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1. 15 July Indonesia 3
2022 Stop
Pengiriman
PMI Sektor
Domestik ke
Malaysia

Negative Radar
Sampit

Indonesia Stop Pengiriman PMI Sektor Domestik ke
Malaysia. Tak akan ada pengiriman pekerja migran t
Indonesia (PMI) sektor domestikke Malaysia dalam
waktu dekat Keputusan ini merupakan buntut dari
pelanggaran yang dilakukan Malaysia terhadap
kesepakatan penempatan dan perlindungan PMI sektor
domestik yang telah ditandatangani kedua negara. Pada
Pasal 3 dan appendix C jelas disebutkan, bahwa kedua
negara sepakat jika penempatan PMI sektor domestik
dari Indonesia ke Malