelindungan terhadap calon pekerja migran Indonesia (PMI) dan PMI purna.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak para koordinator dan penanggung jawab Desa
Migran Produktif (Desmigratif) berkolaborasi meningkatkan kualitas pelayanan dan pelindungan
terhadap calon pekerja migran Indonesia (PMI) dan PMI purna."Bagaimana semuanya kita meningkatkan
pelayanan dan melindungi PMI kita mulai dari hilir ke hulu, mulai dari mau berangkat sampai dia pulang
lagi ke kampung halaman dia terlindungi. Baik terlindungi secara ekonomi, sosial, dan jiwanya. Semuanya
kita lindungi, melindungi secara utuh sebagai manusia," kata Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan
Tenaga kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker Suhartono dalam
keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.Upaya perlindungan tersebut dapat dicapai lewat empat pilar
Desmigratif yaitu pusat layanan imigrasi, kegiatan usaha produktif untuk memberikan edukasi awal tata
kerja bekerja di luar negeri, pengasuhan komunitas untuk anak-anak pekerja migran dan pembentukan
koperasi Desmigratif.Berbicara dalam Rapat Teknis Koordinator dan Penanggung Jawab Desmigratif pada
Program Desmigratif 2022 di Jakarta, Senin (8/8) malam, Suhartono menyatakan kolaborasi perlu
dilakukan karena koordinator dan penanggung jawab Desmigratif mengetahui secara langsung kondisi
yang terjadi di akar rumput, mulai dari sebelum PMI berangkat ke luar negeri sampai dengan pulang ke
kampung halaman."Terus terang saja kami di pusat tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bapak dan ibu
sekalian. Semuanya ada di tangan bapak dan ibu karena tahu persis siapa yang berangkat, siapa yang
pulang, siapa yang melalui calo. Jadi inilah kenapa kami harus bekerja sama biar pekerjaan dilakukan
dengan baik," ucapnya.Dalam kesempatan itu dia mengajak agar para koordinator dan penanggung
jawab terus membantu masyarakat yang menjadi PMI untuk bisa bekerja lebih baik di luar negeri melalui
jalur prosedural."Syukur-syukur kalau sudah pulang juga tidak usah berangkat lagi, nanti bisa
berwirausaha di kampung bapak, ibu sekalian," demikian Suhartono.
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Neutral

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak para koordinator dan penanggung
jawab Desa Migran Produktif (Desmigratif) berkolaborasi meningkatkan kualitas pelayanan
dan pelindungan terhadap calon pekerja migran Indonesia (PMI) dan PMI purna.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak para koordinator dan penanggung jawab Desa
Migran Produktif (Desmigratif) berkolaborasi meningkatkan kualitas pelayanan dan pelindungan
terhadap calon pekerja migran Indonesia (PMI) dan PMI purna."Bagaimana semuanya kita meningkatkan
pelayanan dan melindungi PMI kita mulai dari hilir ke hulu, mulai dari mau berangkat sampai dia pulang
lagi ke kampung halaman dia terlindungi. Baik terlindungi secara ekonomi, sosial, dan jiwanya. Semuanya
kita lindungi, melindungi secara utuh sebagai manusia," kata Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan
Tenaga kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker Suhartono dalam
keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.Upaya perlindungan tersebut dapat dicapai lewat empat pilar
Desmigratif yaitu pusat layanan imigrasi, kegiatan usaha produktif untuk memberikan edukasi awal tata
kerja bekerja di luar negeri, pengasuhan komunitas untuk anak-anak pekerja migran dan pembentukan
koperasi Desmigratif.Berbicara dalam Rapat Teknis Koordinator dan Penanggung Jawab Desmigratif pada
Program Desmigratif 2022 di Jakarta, Senin (8/8) malam, Suhartono menyatakan kolaborasi perlu
dilakukan karena koordinator dan penanggung jawab Desmigratif mengetahui secara langsung kondisi
yang terjadi di akar rumput, mulai dari sebelum PMI berangkat ke luar negeri sampai dengan pulang ke
kampung halaman."Terus terang saja kami di pusat tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bapak dan ibu
sekalian. Semuanya ada di tangan bapak dan ibu karena tahu persis siapa yang berangkat, siapa yang
pulang, siapa yang melalui calo. Jadi inilah kenapa kami harus bekerja sama biar pekerjaan dilakukan
dengan baik," ucapnya.Dalam kesempatan itu dia mengajak agar para koordinator dan penanggung
jawab terus membantu masyarakat yang menjadi PMI untuk bisa bekerja lebih baik di luar negeri melalui
jalur prosedural."Syukur-syukur kalau sudah pulang juga tidak usah berangkat lagi, nanti bisa
berwirausaha di kampung bapak, ibu sekalian," demikian Suhartono.
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Neutral

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak para koordinator dan penanggung
jawab Desa Migran Produktif (Desmigratif) berkolaborasi meningkatkan kualitas pelayanan
dan pelindungan terhadap calon pekerja migran Indonesia (PMI) dan PMI purna. Upaya
perlindungan tersebut dapat dicapai lewat empat pilar Desmigratif yaitu pusat layanan
imigrasi, kegiatan usaha produktif untuk memberikan edukasi awal tata kerja bekerja di luar
negeri, pengasuhan komunitas untuk anak-anak pekerja migran dan pembentukan koperasi
Desmigratif.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak para koordinator dan penanggung jawab Desa
Migran Produktif (Desmigratif) berkolaborasi meningkatkan kualitas pelayanan dan pelindungan
terhadap calon pekerja migran Indonesia (PMI) dan PMI purna."Bagaimana semuanya kita meningkatkan
pelayanan dan melindungi PMI kita mulai dari hilir ke hulu, mulai dari mau berangkat sampai dia pulang
lagi ke kampung halaman dia terlindungi. Baik terlindungi secara ekonomi, sosial, dan jiwanya. Semuanya
kita lindungi, melindungi secara utuh sebagai manusia," kata Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan
Tenaga kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker Suhartono dalam
keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.Upaya perlindungan tersebut dapat dicapai lewat empat pilar
Desmigratif yaitu pusat layanan imigrasi, kegiatan usaha produktif untuk memberikan edukasi awal tata
kerja bekerja di luar negeri, pengasuhan komunitas untuk anak-anak pekerja migran dan pembentukan
koperasi Desmigratif.Berbicara dalam Rapat Teknis Koordinator dan Penanggung Jawab Desmigratif pada
Program Desmigratif 2022 di Jakarta, Senin (8/8) malam, Suhartono menyatakan kolaborasi perlu
dilakukan karena koordinator dan penanggung jawab Desmigratif mengetahui secara langsung kondisi
yang terjadi di akar rumput, mulai dari sebelum PMI berangkat ke luar negeri sampai dengan pulang ke
kampung halaman."Terus terang saja kami di pusat tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bapak dan ibu
sekalian. Semuanya ada di tangan bapak dan ibu karena tahu persis siapa yang berangkat, siapa yang
pulang, siapa yang melalui calo. Jadi inilah kenapa kami harus bekerja sama biar pekerjaan dilakukan
dengan baik," ucapnya.Dalam kesempatan itu dia mengajak agar para koordinator dan penanggung
jawab terus membantu masyarakat yang menjadi PMI untuk bisa bekerja lebih baik di luar negeri melalui
jalur prosedural."Syukur-syukur kalau sudah pulang juga tidak usah berangkat lagi, nanti bisa
berwirausaha di kampung bapak, ibu sekalian," demikian Suhartono.
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Neutral

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak para koordinator dan penanggung
jawab Desa Migran Produktif (Desmigratif) berkolaborasi meningkatkan kualitas pelayanan
dan pelindungan terhadap calon pekerja migran Indonesia (PMI) dan PMI purna. Upaya
perlindungan tersebut dapat dicapai lewat empat pilar Desmigratif yaitu pusat layanan
imigrasi, kegiatan usaha produktif untuk memberikan edukasi awal tata kerja bekerja di luar
negeri, pengasuhan komunitas untuk anak-anak pekerja migran dan pembentukan koperasi
Desmigratif.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak para koordinator dan penanggung jawab Desa
Migran Produktif (Desmigratif) berkolaborasi meningkatkan kualitas pelayanan dan pelindungan
terhadap calon pekerja migran Indonesia (PMI) dan PMI purna."Bagaimana semuanya kita meningkatkan
pelayanan dan melindungi PMI kita mulai dari hilir ke hulu, mulai dari mau berangkat sampai dia pulang
lagi ke kampung halaman dia terlindungi. Baik terlindungi secara ekonomi, sosial, dan jiwanya. Semuanya
kita lindungi, melindungi secara utuh sebagai manusia," kata Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan
Tenaga kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker Suhartono dalam
keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.Upaya perlindungan tersebut dapat dicapai lewat empat pilar
Desmigratif yaitu pusat layanan imigrasi, kegiatan usaha produktif untuk memberikan edukasi awal tata
kerja bekerja di luar negeri, pengasuhan komunitas untuk anak-anak pekerja migran dan pembentukan
koperasi Desmigratif.Berbicara dalam Rapat Teknis Koordinator dan Penanggung Jawab Desmigratif pada
Program Desmigratif 2022 di Jakarta, Senin (8/8) malam, Suhartono menyatakan kolaborasi perlu
dilakukan karena koordinator dan penanggung jawab Desmigratif mengetahui secara langsung kondisi
yang terjadi di akar rumput, mulai dari sebelum PMI berangkat ke luar negeri sampai dengan pulang ke
kampung halaman."Terus terang saja kami di pusat tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bapak dan ibu
sekalian. Semuanya ada di tangan bapak dan ibu karena tahu persis siapa yang berangkat, siapa yang
pulang, siapa yang melalui calo. Jadi inilah kenapa kami harus bekerja sama biar pekerjaan dilakukan
dengan baik," ucapnya.Dalam kesempatan itu dia mengajak agar para koordinator dan penanggung
jawab terus membantu masyarakat yang menjadi PMI untuk bisa bekerja lebih baik di luar negeri melalui
jalur prosedural."Syukur-syukur kalau sudah pulang juga tidak usah berangkat lagi, nanti bisa
berwirausaha di kampung bapak, ibu sekalian," demikian Suhartono.
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Neutral

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak para koordinator dan penanggung
jawab Desa Migran Produktif (Desmigratif) berkolaborasi meningkatkan kualitas pelayanan
dan pelindungan terhadap calon pekerja migran Indonesia (PMI) dan PMI purna. Upaya
perlindungan tersebut dapat dicapai lewat empat pilar Desmigratif yaitu pusat layanan
imigrasi, kegiatan usaha produktif untuk memberikan edukasi awal tata kerja bekerja di luar
negeri, pengasuhan komunitas untuk anak-anak pekerja migran dan pembentukan koperasi
Desmigratif.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak para koordinator dan penanggung jawab Desa
Migran Produktif (Desmigratif) berkolaborasi meningkatkan kualitas pelayanan dan pelindungan
terhadap calon pekerja migran Indonesia (PMI) dan PMI purna."Bagaimana semuanya kita meningkatkan
pelayanan dan melindungi PMI kita mulai dari hilir ke hulu, mulai dari mau berangkat sampai dia pulang
lagi ke kampung halaman dia terlindungi. Baik terlindungi secara ekonomi, sosial, dan jiwanya. Semuanya
kita lindungi, melindungi secara utuh sebagai manusia," kata Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan
Tenaga kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker Suhartono dalam
keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.Upaya perlindungan tersebut dapat dicapai lewat empat pilar
Desmigratif yaitu pusat layanan imigrasi, kegiatan usaha produktif untuk memberikan edukasi awal tata
kerja bekerja di luar negeri, pengasuhan komunitas untuk anak-anak pekerja migran dan pembentukan
koperasi Desmigratif.Berbicara dalam Rapat Teknis Koordinator dan Penanggung Jawab Desmigratif pada
Program Desmigratif 2022 di Jakarta, Senin (8/8) malam, Suhartono menyatakan kolaborasi perlu
dilakukan karena koordinator dan penanggung jawab Desmigratif mengetahui secara langsung kondisi
yang terjadi di akar rumput, mulai dari sebelum PMI berangkat ke luar negeri sampai dengan pulang ke
kampung halaman."Terus terang saja kami di pusat tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bapak dan ibu
sekalian. Semuanya ada di tangan bapak dan ibu karena tahu persis siapa yang berangkat, siapa yang
pulang, siapa yang melalui calo. Jadi inilah kenapa kami harus bekerja sama biar pekerjaan dilakukan
dengan baik," ucapnya.Dalam kesempatan itu dia mengajak agar para koordinator dan penanggung
jawab terus membantu masyarakat yang menjadi PMI untuk bisa bekerja lebih baik di luar negeri melalui
jalur prosedural."Syukur-syukur kalau sudah pulang juga tidak usah berangkat lagi, nanti bisa
berwirausaha di kampung bapak, ibu sekalian," demikian Suhartono.

100

Title

BPJAMSOSTEK Sultra Sosialisasi manfaat perlindungan Jaminan Author
Sosial Ketenagakerjaan kepada sekitar 100 perusahaan
Sibernas.id

Redaksi
Sibernas.Id

Media

Sibernas.id

Reporter

Date

09 August 2022

Tone

Link

http://sibernas.id/bpjamsostek-sultra-sosialisasi-manfaat-perlindungan-jaminan-sosialketenagakerjaan-kepada-sekitar-100-perusahaan-10578

Positive

Summary Dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Tenaga Kerja dengan
tema Sosialisasi dan Pengisian Wajib Lapor Ketenagakerjaan Secara Online di Perusahaan,
pihak BPJAMSOSTEK melakukan sosialisasi manfaat perlindungan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan kepada sekitar 100 perusahaan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara
melalui Luring dan Daring.

Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan bentuk perlindungan sosial nasional dalam
menjamin seluruh pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup, yang bertujuan untuk memastikan
setiap pekerja beserta keluarganya dapat hidup sejahtera. Untuk itu, BPjamsostek melakukan sosialisasi
secara terus-menerus dengan tujuan untuk melakukan edukasi kepada seluruh masyarakat pekerja dan
pemberi kerja terkait hak serta manfaat terlindungi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPJS
Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) merupakan hal yang wajib. Dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh
Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Kementerian Tenaga Kerja dengan tema Sosialisasi dan Pengisian Wajib Lapor Ketenagakerjaan Secara
Online di Perusahaan, pihak BPJAMSOSTEK melakukan sosialisasi manfaat perlindungan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan kepada sekitar 100 perusahaan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Luring
dan Daring. Irsan Sigma Octavian, mengungkapkan bahwa pihaknya secara terus-menerus dan secara
massive telah berusaha untuk meyakinkan setiap pemberi kerja dan pekerja akan pentingnya terdaftar
dalam perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. "Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
BPJAMSOSTEK menjadi hal wajib, dikarenakan BPJAMSOSTEK memberikan perlindungan sosial kepada
seluruh pekerja terhadap setiap risiko kerja yang ada. Pada saat ada pekerja yang mengalami kecelakaan
kerja, meninggal, ataupun telah mencapai usia pensiun, BPJAMSOSTEK siap melakukan cover terhadap
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kebutuhan pekerja tersebut dari segi biaya." Ungkapnya. "Pemberi kerja dan pekerja hanya perlu
mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan setiap proteksi terhadap risiko tersebut. Sehingga pekerja
dapat bekerja dengan aman dan keluarga pekerja yang menunggu di rumah dapat tenang," tambah
Kepala BPJAMSOSTEK Sulawesi Tenggara. Berdasarkan data, saat ini coverage kepesertaan dari sektor
Penerima Upah Pemberi Kerja atau perusahaan di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sekitar 46 persen.
"Untuk itu, kami terus membutuhkan dukungan akan kesadaran terhadap pentingnya terdaftar dan
menjadi peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPJAMSOSTEK kepada setiap pekerja. Karena kami ada
untuk melindungi seluruh pekerja, sehingga dibutuhkan kerjasama kepada seluruh pihak agar setiap
pekerja mendapatkan haknya menjadi peserta BPJAMSOSTEK," ungkap Irsan. "Perlindungan Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan memiliki peranan yang sama dengan pengentasan kemiskinan. Dengan memutus
risiko kerja, sehingga pekerja dan keluarganya dapat hidup sejahtera tanpa mengkhawatirkan risiko kerja
yang ada," tutupnya.
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Positive

Summary Sementara di lain pihak Pemerintah Pusat bersama mitranya Komisi IX DPR RI sibuk bangun
BLK Komunitas sarat kepentingan politik dan lupa bekerjasama dengan AP2TKI (Asosiasi
Pengelola Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia) dan BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi)
persiapkan Instruktur-Instruktur handal, berkompetensi dan bersertifikasi untuk melatih
CPMI yang akan bersaing di bursa kerja Dalam Negeri melalui AKAD (Angkatan Kerja Antar
Daerah) dan Luar Negeri melalui AKAN (Angkatan Kerja Antar Negara),"sambungnya lagi.

JAKARTA, DELEGASI.COM- Masih maraknya Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri, yang berangkat
melalui jalur Non Prosedural, dan tak dibekali kompetensi serta kapasitas di Balai Latihan Kerja Luar
Negeri, juga tanpa melalui Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), sesuai amanat UU No.18 Tahun 2017
tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, hingga rentan jadi korban perdagangan orang, yang
kerap pulang terbujur kaku dalam peti mati, sebagaimana beberapa kali menimpa warga Nusa Tenggara
Timur, memantik PADMA Indonesia mendesak Negara dan Lembaga-Lembaga Agama serta CSO (Civil
Society Organization) wajib hadir menyelamatkan dan melindungi para Pekerja Migran Indonesia. Oleh
sebab, PMI adalah aset bangsa yang telah menghasilkan devisa nomor dua di Indonesia lewat remitensi.
Gabriel Goa juga menyentil, fakta membuktikan bahwa ada sekitar 9 juta PMI tersebar di seluruh dunia.
Mengutip Direktur Bina Penempatan dan Perlindungan PMI Kementerian Tenaga Kerja Republik
Indonesia, Rendra Setiawan, baru 30 persen keberadaan PWI yang terdata. Sementara sisanya 70 persen
yang belum terdata hingga kini. "Nah, mengapa belum terdata? Patut diduga kuat PMI berangkat ilegal
lewat jaringan mafiaosi Human Trafficking. Mereka dijual dan tak disiapkan melalui BLK LN untuk
mendapatkan pelatihan kompetensi seperti ketrampilan khusus sesuai job order, bahasa asing,
pengenalan budaya dan hukum yang dianut negara tujuan, sistem perbankan serta perjanjian kontrak
kerja. Dan,jika terjadi masalah segera menghubungkan Atnaker (Atase Tenaga Kerja) dan Perwakilan RI
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terdekat,"ujar Gabriel Goa menambahkan. Hal lain yang ikut disoroti PADMA Indonesia yakni, CPMI ilegal
ini tidak melalui LTSA PMI untuk proses kelengkapan dokumen resmi seperti KTP, Paspor, Jaminan
Kesehatan, Asuransi Kesehatan dan Jiwa, Visa Kerja, Kontrak Kerja dan Job Order, serta terdaftar di sistem
yang ada pada BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) dan Kemenaker RI. Sejauh ini, fakta
juga membuktikan bahwa Pemerintah, baik Pusat melalui Kemenaker, dan Provinsi/Kabupaten/Kota,
juga Disnaker belum serius mempersiapkan infrastruktur untuk melatih CPMI. Apalagi, kantong migrasi
seperti Nusa Tenggara Timur hanya memiliki 4 BLK PMI. Satu milik Pemerintah dan Tiga lainnya milik
P3MI, yang mana semuanya berada di Kota Kupang. "21 Kabupaten se Nusa Tenggara Timur belum
memiliki BLK LN. Jadi jangan heran jika dari Provinsi Nusa Tenggara Timur CPMI ke Luar Negeri nekad
melalui jalur ilegal, yang rentan Human Trafficking. Sementara di lain pihak Pemerintah Pusat bersama
mitranya Komisi IX DPR RI sibuk bangun BLK Komunitas sarat kepentingan politik dan lupa bekerjasama
dengan AP2TKI (Asosiasi Pengelola Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia) dan BNSP (Badan Nasional
Sertifikasi Profesi) persiapkan Instruktur-Instruktur handal, berkompetensi dan bersertifikasi untuk
melatih CPMI yang akan bersaing di bursa kerja Dalam Negeri melalui AKAD (Angkatan Kerja Antar
Daerah) dan Luar Negeri melalui AKAN (Angkatan Kerja Antar Negara),"sambungnya lagi. Gabriel Goa
juga berharap agar Pemerintah wajib mendukung dan bersyukur atas inisiatif luarbiasa yang diprakarsai
Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengelola Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia (DPP AP2TKI) pimpinan Hj
Lolynda Usman,SE,SH (Ketua Umum) dan Hirni Sudarti,SE.MBA (Sekretaris Jenderal) pasca Pandemi
Covid-19 telah menyelenggarakan Bimbingan Teknik Training of Trainer (ToT) Metodologi Pelatihan
Instruktur Balai Latihan Kerja Luar Negeri Menuju Instruktur Yang Kompeten, Berkualifikasi dan
Bersertifikat Nasional yang diadakan di 5 Provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan
Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini dimulai di Gedung APJATI, Jakarta tanggal 22 Juli hingga 23 Juli 2022.
"Dan, ini berkat kerjasama antara AP2TKI, APJATI, LSP INNAS, Kemnaker dan BNSP dalam rangka
meningkatkan kualitas dan mutu CPMI ke Luar Negeri yang berkompeten dan bersertifikasi menangkap
momentum dibukanya kran kerjasama antara Indonesia dengan Negara-Negara penerima kerja di Asia
Pasifik, Timur Tengah, Eropa, Amerika dan Afrika. "Pelatihan awal ini untuk 500 Instruktur berasal dari
DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur,
Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Gorontalo,"kata Bu Loly, Ketua Umum AP2TKI,
dalam rilis Pers yang diterima Delegasi.Com, belum lama ini. Ia menambahkan, kedepan akan melatih di
Nusa Tenggara Timur, Gorontalo dan Kawasan Timur Indonesia sebagai kantong migrasi ilegal rentan
Human Trafficking,"tegas Ketua sekaligus Putri Indonesia Timur, menyakinkan. "Kami juga sangat
mendukung AP2TKI mempersiapkan SDM Instruktur yang akan melatih kompetensi Calon Pekerja Migran
Indonesia yang siap bersaing di bursa kerja Internasional,"imbuh Ketua Umum APJATI, Ayub Basalamah.
Giat ini dihadiri juga Wakil dari Kementerian Ketenagakerjaan yakni Direktorat Jenderal Pembinaan
Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Ditjen Binalavotas) dan Binapenta. Pelatihan Vokasi Ditjen
Binalavotas tahun 2022 ini menargetkan akan melatih 145. 370 peserta. Gabriel Goa yang juga mewakili
peserta asal Nusa Tenggara Timur dan Bang Erwin dari Gorontalo kepada Menaker RI Dr.Hj.Ida
Fauziah,M.Si dan jajarannya segera berkolaborasi dengan AP2TKI, INNAS, LSP dan APJATI untuk
mempersiapkan Instruktur-Instruktur handal di Kawasan Timur Indonesia seperti Nusa Tenggara Timur
dan Gorontalo untuk melatih CPMI asal Indonesia Timur agar memiliki kompetensi dan kapasitas
sehingga siap bersaing di pasar kerja Internasional, sekaligus dipersiapkan menjadi Duta Pariwisata
Indonesia dalam mempromosikan pariwisata eksotik Indonesia di Negara mana mereka ditempatkan.
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Negative

Summary Rumah Politik Kesejahteraan (RPK) menggelar diskusi publik dan peluncuran buku "Mata Air
Indonesia Maju-Gagasan Untuk Cak Imin" yang ditulis oleh para ahli lintas bidang di
indonesia yang di sponsori Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar, Selasa (9/8/2022). Dalam
diskusi tersebut mengemuka isu rendahnya kualitas SDM indonesia. Hingga 2020 Indeks
Sumber Daya Manusia (Human Capital Index/HCI) Indonesia masih tertinggal di bawah. Nilai
HCI Indonesia hanya 0,54 tertinggal di bawah Malaysia 0,62 Vietnam 0,67 Thailand 0,60 dan
Filipina 0,55.

Rumah Politik Kesejahteraan (RPK) menggelar diskusi publik dan peluncuran buku "Mata Air Indonesia
Maju-Gagasan Untuk Cak Imin" yang ditulis oleh para ahli lintas bidang di indonesia yang di sponsori
Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar, Selasa (9/8/2022).Dalam diskusi tersebut mengemuka isu
rendahnya kualitas SDM indonesia. Hingga 2020 Indeks Sumber Daya Manusia (Human Capital Index/HCI)
Indonesia masih tertinggal di bawah. Berada pada peringkat 87 dari 174 negara. Nilai HCI Indonesia hanya
0,54 tertinggal di bawah Malaysia 0,62 Vietnam 0,67 Thailand 0,60 dan Filipina 0,55.Buku "Mata Air
Indonesia Maju-Gagasan untuk Cak Imin" merupakan upaya Cak Imin untuk menyusun gagasan
menetapkan program lompatan indonesia menjadi negara maju tahun 2045.Dalam pesan tertulisnya Cak
Imin ingin soal SDM unggul menjadi fokus kerjanya."Menciptakan SDM unggul sejumlah 50 juta pekerja
terampil untuk mengatasi mismatch ketenagakerjaan. Selain juga harus menguatkan investasi dan
inovasi dalam bidang riset teknologi khususnya bidang kesehatan untuk memperkuat nilai tambah,
produktifitas, dan daya saing ekonomi indonesia." Jelas Wakil Ketua DPR RI tersebut."Itu akan menjadi
visi sekaligus fokus kerja saya." Tutur Pria yang akrab di sapa Cak Imin tersebut.Dalam paparannya Cak
imin menerangkan 5 langkah dan fokus kerja yang akan didorong sebagai lompatan pencapaian tujuan
SDM Unggul indonesia. Pertama, meningkatkan peran negara untuk menyiapkan SDM Unggul melalui
alokasi APBN sebesar 2 % PDB. Kedua, meningkatkan inovasi dan industrialisasi nasional terutama di
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sektor energi dan agraria Indonesia. Ketiga, modernisasi sistem kesehatan nasional untuk menjamin
akses dan kualitas kesehatan seluruh indonesia. Keempat, Meningkatkan alokasi APBN sebesar 2 % PDB.
Penguatan kapasitas fiskal dengan target perolehan pajak 20 % PDB. Kelima, Mempercepat transisi energi
dengan target 50 % energi hijau selama 10 tahun.Mantan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri yang
turut hadir dalam diskusi tersebut menilai Cak Imin sebagai salah satu sosok pemimpin yang memiliki
fokus pada kualitas SDM indonesia."Cak Imin dalam banyak opini media, buku yang ditulis mau pun ia
sponsori sebagai langkah menusun fokus kerjanya sangat simpatik dan fokus pada kemajuan SDM." Jelas
Mantan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri yang hadir dalam Peluncuran buku "Mata Air Indonesia
Maju: Gagasan Kepada Cak Imin" yang diterbitkan Rumah Politik Kesejahteraan (RPK).AKSES PADA
KESEJAHTERAANPembicara lainnya, Timboel Siregar dari Koordinator BPJS Watch menyebut tantangan
SDM Indonesia terutama produktivitas relatif rendah dan sulit meningkat dari angkatan kerja indonesia.
Semantara institusi pendidikan belum mampu menjawab tantangan peningkatan produktivitas dan
kualitas tenaga kerja."Gap antara kebutuhan dan penyediaan tenaga kerja masih lebar. Selain ada akibat
dari otomatisasi. Jenis ekerjaan lama menghilang pekerjaan baru muncul tetapi dengan persyaratan
kompetensi yang lebih baru dan sulit." Jelas Timbul."Agenda lompatan untuk SDM unggul semestinya
adalah bagian dari program jaminan sosial. Sementara kata kunci jaminan sosial kita hari ini adalah belum
adilnya akses. " Terang Timbul.MEMAJUKAN PEREMPUANTazkiyatul Muthmainah, Ketua Fatayat NU
Jawa Tengah mengamati kondisi penduduk miskin pada kelompok perempuan menjadi tantangan khusus
dan lebih sulit."Masalah kemiskinan dan pengangguran tidak bisa diatasi tanpa memahami kondisi politik
perempuan. Ada masalah budaya yang mengaggap perempuan menjadi kelas kedua. Akibatnya hak atas
peningkatan skil dan jaminan sosial, perempuan sering dikorban karena tidak punya daya
tawar."Padahal, masih menurut Tazkiyatul Muthmaina, belajar selama pandemi, kemampuan bertahan
UMKM menunjukkan bagaimana perempuan menjadi penopang utama."Mereka kreatif dan memiliki
daya tahan. Saya berharap isu perempuan menjadi fokus Cak Imin dalam merancang agenda penguatan
SDM Indonesia." Jelas Muthmainah yang juga anggota DPRD Provonsi Jawa Tengah. (Herry/Redaksi)Post
Views: 10
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Summary Simak cara klaim JKP BPJS Ketenagakerjaan, ini syarat hingga manfaatnya bagi korban PHK.
JKP adalah jaminan kehilangan pekerja yang merupakan jaminan sosial dari BPJS
Ketenagakerjaan bagi masyarakat yang terkena PHK. Semula, peluncuran dijadwalkan hari
ini, Selasa (22/2/2022), oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta. "Betul,
Mbak.

Simak cara klaim JKP BPJS Ketenagakerjaan, ini syarat hingga manfaatnya bagi korban PHK. JKP adalah
jaminan kehilangan pekerja yang merupakan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat
yang terkena PHK. Semula, peluncuran dijadwalkan hari ini, Selasa (22/2/2022), oleh Presiden Joko
Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta."Betul, Mbak. Acaranya di-reschedule," kata Pps Deputi Direktur
Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Dian Agung Senoaji. JKP
merupakan program hasil kolaborasi antara Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek. JKP
merupakan jaminan yang diberikan oleh pemerintah kepada pekerja/buruh yang mengalami PHK.
Jaminan tersebut berupa uang tunai, akses informasi, dan program pelatihan. Tujuannya adalah untuk
memberikan kehidupan yang layak bagi pekerja yang ter-PHK dan mempersiapkan mereka untuk
memperoleh pekerjaan yang baru. Dilansir dari Kompas.com, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah
menyebutkan, proragm JKP bukan pengganti pesangon yang wajib diberikan oleh pengusaha ketika
pekerjanya di-PHK."Ini adalah program yang bukan menggantikan kewajiban pengusaha untuk
membayar pesangon. Jadi pengusaha yang melakukan PHK, dia masih harus melaksanakan kewajibannya
memberikan pesangon sebagaimana ketentuan undang-undang," ujarnya.Dian Agung menyebutkan,
hanya peserta yang eligible saja yang bisa mendapatkan manfaat JKP. "Manfaat JKP dapat diajukan
setelah peserta memiliki masa iuran paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan terakhir sebelum terjadi PHK
dimana 6 bulan dari 12 bulan masa iur tersebut dibayar berturut-turut," ujar Dian Agung.Berikut 3
manfaat JKP bagi korban PHK: Peserta JKP mendapatkan uang tunai yang akan diberikan selama 6 bulan
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berturut-turut. Adapun besaran perolehannya berbeda setiap tiga bulannya. Rinciannya: - Tiga bulan
pertama, peserta JKP akan memperoleh uang tunai 45 persen dari upah terakhir yang diterima. - Bulan
keempat dan keenam, besaran upah yang diterima 25 persen dari upah terakhir.- Batas maksimal besaran
upah yang diterima adalah Rp 5 juta.Kendati demikian, pekerja PHK karena mengundurkan diri, pensiun,
cacat mental tetap, meninggal dunia, dan pekerja PWKT yang masa kerjanya selesai dalam waktu yang
sudah ditetapkan tidak dapat memperoleh manfaat JKP. Adapun kriteria tenaga kerja yang berhak
menjadi peserta program JKP adalah: - WNI- Belum mencapai usia 54 tahun - Pekerja pada PK/BU Skala
Usaha Menengah dan Besar yang sudah mengikuti 4 Program (JKK, JKM, JHT, dan JP) - Pekerja pada PK/BU
Skala Kecil dan Mikro dengan minimal ikut 3 program. (JKK, JKM, JHT). - Terdaftar sebagai Pekerja
Penerima Upah pada Badan Usaha Program JKN BPJS Kesehatan. Dian Agung mengatakan bahwa klaim
JKP bisa dimulai sejak 1 Februari 2022.Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan untuk klaim manfaat
JKP: 1. Mengajukan laporan PHK melalui akun SIAPkerja atau siapkerja.kemnaker.go.id 2. Melengkapi
profil dan biodata 3. Mengisi form pelaporan PHK 4. Isi formulir klaim manfaat JKP di bulan pertama 5.
Melakukan verifikasi pengajuan klaim 6. Memperoleh akses manfaat JKP setelah verifikasi pengajuan
berhasil 7. Melakukan asesmen diri di siapkerja.kemnaker.go.id pada bulan kedua 8. Menyelesaikan misi
dengan melamar ke minimal 5 perusahaan atau wawancara di 1 perusahaan. Bisa juga dnegan mengikuti
pelatihan 9. Kembali mengisi formulir klaim manfaat JKP dan verifikasi pengajuan. Program JKP berbeda
dengan JHT. Porgam JKP justru melengkapi JHT yang baru bisa dicairkan pada minimal usia 56 tahun.
Berikut perbedaan JKP dengan JHT: Manfaat JKP langsung bisa dicairkan sesaat setelah pekerja ter-PHK
atau maksimal 3 bulan setelah ter-PHK dengan catatan sudah melaporkan PHK di akun SIAPkerja. Adapun,
JHT baru bisa dicairkan ketika peserta berusia 56 tahun. Sesuai namanya, program ini ditujukan untuk
masa tua para pekerja Manfaat JKP tidak diberikan bagi pekerja yang terkena PHK karena cacat mental
tetap dan meninggal dunia. Sebaliknya, bagi pekerja yang mengalami cacat mental tetap atau meninggal
dunia bisa memperoleh JHT. JHT hanya memberikan manfaat berupa uang tunai yang diberikan dalam
satu kali. Sementara JKP mmeberikan 3 fasilitas, yaitu uang tunai selama 6 bulan, akses informasi, dan
pelatihan kerja.Manfaat akses informasi yang meliputi data lowongan kerja dan bimbingan dalam bentuk
konseling karir.Manfaat selanjutnya adalah pelatihan kerja. Kemnaker bekerja sama dengan sejumlah
Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) untuk memberikan pelatihan bagi pekerja yang ter-PHK. Pelatihan
tersebut bisa berupa re-skilling atau up-skilling. Pekerja bisa memperoleh tiga manfaat utama JKP apabila
sudah mempunyai akun SIAPkerja dan melakukan pengajuan laporan PHK. Pekerja juga diwajibkan untuk
menyertakan bukti keterangan PHK dan bersedia untuk bekerja kembali.Selain itu, juga harus
melampirkan nomor rekening bank atas nama pribadi.
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Summary Hal tersebut disampaikan Ririn Salwa Purnamasari, Senior Economist Indonesia & Malaysia
Bank Dunia dalam acara webinar bertajuk 'Women in Leaderhip: Perempuan di Tempat
Kerja, Mengatasi Tantangan, Menggapai Keberhasilan', beberapa waktu lalu.

Hasil studi Bank Dunia menyebutkan adanya peningkatan angkatan kerja perempuan ketika masa
pandemi di Indonesia. Padahal, sebelumnya angkatan kerja perempuan jauh lebih rendah dibandingkan
laki-laki.Hal tersebut disampaikan Ririn Salwa Purnamasari, Senior Economist Indonesia & Malaysia Bank
Dunia dalam acara webinar bertajuk 'Women in Leaderhip: Perempuan di Tempat Kerja, Mengatasi
Tantangan, Menggapai Keberhasilan', beberapa waktu lalu.Dalam kesempatan tersebut, Ririn juga
mengatakan adanya peningkatan partisipasi ketenagarkerjaan perempuan di Indonesia terjadi pada
hampir semua kelompok usia, kecuali 19-29 tahun, yang mana usia perempuan kemungkinan besar
memiliki anak kecil. Banyak perempuan memasuki angkatan kerja, sementara banyak laki-laki keluar dari
angkatan kerja."Mereka memasuki angkatan kerja kebanyakan dikarenakan penanggung jawab ekonomi
rumah tangganya tidak bekerja lagi karena terdampak Covid-19. Pasalnya, pandemi membuat pencarian
kerja menjadi lebih sulit dimana durasi masa mengganggur menjadi lebih lama," jelasnya.Peningkatan
ketenagakerjaan perempuan ini sebagaian besar berasal dari kalangan berpendidikan rendah dari daerah
pedesaan. Sehingga pertumbuhannya angkatan kerja perempuan ini berada pada sektor informal,
sementara sektor formal mengalami penurunan. "Dari segi kualitas pekerjaan, penghasilan, jam kerja
juga ikut menurun di masa pandemi," kata Ririn.Padahal, kata Achim Daniel Schmilen, Practice Leader
untuk Pembangunan Manusia di Indonesia dan Timor Leste, Bank Dunia mengatakan bahwa pentingnya
kesetaraan gender dalam angkatan kerja untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Dia
menyampaikan, berdasarkan data Bank Dunia akan adanya peningkatan partisipasi perempuan dalam
angkatan kerja dari 52% di tahun 2019 menjadi 58% di tahun 2025."Ini bisa meningkatkan Produk
Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,7% dan akan menghasilkan US$62 miliar setiap tahunnya apabila peran
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perempuan diangkatan kerja ditingkatkan," ujarnya.Oleh karena itu, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida
Fauzia terus mendorong adanya pemberdayaan perempuan sehingga bisa masuk ke dunia kerja.
Pasalnya, selama ini masih banyak tantangan yang dihadapi oleh perempuan, salah satunya masih adanya
ketimpangan dalam hal pendidikan dan kompetensi. Padahal hal tersebut merupakan modal dasar untuk
perempuan bisa berdaya sehingga bisa masuk ke pasar kerja. Bahkan dia menyebutkan bahwa
perempuan lebih banyak bekerja informal sehingga dampaknya secara upah dan perlindungan sosial
lebih rendah.Dia menyebutkan, salah satu upaya pemerintah untuk membuat perempuan lebih berdaya
yaitu dengan kebijakan perlindungan pekerja perempuan dalam Undang-Undang Nomor 13/2003
tentang ketenagakerjaan dan peraturan perundangan turunannya. Ida berharap bisa melakukan sinergi
dengan semua pihak untuk mewujudkan pemberdayaan pekerja perempuan yang berorientasi zero
accident, zero harassment dan zero discrimination.Oleh karena itu, Ririn berharap adanya penyediaan
jasa pengasuhan anak dan penurunan biaya bagi pemberi kerja untuk pemberian tunjangan cuti hamil
serta adanya pengaturan kerja yang fleksibel.Swa.co.id
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Negative

Summary BPUM 2022 Rp600. 000 kapan cair? simak info dan cara cek nama penerima BLT UMKM dari
Kemnaker lewat link resmi ini. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) telah memastikan bahwa dana BLT UMKM Rp600. 000 atau BPUM 2022 akan
kembali disalurkan tahun ini kepada para pelaku usaha. Rencana penyaluran kembali BLT
UMKM Rp600. 000 atau BPUM tahun 2022, ditujukan Kemnaker kepada 12 juta pelaku usaha
yang terdampak pandemi Covid-19. Adapun link resmi yang dapat digunakan untuk cek
nama penerima BPUM 2022 Rp600. 000 atau BLT UMKM dari Kemnaker bisa lewat situs
eform.bri.go.id. Sebagai syarat untuk mendapatkan BPUM 2022 atau BLT UMKM Rp600.000,
setiap pelaku usaha harus berstatus Warga negara Indonesia (WNI).

BPUM 2022 Rp600. 000 kapan cair? simak info dan cara cek nama penerima BLT UMKM dari Kemnaker
lewat link resmi ini.Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah memastikan
bahwa dana BLT UMKM Rp600. 000 atau BPUM 2022 akan kembali disalurkan tahun ini kepada para
pelaku usaha.Rencana penyaluran kembali BLT UMKM Rp600. 000 atau BPUM tahun 2022, ditujukan
Kemnaker kepada 12 juta pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19.Adapun link resmi yang dapat
digunakan untuk cek nama penerima BPUM 2022 Rp600. 000 atau BLT UMKM dari Kemnaker bisa lewat
situs eform.bri.go.id.Sebagai syarat untuk mendapatkan BPUM 2022 atau BLT UMKM Rp600.000, setiap
pelaku usaha harus berstatus Warga negara Indonesia (WNI).Sementara itu, bagi pelaku usaha yang
terdaftar sebagai penerima Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BT PKLWN), tidak
akan bisa mendapatkan BLT UMKM tahun ini.Di antara syarat yang disebutkan di atas, ada juga tiga
golongan yang sudah dipastikan tidak bisa mendapat BPUM 2022.
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Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak para koordinator dan penanggung
jawab Desa Migran Produktif (Desmigratif) berkolaborasi meningkatkan kualitas pelayanan
dan pelindungan terhadap calon pekerja migran Indonesia (PMI) dan PMI purna.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak para koordinator dan penanggung jawab Desa
Migran Produktif (Desmigratif) berkolaborasi meningkatkan kualitas pelayanan dan pelindungan
terhadap calon pekerja migran Indonesia (PMI) dan PMI purna. "Bagaimana semuanya kita meningkatkan
pelayanan dan melindungi PMI kita mulai dari hilir ke hulu, mulai dari mau berangkat sampai dia pulang
lagi ke kampung halaman dia terlindungi. Baik terlindungi secara ekonomi, sosial, dan jiwanya. Semuanya
kita lindungi, melindungi secara utuh sebagai manusia," kata Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan
Tenaga kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker Suhartono dalam
keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa. Upaya perlindungan tersebut dapat dicapai lewat empat
pilar Desmigratif yaitu pusat layanan imigrasi, kegiatan usaha produktif untuk memberikan edukasi awal
tata kerja bekerja di luar negeri, pengasuhan komunitas untuk anak-anak pekerja migran dan
pembentukan koperasi Desmigratif. Berbicara dalam Rapat Teknis Koordinator dan Penanggung Jawab
Desmigratif pada Program Desmigratif 2022 di Jakarta, Senin (8/8) malam, Suhartono menyatakan
kolaborasi perlu dilakukan karena koordinator dan penanggung jawab Desmigratif mengetahui secara
langsung kondisi yang terjadi di akar rumput, mulai dari sebelum PMI berangkat ke luar negeri sampai
dengan pulang ke kampung halaman. "Terus terang saja kami di pusat tidak bisa berbuat apa-apa tanpa
bapak dan ibu sekalian. Semuanya ada di tangan bapak dan ibu karena tahu persis siapa yang berangkat,
siapa yang pulang, siapa yang melalui calo. Jadi inilah kenapa kami harus bekerja sama biar pekerjaan
dilakukan dengan baik," ucapnya. Dalam kesempatan itu dia mengajak agar para koordinator dan
penanggung jawab terus membantu masyarakat yang menjadi PMI untuk bisa bekerja lebih baik di luar
negeri melalui jalur prosedural. "Syukur-syukur kalau sudah pulang juga tidak usah berangkat lagi, nanti
bisa berwirausaha di kampung bapak, ibu sekalian," demikian Suhartono.
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Summary Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bercengkrama dengan lima Srikandi di Kabinet
Indonesia Maju, seusai sidang kabinet paripurna membahas Nota Keuangan dan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 di Istana Negara, Jakarta, kemarin
(8/8/2022). Dalam foto pertama yang diunggah akun Instgram resmi Kementerian
Pertahanan, Selasa (9/8/2022), Prabowo tampak berpose di tengah menteri-menteri
perempuan Jokowi itu. Dari kiri atau di samping kanan Prabowo ada Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menter Tenaga Kerja Ida Fauziah dan Menteri Luar
Negeri Retno Marsudi. Di foto kedua, para Srikandi ini berpindah posisi.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bercengkrama dengan lima Srikandi di Kabinet Indonesia Maju,
seusai sidang kabinet paripurna membahas Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (RAPBN) 2023 di Istana Negara, Jakarta, kemarin (8/8/2022).Dalam foto pertama yang
diunggah akun Instgram resmi Kementerian Pertahanan, Selasa (9/8/2022), Prabowo tampak berpose di
tengah menteri-menteri perempuan Jokowi ituDari kiri atau di samping kanan Prabowo ada Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menter Tenaga Kerja Ida Fauziah dan Menteri Luar
Negeri Retno Marsudi. Sementara di samping kiri Menhan berdiri Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.Di foto kedua, para Srikandi ini berpindah posisi. Prabowo
masih ditengah diapit Menkeu Sri Mulyani dan Menteri LHK Siti Nubaya Bakar. Mensos Risma dan Menlu
Retno di samping Menkeu dan Menaker di sisi Meteri Siti Nurbaya.Sejak diunggah Selasa, sekitar pukul
12 siang WIB hingga 16.00 sore ini telah disukai lebih dari 1.200 orang penghuni jagad maya dan
komentar positif menyertai postingan itu. "Arjuna di antara Srikandi," tulis pemilik akun
@cahayawindu."Wuih, Bapak Prabowo Subianto di dikerumuni oleh Emak emak di istana negara. "
keknya kode keras nich jadi Suksesor," tulis pemilik akun @mountiiee.Kemarin, Presiden Joko Widodo
menggelar Sidang Kabinet Paripurna untuk membahas nota keuangan dan RAPBN 2023 yang akan
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diserahkan ke parlemen pada 16 Agustus mendatang.Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, RAPBN
2023 harus didesain untuk bisa menjaga fleksibilitas, kredibel, dan berkelanjutan."APBN 2023 harus
didesain untuk bisa mampu tetap menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak yang terjadi ini, kita
sering menyebutnya sebagai shock absorber. Namun di sisi lain, Bapak Presiden juga meminta agar APBN
tetap dijaga supaya tetap kredibel dan sustainable atau sehat," ujarnya Menkeu Sri Mulyani, kemarin.
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Summary Selain itu, juga untuk mendorong pembahasan RUU PPRT di DPR yang mandek selama
hampir dua dekade. "Ini membuka peluang untuk mendorong Bamus mengagendakan RUU
PPRT di sidang paripurna untuk kemudian disahkan menjadi inisiatif DPR," ujar dia. "Saya
minta gugus tugas segera bekerja, untuk pemutakhiran dan pembahasan draf, penyusunan
strategi komunikasi publik dan polisi, pengawalan pembahasan di DPR, dan menyusun
kerangka waktu kerja bersama," ujar Moeldoko. Kantor Staf Presiden mengesahkan
pembentukan Gugus Tugas (Gugas) Percepatan Rancangan Undang-Undang Perlindungan
Pekerja Rumah Tangga (RUU Perlindungan PRT).

Kantor Staf Presiden mengesahkan pembentukan Gugus Tugas (Gugas) Percepatan Rancangan UndangUndang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU Perlindungan PRT). Pengesahan ini, ditandai dengan
keluarnya Surat Keputusan Kepala Staf Kepresidenan RI No 7/2022 tentang Gugus Tugas Percepatan
Pembentukan Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.Kepala Staf Kepresidenan
Moeldoko mengatakan, pembentukan gugus tugas untuk memperkuat konsolidasi dan sinkronisasi
agenda, sehingga pengelolaan isu PPRT tidak terjebak pada sektoralisme/ego sektoral. Selain itu, juga
untuk mendorong pembahasan RUU PPRT di DPR yang mandek selama hampir dua dekade."Sudah
waktunya bagi kita untuk menunjukkan keberpihakan dan perhatian agar isu ini dapat segera dikelola
dengan baik. Apalagi, ada keterbatasan waktu karena berkejaran dengan isu-isu lain," kata Moeldoko
lewat keterangan tertulis, Selasa, 9 Agustus 2022.Hari ini, Moeldoko memimpin Rapat Tingkat Menteri
pengesahan dan penyusunan kerja gugus tugas percepatan RUU PPRT, di gedung Bina Graha Jakarta.
Rapat Tingkat Menteri pengesahan dan penyusunan kerja gugus tugas percepatan RUU PPRT, dihadiri
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Menko PMK Muhadjir Effendy, Wamenkumham Eddy Hiariej,
perwakilan dari Kemensos, KemenPPA, Polri, dan Kejaksaan Agung.Pada kesempatan itu, Moeldoko
menyebut, bahwa dinamika RUU PPRT kembali meningkat pada beberapa bulan terakhir. Hal itu
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ditunjukkan dengan semakin gencarnya gerakan masyarakat sipil yang menuntut percepatan
pembahasan dan pengesahan RUU PPRT, dan kembali masuknya RUU PPRT ke dalam Prolegnas Prioritas
2022."Ini membuka peluang untuk mendorong Bamus mengagendakan RUU PPRT di sidang paripurna
untuk kemudian disahkan menjadi inisiatif DPR," ujar dia.Moeldoko menekankan pentingnya percepatan
pembahasan dan pengesahan RUU PPRT, sebagai payung hukum untuk melindungi pekerja rumah
tangga. Terlebih, jumlah PRT di Indonesia mencapai 4,2 juta orang. Di mana, mereka rentan mengalami
kekerasan fisik dan psikis, bahkan kekerasan seksual dan ekonomi.Gugus tugas percepatan RUU PPRT
beranggotakan delapan kementerian/lembaga terkait. Di antaranya, Kantor Staf Presiden, Menko
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri
Ketenagakerjaan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Sosial, Polri, dan
Kejaksaan Agung.Dalam menjalankan tugasnya, gugus tugas akan fokus pada strategi politik,
pengembangan substansi, serta pengelolaan diseminasi komunikasi publik dan diseminasi informasi,
dengan kerangka waktu kerja hingga 31 Desember 2022."Saya minta gugus tugas segera bekerja, untuk
pemutakhiran dan pembahasan draf, penyusunan strategi komunikasi publik dan polisi, pengawalan
pembahasan di DPR, dan menyusun kerangka waktu kerja bersama," ujar Moeldoko.Ikuti berita terkini
dari Tempo di Google News, .
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Neutral

Summary Kementerian Ketenagakerjaan mengajak para koordinator dan penanggung jawab Desa
Migran Produktif (Desmigratif) untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan dan
pelindungan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan PMI purna, serta
keluarganya untuk mewujudkan masyarakat desa produktif yang sejahtera melalui empat
pilar Desmigratif. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK), Suhartono menjelaskan empat pilar Desmigratif
yang dimaksud yaitu pusat layanan imigrasi, kegiatan usaha produktif untuk memberikan
edukasi awal tata kerja bekerja di luar negeri, community parenting untuk anak-anak pekerja
migran, dan pembentukan koperasi Desmigratif. Suhartono menyampaikan hal tersebut saat
membuka Rapat Teknis Koordinator dan Penanggung Jawab Desmigratif pada Program
Desmigratif Tahun 2022 pada Senin (8/8/2022) malam di Jakarta. Rapat teknis yang
diselenggarakan selama tiga hari, 8-10 Agustus 2022 ini diikuti oleh peserta sebanyak 118
orang yang terdiri atas 50 koordinator Desmigartif dari Dinas Kabupaten, 50 orang
penanggung jawab Desmigratif, dan 18 orang peserta pusat.

Kementerian Ketenagakerjaan mengajak para koordinator dan penanggung jawab Desa Migran
Produktif (Desmigratif) untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan dan pelindungan
terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan PMI purna, serta keluarganya untuk mewujudkan
masyarakat desa produktif yang sejahtera melalui empat pilar Desmigratif. Direktur Jenderal Pembinaan
Penempatan Tenaga kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK), Suhartono menjelaskan
empat pilar Desmigratif yang dimaksud yaitu pusat layanan imigrasi, kegiatan usaha produktif untuk
memberikan edukasi awal tata kerja bekerja di luar negeri, community parenting untuk anak-anak
pekerja migran, dan pembentukan koperasi Desmigratif."Bagaimana semuanya kita meningkatkan
pelayanan dan melindungi PMI kita mulai dari hilir ke hulu, mulai dari mau berangkat sampai dia pulang
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lagi ke kampung halaman dia terlindungi. Baik terlindungi secara ekonomi, sosial, dan jiwanya. Semuanya
kita lindungi, melindungi secara utuh sebagai manusia," kata Suhartono. Suhartono menyampaikan hal
tersebut saat membuka Rapat Teknis Koordinator dan Penanggung Jawab Desmigratif pada Program
Desmigratif Tahun 2022 pada Senin (8/8/2022) malam di Jakarta. Rapat teknis yang diselenggarakan
selama tiga hari, 8-10 Agustus 2022 ini diikuti oleh peserta sebanyak 118 orang yang terdiri atas 50
koordinator Desmigartif dari Dinas Kabupaten, 50 orang penanggung jawab Desmigratif, dan 18 orang
peserta pusat. Ia mengatakan bahwa kolaborasi perlu dilakukan karena para koordinator dan
penanggung jawab Desmigratif merupakan pihak yang lebih mengetahui secara langsung terkait keadaan
di lapangan, mulai dari sebelum PMI berangkat ke luar negeri sampai kembali pulang ke kampung
halamnnya. "Terus terang saja kami di pusat tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapak dan Ibu sekalian.
Semuanya ada di tangan Bapak dan Ibu karena tahu persis siapa yang berangkat, siapa yang pulang, siapa
yang melalui calo. Jadi inilah kenapa kami harus bekerja sama biar pekerjaan dilakukan dengan baik,"
ucapnya."Untuk itu, mari kita membantu saudara-saudara kita, PMI kita untuk bisa bekerja lebih baik di
luar negeri melalui jalur prosedural. Syukur-syukur kalau sudah pulang juga tidak usah berangkat lagi,
nanti bisa berwirausaha di kampung Bapak, Ibu sekalian," pungkasnya.
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Neutral

Summary 9 menit yang lalu 1 Beranda Dunia Kerja 81.612 Jemaah Haji Indonesia Tiba di Tanah Air. Hari
ini, terdapat 2.816 jemaah yang tiba di Indonesia. Generasi Z dan generasi milenial ialah 55
persen dari total populasi Indonesia, jadi penguasaan ini ialah bonus demografi Indonesia.
Pameran tersebut diselenggarakan oleh Perkumpulan Filatelis Indonesia (PFI) dan diikuti
oleh 61 negara untuk memperebutkan penghargaan atas koleksi prangko dan barang filateli
lainnya.

9 menit yang lalu 1 Beranda Dunia Kerja 81.612 Jemaah Haji Indonesia Tiba di Tanah AirHari ini, terdapat
2.816 jemaah yang tiba di Indonesia. Mereka tergabung dalam tujuh golongan terbang (kloter) yang tiba
di lima debarkasi.Oki Hajiansyah Wahab Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:30 WIBKepulangan Jamaah Haji
(Kemenag)Generasi Z dan generasi milenial ialah 55 persen dari total populasi Indonesia, jadi penguasaan
ini ialah bonus demografi IndonesiaAcara peluncuran di Jepang dihadirkan oleh band NOAH yang didaulat
menjadi brand ambassador guna mengkampanyekan kepeduliaan kesehatan dengan memilih air mineral
berkualitasStandup comedy ialah seni yang memberikan ruang untuk menceritakan dan
mengekspresikan emosi dan emosi pelakonnya dengan bebas.DISART Festival akan memamerkan karya
dari anak-anak difabel mulai dari makanan, lukisan, scarf, dan tas.Pemerintah dapat meningkatkan
kemampuan digital pelaku UMKM dengan menciptakan lingkungan ekosistem digital yang kondusif
termasuk infrastruktur, internet dan perangkat yang terjangkau.Presiden Joko Widodo meminta seluruh
Kementerian dan Lembaga meningkatkan belanja pemerintah terutama yang terkait mengandung
Tingkat Kandungan Dalam Negeri atau TKDN yang tinggi.Pameran tersebut diselenggarakan oleh
Perkumpulan Filatelis Indonesia (PFI) dan diikuti oleh 61 negara untuk memperebutkan penghargaan atas
koleksi prangko dan barang filateli lainnya.Sejarah & Budaya | 08:02 WIBIndonesia dikatakan Sandiaga
sedang menjadi spotlight. ekonomi kreatif bumi menyusul akan digelarnya World Conference on Creative
Economy (WCCE) 2022 di Bali bulan Oktober mendatangUIN Ar-Raniry Banda Aceh kini mempunyai dua
jurnal dunia bereputasi, merupakan Jurnal Samarah dan Jurnal Ilmiah Islam Futura. Selain itu, ada 27
jurnal lain yang terakreditasi nasional.Sebanyak 126 penyandang disabilitas dari Jakarta dan Bandung
dilatih untuk dapat menghasilkan macam - macam produk di bidang kuliner, tata rias, melukis, membatik
dan membikin kreamik.Pada Juni 2022, KemenKopUKM mencatat sudah ada sebanyak 19,5 juta pelaku
UMKM atau sebesar 30,4 persen dari total UMKM telah masuk pada platform e-commerce.Sandiaga
mengatakan penundaan ini sesuai dengan aspirasi publik yang telah ditampung oleh pemerintahSejak 15
Juli 2022, total sudah ada 74.380 jemaah yang sudah tiba di tanah air.Dengan dilantiknya Pejabat
Fungsional ini akan semakin banyak penemuan dan program kegiatan untuk mendukung produktivitas
dan kinerja pegawai Kementerian Ketenagakerjaan.Kemenparekraf sedang menyusun Rencana Aksi
Nasional 2022-2026 yang akan menjadi acuan dan panduan dalam mencapai pembangunan dan sasaran
ke depan dalam hal wellness tourism.
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Positive

Summary Program Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 merupakan salah satu bansos yang paling
ditunggu para pekerja. Sebagai informasi, menurut Kementerian Ketenagakerjaan,
penyaluran dana Subsidi Gaji 2022 ini masih menunggu proses penetapan regulasi BSU. Cek
BSU 2022 kapan cair dan daftar penerima melalui link kemnaker.go.id, ketahui tanda bahwa
Anda adalah penerima BSU dalam artikel ini. Seperti diketahui, pemerintah kembali
melanjutkan program BSU di tahun 2022 ini dengan target 8,8 juta penerima untuk buruh
dan pekerja.

Program Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 merupakan salah satu bansos yang paling ditunggu para
pekerja.Cek BSU 2022 kapan cair dan daftar penerima melalui link kemnaker.go.id, ketahui tanda bahwa
Anda adalah penerima BSU dalam artikel ini.Seperti diketahui, pemerintah kembali melanjutkan program
BSU di tahun 2022 ini dengan target 8,8 juta penerima untuk buruh dan pekerja.Namun ketidakpastian
terkait BSU 2022 kapan cair masih jadi pertanyaan banyak masyarakat, terlebih para pekerja.Sebagai
informasi, menurut Kementerian Ketenagakerjaan, penyaluran dana Subsidi Gaji 2022 ini masih
menunggu proses penetapan regulasi BSU.Namun masyarakat tidak perlu khawatir karena BSU 2022
pasti akan cair setelah proses regulasi selesai dilaksanakan dengan matang.Nantinya penerima BSU 2022
akan mendapat bantuan sebesar Rp1 juta per penerima.
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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 masingmasing."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 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 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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Positive

Summary Pemimpin Indonesia harus mampu mengatasi sumber daya manusia (SDM) dan kesempatan
kerja pada 2024, kata mantan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri. Hanif percaya bahwa
sumber daya manusia yang unggul adalah kunci kemajuan nasional Indonesia. "Karena
masalah SDM dan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya menjadi tantangan di Indonesia,
tetapi juga tantangan world saat ini," kata Hanif saat diskusi peluncuran buku Mata Air
Indonesia Maju: Ide Cak Imin di Semarang, Selasa, Agustus 2022. September 9.

Pemimpin Indonesia harus mampu mengatasi sumber daya manusia (SDM) dan kesempatan kerja pada
2024, kata mantan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri. Hanif percaya bahwa sumber daya manusia yang
unggul adalah kunci kemajuan nasional Indonesia. "Karena masalah SDM dan ketenagakerjaan saat ini
tidak hanya menjadi tantangan di Indonesia, tetapi juga tantangan world saat ini," kata Hanif saat diskusi
peluncuran buku Mata Air Indonesia Maju: Ide Cak Imin di Semarang, Selasa, Agustus 2022. September
9. Hanif menjelaskan, jika pemimpin baru bisa menjaga lapangan pekerjaan, dia dikatakan sukses. Selain
itu, pemimpin harus mampu memberikan akses, kualitas, dan perlindungan sosial yang adil kepada
masyarakat. "Jadi, penting untuk memberi kesempatan kepada orang seperti Cak Imin yang sudah
menangani pekerjaan untuk memimpin," jelas Hanif.Apa pendapat Anda tentang artikel ini?Hanif menilai
Chaymin, sapaan akrab Ketua Umum PKB Muhammadu Iskandar, memiliki pemahaman dan preferensi
yang baik terhadap masalah ketenagakerjaan. Selain itu, Cak Imin juga dinilai memiliki pengalaman dalam
membangun sumber daya manusia yang unggul di Indonesia. "Saya senang dia mencalonkan diri sebagai
presiden. Dia mantan menteri, anggota parlemen, fokus pada sumber daya manusia dan kualitas milenial
Indonesia," kata Hanif.
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Summary "Saya senang beliau maju Capres. Semarang: Mantan Menteri Ketenagakerjaan, Hanif
Dhakiri, mengatakan pemimpin Indonesia 2024 harus mampu mengatasi masalah sumber
daya manusia (SDM) dan ketersediaan lapangan kerja. Menurut Hanif SDM unggul menjadi
kunci penting kemajuaan Bangsa Indonesia. "Karena masalah SDM dan ketenagakerjaan saat
ini tidak hanya menjadi tantangan Indonesia tetapi dunia global hari ini," Kata Hanif dalam
diskusi peluncuran buku Mata Air Indonesia Maju: Gagasan Untuk Cak Imin, di Semarang,
Selasa, 9 Agustus 2022.

Semarang: Mantan Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, mengatakan pemimpin Indonesia 2024
harus mampu mengatasi masalah sumber daya manusia (SDM) dan ketersediaan lapangan kerja.
Menurut Hanif SDM unggul menjadi kunci penting kemajuaan Bangsa Indonesia."Karena masalah SDM
dan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya menjadi tantangan Indonesia tetapi dunia global hari ini," Kata
Hanif dalam diskusi peluncuran buku Mata Air Indonesia Maju: Gagasan Untuk Cak Imin, di Semarang,
Selasa, 9 Agustus 2022.|Hanif menjelaskan seorang pemimpin baru dikatakan berhasil apabila mampu
menjaga ketersediaan lapangan kerja. Selain itu pemimpin juga harus mampu memberikan akses dan
jaminan sosial yang berkualitas dan adil bagi masyarakat."Jadi penting untuk memberi kesempatan orang
yang pernah menangani masalah ketenagakerjaan seperti halnya Cak Imin diberi kesempatan
memimpin," jelas Hanif.Hanif menilai Cak Imin sapaan akrab dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar,
memiliki pemahaman dan preferensi yang sangat baik dalam masalah-masalah ketenagakerjaan. Selain
itu Cak Imin juga dinilai punya berpengalaman membangun SDM unggul di Indonesia."Saya senang beliau
maju Capres. Beliau mantan Menteri, legislatif dan memiliki fokus pada masalah kualitas SDM dan
kelompok milenial Indonesia," ungkap Hanif.
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Summary Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bercengkerama dengan lima Srikandi di Kabinet
Indonesia Maju, seusai sidang kabinet paripurna membahas Nota Keuangan dan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 di Istana Negara, Jakarta, kemarin
(8/8/2022). Dalam foto pertama yang diunggah akun Instgram resmi Kementerian
Pertahanan, Selasa (9/8/2022), Prabowo tampak berpose di tengah menteri-menteri
perempuan Jokowi itu Dari kiri atau di samping kanan Prabowo ada Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menter Tenaga Kerja Ida Fauziah dan Menteri Luar
Negeri Retno Marsudi. Di foto kedua, para Srikandi ini berpindah posisi. Prabowo masih
ditengah diapit Menkeu Sri Mulyani dan Menteri LHK Siti Nubaya Bakar.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bercengkerama dengan lima Srikandi di Kabinet Indonesia Maju,
seusai sidang kabinet paripurna membahas Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (RAPBN) 2023 di Istana Negara, Jakarta, kemarin (8/8/2022). Dalam foto pertama yang
diunggah akun Instgram resmi Kementerian Pertahanan, Selasa (9/8/2022), Prabowo tampak berpose di
tengah menteri-menteri perempuan Jokowi itu Dari kiri atau di samping kanan Prabowo ada Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menter Tenaga Kerja Ida Fauziah dan Menteri Luar
Negeri Retno Marsudi. Sementara di samping kiri Menhan berdiri Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Di foto kedua, para Srikandi ini berpindah posisi. Prabowo
masih ditengah diapit Menkeu Sri Mulyani dan Menteri LHK Siti Nubaya Bakar. Mensos Risma dan Menlu
Retno di samping Menkeu dan Menaker di sisi Meteri Siti Nurbaya.
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Summary Kantor Staf Presiden (KSP) mengesahkan pembentukan Gugus Tugas (Gugas) Percepatan
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Kantor Staf Presiden (KSP) mengesahkan pembentukan Gugus Tugas (Gugas) Percepatan Rancangan
Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Pengesahan ini, ditandai dengan
keluarnya Surat Keputusan Kepala Staf Kepresidenan RI No 7/2022 tentang Gugus Tugas Percepatan
Pembentukan Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.Kepala Staf Kepresidenan
Moeldoko mengatakan pembentukan gugus tugas untuk memperkuat konsolidasi dan sinkronisasi
agenda sehingga pengelolaan isu PPRT tidak terjebak pada sektoralisme/ego sektoral. Selain itu, juga
untuk mendorong pembahasan RUU PPRT di DPR yang mandek selama hampir dua dekade."Sudah
waktunya bagi kita untuk menunjukkan keberpihakan dan perhatian agar isu ini dapat segera dikelola
dengan baik. Apalagi, ada keterbatasan waktu karena berkejaran dengan isu-isu lain," kata Moeldoko,
saat memimpin Rapat Tingkat Menteri pengesahan dan penyusunan kerja gugus tugas percepatan RUU
PPRT, di gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (9/8/2022). Rapat Tingkat Menteri pengesahan dan
penyusunan kerja gugus tugas percepatan RUU PPRT, dihadiri Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Menko
PMK Muhadjir Effendy, WamenkumHAMEddy O.S Hiariej, dan perwakilan dari Kemensos, KemenPPA,
Polri, dan Kejaksaan Agung. Pada kesempatan itu, Moeldoko menyebut bahwa dinamika RUU PPRT
kembali meningkat pada beberapa bulan terakhir. Hal itu ditunjukkan dengan semakin gencarnya
gerakan masyarakat sipil yang menuntut percepatan pembahasan dan pengesahan RUU PPRT, dan
kembali masuknya RUU PPRT ke dalam Prolegnas Prioritas 2022."Ini membuka peluang untuk
mendorong Bamus mengagendakan RUU PPRT di sidang paripurna untuk kemudian disahkan menjadi
inisiatif DPR," jelasnya.
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Summary Kegiatan ini laksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, sebagai bentuk promosi
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, yang
dihadiri langsung Sekda Kota Gorontalo, Ismail Majid. Melalui sambutannya, Sekda Ismail
Madjid menyampaikan, bahwa melalui instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. "Untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat,
dapat dilakukan melalui peningkatan edukasi hidup sehat, peningkatan kualitas lingkungan,
peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, penyediaan pangan sehat dan
percepatan perbaikan gizi, peningkatan prilaku hidup sehat, serta peningkatan aktivitas
fisik," papar Sekda Ismail. Oleh karena itu, Sekda Ismail mengajak semua unsur untuk
mendukung penuh serta dapat mewujudkan Germas di seluruh elemen, melalui
penyelenggaraan kemitraan, pemberdayaan dan penyebarluasan informasi.

Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo, mengelar kegiatan sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
(Germas) yang berskala semua tatanan Kota Gorontalo di Grand Q Hotel, Selasa, (09/08/2022).Kegiatan
ini laksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, sebagai bentuk promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, yang dihadiri langsung Sekda Kota
Gorontalo, Ismail Majid.Melalui sambutannya, Sekda Ismail Madjid menyampaikan, bahwa melalui
instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.Pemerintah
melibatkan Para Mentri, tenaga kerja, Kepala Badan Pemerintah, Direktur pertama Kementrian, Bupati
dan Wali Kota Se-Indonesia serta sektor lainnya, agar dapat berperan serta dalam pembangunan
kesehatan dengan menekankan pada upaya promotif dan preventif."Untuk mewujudkan Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat, dapat dilakukan melalui peningkatan edukasi hidup sehat, peningkatan kualitas
lingkungan, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, penyediaan pangan sehat dan
percepatan perbaikan gizi, peningkatan prilaku hidup sehat, serta peningkatan aktivitas fisik," papar
127

Sekda Ismail.Oleh karena itu, Sekda Ismail mengajak semua unsur untuk mendukung penuh serta dapat
mewujudkan Germas di seluruh elemen, melalui penyelenggaraan kemitraan, pemberdayaan dan
penyebarluasan informasi."Melalui kegiatan ini kami harapkan dapat menginspirasi dan menyemangati
kembali semua, dalam menyusun rencana-rencana kegiatan untuk mendukung Germas yang dapat
dirasakan langsung dan dimanfaat oleh masyarakat," tandasnya.
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Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak para koordinator dan penanggung
jawab Desa Migran Produktif (Desmigratif) berkolaborasi meningkatkan kualitas pelayanan
dan pelindungan terhadap calon pekerja migran Indonesia (PMI) dan PMI purna.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak para koordinator dan penanggung jawab Desa
Migran Produktif (Desmigratif) berkolaborasi meningkatkan kualitas pelayanan dan pelindungan
terhadap calon pekerja migran Indonesia (PMI) dan PMI purna."Bagaimana semuanya kita meningkatkan
pelayanan dan melindungi PMI kita mulai dari hilir ke hulu, mulai dari mau berangkat sampai dia pulang
lagi ke kampung halaman dia terlindungi. Baik terlindungi secara ekonomi, sosial, dan jiwanya. Semuanya
kita lindungi, melindungi secara utuh sebagai manusia," kata Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan
Tenaga kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker Suhartono dalam
keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.Upaya perlindungan tersebut dapat dicapai lewat empat pilar
Desmigratif yaitu pusat layanan imigrasi, kegiatan usaha produktif untuk memberikan edukasi awal tata
kerja bekerja di luar negeri, pengasuhan komunitas untuk anak-anak pekerja migran dan pembentukan
koperasi Desmigratif.
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Summary Kartu Prakerja Gelombang 40 akan meningkatkan kwalitas pencari kerja dan orang yang
berhenti kerja karena pemutusan hubungan kerja (PHK). Pendaftaran kartu prakerja
gelombang 40 akan ditutup berikut adalah cara untuk melihat penguman hasil seleksi
Prakerja Gelombang 40 dan cara-cara untuk membeli platform prakerja di sisnaker melalui
laman. Berikut adalah cara bagi pendaftar Prakerja Gelombang 40 untuk melihat
pengumumannya. Bantuan yang diberikan bagi peserta Kartu Prakerja yang lolos berupa
uang tunai untuk membeli platform pelatihan prakerja yang di.

Pendaftaran kartu prakerja gelombang 40 akan ditutup berikut adalah cara untuk melihat penguman
hasil seleksi Prakerja Gelombang 40 dan cara-cara untuk membeli platform prakerja di sisnaker melalui
lamanKartu Prakerja Gelombang 40 akan meningkatkan kwalitas pencari kerja dan orang yang berhenti
kerja karena pemutusan hubungan kerja (PHK).Bantuan yang diberikan bagi peserta Kartu Prakerja yang
lolos berupa uang tunai untuk membeli platform pelatihan prakerja yang diDiketahui bersama bahwa
bantuan prakerja merupakan bantuan dari pemerintah bagi masyarakat atau orang yang sedang mencari
pekerjaan dan terdampak pandemi Covid-19.Berikut adalah cara bagi pendaftar Prakerja Gelombang 40
untuk melihat pengumumannya.Cek Dashboard prakerja* Login ke laman* Kemudian, cek nomor Kartu
Prakerja dan status saldo pada dashboard akun.* Jika lolos, akan muncul keterangan "Dana insentif kamu
diberikan setelah penyelesaian pelatihan, bila belum ada dana yang ditransfer 7x24 jam Hubungi CS.*
Jika tidak lolos, akan ada notifikasi "Kamu Belum Berhasil" pada dashboard akun Anda.Melalui
SMSPeserta yang dinyatakan lolos seleksi Kartu Prakerja, akan mendapatkan notifikasi melalui
SMS.Pemberitahuan ini akan disampaikan ke nomor telepon yang sebelumnya didaftarkan saat
pembuatan akun.Oleh karena itu, pastikan nomor telepon yang dimasukkan saat mendaftarkan akun
telah benar dan masih aktif.Langkah-langkah setelah lolos Prakerja gelombang 40.Apabila lolos Prakerja
gelombang 40, berikut langkah-langkah yang harus dilakukan:* Cek dashboard Prakerja* Catat 16 angka
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nomor Kartu Prakerja* Pastikan saldo pelatihan sudah tersedia.* Kartu Prakerja tidak diberikan dalam
bentuk kartu fisik.* Gunakan 16 angka Nomor Kartu Prakerja untuk membeli pelatihan.* Jaga kerahasiaan
nomor* Gunakan fitur "Cari Pelatihan" untuk mencari pelatihan yang tersedia di Kemnaker, Bukalapak,
Tokopedia, Pijar Mahir, Pintaria, dan Karier Mu.* Berikutnya, cek deskripsi mencakup informasi mengenai
harga pelatihan, rating, durasi pelatihan, tingkat materi, dan cara mengajar sebagai pertimbangan
sebelum membeli pelatihan.* Beli dan bayar pelatihan dengan nomor Kartu Prakerja.Batas waktu
pembelian pelatihan adalah 30 hari sejak menerima pengumuman yang ada di dashboard.Prakerja di
Sisnaker melalui kemnaker.go.id:* Kunjungi laman* Pilih atau klik Pelatihan* Klik Daftar Masukkan nomor
KTP/ nomor HP/ email serta password* Jika belum mempunyai akun kemnaker</* klik Daftar Sekarang*
Klik Masuk Sekarang* Pilih Daftar sebagai peserta pelatihan di kolom Peserta Pelatihan Anda telah
berhasil mendaftar di layanan pelatihan* Pilih program pelatihan yang tersedia didaftar atau cari melalui
form pencarian Muncul hasil pencarian* Klik judul pelatihan. Lalu, muncul lembaga pelatihan yang
tersedia* Pilih lembaga dengan label Kartu Prakerja lalu* Klik Daftar Sekarang. Kemudian jika sudah
yakin.* Klik Lanjutkan* Masukkan nomor Kartu Prakerja.Setelah diisi* klik Lanjutkan.* Masukkan kode
OTP dan* klik Verifikasi.* Lalu, klik Cek Portofolio.* Tampil status diterima.* Klik judul pelatihan dan Mulai
Pelatihan.* Muncul laman lembaga penyelenggara pelatihan.
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Summary Kementerian Ketenagakerjaan mengajak para koordinator dan penanggung jawab Desa
Migran Produktif ( Desmigratif ) untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan dan
pelindungan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan PMI purna, serta
keluarganya untuk mewujudkan masyarakat desa produktif yang sejahtera melalui empat
pilar Desmigratif.

Kementerian Ketenagakerjaan mengajak para koordinator dan penanggung jawab Desa Migran Produktif
( Desmigratif ) untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan dan pelindungan terhadap Calon
Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan PMI purna, serta keluarganya untuk mewujudkan masyarakat desa
produktif yang sejahtera melalui empat pilar Desmigratif. Empat pilar Desmigratif yang dimaksud yaitu
pusat layanan imigrasi, kegiatan usaha produktif untuk memberikan edukasi awal tata kerja bekerja di
luar negeri, community parenting untuk anak-anak pekerja migran, dan pembentukan koperasi
Desmigratif. "Bagaimana semuanya kita meningkatkan pelayanan dan melindungi PMI kita mulai dari hilir
ke hulu, mulai dari mau berangkat sampai dia pulang lagi ke kampung halaman dia terlindungi". "Baik
terlindungi secara ekonomi, sosial, dan jiwanya. Semuanya kita lindungi, melindungi secara utuh sebagai
manusia," kata Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
(Binapenta dan PKK), Suhartono. Suhartono menyampaikan hal tersebut saat membuka Rapat Teknis
Koordinator dan Penanggung Jawab Desmigratif pada Program Desmigratif Tahun 2022 pada Senin
(8/8/2022) malam di Jakarta. Rapat teknis yang diselenggarakan selama tiga hari, Senin-Rabu (810/8/2022) ini diikuti oleh peserta sebanyak 118 orang yang terdiri atas 50 koordinator Desmigartif dari
Dinas Kabupaten, 50 orang penanggung jawab Desmigratif, dan 18 orang peserta pusat. Ia mengatakan
bahwa kolaborasi perlu dilakukan karena para koordinator dan penanggung jawab Desmigratif
merupakan pihak yang lebih mengetahui secara langsung terkait keadaan di lapangan, mulai dari
sebelum PMI berangkat ke luar negeri sampai kembali pulang ke kampung halamannya. "Terus terang
saja kami di pusat tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapak dan Ibu sekalian. Semuanya ada di tangan
Bapak dan Ibu karena tahu persis siapa yang berangkat, siapa yang pulang, siapa yang melalui calo. Jadi
inilah kenapa kami harus bekerja sama biar pekerjaan dilakukan dengan baik," ucapnya. "Untuk itu, mari
kita membantu saudara-saudara kita, PMI kita untuk bisa bekerja lebih baik di luar negeri melalui jalur
prosedural. Syukur-syukur kalau sudah pulang juga tidak usah berangkat lagi, nanti bisa berwirausaha di
kampung Bapak, Ibu sekalian," pungkasnya.
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Neutral

Summary TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Berikut ini informasi lowongan kerja Makassar terbaru
2022 dari Bank Muamalat. Bank Muamalat saat ini membuka kesempatan bagi Anda yang
ingin bergabung untuk posisi Branch Sales Officer (BSO). Lowongan kerja BSO yang dibuka
Bank Muamalat terbuka bagi Anda lulusan SMA sederajat. Dikutip Tribun-Timur.com dari
laman instagram @kemnaker, Selasa (9/8/2022), adapun tugas dari BSO adalah melakukan
penjualan produk multiguna, KPR, tabungan, dan porsi haji.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Berikut ini informasi lowongan kerja Makassar terbaru 2022 dari Bank
Muamalat. Bank Muamalat saat ini membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung untuk posisi
Branch Sales Officer (BSO). Lowongan kerja BSO yang dibuka Bank Muamalat terbuka bagi Anda lulusan
SMA sederajat.Dikutip Tribun-Timur.com dari laman instagram @kemnaker, Selasa (9/8/2022), adapun
tugas dari BSO adalah melakukan penjualan produk multiguna, KPR, tabungan, dan porsi haji. Benefit
yang akan didapatkan jika diterima adalah lingkungan kerja yang Islami, insentif tanpa batas, serta
pelatihan dan pengembangan karier.
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Positive

Summary Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor mengatakan dengan adanya
perjanjian kerja bersama (PKB) dapat semakin memperkuat hubungan kemitraan yang baik
antara Serikat Karyawan dengan Perusahaan, untuk terus saling bahu-membahu
menggerakkan roda usaha dengan baik. "Dengan kegiatan sosialisasi PKB ini maka PT.
Krakatau Daya Listrik dan Serikat Karyawan Krakatau Daya Listrik sejatinya telah
menjalankan amanat Undang-Undang, sehingga diharapkan tidak ada lagi perbedaan
persepsi yang berujung pada perselisihan," kata Afriansyah Noor.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor mengatakan dengan adanya perjanjian
kerja bersama (PKB) dapat semakin memperkuat hubungan kemitraan yang baik antara Serikat Karyawan
dengan Perusahaan, untuk terus saling bahu-membahu menggerakkan roda usaha dengan baik. Ia
menilai kemajuan perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pengelolaan manajemen yang baik,
namun juga sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dan kontribusi pekerja/buruh untuk mewujudkan
kemajuan perusahaan."Untuk mewujudkannya sudah tentu harus ada sarana-sarana pendukung untuk
membangun kemitraan yang kuat, salah satunya adalah melalui PKB," katanya.Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga mengapresiasi terjadi kesepakatan PKB periode 2022-2024, antara PT.
Krakatau Daya Listrik dengan Serikat Karyawan Krakatau Daya Listrik. Kesepakatan PKB ini diharapkan
menjadi wujud nyata sebuah komitmen bersama antara para pihak dalam mewujudkan PKB yang
berkualitas sebagai pedoman bersama bagi keluarga besar PT. Krakatau Daya Listrik."Saya memberikan
apresiasi setinggi-tingginya atas PKB yang telah disepakati sekaligus dilakukannya kegiatan sosialisasi PKB
ini," kata Afriansyah dalam kunjungan kerja sekaligus sosialisasi PKB yang telah disepakati PT. Krakatau
Daya Listrik dengan Serikat Karyawan Krakatau Daya Listrik, di Kota Cilegon, Banten, Selasa
(9/8/2022).Wamenaker mengingatkan kesepakatan dalam PKB hakikatnya adalah kesepakatan kedua
belah pihak yang merupakan Undang-undang bagi para pihak yang membuat. Karenanya, komitmen dan
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persepsi yang sama, saling empati dan saling percaya menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi
PKB.Berdasarkan ketentuan Pasal 126 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan telah mengamanatkan bahwa "pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh wajib
memberitahukan isi perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja/buruh".
Selanjutnya pada Ayat (3) diatur bahwa "Pengusaha harus mencetak dan membagikan naskah perjanjian
kerja bersama kepada setiap pekerja/ buruh atas biaya perusahaan"."Dengan kegiatan sosialisasi PKB ini
maka PT. Krakatau Daya Listrik dan Serikat Karyawan Krakatau Daya Listrik sejatinya telah menjalankan
amanat Undang-Undang, sehingga diharapkan tidak ada lagi perbedaan persepsi yang berujung pada
perselisihan," kata Afriansyah Noor.
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Positive

Summary Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tarakan melakukan
sosialisasi aturan penambahan manfaat program sektor formal atau penerima upah di
gedung serbaguna kantor Walikota Tarakan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan
informasi terkait penambahan manfaat program sesuai dengan PP Nomor 82 Tahun 2019
dan penambahan program yaitu Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sesuai dengan PP
nomor 37 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
bersama dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan kepada pengurus
perusahaan di Kota Tarakan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tarakan melakukan sosialisasi
aturan penambahan manfaat program sektor formal atau penerima upah di gedung serbaguna kantor
Walikota Tarakan.Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan informasi terkait penambahan manfaat
program sesuai dengan PP Nomor 82 Tahun 2019 dan penambahan program yaitu Program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan sesuai dengan PP nomor 37 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan program
Jaminan Kehilangan Pekerjaan bersama dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan
kepada pengurus perusahaan di Kota Tarakan.Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan
Agus Susanto S.SoS, M.AP saat membuka acara menyampaikan sangat mengapresiasi kegiatan yang
dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan, dimana setiap ada aturan baru selalu melakukan sosialisasi
sehingga para pemberi kerja dan tenaga kerja dapat segera memahami aturan-aturan terbaru mengenai
penambahan manfaat program ataupun tata cara klaim dari setiap program yang diikuti."Seperti kita
ketahui saat ini masa tunggu klaim jaminan hari tua masih sama yaitu selama satu bulan, sehingga saat
tenaga kerja melakukan pengajuan pembayaran manfaat jaminan hari tua di pekerja hanya menunggu
satu bulan terhitung sejak dia dinonaktifkan kepesertaannya,"jelas Agus.Agus menambahkan melalui
kegiatan ini diharapkan para pengurus perusahaan dapat meneruskan informasi ini keseluruh tenaga
136

kerja di perusahaan masing-masing, dengan tujuan agar semua tenaga kerja satu pemahaman mengenai
manfaat yang diterima serta bagaimana tata cara klaim dari setiap program yang diikuti.Kepala Kantor
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tarakan Rina Umar menyampaikan BPJS Ketenagakerjaan
menyelenggarakan program jaminan sosial berdasarkan undang-undang nomor 40 Tahun 2014 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional."Saat ini manfaat yang diselenggarakan ada empat yaitu jaminan
kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan satu tambahan program
yaitu jaminan kehilangan pekerjaan.Ini merupakan bukti kehadiran pemerintah dalam memberikan
kesejahteraan bagi seluruh tenaga kerja," ujarnya.Rina menjelaskan sesuai dengan Permenaker Nomor
4 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran jaminan hari tua bahwa si pekerja dapat
melakukan klaim dengan masa tunggu hanya satu bulan."Peserta dapat melampirkan dokumen seperti
kartu peserta, KTP, surat keterangan berhenti dari perusahaan, dan nomor rekening. Peserta juga dapat
melakukan klaim melalui aplikasi JMO dengan melakukan pengkinian data terlebih
dahulu,"terangnya.Rina mengatakan saat ini BPJS Ketenagakerjaan Tarakan sudah melakukan kerjasama
dengan seluruh rumah sakit yang ada di Kota Tarakan, sehingga perusahaan lebih leluasa dalam memilih
rumah sakit mana yang akan digunakan jika suatu saat ada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja
untuk segera diberikan pertolongan secepat mungkin."Setiap klaim yang diajukan oleh perusahaan
ataupun tenaga kerja akan dilakukan verifikasi oleh petugas kami, agar hak-hak tenaga kerja dapat
diterima sesuai dengan program yang diikuti,"jelasnya.Rina menambahkan hal ini akan berjalan dengan
baik tentu dengan dukungan dan sinergi dari pengurus perusahaan, dimana pengurus perusahaan ikut
berperan dalam menyampaikan informasi aturan baru kepada seluruh tenaga kerja di perusahaan
masing-masing.
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Neutral

Summary Ketenagakerjaan mengajak para koordinator dan penanggung jawab Desa Migran Produktif
( Desmigratif ) untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan dan pelindungan
terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia ( CPMI ) dan PMI purna, serta keluarganya untuk
mewujudkan masyarakat desa produktif yang sejahtera melalui empat pilar Desmigratif.
Empat pilar Desmigratif yang dimaksud yaitu pusat layanan imigrasi, kegiatan usaha
produktif untuk memberikan edukasi awal tata kerja bekerja di luar negeri, community
parenting untuk anak-anak pekerja migran, dan pembentukan koperasi Desmigratif.
"Bagaimana semuanya kita meningkatkan pelayanan dan melindungi PMI kita mulai dari hilir
ke hulu, mulai dari mau berangkat sampai dia pulang lagi ke kampung halaman dia
terlindungi. Baik terlindungi secara ekonomi, sosial, dan jiwanya.

Ketenagakerjaan mengajak para koordinator dan penanggung jawab Desa Migran Produktif ( Desmigratif
) untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan dan pelindungan terhadap Calon Pekerja Migran
Indonesia ( CPMI ) dan PMI purna, serta keluarganya untuk mewujudkan masyarakat desa produktif yang
sejahtera melalui empat pilar Desmigratif. Empat pilar Desmigratif yang dimaksud yaitu pusat layanan
imigrasi, kegiatan usaha produktif untuk memberikan edukasi awal tata kerja bekerja di luar negeri,
community parenting untuk anak-anak pekerja migran, dan pembentukan koperasi Desmigratif.
"Bagaimana semuanya kita meningkatkan pelayanan dan melindungi PMI kita mulai dari hilir ke hulu,
mulai dari mau berangkat sampai dia pulang lagi ke kampung halaman dia terlindungi. Baik terlindungi
secara ekonomi, sosial, dan jiwanya. Semuanya kita lindungi, melindungi secara utuh sebagai manusia,"
kata Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta
dan PKK), Suhartono. Suhartono menyampaikan hal tersebut saat membuka Rapat Teknis Koordinator
dan Penanggung Jawab Desmigratif pada Program Desmigratif Tahun 2022 pada Senin (8/8/2022) malam
di Jakarta. Rapat teknis yang diselenggarakan selama tiga hari, Senin-Rabu (8-10/8/2022) ini diikuti oleh
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peserta sebanyak 118 orang yang terdiri atas 50 koordinator Desmigartif dari Dinas Kabupaten, 50 orang
penanggung jawab Desmigratif, dan 18 orang peserta pusat. Ia mengatakan bahwa kolaborasi perlu
dilakukan karena para koordinator dan penanggung jawab Desmigratif merupakan pihak yang lebih
mengetahui secara langsung terkait keadaan di lapangan, mulai dari sebelum PMI berangkat ke luar
negeri sampai kembali pulang ke kampung halamnnya. "Terus terang saja kami di pusat tidak bisa berbuat
apa-apa tanpa Bapak dan Ibu sekalian. Semuanya ada di tangan Bapak dan Ibu karena tahu persis siapa
yang berangkat, siapa yang pulang, siapa yang melalui calo. Jadi inilah kenapa kami harus bekerja sama
biar pekerjaan dilakukan dengan baik," ucapnya. "Untuk itu, mari kita membantu saudara-saudara kita,
PMI kita untuk bisa bekerja lebih baik di luar negeri melalui jalur prosedural. Syukur-syukur kalau sudah
pulang juga tidak usah berangkat lagi, nanti bisa berwirausaha di kampung Bapak, Ibu sekalian,"
imbuhnya.
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Neutral

Summary Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bercengkerama dengan lima Srikandi di Kabinet
Indonesia Maju, seusai Sidang Kabinet Paripurna membahas Nota Keuangan dan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 di Istana Negara, Jakarta,Senin
(8/8/2022).

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bercengkerama dengan lima Srikandi di Kabinet Indonesia Maju,
seusai Sidang Kabinet Paripurna membahas Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (RAPBN) 2023 di Istana Negara, Jakarta,Senin (8/8/2022).Dalam foto pertama yang
diunggah akun Instagram resmi Kementerian Pertahanan, Selasa (9/8/2022), Prabowo tampak berpose
di tengah menteri-menteri perempuan Jokowi itu.Dari kiri atau di samping kanan Prabowo ada Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menter Tenaga Kerja Ida Fauziah dan Menteri Luar
Negeri Retno Marsudi. Sementara di samping kiri Menhan berdiri Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.Di foto kedua, para Srikandi ini berpindah posisi. Prabowo
masih di tengah diapit Menkeu Sri Mulyani dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar. Mensos Risma dan Menlu
Retno di samping Menkeu dan Menaker di sisi Menteri Siti Nurbaya.Sejak diunggah Selasa, sekitar pukul
12.00 WIB hingga 16.00 WIB ini telah disukai lebih dari 1.200 orang penghuni jagat maya dan komentar
positif menyertai postingan itu. "Arjuna di antara Srikandi," tulis pemilik akun @cahayawindu."Wuih,
Bapak Prabowo Subianto dikerumuni oleh Emak emak di istana negara. " keknya kode keras nich jadi
Suksesor," tulis pemilik akun @mountiiee.Kemarin, Presiden Joko Widodo menggelar Sidang Kabinet
Paripurna untuk membahas Nota Keuangan dan RAPBN 2023 yang akan diserahkan ke parlemen pada 16
Agustus mendatang.Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, RAPBN 2023 harus didesain untuk bisa
menjaga fleksibilitas, kredibel, dan berkelanjutan. "APBN 2023 harus didesain untuk bisa mampu tetap
menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak yang terjadi ini, kita sering menyebutnya sebagai shock
absorber. Namun di sisi lain, Bapak Presiden juga meminta agar APBN tetap dijaga supaya tetap kredibel
dan sustainable atau sehat," ujar Menkeu Sri Mulyani.
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Summary Kantor Staf Presiden resmi mengesahkan pembentukan Gugus Tugas (Gugas) Percepatan
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Kepala Kantor
Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pengesahan ini, ditandai dengan keluarnya Surat
Keputusan Kepala Staf Kepresidenan RI No 7/2022 tentang Gugus Tugas Percepatan
Pembentukan Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Selain itu, juga
untuk mendorong pembahasan RUU PPRT di DPR yang mandek selama hampir dua dekade.
Lebih lanjut, Moeldoko menyebut bahwa dinamika RUU PPRT kembali meningkat pada
beberapa bulan terakhir.

Kantor Staf Presiden resmi mengesahkan pembentukan Gugus Tugas (Gugas) Percepatan Rancangan
Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).Kepala Kantor Staf Kepresidenan
Moeldoko mengatakan, pengesahan ini, ditandai dengan keluarnya Surat Keputusan Kepala Staf
Kepresidenan RI No 7/2022 tentang Gugus Tugas Percepatan Pembentukan Undang-Undang Tentang
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.Dia melanjutkan, pembentukan gugus tugas untuk memperkuat
konsolidasi dan sinkronisasi agenda, sehingga pengelolaan isu PPRT tidak terjebak pada sektoralisme/ego
sektoral. Selain itu, juga untuk mendorong pembahasan RUU PPRT di DPR yang mandek selama hampir
dua dekade."Sudah waktunya untuk menunjukkan keberpihakan dan perhatian agar isu ini dapat segera
dikelola dengan baik. Apalagi, ada keterbatasan waktu karena berkejaran dengan isu-isu lain," katanya
lewat rilisnya, Selasa (9/8/2022).Lebih lanjut, Moeldoko menyebut bahwa dinamika RUU PPRT kembali
meningkat pada beberapa bulan terakhir. Hal itu ditunjukkan dengan semakin gencarnya gerakan
masyarakat sipil yang menuntut percepatan pembahasan dan pengesahan RUU PPRT dan kembali
masuknya RUU PPRT ke dalam Prolegnas Prioritas 2022."Ini membuka peluang untuk mendorong Bamus
mengagendakan RUU PPRT di sidang paripurna untuk kemudian disahkan menjadi inisiatif DPR,"
tuturnya.Panglima TNI 2013-2015 ini juga menekankan pentingnya percepatan pembahasan dan
pengesahan RUU PPRT, sebagai payung hukum untuk melindungi pekerja rumah tangga. Mengingat,
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jumlah PRT di Indonesia mencapai 4,2 juta orang, di mana mereka rentan mengalami kekerasan fisik dan
psikis, bahkan kekerasan seksual dan ekonomi."Selain memberikan perlindungan kepada PRT, UU ini
(PPRT) juga memberikan jaminan hak dan kewajiban pihak terkait, yakni pemberi kerja dan penyalur atau
agen. Pemberi kerja perlu mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan dengan kehadiran PRT, dan
penyalur perlu melakukan rekruitmen penempatan secara profesional dan akuntabel," paparnya.Sekadar
informasi, gugus tugas percepatan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
(RUU PPRT) beranggotakan delapan kementerian/lembaga terkait.Diantaranya, Kantor Staf Presiden,
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri
Ketenagakerjaan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Sosial, Polri, dan
Kejaksaan Agung.Dalam menjalankan tugasnya, gugus tugas akan fokus pada strategi politik,
pengembangan substansi, serta pengelolaan diseminasi komunikasi publik dan diseminasi informasi,
dengan kerangka waktu kerja hingga 31 Desember 2022."Saya minta gugus tugas segera bekerja, untuk
pemutakhiran dan pembahasan draf, penyusunan strategi komunikasi publik dan polisi, pengawalan
pembahasan di DPR, dan menyusun kerangka waktu kerja bersama," pungkas Moeldoko.
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Neutral

Summary RADARBANGSA.COM- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak para
koordinator dan penanggung jawab Desa Migran Produktif (Desmigratif) untuk bersamasama meningkatkan kualitas pelayanan dan pelindungan terhadap Calon Pekerja Migran
Indonesia (CPMI) dan PMI purna,menuju desa produktif dan sejahtera. Menurut Suhartono,
peningkatan pelayanan dan perlindungan melalui empat pilar Desmigratif yaitu pusat
layanan imigrasi, kegiatan usaha produktif untuk memberikan edukasi awal tata kerja
bekerja di luar negeri, community parenting untuk anak-anak pekerja migran, dan
pembentukan koperasi Desmigratif. Suhartono mengatakan, kolaborasi perlu dilakukan
karena para koordinator dan penanggung jawab Desmigratif merupakan pihak yang lebih
mengetahui secara langsung terkait keadaan di lapangan, mulai dari sebelum PMI berangkat
ke luar negeri sampai kembali pulang ke kampung halamnnya. Selasa, 09/08/2022 19:23
WIB.

Selasa, 09/08/2022 19:23 WIBRADARBANGSA.COM - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
mengajak para koordinator dan penanggung jawab Desa Migran Produktif (Desmigratif) untuk bersamasama meningkatkan kualitas pelayanan dan pelindungan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia
(CPMI) dan PMI purna,menuju desa produktif dan sejahtera. "Bagaimana semuanya kita meningkatkan
pelayanan dan melindungi PMI kita mulai dari hilir ke hulu, mulai dari mau berangkat sampai dia pulang
lagi ke kampung halaman dia terlindungi," kata Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga kerja
dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK), Suhartono dalam rilisnya, Selasa, 9 Agustus 2022.
Menurut Suhartono, peningkatan pelayanan dan perlindungan melalui empat pilar Desmigratif yaitu
pusat layanan imigrasi, kegiatan usaha produktif untuk memberikan edukasi awal tata kerja bekerja di
luar negeri, community parenting untuk anak-anak pekerja migran, dan pembentukan koperasi
Desmigratif. Suhartono mengatakan, kolaborasi perlu dilakukan karena para koordinator dan
penanggung jawab Desmigratif merupakan pihak yang lebih mengetahui secara langsung terkait keadaan
di lapangan, mulai dari sebelum PMI berangkat ke luar negeri sampai kembali pulang ke kampung
halamnnya. "Mari kita membantu saudara-saudara kita, PMI kita untuk bisa bekerja lebih baik di luar
negeri melalui jalur prosedural. Syukur-syukur kalau sudah pulang juga tidak usah berangkat lagi, nanti
bisa berwirausaha di kampung Bapak, Ibu sekalian," imbuhnya.

143

Title

Setkab Raih Opini WTP Sepuluh Tahun
Berturut-turut -

Author

Sekretariat Kabinet Ri Indonesia
Maju

Media

24hour.id

Reporter

Date

09 August 2022

Tone

Link

http://www.24hour.id/setkab-raih-opini-wtp-sepuluh-tahun-berturut-turut

Neutral

Summary Sekretariat Kabinet (Setkab) kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Perkecualian (WTP)
dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet
Tahun 2021. Itu adalah yang ke-10 kali kita secara berturut-turut," ungkap Deputi Bidang
Administrasi Setkab Farid Utomo usai menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga oleh BPK, Selasa (09/08/2022), di
Ruang Auditorium Lantai 2 Gedung Tower BPK, Jakarta. LHP diberikan kepada 22
kementerian/lembaga (K/L) di lingkungan Auditorat Keuangan Negara (AKN) III. Setkab telah
meraih WTP sejak tahun 2012 hingga 2021. Setkab juga telah menindaklanjuti seluruh
rekomendasi yang diberikan oleh BPK.

Sekretariat Kabinet (Setkab) kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Perkecualian (WTP) dari Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet Tahun
2021."Mendapatkan (kembali) WTP itu luar biasa. Itu adalah yang ke-10 kali kita secara berturut-turut,"
ungkap Deputi Bidang Administrasi Setkab Farid Utomo usai menghadiri Penyerahan Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga oleh BPK, Selasa (09/08/2022), di
Ruang Auditorium Lantai 2 Gedung Tower BPK, Jakarta. LHP diberikan kepada 22 kementerian/lembaga
(K/L) di lingkungan Auditorat Keuangan Negara (AKN) III.Setkab telah meraih WTP sejak tahun 2012
hingga 2021. Farid menekankan, pihaknya terus berupaya untuk memperbaiki dan meningkatkan
akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Setkab juga telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang
diberikan oleh BPK."Dan yang penting lagi, tindak lanjut dari (rekomendasi) BPK yang harus dilaksanakan
kami sudah selesaikan semua, 100 persen, " ujarnya.Sementara itu, Auditor Utama Keuangan Negara III
(Tortama KN III) BPK, Ahmad Adib Susilo dalam sambutannya menyampaikan apreasiasi atas kerja keras
dan semangat K/L dalam menyelesaikan laporan keuangan serta mendukung pelaksanaan pemeriksaan
laporan keuangan tahun 2021 yang dilakukan BPK."Semangat Bapak/Ibu sekalian dan jajarannya di
masing-masing kementerian/lembaga dan semangat kami auditor untuk sama-sama melaksanakan tugas
144

dan fungsi sehingga laporan keuangan dapat diselesaikan tepat waktu serta dapat dilakukan pemeriksaan
oleh BPK. Jadi kondisi (pandemi) COVID-19 tetap kita bekerja," ujar Ahmad Adib.Dalam pemeriksaan
laporan keuangan, ujar Ahmad Adib, terdapat empat hal yang menjadi pertimbangan BPK yaitu
kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, efektivitas sistem pengendalian internal, serta kecukupan pengungkapan sesuai dengan
pengungkapan yang diatur pada SAP. Opini yang disampaikan BPK adalah hasil akhir atas pemeriksaan
laporan keuangan tersebut.Ahmad Adib mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap
38 laporan keuangan K/L di AKN III, sebanyak 35 K/L memperoleh opini WTP, menyisakan tiga K/L dengan
opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ahmad Adib juga mengapresiasi tiga K/L, termasuk Sekretariat
Kabinet, yang telah menyelesaikan seluruh rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK."Selamat kepada
Bapak/Ibu yang telah memperoleh opini tertinggi, terbaik. Ada tiga dari 38 K/L yang telah 100 persen
(menyelesaikan rekomendasi BPK), yang pertama Mahkamah Agung, kedua ada senior saya Bapak Farid
Utomo, Sekretariat Kabinet, dan yang ketiga adalah dari ANRI. Sekali lagi saya sampaikan apresiasi yang
luar biasa kepada ketiga lembaga ini karena telah dapat menyelesaikan rekomendasi BPK, "
pungkasnya.Sebelumnya, pada Penyampaian LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP)
Tahun 2021, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Juni lalu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)
meminta K/L untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK dalam LHP atas Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2021."Saya ingin menegaskan lagi kepada para menteri,
kepala lembaga, maupun kepala daerah agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan semua
rekomendasi pemeriksaan BPK," tegas Presiden.Sebanyak 22 K/L yang menerima LHP pada acara ini
adalah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Ketenagakerjaan, Sekretariat Kabinet, Dewan Perwakilan Daerah,
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Ombudsman RI, Lembaga Administrasi
Negara, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.Selanjutnya
adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Kependudukan Keluarga Berencana
Nasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Arsip
Nasional RI, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Badan Informasi Geospasial, serta Radio Republik
IndonesiaTurut hadir mendampingi Deputi Bidang Administrasi Setkab Farid Utomo yaitu Kepala Biro
Perencanaan dan Keuangan Djaka Warsijanto serta Inspektur Hendri Daud. (RF/UN)
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Summary Pada sosialisasi kali ini yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Tenaga Kerja dengan
tema sosialisasi "Pengisian Wajib Lapor Ketenagakerjaan Secara Online di Perusahaan", BP
Jamsostek melakukan sosialisasi melibatkan sekitar 100 perusahaan yang ada di Provinsi
Sulawesi Tenggara melalui luring dan daring.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek Provinsi Sulawesi
Tenggara terus meningkatkan pemahaman kepada para pemberi kerja atau perusahaan tentang
pentingnya kepesertaan atau pemberian jaminan sosial kepada karyawan atau pekerja perusahaan,
melalui sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan dengan melibatkan sedikitnya 100 perwakilan
perusahaan di Sultra, Selasa (9 Agustus 2022).Kepala Cabang BP Jamsostek Sultra, Irsan Sigma Octavian,
mengatakan, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bentuk perlindungan sosial
nasional dalam menjamin seluruh pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup, yang bertujuan
untuk memastikan setiap pekerja beserta keluarganya dapat hidup sejahtera."Untuk itu, BP Jamsostek
melakukan sosialisasi secara terus-menerus dengan tujuan untuk melakukan edukasi kepada seluruh
masyarakat pekerja dan pemberi kerja terkait hak serta manfaat terlindungi program jaminan sosial
ketenagakerjaan atau BP Jamsostek merupakan hal yang wajib," katanya.Pada sosialisasi kali ini yang
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Kementerian Tenaga Kerja dengan tema sosialisasi "Pengisian Wajib Lapor
Ketenagakerjaan Secara Online di Perusahaan", BP Jamsostek melakukan sosialisasi melibatkan sekitar
100 perusahaan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara melalui luring dan daring.Irsan Sigma,
mengungkapkan bahwa pihaknya secara terus-menerus dan secara massive telah berusaha untuk
meyakinkan setiap pemberi kerja dan pekerja akan pentingnya terdaftar dalam perlindungan jaminan
sosial ketenagakerjaan."Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi hal wajib, dikarenakan BP
Jamsostek memberikan perlindungan sosial kepada seluruh pekerja terhadap setiap risiko kerja yang ada.
Pada saat ada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, meninggal, ataupun telah mencapai usia
pensiun, BP Jamsostek siap melakukan cover terhadap kebutuhan pekerja tersebut dari segi biaya,"
ungkapnya.Dia juga menjelaskan, bahwa pemberi kerja dan pekerja hanya perlu mendaftarkan dirinya
untuk mendapatkan setiap proteksi terhadap risiko tersebut. Sehingga pekerja dapat bekerja dengan
aman dan keluarga pekerja yang menunggu di rumah dapat tenang.Berdasarkan data BP Jamsostek, saat
ini coverage kepesertaan dari sektor penerima upah pemberi kerja atau perusahaan di Provinsi Sulawesi
Tenggara adalah sekitar 46 persen."Untuk itu, kami terus membutuhkan dukungan akan kesadaran
terhadap pentingnya terdaftar dan menjadi peserta jaminan sosial BP Jamsostek kepada setiap pekerja.
Karena kami ada untuk melindungi seluruh pekerja, sehingga dibutuhkan kerjasama kepada seluruh pihak
agar setiap pekerja mendapatkan haknya menjadi peserta BPJAMSOSTEK," terang Irsan."Perlindungan
jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki peranan yang sama dengan pengentasan kemiskinan.
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Summary KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko mengesahkan pembentukan Gugus Tugas Percepatan
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Moeldoko
mengatakan upaya itu dilakukan guna memperkuat konsolidasi dan sinkronisasi agenda,
sehingga pengelolaan isu PPRT tidak terjebak pada sektoralisme atau ego sektoral dari tiaptiap kementerian/lembaga. Apalagi, ada keterbatasan waktu karena berkejaran dengan isuisu lain," ujar Moeldoko melalui jeterangan resmi, Selasa (9/8). Pengesahan tersebut
ditandai dengan keluarnya Surat Keputusan Kepala Staf Kepresidenan RI Nomor 7 Tahun
2022.

KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko mengesahkan pembentukan Gugus Tugas Percepatan Rancangan
Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Pengesahan tersebut ditandai dengan
keluarnya Surat Keputusan Kepala Staf Kepresidenan RI Nomor 7 Tahun 2022.Moeldoko mengatakan
upaya itu dilakukan guna memperkuat konsolidasi dan sinkronisasi agenda, sehingga pengelolaan isu
PPRT tidak terjebak pada sektoralisme atau ego sektoral dari tiap-tiap kementerian/lembaga."Sudah
waktunya bagi kita untuk menunjukkan keberpihakan dan perhatian agar isu ini dapat segera dikelola
dengan baik. Apalagi, ada keterbatasan waktu karena berkejaran dengan isu-isu lain," ujar Moeldoko
melalui jeterangan resmi, Selasa (9/8).Ia berharap pembentukan gugus tugas tersebut bisa mendorong
pembahasan RUU PPRT di DPR yang mandek selama hampir dua dekade.Menurutnya, percepatan
pembahasan rancangan RUU PPRT sudah sangat mendesak untuk melindungi para pekerja rumah tangga.
Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan mancatat ada 4,2 juta pekerja rumah tangga di Indonesia dan
mereka rentan mengalami kekerasan fisik serta psikis, bahkan kekerasan seksual dan ekonomi."Selain
memberikan perlindungan kepada PRT, UU PPRT juga memberikan jaminan hak dan kewajiban kepada
pihak terkait, yakni pemberi kerja dan penyalur atau agen. Pemberi kerja perlu mendapatkan jaminan
keamanan dan keselamatan dengan kehadiran PRT, dan penyalur perlu melakukan rekrumen
penempatan secara profesional dan akuntabel," papar mantan Panglima TNI itu.Sebagai informasi, Gugus
Tugas Percepatan RUU PPRT beranggotakan delapan kementerian/lembaga yaitu Kantor Staf Presiden,
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri
Ketenagakerjaan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Sosial, Polri, dan
Kejaksaan Agung.Dalam menjalankan tugasnya, gugus tugas akan fokus pada strategi politik,
pengembangan substansi, serta pengelolaan diseminasi komunikasi publik dan informasi, dengan
kerangka waktu kerja hingga 31 Desember 2022."Saya minta gugus tugas segera bekerja untuk
pemutakhiran dan pembahasan draf, penyusunan strategi komunikasi publik, pengawalan pembahasan
di DPR, dan menyusun kerangka waktu kerja bersama," pungkasnya.
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Summary Pada Senin (8/8/2022) lalu, semua 42 CPMI Ilegal ini dipulangkan ke Nusa Tenggara Barat.
Anggota Satgas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Roy Muhadi mengatakan, telah
menangkap 42 CPMI non-prosedural asal Nusa Tenggara Barat. Kementerian Tenaga Kerja
RI berhasil menggagalkan atau mencegah pemberangkatan 42 dari 82 Calon Pekerja Migran
Indonesia (CPMI) illegal atau non-prosedural asal Nusa Tenggara Barat melalui sebuah
operasi penangkapan pada 2 Agustus 2022 lalu. Kepulangan mereka diterima Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Nusa Tenggara Barat dan kabupaten/kota di Bizam.

Kementerian Tenaga Kerja RI berhasil menggagalkan atau mencegah pemberangkatan 42 dari 82 Calon
Pekerja Migran Indonesia (CPMI) illegal atau non-prosedural asal Nusa Tenggara Barat melalui sebuah
operasi penangkapan pada 2 Agustus 2022 lalu. Operasi penangkapan itu dilakukan setelah mendapat
laporan dari warga setempat di Jakarta. Pada Senin (8/8/2022) lalu, semua 42 CPMI Ilegal ini dipulangkan
ke Nusa Tenggara Barat. Kepulangan mereka diterima Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) Nusa Tenggara Barat dan kabupaten/kota di Bizam. Setelah sebelumnya sempat
ditampung di shelter Kementerian Sosial RI untuk diberikan pembinaan.Anggota Satgas Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia Roy Muhadi mengatakan, telah menangkap 42 CPMI non-prosedural asal Nusa
Tenggara Barat."Setelah dapat laporan, kami langsung tangkap. Pasalnya, moratarium CPMI untuk sektor
Domestik (PRT) tujuan Timur Tengah belum dibuka kembali," ungkap Roy, Senin (8/8/2022). Adapun
rincian 42 CPMI Ilegal yang berhasil digagalkan sebagai berikut; Kabupaten Bima sebanyak 3 orang,
Kabupaten Dompu sebanyak 2 orang, Kabupaten Sumbawa sebanyak 2 orang, Kabupaten Sumbawa
Barat sebanyak 2 orang. Kemudian, Kabupaten Lombok Timur sebanyak 6 orang, Kabupaten Lombok
Tengah sebanyak 9 orang, Kabupaten Lombok Barat sebanyak 13 orang dan Kota Mataram 5
orang.Menyoal ada 40 orang CPMI Ilegal yang dikabarkan berhasil lolos menuju Timur Tengah, Roy
berharap bisa segera mendapat laporan dari pihak terkait. Sehingga pihaknya bisa memulangkan 40 CPMI
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ilegal yang telah berangkat menuju Timur Tengah. "Sesudah berita acara penangkapan CPMI ilegal
rampung, kami akan menyerahkan hasilnya ke Pemerintah Provinsi," tandas Roy. Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Nusa Tenggara Barat I Gede Putu Aryadi yang turut menjemput
para CPMI ilegal di Bizam, menyatakan sikap prihatin atas masalah CPMI yang terus-menerus berulang.
Menurut Gede, para CPMI ilegal dibawa menuju Provinsi Jawa Barat dan dibuatkan paspor
melancong/visa kunjungan di provinsi tersebut. Artinya, seluruh dokumen perjalanan tersebut tidak
diurus di Nusa Tenggara Barat, tapi diurus di Pulau Jawa dan dipegang langsung oleh
pelaku/tekongnya."Para CPMI ilegal ditampung oleh perusahaan yang tidak punya izin. Seluruh CPMI
ilegal telah kami serahkan ke pihak Pemerintah Kota dan Kabupaten untuk diberikan pembinaan dan
pencerahan," terang Gede. Ia menjelaskan, sesuai ketentuan tidak ada larangan bagi setiap Warga
Negara Indonesia (WNI) yang ingin bekerja di luar negeri, sepanjang mengikuti prosedur dan persyaratan
yang telah ditentukan. Ia pun mengimbau agar CPMI mengikuti prosedur yang berlaku agar masalah yang
kerap terjadi di masa lalu, tidak berulang. Selain itu, pengumpulan data mengenai seluruh tekong yang
memberangkatkan CPMI terus dikumpulkan agar segara ditangkap. Ia berharap agar jangan lagi terdapat
masyarakat yang ditipu dan melindungi para tekong. "Kami akan melakukan kerja sama dengan aparat
penegak hukum dalam rangka menelusuri kemudian menangkap para calo dan tekong yang masih saja
memberangkatkan CPMI ilegal," tutupnya.
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Summary Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Afriansyah Noor, memberikan apresiasi
terjadi kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2022-2024, antara PT. Krakatau
Daya Listrik dengan Serikat Karyawan Krakatau Daya Listrik. "Saya memberikan apresiasi
setinggi-tingginya atas PKB yang telah disepakati sekaligus dilakukannya kegiatan sosialisasi
PKB ini," kata Afriansyah dalam kunjungan kerja sekaligus sosialisasi PKB yang telah
disepakati PT. Krakatau Daya Listrik dengan Serikat Karyawan Krakatau Daya Listrik, di Kota
Cilegon, Banten, Selasa (9/8/2022).

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Afriansyah Noor, memberikan apresiasi terjadi
kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2022-2024, antara PT. Krakatau Daya Listrik dengan
Serikat Karyawan Krakatau Daya Listrik. Kesepakatan PKB ini diharapkan menjadi wujud nyata sebuah
komitmen bersama antara para pihak dalam mewujudkan PKB yang berkualitas sebagai pedoman
bersama bagi keluarga besar PT. Krakatau Daya Listrik."Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya
atas PKB yang telah disepakati sekaligus dilakukannya kegiatan sosialisasi PKB ini," kata Afriansyah dalam
kunjungan kerja sekaligus sosialisasi PKB yang telah disepakati PT. Krakatau Daya Listrik dengan Serikat
Karyawan Krakatau Daya Listrik, di Kota Cilegon, Banten, Selasa (9/8/2022).Afriansyah Noor mengatakan
dengan capaian saat ini, dapat semakin memperkuat hubungan kemitraan yang baik antara Serikat
Karyawan dengan Perusahaan, untuk terus saling bahu-membahu menggerakkan roda usaha dengan
baik. Ia menilai kemajuan perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pengelolaan manajemen yang
baik, namun juga sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dan kontribusi pekerja/buruh untuk mewujudkan
kemajuan perusahaan."Untuk mewujudkannya sudah tentu harus ada sarana-sarana pendukung untuk
membangun kemitraan yang kuat, salah satunya adalah melalui PKB," katanya.Wamenaker
mengingatkan kesepakatan dalam PKB hakikatnya adalah kesepakatan kedua belah pihak yang
merupakan Undang-Undang bagi para pihak yang membuat. Karenanya, komitmen dan persepsi yang
sama, saling empati dan saling percaya menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi PKB.Berdasarkan
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ketentuan Pasal 126 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah
mengamanatkan bahwa "pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan isi
perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja/buruh". Selanjutnya pada Ayat (3)
diatur bahwa "Pengusaha harus mencetak dan membagikan naskah perjanjian kerja bersama kepada
setiap pekerja/ buruh atas biaya perusahaan"."Dengan kegiatan sosialisasi PKB ini maka PT. Krakatau
Daya Listrik dan Serikat Karyawan Krakatau Daya Listrik sejatinya telah menjalankan amanat UndangUndang, sehingga diharapkan tidak ada lagi perbedaan persepsi yang berujung pada perselisihan," kata
Afriansyah Noor.
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Summary Sebanyak 100 perusahaan di Sulawesi Tenggara (Sultra) mengikuti sosialiasi yang diadakan
oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK), Selasa
(9/8/2022). Kegiatan yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan (Binwasnaker) dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Kementerian Tenaga Kerja berlangsung secara laring dan daring dengan tujuan
menyosialisasikan kepada pihak perusahaan akan pentingnya para pekerja atau karyawan
terlindungi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). Kepala BPJAMSOSTEK
Sultra, Irsan Sigma Octavian, menuturkan pihaknya tidak akan lelah dan secara masif terus
berusaha untuk meyakinkan setiap pemberi kerja (perusahaan) dan pekerja (karyawan) atas
pentingnya terdaftar dalam perlindungan Jamsostek. "Perlindungan Jamsostek menjadi hal
wajib, sebab BPJAMSOSTEK memberikan perlindungan sosial kepada seluruh pekerja untuk
setiap risiko kerja yang ada," tutur Irsan melalui keterangan resminya yang diterima
Kendariinfo.

Sebanyak 100 perusahaan di Sulawesi Tenggara (Sultra) mengikuti sosialiasi yang diadakan oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK), Selasa (9/8/2022).Kegiatan yang
diinisiasi oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Binwasnaker) dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kementerian Tenaga Kerja berlangsung secara laring dan daring
dengan tujuan menyosialisasikan kepada pihak perusahaan akan pentingnya para pekerja atau karyawan
terlindungi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). Kepala BPJAMSOSTEK Sultra, Irsan
Sigma Octavian, menuturkan pihaknya tidak akan lelah dan secara masif terus berusaha untuk
meyakinkan setiap pemberi kerja (perusahaan) dan pekerja (karyawan) atas pentingnya terdaftar dalam
perlindungan Jamsostek. "Perlindungan Jamsostek menjadi hal wajib, sebab BPJAMSOSTEK memberikan
perlindungan sosial kepada seluruh pekerja untuk setiap risiko kerja yang ada," tutur Irsan melalui
keterangan resminya yang diterima Kendariinfo. Dia mengungkapkan, pihkanya akan siap menangani
biaya atau kebutuhan pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, meninggal, ataupun telah mencapai usia
pensiun."Kami siap meng- cover seluruh pekerja yang terdaftar dalam program Jamsostek," ungkapnya.
Irsan menegaskan, perusahaan dan pekerja hanya mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan setiap
proteksi terhadap risiko-risiko pekerjaan. Sehingga bagi pekerja aman dalam bekerja dan keluarga yang
menunggu di rumah pun dapat merasa tenang. "Untuk itu, kami terus membutuhkan dukungan akan
kesadaran terhadap pentingnya terdaftar dan menjadi peserta Jamsostek. Karena kami ada untuk
melindungi seluruh pekerja," pungkasnya.
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Summary Sekretariat Kabinet (Setkab) kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Perkecualian (WTP)
dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet
Tahun 2021. Itu adalah yang ke-10 kali kita secara berturut-turut," ungkap Deputi Bidang
Administrasi Setkab Farid Utomo usai menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga oleh BPK, Selasa (09/08/2022), di
Ruang Auditorium Lantai 2 Gedung Tower BPK, Jakarta. LHP diberikan kepada 22
kementerian/lembaga (K/L) di lingkungan Auditorat Keuangan Negara (AKN) III. Setkab telah
meraih WTP sejak tahun 2012 hingga 2021. Setkab juga telah menindaklanjuti seluruh
rekomendasi yang diberikan oleh BPK.

Sekretariat Kabinet (Setkab) kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Perkecualian (WTP) dari Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet Tahun 2021.
"Mendapatkan (kembali) WTP itu luar biasa. Itu adalah yang ke-10 kali kita secara berturut-turut," ungkap
Deputi Bidang Administrasi Setkab Farid Utomo usai menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga oleh BPK, Selasa (09/08/2022), di Ruang Auditorium
Lantai 2 Gedung Tower BPK, Jakarta. LHP diberikan kepada 22 kementerian/lembaga (K/L) di lingkungan
Auditorat Keuangan Negara (AKN) III. Setkab telah meraih WTP sejak tahun 2012 hingga 2021. Farid
menekankan, pihaknya terus berupaya untuk memperbaiki dan meningkatkan akuntabilitas dalam
penggunaan anggaran. Setkab juga telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK.
"Dan yang penting lagi, tindak lanjut dari (rekomendasi) BPK yang harus dilaksanakan kami sudah
selesaikan semua, 100 persen, " ujarnya. Sementara itu, Auditor Utama Keuangan Negara III (Tortama
KN III) BPK, Ahmad Adib Susilo dalam sambutannya menyampaikan apreasiasi atas kerja keras dan
semangat K/L dalam menyelesaikan laporan keuangan serta mendukung pelaksanaan pemeriksaan
laporan keuangan tahun 2021 yang dilakukan BPK. "Semangat Bapak/Ibu sekalian dan jajarannya di
masing-masing kementerian/lembaga dan semangat kami auditor untuk sama-sama melaksanakan tugas
dan fungsi sehingga laporan keuangan dapat diselesaikan tepat waktu serta dapat dilakukan pemeriksaan
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oleh BPK. Jadi kondisi (pandemi) COVID-19 tetap kita bekerja," ujar Ahmad Adib. Dalam pemeriksaan
laporan keuangan, ujar Ahmad Adib, terdapat empat hal yang menjadi pertimbangan BPK yaitu
kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, efektivitas sistem pengendalian internal, serta kecukupan pengungkapan sesuai dengan
pengungkapan yang diatur pada SAP. Opini yang disampaikan BPK adalah hasil akhir atas pemeriksaan
laporan keuangan tersebut. Ahmad Adib mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap
38 laporan keuangan K/L di AKN III, sebanyak 35 K/L memperoleh opini WTP, menyisakan tiga K/L dengan
opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ahmad Adib juga mengapresiasi tiga K/L, termasuk Sekretariat
Kabinet, yang telah menyelesaikan seluruh rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK. "Selamat kepada
Bapak/Ibu yang telah memperoleh opini tertinggi, terbaik. Ada tiga dari 38 K/L yang telah 100 persen
(menyelesaikan rekomendasi BPK), yang pertama Mahkamah Agung, kedua ada senior saya Bapak Farid
Utomo, Sekretariat Kabinet, dan yang ketiga adalah dari ANRI. Sekali lagi saya sampaikan apresiasi yang
luar biasa kepada ketiga lembaga ini karena telah dapat menyelesaikan rekomendasi BPK, " pungkasnya.
Sebelumnya, pada Penyampaian LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2021,
di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Juni lalu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta K/L
untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK dalam LHP atas Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2021. "Saya ingin menegaskan lagi kepada para menteri, kepala
lembaga, maupun kepala daerah agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan semua rekomendasi
pemeriksaan BPK," tegas Presiden. Sebanyak 22 K/L yang menerima LHP pada acara ini adalah Badan
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, Kementerian Ketenagakerjaan, Sekretariat Kabinet, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Ombudsman RI, Lembaga Administrasi Negara,
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Selanjutnya adalah
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional,
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Arsip Nasional RI,
Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Badan Informasi Geospasial, serta Radio Republik Indonesia Turut hadir
mendampingi Deputi Bidang Administrasi Setkab Farid Utomo yaitu Kepala Biro Perencanaan dan
Keuangan Djaka Warsijanto serta Inspektur Hendri Daud.
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Summary Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan dengan adanya
perjanjian kerja bersama (PKB) dapat semakin mempererat kemitraan yang baik antara
serikat pekerja dan perusahaan untuk terus bersinergi memajukan pengembangan usaha.
Kesepakatan PKB ini diharapkan dapat menjadi wujud nyata dari komitmen bersama kedua
belah pihak untuk mencapai PKB yang bermutu sebagai norma bersama bagi keluarga PT.
Perusahaan Listrik Krakatau. Krakatau Daya Listrik bersama Serikat Pekerja Krakatau Daya
Listrik, Selasa (9/8/2022) di Cilegon, negara bagian Banten. Belum diterima dengan baik
dipengaruhi oleh faktor manajemen, dan sebagian besar dipengaruhi oleh partisipasi dan
kontribusi pekerja/buruh terhadap pencapaian kemajuan perusahaan.

Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan dengan adanya perjanjian kerja
bersama (PKB) dapat semakin mempererat kemitraan yang baik antara serikat pekerja dan perusahaan
untuk terus bersinergi memajukan pengembangan usaha. belum diterima dengan baik dipengaruhi oleh
faktor manajemen, dan sebagian besar dipengaruhi oleh partisipasi dan kontribusi pekerja/buruh
terhadap pencapaian kemajuan perusahaan. "Tentunya agar hal itu terjadi, harus ada fasilitas pendukung
untuk membangun kemitraan yang kuat, salah satunya melalui PKB," ujarnya. Kementerian Tenaga Kerja
(Kemnaker) juga mengapresiasi kesepakatan antar PKB periode 2022-2024. Krakatau Daya Listrik dan
Serikat Pekerja Krakatau Daya Listrik. Kesepakatan PKB ini diharapkan dapat menjadi wujud nyata dari
komitmen bersama kedua belah pihak untuk mencapai PKB yang bermutu sebagai norma bersama bagi
keluarga PT. Perusahaan Listrik Krakatau. "Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk PKB yang
telah disepakati dan sosialisasi PKB tersebut," kata Africansyah saat melakukan kunjungan kerja, dan
sosialisasi PKB yang telah disepakati oleh PKB. Krakatau Daya Listrik bersama Serikat Pekerja Krakatau
Daya Listrik, Selasa (9/8/2022) di Cilegon, negara bagian Banten.

155

Title

Moeldoko Sahkan Pembentukan Gugus Tugas Percepatan
RUU Perlindungan PRT - JogoBoyo #JagaNKRI

Author

Pas Terengganu

Media

Jogoboyo.com

Reporter

Date

09 August 2022

Tone

Link

http://www.jogoboyo.com/moeldoko-sahkan-pembentukan-gugus-tugas-percepatan-ruuperlindungan-prt

Positive

Summary KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko mengesahkan pembentukan Gugus Tugas Percepatan
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Moeldoko
mengatakan upaya itu dilakukan guna memperkuat konsolidasi dan sinkronisasi agenda,
sehingga pengelolaan isu PPRT tidak terjebak pada sektoralisme atau ego sektoral dari tiaptiap kementerian/lembaga. Apalagi, ada keterbatasan waktu karena berkejaran dengan isuisu lain," ujar Moeldoko melalui jeterangan resmi, Selasa (9/8). Pengesahan tersebut
ditandai dengan keluarnya Surat Keputusan Kepala Staf Kepresidenan RI Nomor 7 Tahun
2022.

KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko mengesahkan pembentukan Gugus Tugas Percepatan Rancangan
Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Pengesahan tersebut ditandai dengan
keluarnya Surat Keputusan Kepala Staf Kepresidenan RI Nomor 7 Tahun 2022. Moeldoko mengatakan
upaya itu dilakukan guna memperkuat konsolidasi dan sinkronisasi agenda, sehingga pengelolaan isu
PPRT tidak terjebak pada sektoralisme atau ego sektoral dari tiap-tiap kementerian/lembaga. "Sudah
waktunya bagi kita untuk menunjukkan keberpihakan dan perhatian agar isu ini dapat segera dikelola
dengan baik. Apalagi, ada keterbatasan waktu karena berkejaran dengan isu-isu lain," ujar Moeldoko
melalui jeterangan resmi, Selasa (9/8). Ia berharap pembentukan gugus tugas tersebut bisa mendorong
pembahasan RUU PPRT di DPR yang mandek selama hampir dua dekade. Menurutnya, percepatan
pembahasan rancangan RUU PPRT sudah sangat mendesak untuk melindungi para pekerja rumah tangga.
Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan mancatat ada 4,2 juta pekerja rumah tangga di Indonesia dan
mereka rentan mengalami kekerasan fisik serta psikis, bahkan kekerasan seksual dan ekonomi. "Selain
memberikan perlindungan kepada PRT, UU PPRT juga memberikan jaminan hak dan kewajiban kepada
pihak terkait, yakni pemberi kerja dan penyalur atau agen. Pemberi kerja perlu mendapatkan jaminan
keamanan dan keselamatan dengan kehadiran PRT, dan penyalur perlu melakukan rekrumen
penempatan secara profesional dan akuntabel," papar mantan Panglima TNI itu. Sebagai informasi,
Gugus Tugas Percepatan RUU PPRT beranggotakan delapan kementerian/lembaga yaitu Kantor Staf
Presiden, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Sosial,
Polri, dan Kejaksaan Agung. Dalam menjalankan tugasnya, gugus tugas akan fokus pada strategi politik,
pengembangan substansi, serta pengelolaan diseminasi komunikasi publik dan informasi, dengan
kerangka waktu kerja hingga 31 Desember 2022. "Saya minta gugus tugas segera bekerja untuk
pemutakhiran dan pembahasan draf, penyusunan strategi komunikasi publik, pengawalan pembahasan
di DPR, dan menyusun kerangka waktu kerja bersama," pungkasnya.
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Summary Hal itu seperti yang disampaikan mantan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI, Hanif Dhakiri,
saat menjadi pembicara dalam forum diskusi publik dan peluncuran buku 'Mata Air
Indonesia Maju: Kumpulan Gagasan Untuk Cak Imin', yang digelar Rumah Politik
Kesejahteraan (RPK), di Hans Kafe, Semarang, Selasa (9/8/2022).

Dengan kualitas gagasan yang mumpuni dan visi politik yang aktual, Ketua Umum PKB, Muhaimin
Iskandar, dinilai sebagai calon terbaik yang pantas menduduki kursi Presiden RI. Hal itu seperti yang
disampaikan mantan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI, Hanif Dhakiri, saat menjadi pembicara dalam
forum diskusi publik dan peluncuran buku 'Mata Air Indonesia Maju: Kumpulan Gagasan Untuk Cak Imin',
yang digelar Rumah Politik Kesejahteraan (RPK), di Hans Kafe, Semarang, Selasa (9/8/2022). Dua
pembicara lain yang tampil yakni, Menurut Hanif, saat ini dibutuhkan sosok pemimpin yang sejak dini
mengetengahkan diri, dan memiliki fokus kerja konkret untuk pencapaian SDM unggul di Indonesia.
"Pencapaian lompatan SDM bisa menjadi kunci implementasi politik kesejahteraan Indonesia. Selain itu,
kualitas yang lebih baik menjadi perwujudan amanat kesejahteraan, sebagaimana dinyatakan dalam
Pasal 33 UUD 1945," papar mantan Menaker Periode 2014-2019 ini. Ditambahkan dia, usai politik
infrastruktur, masyarakat membutuhkan politik sumber daya manusia, untuk mencapai kualitas
kesejahteraan yang lebih baik. Hanif juga menyebut, Indonesia membutuhkan lompatan kualitas SDM
yang lebih unggul. Salah satunya adalah komitmen politik dari para calon pemimpin, jelang suksesi
Nasional 2024. "Kita butuh sosok pemimpin yang memiliki kualitas dan rencana kerja kesejahteraan,
dengan fokus utama pada SDM unggul indonesia. Tidak hanya populer dan mendapat dukungan luas,
tapi juga harus memiliki idealisasi rencana kerja kesejahteraan, yang dimulai dengan memajukan kualitas
SDM Indonesia," terang dia lagi. Sementara itu, dalam sambutan tertulisnya, Cak Imin menyampaikan,
program SDM unggul akan menjadi fokus kerjanya. Dia juga berupaya untuk menciptakan SDM unggul
sejumlah 50 juta pekerja terampil, untuk mengatasi mis match ketenagakerjaan. "Selain juga harus
menguatkan investasi dan inovasi dalam bidang riset teknologi, khususnya bidang kesehatan, untuk
memperkuat nilai tambah, produktivitas, dan daya saing ekonomi Indonesia," ungkap dia yang kini juga
menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI. Dalam kesempatan yang lain, salah satu editor buku 'Mata Air
Indonesia Maju', Sabiq Mubarok menyatakan, masalah SDM unggul tak bisa lepas dari masalah
kesejahteraan. Karena hal itu terkait langsung dengan masalah sosial lainnya. "Masalah SDM terkait
langsung dengan masalah kesejahteraan lain, seperti stunting, tingkat lulusan pada kelompok demografi
tertentu, juga harapan hidup yang terkait dengan politik kesehatan. Dan banyak faktor kesejahteraan
lainnya," tukas Sabiq, yang mengeditori buku itu bersama Sugeng Bahagijo dan Mugiyanto.
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Summary RADARBANGSA.COM- Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
memberikan apresiasi kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2022-2024,
antara PT. Krakatau Daya Listrik dengan Serikat Karyawan Krakatau Daya Listrik. Afriansyah
Noor mengatakan dengan capaian saat tersebut, dapat semakin memperkuat hubungan
kemitraan yang baik antara Serikat Karyawan dengan Perusahaan, untuk terus saling bahumembahu menggerakkan roda usaha dengan baik. Sejatinya, kesepakatan dalam PKB
hakikatnya adalah kesepakatan kedua belah pihak yang merupakan Undang-Undang bagi
para pihak yang membuat. Karenanya, komitmen dan persepsi yang sama, saling empati dan
saling percaya menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi PKB.

Selasa, 09/08/2022 20:47 WIBRADARBANGSA.COM - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) memberikan apresiasi kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2022-2024,
antara PT. Krakatau Daya Listrik dengan Serikat Karyawan Krakatau Daya Listrik. "Saya memberikan
apresiasi setinggi-tingginya atas PKB yang telah disepakati sekaligus dilakukannya kegiatan sosialisasi PKB
ini," kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Afriansyah Noor di Cilegon, Banten, Selasa
9 Agustus 2022. Afriansyah Noor mengatakan dengan capaian saat tersebut, dapat semakin memperkuat
hubungan kemitraan yang baik antara Serikat Karyawan dengan Perusahaan, untuk terus saling bahumembahu menggerakkan roda usaha dengan baik. "Untuk mewujudkannya sudah tentu harus ada
sarana-sarana pendukung untuk membangun kemitraan yang kuat, salah satunya adalah melalui PKB,"
katanya. Sejatinya, kesepakatan dalam PKB hakikatnya adalah kesepakatan kedua belah pihak yang
merupakan Undang-Undang bagi para pihak yang membuat. Karenanya, komitmen dan persepsi yang
sama, saling empati dan saling percaya menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi PKB.
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Summary Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Afriansyah Noor, memberikan apresiasi
terjadi kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2022-2024, antara PT. Krakatau
Daya Listrik dengan Serikat Karyawan Krakatau Daya Listrik. "Saya memberikan apresiasi
setinggi-tingginya atas PKB yang telah disepakati sekaligus dilakukannya kegiatan sosialisasi
PKB ini," kata Afriansyah dalam kunjungan kerja sekaligus sosialisasi PKB yang telah
disepakati PT. Krakatau Daya Listrik dengan Serikat Karyawan Krakatau Daya Listrik, di Kota
Cilegon, Banten, Selasa (9/8/2022).

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Afriansyah Noor, memberikan apresiasi terjadi
kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2022-2024, antara PT. Krakatau Daya Listrik dengan
Serikat Karyawan Krakatau Daya Listrik. Kesepakatan PKB ini diharapkan menjadi wujud nyata sebuah
komitmen bersama antara para pihak dalam mewujudkan PKB yang berkualitas sebagai pedoman
bersama bagi keluarga besar PT. Krakatau Daya Listrik."Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya
atas PKB yang telah disepakati sekaligus dilakukannya kegiatan sosialisasi PKB ini," kata Afriansyah dalam
kunjungan kerja sekaligus sosialisasi PKB yang telah disepakati PT. Krakatau Daya Listrik dengan Serikat
Karyawan Krakatau Daya Listrik, di Kota Cilegon, Banten, Selasa (9/8/2022).Afriansyah Noor mengatakan
dengan capaian saat ini, dapat semakin memperkuat hubungan kemitraan yang baik antara Serikat
Karyawan dengan Perusahaan, untuk terus saling bahu-membahu menggerakkan roda usaha dengan
baik. Ia menilai kemajuan perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pengelolaan manajemen yang
baik, namun juga sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dan kontribusi pekerja/buruh untuk mewujudkan
kemajuan perusahaan."Untuk mewujudkannya sudah tentu harus ada sarana-sarana pendukung untuk
membangun kemitraan yang kuat, salah satunya adalah melalui PKB," katanya.Wamenaker
mengingatkan kesepakatan dalam PKB hakikatnya adalah kesepakatan kedua belah pihak yang
merupakan Undang-Undang bagi para pihak yang membuat. Karenanya, komitmen dan persepsi yang
sama, saling empati dan saling percaya menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi PKB.Berdasarkan
ketentuan Pasal 126 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah
mengamanatkan bahwa "pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan isi
perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja/buruh". Selanjutnya pada Ayat (3)
diatur bahwa "Pengusaha harus mencetak dan membagikan naskah perjanjian kerja bersama kepada
setiap pekerja/ buruh atas biaya perusahaan"."Dengan kegiatan sosialisasi PKB ini maka PT. Krakatau
Daya Listrik dan Serikat Karyawan Krakatau Daya Listrik sejatinya telah menjalankan amanat UndangUndang, sehingga diharapkan tidak ada lagi perbedaan persepsi yang berujung pada perselisihan," kata
Afriansyah Noor.
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Summary Kementerian Ketenagakerjaan mengajak para koordinator dan penanggung jawab Desa
Migran Produktif (Desmigratif) untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan dan
pelindungan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan PMI purna, serta
keluarganya untuk mewujudkan masyarakat desa produktif yang sejahtera melalui empat
pilar Desmigratif. Empat pilar Desmigratif yang dimaksud yaitu pusat layanan imigrasi,
kegiatan usaha produktif untuk memberikan edukasi awal tata kerja bekerja di luar negeri,
community parenting untuk anak-anak pekerja migran, dan pembentukan koperasi
Desmigratif. Suhartono menyampaikan hal tersebut saat membuka Rapat Teknis
Koordinator dan Penanggung Jawab Desmigratif pada Program Desmigratif Tahun 2022 pada
Senin (8/8/2022) malam di Jakarta. Rapat teknis yang diselenggarakan selama tiga hari,
Senin-Rabu (8-10/8/2022) ini diikuti oleh peserta sebanyak 118 orang yang terdiri atas 50
koordinator Desmigartif dari Dinas Kabupaten, 50 orang penanggung jawab Desmigratif, dan
18 orang peserta pusat.

Kementerian Ketenagakerjaan mengajak para koordinator dan penanggung jawab Desa Migran Produktif
(Desmigratif) untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan dan pelindungan terhadap Calon
Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan PMI purna, serta keluarganya untuk mewujudkan masyarakat desa
produktif yang sejahtera melalui empat pilar Desmigratif.Empat pilar Desmigratif yang dimaksud yaitu
pusat layanan imigrasi, kegiatan usaha produktif untuk memberikan edukasi awal tata kerja bekerja di
luar negeri, community parenting untuk anak-anak pekerja migran, dan pembentukan koperasi
Desmigratif."Bagaimana semuanya kita meningkatkan pelayanan dan melindungi PMI kita mulai dari hilir
ke hulu, mulai dari mau berangkat sampai dia pulang lagi ke kampung halaman dia terlindungi. Baik
terlindungi secara ekonomi, sosial, dan jiwanya. Semuanya kita lindungi, melindungi secara utuh sebagai
manusia," kata Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
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(Binapenta dan PKK), Suhartono.Suhartono menyampaikan hal tersebut saat membuka Rapat Teknis
Koordinator dan Penanggung Jawab Desmigratif pada Program Desmigratif Tahun 2022 pada Senin
(8/8/2022) malam di Jakarta.Rapat teknis yang diselenggarakan selama tiga hari, Senin-Rabu (810/8/2022) ini diikuti oleh peserta sebanyak 118 orang yang terdiri atas 50 koordinator Desmigartif dari
Dinas Kabupaten, 50 orang penanggung jawab Desmigratif, dan 18 orang peserta pusat.Ia mengatakan
bahwa kolaborasi perlu dilakukan karena para koordinator dan penanggung jawab Desmigratif
merupakan pihak yang lebih mengetahui secara langsung terkait keadaan di lapangan, mulai dari
sebelum PMI berangkat ke luar negeri sampai kembali pulang ke kampung halamnnya."Terus terang saja
kami di pusat tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapak dan Ibu sekalian. Semuanya ada di tangan Bapak
dan Ibu karena tahu persis siapa yang berangkat, siapa yang pulang, siapa yang melalui calo. Jadi inilah
kenapa kami harus bekerja sama biar pekerjaan dilakukan dengan baik," ucapnya."Untuk itu, mari kita
membantu saudara-saudara kita, PMI kita untuk bisa bekerja lebih baik di luar negeri melalui jalur
prosedural. Syukur-syukur kalau sudah pulang juga tidak usah berangkat lagi, nanti bisa berwirausaha di
kampung Bapak, Ibu sekalian," imbuhnya.
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Summary Unimus ini sendiri lahir pada tanggal 4 agustus 1999. Rektor Unimus, Prof Dr Masrukhi MPd
didampingi Ketua Panitia Milad Unimus Muhammad Yusuf PhD berharap dalam usainya ke
23 tahun ini, Unimus semakin memantapkan diri an excellent univercity dengan akreditasi
unggul. Unimus ini akan terus melahirkan lulusan-lulusan yang mempunyai kompetensi
keilmuan yang bagus. Dalam milad Unimus ke 23 ini mengusung tema bersinergi
membangun peradaban.

Memasuki usia ke 23 tahun, Universitas Muhammadiyah Semarang tampil dengan kampus terpadu
dengan akreditasi unggul.Unimus ini sendiri lahir pada tanggal 4 agustus 1999.Rangkaian acara sudah
dimulai beberapa pekan lalu hingga Oktober. Sedang puncak acara Milad dibarengkan dengan HUT
RI.Rektor Unimus, Prof Dr Masrukhi MPd didampingi Ketua Panitia Milad Unimus Muhammad Yusuf PhD
berharap dalam usainya ke 23 tahun ini, Unimus semakin memantapkan diri an excellent univercity
dengan akreditasi unggul."Sehingga masyarakat akan percaya dan yakin dengan keberadaan universitas
ini," ucapnya.Unimus ini akan terus melahirkan lulusan-lulusan yang mempunyai kompetensi keilmuan
yang bagus"Tapi juga memiliki spirit keagamaan yang bagus sehat jasmani dan rohani,"
terangnya.Dikatakannya, Milad itu berasal dari kata walada yang berarti hari lahir. Dalam milad Unimus
ke 23 ini mengusung tema bersinergi membangun peradaban."Ini dimaksudkan Ini membangun spirit,
bagaimana unimus ini berkontribusi kehidupan berbangsa dan bernegara," tegasnya.Unimus bagian dari
167 Perguruan Tinggi di Indonesia merupakan bagian dari bangsa Indonesia."Animo, kepercayaan
masyarakat untuk kuliah di Unimus ini alhamdulillah semakin meningkat," ujarnya.Tahun 2022 ini target
mahasiswa baru 3000 mahasiswa, namun, yang diperoleh 3518 mahasiswa."Tahun 2023 ini target 4000.
kita masih membuka pendaftaran sampai bulan September. Masih ada waktu 3 bulan,"
ungkapnya.Menurutnya, usia 23 merupakan umur yang masih muda dibanding dengan Perguruan tInggi
swasta di jawa tengah."Diusia ini kita ada 8 fakultas, fakultas kedokteran, fakultas kedokteran gigi,
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fakultas ilmu keperawatan dan kesehatan, fakultas kesehatan masyarakat, fakultas ekonomi, fakultas
teknikteknik, fakultas MIPA dan fakultas bahasa dan budaya asing," paparnya.Saat ini, proses
pembangunan rumah sakit masih terus berjalan dan di jadwalkan februari 2023 selesai."RS tipe B bagi
fakultas kedokteran. Sehingga kita nanti punya dua RS. RS gigi mulut pendidikan yang letaknya kampus
dua. RS umum Unimus yang akan menyatu dengan kampus," kata dia.Dengan penataan kampus dengan
sarana dan prasarana, ini akan menambah kondusif untuk pembelajaran mahasiswa di kampus
ini.Sementara di tengah kampus Unimus ada Masjid besar At Taqwa Muhammadiyah Jawa Tengah yang
bisa digunakan untuk keagamaan."Kita ada peresmian rusunawa hibah dari kementerian PUPR.
Kemudian peresmian Gedung BLK hibah dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian Gedung FT
kemudian gedung B rumah sakit. Kita atur peletakan batu pertama, langsung dimulai pembangunan,"
bebernya.Termasuk pembangunan gedung kuliah bersama III, yaitu untuk fakultas kedokteran gigi dan
fakultas kesehatan masyarakat dan pasca sarjana."Kita sedang mengurus pembukaan 11 program studi
baru. Yang sudah turun SK nya yakni rekayasa sipil dan agribisnis," ucapnya.Sembari menunggu berproses
di kementerian pendidikan dan kebudayaan, pihaknya sudah membuka pendaftaran baru."Maka kita
terus berbenah, pada milad ini akan ada 4 kegiatan besar : Kegiatan akademik, seminar nasional
internasional, ada kegiatan seni atau konser dan ada kegiatan olahraga dan dan kegiatan olah hari,
pengajian , keagamaan," jelasnya."Orang hidup kan 4 aspek tersebut," sambungnya.Ia menuturkan
kampus terpadu ini sudah terwujud, dan untuk tanah kampus ini memiliki posisi 18,2 hektare."Kita
memang arahnya pembangunan kampus small beautifull kampus. Kita mengatakan kampus edu wisata,
mensinergikan antar kegiatan akademik dengan kegiatan rekreasi. Tapi rekreasi yang mengandung
edukasi," pungkasnya.
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Summary Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Afriansyah Noor, memberikan apresiasi
terjadi kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2022-2024, antara PT. Krakatau
Daya Listrik dengan Serikat Karyawan Krakatau Daya Listrik.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Afriansyah Noor, memberikan apresiasi terjadi
kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2022-2024, antara PT. Krakatau Daya Listrik dengan
Serikat Karyawan Krakatau Daya Listrik. Kesepakatan PKB ini diharapkan menjadi wujud nyata sebuah
komitmen bersama antara para pihak dalam mewujudkan PKB yang berkualitas sebagai pedoman
bersama bagi keluarga besar PT. Krakatau Daya Listrik. "Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya
atas PKB yang telah disepakati sekaligus dilakukannya kegiatan sosialisasi PKB ini," kata Afriansyah dalam
kunjungan kerja sekaligus sosialisasi PKB yang telah disepakati PT. Krakatau Daya Listrik dengan Serikat
Karyawan Krakatau Daya Listrik, di Kota Cilegon, Banten, Selasa (9/8/2022). Afriansyah Noor mengatakan
dengan capaian saat ini, dapat semakin memperkuat hubungan kemitraan yang baik antara Serikat
Karyawan dengan Perusahaan, untuk terus saling bahu-membahu menggerakkan roda usaha dengan
baik. Ia menilai kemajuan perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pengelolaan manajemen yang
baik, namun juga sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dan kontribusi pekerja/buruh untuk mewujudkan
kemajuan perusahaan. "Untuk mewujudkannya sudah tentu harus ada sarana-sarana pendukung untuk
membangun kemitraan yang kuat, salah satunya adalah melalui PKB," katanya. Wamenaker
mengingatkan kesepakatan dalam PKB hakikatnya adalah kesepakatan kedua belah pihak yang
merupakan Undang-Undang bagi para pihak yang membuat. Karenanya, komitmen dan persepsi yang
sama, saling empati dan saling percaya menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi PKB.
Berdasarkan ketentuan Pasal 126 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan telah mengamanatkan bahwa "pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh wajib
memberitahukan isi perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja/buruh".
Selanjutnya pada Ayat (3) diatur bahwa "Pengusaha harus mencetak dan membagikan naskah perjanjian
kerja bersama kepada setiap pekerja/ buruh atas biaya perusahaan". "Dengan kegiatan sosialisasi PKB ini
maka PT. Krakatau Daya Listrik dan Serikat Karyawan Krakatau Daya Listrik sejatinya telah menjalankan
amanat Undang-Undang, sehingga diharapkan tidak ada lagi perbedaan persepsi yang berujung pada
perselisihan," tutur Afriansyah Noor.
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Summary Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bercengkerama dengan lima Srikandi di Kabinet
Indonesia Maju, seusai sidang kabinet paripurna membahas Nota Keuangan dan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 di Istana Negara, Jakarta, kemarin
(8/8/2022). Dalam foto pertama yang diunggah akun Instgram resmi Kementerian
Pertahanan, Selasa (9/8/2022), Prabowo tampak berpose di tengah menteri-menteri
perempuan Jokowi itu. Dari kiri atau di samping kanan Prabowo ada Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menter Tenaga Kerja Ida Fauziah dan Menteri Luar
Negeri Retno Marsudi. Di foto kedua, para Srikandi ini berpindah posisi.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bercengkerama dengan lima Srikandi di Kabinet Indonesia Maju,
seusai sidang kabinet paripurna membahas Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (RAPBN) 2023 di Istana Negara, Jakarta, kemarin (8/8/2022).Dalam foto pertama yang
diunggah akun Instgram resmi Kementerian Pertahanan, Selasa (9/8/2022), Prabowo tampak berpose di
tengah menteri-menteri perempuan Jokowi ituDari kiri atau di samping kanan Prabowo ada Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menter Tenaga Kerja Ida Fauziah dan Menteri Luar
Negeri Retno Marsudi. Sementara di samping kiri Menhan berdiri Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.Di foto kedua, para Srikandi ini berpindah posisi. Prabowo
masih ditengah diapit Menkeu Sri Mulyani dan Menteri LHK Siti Nubaya Bakar. Mensos Risma dan Menlu
Retno di samping Menkeu dan Menaker di sisi Meteri Siti Nurbaya.Sejak diunggah Selasa, sekitar pukul
12 siang WIB hingga 16.00 sore ini telah disukai lebih dari 1.200 orang penghuni jagad maya dan
komentar positif menyertai postingan itu. "Arjuna di antara Srikandi," tulis pemilik akun
@cahayawindu."Wuih, Bapak Prabowo Subianto di dikerumuni oleh Emak emak di istana negara. "
keknya kode keras nich jadi Suksesor," tulis pemilik akun @mountiiee.Kemarin, Presiden Joko Widodo
menggelar Sidang Kabinet Paripurna untuk membahas nota keuangan dan RAPBN 2023 yang akan
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diserahkan ke parlemen pada 16 Agustus mendatang. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, RAPBN
2023 harus didesain untuk bisa menjaga fleksibilitas, kredibel, dan berkelanjutan."APBN 2023 harus
didesain untuk bisa mampu tetap menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak yang terjadi ini, kita
sering menyebutnya sebagai shock absorber. Namun di sisi lain, Bapak Presiden juga meminta agar APBN
tetap dijaga supaya tetap kredibel dan sustainable atau sehat," ujarnya Menkeu Sri Mulyani, kemarin.
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Summary Kemnaker PKB Wujudkan Hubungan Kemitraan Karyawan dengan Perusahaan (Kemnaker).
Kesepakatan dalam PKB hakikatnya ialah kesepakatan kedua belah pihak yang merupakan
Undang-Undang bagi para pihak yang membuat. Acara peluncuran di Jepang dihadirkan oleh
band NOAH yang didaulat menjadi brand ambassador guna mengkampanyekan kepeduliaan
kesehatan dengan memilih air mineral berkualitas. Standup comedy ialah seni yang
memberikan ruang untuk menceritakan dan mengekspresikan emosi dan emosi pelakonnya
dengan bebas.

Kesepakatan dalam PKB hakikatnya ialah kesepakatan kedua belah pihak yang merupakan UndangUndang bagi para pihak yang membuat.Oki Hajiansyah Wahab Rabu, 10 Agustus 2022 | 00:01
WIBKemnaker PKB Wujudkan Hubungan Kemitraan Karyawan dengan Perusahaan (Kemnaker)Dalam
rangka menyambut HUT ke-77 Republik Indonesia, perusahaan teknologi itu menghadirkan Festival Pilih
Lokal 17.8, sebagai bagian dari Kampanye Shopee Pilih Lokal.Konsep socioentrepreneur sangat relevan
diterapkan dimana ketika seseorang mendirikan upaya tak sekadar untuk memperkaya diri melainkan
menyejahterakan sekitarnya.Platform Alef telah terbukti sebagai salah satu media luar biasa yang dapat
mendukung madrasah Indonesia saat mereka beralih ke metode pengajaran dan pembelajaran
modernGenerasi Z dan generasi milenial ialah 55 persen dari total populasi Indonesia, jadi penguasaan
ini ialah bonus demografi IndonesiaAcara peluncuran di Jepang dihadirkan oleh band NOAH yang didaulat
menjadi brand ambassador guna mengkampanyekan kepeduliaan kesehatan dengan memilih air mineral
berkualitasStandup comedy ialah seni yang memberikan ruang untuk menceritakan dan
mengekspresikan emosi dan emosi pelakonnya dengan bebas.DISART Festival akan memamerkan karya
dari anak-anak difabel mulai dari makanan, lukisan, scarf, dan tas.Kerja sama Kota Petaling Jaya dengan
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Kota Bandung menurutnya telah terjalin sejak 2015. Beberapa kolaborasi yang telah terjalin sejak 2015,
antara lain di bidang seni budaya, pendidikan, perdagangan, dan teknologi.Pemerintah dapat
meningkatkan kemampuan digital pelaku UMKM dengan menciptakan lingkungan ekosistem digital yang
kondusif termasuk infrastruktur, internet dan perangkat yang terjangkau.Presiden Joko Widodo meminta
seluruh Kementerian dan Lembaga meningkatkan belanja pemerintah terutama yang terkait
mengandung Tingkat Kandungan Dalam Negeri atau TKDN yang tinggi.Pameran tersebut diselenggarakan
oleh Perkumpulan Filatelis Indonesia (PFI) dan diikuti oleh 61 negara untuk memperebutkan
penghargaan atas koleksi prangko dan barang filateli lainnya.Sejarah & Budaya | 08:02 WIBIndonesia
dikatakan Sandiaga sedang menjadi spotlight. ekonomi kreatif bumi menyusul akan digelarnya World
Conference on Creative Economy (WCCE) 2022 di Bali bulan Oktober mendatangUIN Ar-Raniry Banda
Aceh kini mempunyai dua jurnal dunia bereputasi, merupakan Jurnal Samarah dan Jurnal Ilmiah Islam
Futura. Selain itu, ada 27 jurnal lain yang terakreditasi nasional.Sebanyak 126 penyandang disabilitas dari
Jakarta dan Bandung dilatih untuk dapat menghasilkan macam - macam produk di bidang kuliner, tata
rias, melukis, membatik dan membikin kreamik.Pada Juni 2022, KemenKopUKM mencatat sudah ada
sebanyak 19,5 juta pelaku UMKM atau sebesar 30,4 persen dari total UMKM telah masuk pada platform
e-commerce.
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Summary Sedangkan Ombudsman Republik Indonesia mengungkapkan masalah yang ada pada
penyaluran BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp1 juta tahun ini. BLT subsidi
gaji Rp1 juta tak kunjung dicairkan. Menurut Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi,
saat ini penyaluran BLT subsidi gaji atau BSU masih dimatangkan, bagi dari segi data
penerima hingga proses penyalurannya. Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng
mengungkapkan soal biang kerok pada BLT subsidi gaji.

BLT subsidi gaji Rp1 juta tak kunjung dicairkan. Padahal bantuan tersebut sangat dinantikan para
pekerja.Menurut Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi, saat ini penyaluran BLT subsidi gaji atau
BSU masih dimatangkan, bagi dari segi data penerima hingga proses penyalurannya."Kalau sudah siap
semua, kita segera salurkan. Kalau sudah selesai regulasi dan data calon penerima maka langsung
disalurkan," kata Anwar.Sedangkan Ombudsman Republik Indonesia mengungkapkan masalah yang ada
pada penyaluran BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp1 juta tahun ini. Anggota
Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng mengungkapkan soal biang kerok pada BLT subsidi gaji.Dia
menyebut masalahnya ada pada proses validasi data pekerja penerima manfaat BLT subsidi gaji atau
BSU."Kami melihat ada masalah pada proses validasi data penerima BSU. Perlu di crosscheck. Kami
berharap Kemnaker melakukan verifikasi data calon penerima BSU sehingga dapat menyajikan data yang
valid serta meminimalisir gagal bayar," ujar Robert.Adapun saat ini Kemnaker tengah menyiapkan
beberapa hal antara lain merampungkan regulasi teknis BSU, mengajukan dan merevisi anggaran
bersama Kemenkeu.
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Neutral

Summary Serikat pekerja harus mengutamakan prinsip hubungan industrial Pancasila ketika
membantu anggotanya menghadapi masalah ketenagakerjaan di perusahaan.

Serikat pekerja harus mengutamakan prinsip hubungan industrial Pancasila ketika membantu
anggotanya menghadapi masalah 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 Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor saat membuka Musyawarah Nasional
(Munas) VIII SP BPJS Ketenagakerjaan, bertajuk Aksi-Kolaborasi-Eksistensi di Tangerang, seperti dalam
keterangan, Selasa (9/8/2022).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," ujar Sekjen Partai Bulan
Bintang itu.Menurut Afriansyah Noor, ada 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," jelasnya.
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Neutral

Summary Apakah BSU 2022 cair di bulan Agustus 2022? Simak penjelasaan terbaru Kemnaker dan BPJS
Ketenagakerjaan terkait penyaluran BLT subsidi gaji berikut ini. Memasuki bulan Agustus
2022, masyarakat khususnya pekerja mempertanyakan BSU 2022 dari Kemnaker atau BLT
subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan cair atau tidak. Maka dari itu, artikel kali ini akan mengulas
penjelasan Kemnaker terkait BSU 2022 dan cara cek BLT subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan
di bulan Agustus 2022.

Apakah BSU 2022 cair di bulan Agustus 2022? Simak penjelasaan terbaru Kemnaker dan BPJS
Ketenagakerjaan terkait penyaluran BLT subsidi gaji berikut ini.Memasuki bulan Agustus 2022,
masyarakat khususnya pekerja mempertanyakan BSU 2022 dari Kemnaker atau BLT subsidi gaji BPJS
Ketenagakerjaan cair atau tidak.Maka dari itu, artikel kali ini akan mengulas penjelasan Kemnaker terkait
BSU 2022 dan cara cek BLT subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan di bulan Agustus 2022.Seperti diketahui,
Kemnaker di bulan April lalu sudah mengumumkan kelanjutan BSU 2022.Dalam program BSU 2022,
Kemnaker menargetkan pekerja yang bisa menerima BLT subsidi gaji adalah mereka yang bergaji di
bawah Rp3 juta per bulan dan aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.Akan tetapi, setelah empat
bulan berlalu BSU 2022 belum juga disalurkan Kemnaker.Berhubung penyaluran BSU 2022 sudah
tertunda, apakah BLT subsidi haji BPJS Ketenagakerjaan akan cair di Agustus 2022 ini?
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Positive

Summary Apalagi, ada keterbatasan waktu karena berkejaran dengan isu-isu lain," kata Moeldoko, saat
memimpin Rapat Tingkat Menteri pengesahan dan penyusunan kerja gugus tugas
percepatan RUU PPRT, dikutip dari siaran pers KSP, pada Rabu (10/8/2022). Kantor Staf
Presiden mengesahkan pembentukan Gugus Tugas (Gugas) Percepatan Rancangan UndangUndang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Kantor Staf Presiden mengesahkan pembentukan Gugus Tugas (Gugas) Percepatan Rancangan UndangUndang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Pengesahan ini ditandai dengan keluarnya
Surat Keputusan Kepala Staf Kepresidenan RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Gugus Tugas Percepatan
Pembentukan Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.Kepala Staf Kepresidenan
Moeldoko mengatakan, pembentukan gugus tugas untuk memperkuat konsolidasi dan sinkronisasi
agenda. Sehingga pengelolaan isu PPRT tidak terjebak pada sektoralisme/ego sektoral. Selain itu, ia juga
mendorong pembahasan RUU PPRT di DPR yang mandek selama hampir dua dekade."Sudah waktunya
bagi kita untuk menunjukkan keberpihakan dan perhatian agar isu ini dapat segera dikelola dengan baik.
Apalagi, ada keterbatasan waktu karena berkejaran dengan isu-isu lain," kata Moeldoko, saat memimpin
Rapat Tingkat Menteri pengesahan dan penyusunan kerja gugus tugas percepatan RUU PPRT, dikutip dari
siaran pers KSP, pada Rabu (10/8/2022).Rapat Tingkat Menteri pengesahan dan penyusunan kerja gugus
tugas percepatan RUU PPRT dihadiri Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Menko PMK Muhadjir Effendy,
WamenkumHAM Eddy O.S Hiariej, dan perwakilan dari Kemensos, Kementerian PPPA, Polri, dan
Kejaksaan Agung.Pada kesempatan itu, Moeldoko menyebut, dinamika RUU PPRT kembali meningkat
pada beberapa bulan terakhir. Hal itu ditunjukkan dengan semakin gencarnya gerakan masyarakat sipil
yang menuntut percepatan pembahasan dan pengesahan RUU PPRT, dan kembali masuknya RUU PPRT
ke dalam Prolegnas Prioritas 2022."Ini membuka peluang untuk mendorong Bamus mengagendakan RUU
PPRT di sidang paripurna untuk kemudian disahkan menjadi inisiatif DPR," jelasnya.Ia juga menekankan
pentingnya percepatan pembahasan dan pengesahan RUU PPRT, sebagai payung hukum untuk
melindungi pekerja rumah tangga. Terlebih, jumlah PRT di Indonesia mencapai 4,2 juta orang. Dimana,
mereka rentan mengalami kekerasan fisik dan psikis, bahkan kekerasan seksual dan ekonomi."Selain
memberikan perlindungan kepada PRT, UU ini (PPRT) juga memberikan jaminan hak dan kewajiban pihak
terkait, yakni pemberi kerja dan penyalur atau agen. Pemberi kerja perlu mendapatkan jaminan
keamanan dan keselamatan dengan kehadiran PRT, dan penyalur perlu melakukan rekruitmen
penempatan secara profesional dan akuntabel," ujar Moeldoko.Sebagai informasi, gugus tugas
percepatan RUU PPRT beranggotakan delapan kementerian/lembaga terkait. Di antaranya Kantor Staf
Presiden, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Sosial,
Polri, dan Kejaksaan Agung.
172

Title

KSP Sahkan Pembentukan Gugus Tugas Percepatan RUU
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Author

Agus Raharjo

Media

Republika

Reporter

Date

10 August 2022

Tone

Link

http://www.republika.co.id/berita/rgdhnm436/ksp-sahkan-pembentukan-gugus-tugaspercepatan-ruu-perlindungan-pekerja-rumah-tangga

Positive

Summary Apalagi, ada keterbatasan waktu karena berkejaran dengan isu-isu lain," kata Moeldoko, saat
memimpin Rapat Tingkat Menteri pengesahan dan penyusunan kerja gugus tugas
percepatan RUU PPRT, dikutip dari siaran pers KSP, pada Rabu (10/8/2022). Kantor Staf
Presiden mengesahkan pembentukan Gugus Tugas (Gugas) Percepatan Rancangan UndangUndang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Pengesahan ini ditandai dengan
keluarnya Surat Keputusan Kepala Staf Kepresidenan RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Gugus
Tugas Percepatan Pembentukan Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Rumah
Tangga. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pembentukan gugus tugas untuk
memperkuat konsolidasi dan sinkronisasi agenda.

Kantor Staf Presiden mengesahkan pembentukan Gugus Tugas (Gugas) Percepatan Rancangan UndangUndang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Pengesahan ini ditandai dengan keluarnya
Surat Keputusan Kepala Staf Kepresidenan RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Gugus Tugas Percepatan
Pembentukan Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.Kepala Staf Kepresidenan
Moeldoko mengatakan, pembentukan gugus tugas untuk memperkuat konsolidasi dan sinkronisasi
agenda. Sehingga pengelolaan isu PPRT tidak terjebak pada sektoralisme/ego sektoral. Selain itu, ia juga
mendorong pembahasan RUU PPRT di DPR yang mandek selama hampir dua dekade.- Pembunuhan
Brigadir J, Ahmad Ali: Pasti Ada Motifnya, Tidak Mungkin Tidak Ada- Pencapresan Airlangga Dinilai
Menunjukkan Harga Diri Partai Politik di KIB- Polri Klaim Motif Pembunuhan Brigadir J Masih Didalami ke
Istri Irjen Sambo"Sudah waktunya bagi kita untuk menunjukkan keberpihakan dan perhatian agar isu ini
dapat segera dikelola dengan baik. Apalagi, ada keterbatasan waktu karena berkejaran dengan isu-isu
lain," kata Moeldoko, saat memimpin Rapat Tingkat Menteri pengesahan dan penyusunan kerja gugus
tugas percepatan RUU PPRT, dikutip dari siaran pers KSP, pada Rabu (10/8/2022).Rapat Tingkat Menteri
pengesahan dan penyusunan kerja gugus tugas percepatan RUU PPRT dihadiri Menteri Tenaga Kerja Ida
Fauziyah, Menko PMK Muhadjir Effendy, WamenkumHAM Eddy O.S Hiariej, dan perwakilan dari
Kemensos, Kementerian PPPA, Polri, dan Kejaksaan Agung.Pada kesempatan itu, Moeldoko menyebut,
dinamika RUU PPRT kembali meningkat pada beberapa bulan terakhir. Hal itu ditunjukkan dengan
semakin gencarnya gerakan masyarakat sipil yang menuntut percepatan pembahasan dan pengesahan
RUU PPRT, dan kembali masuknya RUU PPRT ke dalam Prolegnas Prioritas 2022."Ini membuka peluang
untuk mendorong Bamus mengagendakan RUU PPRT di sidang paripurna untuk kemudian disahkan
menjadi inisiatif DPR," jelasnya.Ia juga menekankan pentingnya percepatan pembahasan dan
pengesahan RUU PPRT, sebagai payung hukum untuk melindungi pekerja rumah tangga. Terlebih, jumlah
PRT di Indonesia mencapai 4,2 juta orang. Dimana, mereka rentan mengalami kekerasan fisik dan psikis,
bahkan kekerasan seksual dan ekonomi."Selain memberikan perlindungan kepada PRT, UU ini (PPRT)
juga memberikan jaminan hak dan kewajiban pihak terkait, yakni pemberi kerja dan penyalur atau agen.
Pemberi kerja perlu mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan dengan kehadiran PRT, dan
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penyalur perlu melakukan rekruitmen penempatan secara profesional dan akuntabel," ujar
Moeldoko.Sebagai informasi, gugus tugas percepatan RUU PPRT beranggotakan delapan
kementerian/lembaga terkait. Di antaranya Kantor Staf Presiden, Menko Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Sosial, Polri, dan Kejaksaan Agung.Dalam menjalankan
tugasnya, gugus tugas akan fokus pada strategi politik, pengembangan substansi, serta pengelolaan
diseminasi komunikasi publik dan diseminasi informasi, dengan kerangka waktu kerja hingga 31
Desember 2022."Saya minta gugus tugas segera bekerja, untuk pemutakhiran dan pembahasan draf,
penyusunan strategi komunikasi publik dan polisi, pengawalan pembahasan di DPR, dan menyusun
kerangka waktu kerja bersama," ujar Moeldoko.
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Positive

Summary Apalagi, ada keterbatasan waktu karena berkejaran dengan isu-isu lain," kata Moeldoko, saat
memimpin Rapat Tingkat Menteri pengesahan dan penyusunan kerja gugus tugas
percepatan RUU PPRT, dikutip dari siaran pers KSP, pada Rabu (10/8/2022). RUU PPRT
diklaim memberi perlindungan PRT, jaminan hak dan kewajiban pihak terkait. JAKARTAKantor Staf Presiden mengesahkan pembentukan Gugus Tugas (Gugas) Percepatan
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Pengesahan
ini ditandai dengan keluarnya Surat Keputusan Kepala Staf Kepresidenan RI Nomor 7 Tahun
2022 tentang Gugus Tugas Percepatan Pembentukan Undang-Undang Tentang Perlindungan
Pekerja Rumah Tangga.

RUU PPRT diklaim memberi perlindungan PRT, jaminan hak dan kewajiban pihak terkait.JAKARTA - Kantor
Staf Presiden mengesahkan pembentukan Gugus Tugas (Gugas) Percepatan Rancangan Undang-Undang
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Pengesahan ini ditandai dengan keluarnya Surat
Keputusan Kepala Staf Kepresidenan RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Gugus Tugas Percepatan
Pembentukan Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.Kepala Staf Kepresidenan
Moeldoko mengatakan, pembentukan gugus tugas untuk memperkuat konsolidasi dan sinkronisasi
agenda. Sehingga pengelolaan isu PPRT tidak terjebak pada sektoralisme/ego sektoral. Selain itu, ia juga
mendorong pembahasan RUU PPRT di DPR yang mandek selama hampir dua dekade."Sudah waktunya
bagi kita untuk menunjukkan keberpihakan dan perhatian agar isu ini dapat segera dikelola dengan baik.
Apalagi, ada keterbatasan waktu karena berkejaran dengan isu-isu lain," kata Moeldoko, saat memimpin
Rapat Tingkat Menteri pengesahan dan penyusunan kerja gugus tugas percepatan RUU PPRT, dikutip dari
siaran pers KSP, pada Rabu (10/8/2022).Rapat Tingkat Menteri pengesahan dan penyusunan kerja gugus
tugas percepatan RUU PPRT dihadiri Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Menko PMK Muhadjir Effendy,
WamenkumHAM Eddy O.S Hiariej, dan perwakilan dari Kemensos, Kementerian PPPA, Polri, dan
Kejaksaan Agung.Pada kesempatan itu, Moeldoko menyebut, dinamika RUU PPRT kembali meningkat
pada beberapa bulan terakhir. Hal itu ditunjukkan dengan semakin gencarnya gerakan masyarakat sipil
yang menuntut percepatan pembahasan dan pengesahan RUU PPRT, dan kembali masuknya RUU PPRT
ke dalam Prolegnas Prioritas 2022."Ini membuka peluang untuk mendorong Bamus mengagendakan RUU
PPRT di sidang paripurna untuk kemudian disahkan menjadi inisiatif DPR," jelasnya.Ia juga menekankan
pentingnya percepatan pembahasan dan pengesahan RUU PPRT, sebagai payung hukum untuk
melindungi pekerja rumah tangga. Terlebih, jumlah PRT di Indonesia mencapai 4,2 juta orang. Dimana,
mereka rentan mengalami kekerasan fisik dan psikis, bahkan kekerasan seksual dan ekonomi."Selain
memberikan perlindungan kepada PRT, UU ini (PPRT) juga memberikan jaminan hak dan kewajiban pihak
terkait, yakni pemberi kerja dan penyalur atau agen. Pemberi kerja perlu mendapatkan jaminan
keamanan dan keselamatan dengan kehadiran PRT, dan penyalur perlu melakukan rekruitmen
penempatan secara profesional dan akuntabel," ujar Moeldoko.Sebagai informasi, gugus tugas
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percepatan RUU PPRT beranggotakan delapan kementerian/lembaga terkait. Di antaranya Kantor Staf
Presiden, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Sosial,
Polri, dan Kejaksaan Agung.Dalam menjalankan tugasnya, gugus tugas akan fokus pada strategi politik,
pengembangan substansi, serta pengelolaan diseminasi komunikasi publik dan diseminasi informasi,
dengan kerangka waktu kerja hingga 31 Desember 2022."Saya minta gugus tugas segera bekerja, untuk
pemutakhiran dan pembahasan draf, penyusunan strategi komunikasi publik dan polisi, pengawalan
pembahasan di DPR, dan menyusun kerangka waktu kerja bersama," ujar Moeldoko.Sumber: Republika
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Positive

Summary Apalagi, ada keterbatasan waktu karena berkejaran dengan isu-isu lain," kata Moeldoko, saat
memimpin Rapat Tingkat Menteri pengesahan dan penyusunan kerja gugus tugas
percepatan RUU PPRT, dikutip dari siaran pers KSP, pada Rabu (10/8/2022). Kantor Staf
Presiden mengesahkan pembentukan Gugus Tugas (Gugas) Percepatan Rancangan UndangUndang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Pengesahan ini ditandai dengan
keluarnya Surat Keputusan Kepala Staf Kepresidenan RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Gugus
Tugas Percepatan Pembentukan Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Rumah
Tangga. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pembentukan gugus tugas untuk
memperkuat konsolidasi dan sinkronisasi agenda.

Kantor Staf Presiden mengesahkan pembentukan Gugus Tugas (Gugas) Percepatan Rancangan UndangUndang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Pengesahan ini ditandai dengan keluarnya
Surat Keputusan Kepala Staf Kepresidenan RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Gugus Tugas Percepatan
Pembentukan Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Kepala Staf Kepresidenan
Moeldoko mengatakan, pembentukan gugus tugas untuk memperkuat konsolidasi dan sinkronisasi
agenda. Sehingga pengelolaan isu PPRT tidak terjebak pada sektoralisme/ego sektoral. Selain itu, ia juga
mendorong pembahasan RUU PPRT di DPR yang mandek selama hampir dua dekade. "Sudah waktunya
bagi kita untuk menunjukkan keberpihakan dan perhatian agar isu ini dapat segera dikelola dengan baik.
Apalagi, ada keterbatasan waktu karena berkejaran dengan isu-isu lain," kata Moeldoko, saat memimpin
Rapat Tingkat Menteri pengesahan dan penyusunan kerja gugus tugas percepatan RUU PPRT, dikutip dari
siaran pers KSP, pada Rabu (10/8/2022). Rapat Tingkat Menteri pengesahan dan penyusunan kerja gugus
tugas percepatan RUU PPRT dihadiri Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Menko PMK Muhadjir Effendy,
WamenkumHAM Eddy O.S Hiariej, dan perwakilan dari Kemensos, Kementerian PPPA, Polri, dan
Kejaksaan Agung. Pada kesempatan itu, Moeldoko menyebut, dinamika RUU PPRT kembali meningkat
pada beberapa bulan terakhir. Hal itu ditunjukkan dengan semakin gencarnya gerakan masyarakat sipil
yang menuntut percepatan pembahasan dan pengesahan RUU PPRT, dan kembali masuknya RUU PPRT
ke dalam Prolegnas Prioritas 2022. "Ini membuka peluang untuk mendorong Bamus mengagendakan
RUU PPRT di sidang paripurna untuk kemudian disahkan menjadi inisiatif DPR," jelasnya. Ia juga
menekankan pentingnya percepatan pembahasan dan pengesahan RUU PPRT, sebagai payung hukum
untuk melindungi pekerja rumah tangga. Terlebih, jumlah PRT di Indonesia mencapai 4,2 juta orang.
Dimana, mereka rentan mengalami kekerasan fisik dan psikis, bahkan kekerasan seksual dan ekonomi.
"Selain memberikan perlindungan kepada PRT, UU ini (PPRT) juga memberikan jaminan hak dan
kewajiban pihak terkait, yakni pemberi kerja dan penyalur atau agen. Pemberi kerja perlu mendapatkan
jaminan keamanan dan keselamatan dengan kehadiran PRT, dan penyalur perlu melakukan rekruitmen
penempatan secara profesional dan akuntabel," ujar Moeldoko. Sebagai informasi, gugus tugas
percepatan RUU PPRT beranggotakan delapan kementerian/lembaga terkait. Di antaranya Kantor Staf
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Presiden, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Sosial,
Polri, dan Kejaksaan Agung. Dalam menjalankan tugasnya, gugus tugas akan fokus pada strategi politik,
pengembangan substansi, serta pengelolaan diseminasi komunikasi publik dan diseminasi informasi,
dengan kerangka waktu kerja hingga 31 Desember 2022. "Saya minta gugus tugas segera bekerja, untuk
pemutakhiran dan pembahasan draf, penyusunan strategi komunikasi publik dan polisi, pengawalan
pembahasan di DPR, dan menyusun kerangka waktu kerja bersama," ujar Moeldoko.
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Summary HALO JEPARA- Penjabat (Pj) Bupati Jepara, Edy Supriyanta menyatakan akan mendukung
Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Jepara, di Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari
Bangsri, 23-24 November 2022 mendatang. Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Jepara,
Edy Supriyanta, ketika menerima audiensi dari panitia KUPI Jepara, di Ruang Command
Center Kantor Bupati, baru-baru ini. Ikut mendampingi Pj Bupati, Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika (Diskominfo), Arif Darmawan; Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Jepara, Arwin Noor Isdiyanto; Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra),
Agus Bambang Lelono; serta Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Jepara, Nurudin
Amin selaku penasihat KUPI. Pj Bupati Jepara, Edy Supriyanta mengatakan, Pemerintah
Kabupaten Jepara siap mendukung penuh kegiatan KUPI.

HALO JEPARA - Penjabat (Pj) Bupati Jepara, Edy Supriyanta menyatakan akan mendukung Kongres Ulama
Perempuan Indonesia (KUPI) Jepara, di Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri, 23-24 November 2022
mendatang.Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Jepara, Edy Supriyanta, ketika menerima audiensi
dari panitia KUPI Jepara, di Ruang Command Center Kantor Bupati, baru-baru ini.Ikut mendampingi Pj
Bupati, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Arif Darmawan; Kepala Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jepara, Arwin Noor Isdiyanto; Kepala Bagian Kesejahteraan
Rakyat (Kesra), Agus Bambang Lelono; serta Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Jepara,
Nurudin Amin selaku penasihat KUPI.Pj Bupati Jepara, Edy Supriyanta mengatakan, Pemerintah
Kabupaten Jepara siap mendukung penuh kegiatan KUPI."Dari kami akan mengupayakan semaksimal
mungkin untuk membantu, dan akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait, karena tamu dan
pesertanya dari Nasional dan Internasional," kata dia, seperti dirilis jepara.go.id .Nurudin Amin selaku
penasihat KUPI, menjelaskan tujuan KUPI yaitu merumuskan sikap dan pandangan keagamaan
perempuan di Indonesia dalam merespon isu-isu dalam lingkungan publik.Pria yang akrab di sapa Gus
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Nung tersebut, mengungkapkan bahwa kegiatan KUPI nanti akan melibatkan sekitar 1.000 peserta, serta
mengundang beberapa pejabat Nasional seperti Menteri Agama, Menteri Perempuan dan
Pemberdayaan Anak, Menteri Luar Negeri, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Desa, Gubernur Jawa
Tengah Ganjar Pranowo, Anggota DPRD, DPR RI dan Syekh Muhammad At Thoyib dari Mesir, sebagai
pembicara utama dalam kegiatan tersebut."Kegiatan nanti akan dimeriahkan juga dengan kegiatan
pendukung seperti Donor darah, pameran UMKM, Pentas Seni, pelayanan Cek Kesehatan gratis,"
katanya.
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Summary Apalagi, ada keterbatasan waktu karena berkejaran dengan isu-isu lain," kata Moeldoko, saat
memimpin Rapat Tingkat Menteri pengesahan dan penyusunan kerja gugus tugas
percepatan RUU PPRT, dikutip dari siaran pers KSP, pada Rabu (10/8/2022). RUU PPRT
diklaim memberi perlindungan PRT, jaminan hak dan kewajiban pihak terkait.
Lintassulawesi.com, JAKARTA- Kantor Staf Presiden mengesahkan pembentukan Gugus
Tugas (Gugas) Percepatan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
(RUU PPRT). Pengesahan ini ditandai dengan keluarnya Surat Keputusan Kepala Staf
Kepresidenan RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Gugus Tugas Percepatan Pembentukan
Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

RUU PPRT diklaim memberi perlindungan PRT, jaminan hak dan kewajiban pihak
terkait.Lintassulawesi.com, JAKARTA - Kantor Staf Presiden mengesahkan pembentukan Gugus Tugas
(Gugas) Percepatan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
Pengesahan ini ditandai dengan keluarnya Surat Keputusan Kepala Staf Kepresidenan RI Nomor 7 Tahun
2022 tentang Gugus Tugas Percepatan Pembentukan Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja
Rumah Tangga.Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pembentukan gugus tugas untuk
memperkuat konsolidasi dan sinkronisasi agenda. Sehingga pengelolaan isu PPRT tidak terjebak pada
sektoralisme/ego sektoral. Selain itu, ia juga mendorong pembahasan RUU PPRT di DPR yang mandek
selama hampir dua dekade."Sudah waktunya bagi kita untuk menunjukkan keberpihakan dan perhatian
agar isu ini dapat segera dikelola dengan baik. Apalagi, ada keterbatasan waktu karena berkejaran
dengan isu-isu lain," kata Moeldoko, saat memimpin Rapat Tingkat Menteri pengesahan dan penyusunan
kerja gugus tugas percepatan RUU PPRT, dikutip dari siaran pers KSP, pada Rabu (10/8/2022).Rapat
Tingkat Menteri pengesahan dan penyusunan kerja gugus tugas percepatan RUU PPRT dihadiri Menteri
Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Menko PMK Muhadjir Effendy, WamenkumHAM Eddy O.S Hiariej, dan
perwakilan dari Kemensos, Kementerian PPPA, Polri, dan Kejaksaan Agung.Pada kesempatan itu,
Moeldoko menyebut, dinamika RUU PPRT kembali meningkat pada beberapa bulan terakhir. Hal itu
ditunjukkan dengan semakin gencarnya gerakan masyarakat sipil yang menuntut percepatan
pembahasan dan pengesahan RUU PPRT, dan kembali masuknya RUU PPRT ke dalam Prolegnas Prioritas
2022."Ini membuka peluang untuk mendorong Bamus mengagendakan RUU PPRT di sidang paripurna
untuk kemudian disahkan menjadi inisiatif DPR," jelasnya.Ia juga menekankan pentingnya percepatan
pembahasan dan pengesahan RUU PPRT, sebagai payung hukum untuk melindungi pekerja rumah
tangga. Terlebih, jumlah PRT di Indonesia mencapai 4,2 juta orang. Dimana, mereka rentan mengalami
kekerasan fisik dan psikis, bahkan kekerasan seksual dan ekonomi."Selain memberikan perlindungan
kepada PRT, UU ini (PPRT) juga memberikan jaminan hak dan kewajiban pihak terkait, yakni pemberi
kerja dan penyalur atau agen. Pemberi kerja perlu mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan
dengan kehadiran PRT, dan penyalur perlu melakukan rekruitmen penempatan secara profesional dan
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akuntabel," ujar Moeldoko.Sebagai informasi, gugus tugas percepatan RUU PPRT beranggotakan delapan
kementerian/lembaga terkait. Di antaranya Kantor Staf Presiden, Menko Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Sosial, Polri, dan Kejaksaan Agung.Dalam menjalankan
tugasnya, gugus tugas akan fokus pada strategi politik, pengembangan substansi, serta pengelolaan
diseminasi komunikasi publik dan diseminasi informasi, dengan kerangka waktu kerja hingga 31
Desember 2022."Saya minta gugus tugas segera bekerja, untuk pemutakhiran dan pembahasan draf,
penyusunan strategi komunikasi publik dan polisi, pengawalan pembahasan di DPR, dan menyusun
kerangka waktu kerja bersama," ujar Moeldoko.
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Summary Hilirisasi di sektor industri serta digitalisasi yang semakin terakselerasi akibat adanya
pandemi Covid-19 menjadi tantangan bagi pengembangan sumber daya manusia (SDM) di
dalam negeri. Tak hanya teknologi yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemajuan industri,
namun juga sumber daya manusia yang mumpuni. Lalu seperti apa sebenarnya kondisi
kualitas SDM di Indonesia saat ini? Dan apa langkah Pemerintah untuk mendorong kualitas
SDM Indonesia agar sesuai kebutuhan dunia kerja dan perkembangan digitalisasi?.

Hilirisasi di sektor industri serta digitalisasi yang semakin terakselerasi akibat adanya pandemi Covid-19
menjadi tantangan bagi pengembangan sumber daya manusia (SDM) di dalam negeri. Tak hanya
teknologi yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemajuan industri, namun juga sumber daya manusia
yang mumpuni.Lalu seperti apa sebenarnya kondisi kualitas SDM di Indonesia saat ini? Dan apa langkah
Pemerintah untuk mendorong kualitas SDM Indonesia agar sesuai kebutuhan dunia kerja dan
perkembangan digitalisasi?Simak selengkapnya dalam dialog bersama Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah dalam segmen khusus Economic Update, LIVE! di program Squawk Box. Saksikan hanya di
Economic Update, Rabu, 10 Agustus 2022 pukul 8.15 WIB.Jangan ketinggalan dan saksikan di
CNBCIndonesia. com dan CNBC Indonesia TV.[Gambas:Video CNBC]
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Summary Hilirisasi di sektor industri serta digitalisasi yang semakin terakselerasi akibat adanya
pandemi Covid-19 menjadi tantangan bagi pengembangan sumber daya manusia (SDM) di
dalam negeri. Tak hanya teknologi yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemajuan industri,
namun juga sumber daya manusia yang mumpuni. Lalu seperti apa sebenarnya kondisi
kualitas SDM di Indonesia saat ini? Dan apa langkah Pemerintah untuk mendorong kualitas
SDM Indonesia agar sesuai kebutuhan dunia kerja dan perkembangan digitalisasi?.

Hilirisasi di sektor industri serta digitalisasi yang semakin terakselerasi akibat adanya pandemi Covid-19
menjadi tantangan bagi pengembangan sumber daya manusia (SDM) di dalam negeri. Tak hanya
teknologi yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemajuan industri, namun juga sumber daya manusia
yang mumpuni.Lalu seperti apa sebenarnya kondisi kualitas SDM di Indonesia saat ini? Dan apa langkah
Pemerintah untuk mendorong kualitas SDM Indonesia agar sesuai kebutuhan dunia kerja dan
perkembangan digitalisasi?Simak selengkapnya dalam dialog bersama Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah dalam segmen khusus Economic Update, LIVE! di program Squawk Box. Saksikan hanya di
Economic Update, Rabu, 10 Agustus 2022 pukul 8.15 WIB.Jangan ketinggalan dan saksikan di
CNBCIndonesia. com dan CNBC Indonesia TV.
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Summary Ini Cara Cek Penerima BLT Subsidi Gaji. Bagi kamu yang ingin mengetahui apakah terdaftar
sebagai penerima BSU atau BLT subsidi gaji bisa melakukan pengecekan dengan cara berikut
ini:. Jika Kamu terdaftar sebagai penerima, maka akan mendapatkan centang hijau notifikasi
sebagai bukti kamu penerima BLT subsidi gaji. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah angkat
bicara mengenai program subsidi gaji yang sudah berlangsung dalam dua tahun terakhir,
atau selama pandemi Covid-19.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah angkat bicara mengenai program subsidi gaji yang sudah
berlangsung dalam dua tahun terakhir, atau selama pandemi Covid-19.Berbicara dalam Dialog Economic
Update CNBC Indonesia, Ida mengemukakan pemerintah telah merancang program bantuan subsidi gaji
untuk tahun 2022. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian kapan penyaluran subsidi gaji bisa
dicairkan."Ada program bantuan subsidi upah tahun 2020, 2021, dan kita akan lihat tahun 2022," kata
Ida, Rabu (10/8/2022).Ida mengemukakan program bantuan subsidi gaji merupakan kolaborasi bersama
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam rangka meningkatkan daya beli
masyarakat di kala situasi yang masih tidak menentu."Ini program kolaborasi bersama BPJS
Ketenagakerjaan untuk meningkatkan daya beli tenaga kerja," kata Ida.Berdasarkan informasi yang
dihimpun, pemerintah sampai saat ini memang masih menggodok aturan main terkait penyaluran
bantuan subsidi gaji. Kabar terkini, aturan tersebut masih digodok di Kementerian
Ketenagakerjaan.Pemerintah sendiri telah mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) pada tahun fiskal 2022 sebesar Rp 8,8 triliun yang dimasukkan dalam alokasi
anggaran Kementerian Ketenagakerjaan.Dana tersebut akan diberikan kepada 8,8 juta pekerja yang
merupakan peserta aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebesar Rp 1 juta.
Bantuan ini diberikan kepada pekerja yang berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan.Bagi kamu
yang ingin mengetahui apakah terdaftar sebagai penerima BSU atau BLT subsidi gaji bisa melakukan
pengecekan dengan cara berikut ini:1. Kunjungi laman bpjsketenagakerjaan.go.id2. Pilih menu "Cek
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Status Calon Penerima BSU" kemudian Anda akan masuk ke halaman cek penerima BSU.3. Masukkan
data sesuai kolom yang tersedia meliputi:NIK Nama lengkap Tanggal lahir4. Setelah mengisi data diri, klik
gapcha "i'm not a robot' kemudian klik lanjutkan5. Akan terlihat di akun tersebut jika Kamu penerima
bantuan subsidi gaji.Jika belum memiliki akun, maka Kamu wajib mendaftar dan melengkapi data diri
mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, dan nama ibu kandung.Anda bisa
melakukan aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirim ke nomor
handhphone.Setelah itu, bisa login ke akun tersebut, dan kembali melengkapi biodata diri seperti profil,
tentang Anda, status pernikahan, dan tipe lokasi.Langkah terakhir adalah cek pemberitahuan. Jika Kamu
terdaftar sebagai penerima, maka akan mendapatkan centang hijau notifikasi sebagai bukti kamu
penerima BLT subsidi gaji.Namun jika tidak terdaftar, akan muncul notifikasi tidak terdaftar. Apabila Anda
merasa memenuhi kriteria persyaratan dan tidak terdaftar, Anda bisa menghubungi 175 atau WhatsApp
ke nomor 62 813 800 70175.Adapun pencairan subsidi gaji Rp 1 juta disalurkan melalui rekening
Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara) yakni Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank
Tabungan Negara, dan Bank Mandiri.[Gambas:Video CNBC]Artikel Selanjutnya Jangan Sampai Salah! Ini
Cara Cek Penerima BLT Subsidi Gaji
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Summary Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) mengajak para koordinator dan penanggung
jawab Desa Migran Produktif ( Desmigratif ) untuk bersama-sama meningkatkan kualitas
pelayanan dan pelindungan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia ( CPMI ) dan PMI
purna, serta keluarganya untuk mewujudkan masyarakat desa produktif yang sejahtera
melalui empat pilar Desmigratif.

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) mengajak para koordinator dan penanggung jawab Desa
Migran Produktif ( Desmigratif ) untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan dan pelindungan
terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia ( CPMI ) dan PMI purna, serta keluarganya untuk mewujudkan
masyarakat desa produktif yang sejahtera melalui empat pilar Desmigratif. Empat pilar Desmigratif yang
dimaksud yaitu pusat layanan imigrasi, kegiatan usaha produktif untuk memberikan edukasi awal tata
kerja bekerja di luar negeri, community parenting untuk anak-anak pekerja migran, dan pembentukan
koperasi Desmigratif. "Bagaimana semuanya kita meningkatkan pelayanan dan melindungi PMI kita
mulai dari hilir ke hulu, mulai dari mau berangkat sampai dia pulang lagi ke kampung halaman dia
terlindungi. Baik terlindungi secara ekonomi, sosial, dan jiwanya. Semuanya kita lindungi, melindungi
secara utuh sebagai manusia," kata Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK), Suhartono. Suhartono menyampaikan hal tersebut
saat membuka Rapat Teknis Koordinator dan Penanggung Jawab Desmigratif pada Program Desmigratif
Tahun 2022 pada Senin (8/8/2022) malam di Jakarta.Rapat teknis yang diselenggarakan selama tiga hari,
Senin-Rabu (8-10/8/2022) ini diikuti oleh peserta sebanyak 118 orang yang terdiri atas 50 koordinator
Desmigartif dari Dinas Kabupaten, 50 orang penanggung jawab Desmigratif, dan 18 orang peserta pusat.
Ia mengatakan bahwa kolaborasi perlu dilakukan karena para koordinator dan penanggung jawab
Desmigratif merupakan pihak yang lebih mengetahui secara langsung terkait keadaan di lapangan, mulai
dari sebelum PMI berangkat ke luar negeri sampai kembali pulang ke kampung halamnnya. "Terus terang
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saja kami di pusat tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapak dan Ibu sekalian. Semuanya ada di tangan
Bapak dan Ibu karena tahu persis siapa yang berangkat, siapa yang pulang, siapa yang melalui calo. Jadi
inilah kenapa kami harus bekerja sama biar pekerjaan dilakukan dengan baik," ucapnya."Untuk itu, mari
kita membantu saudara-saudara kita, PMI kita untuk bisa bekerja lebih baik di luar negeri melalui jalur
prosedural. Syukur-syukur kalau sudah pulang juga tidak usah berangkat lagi, nanti bisa berwirausaha di
kampung Bapak, Ibu sekalian," imbuhnya.
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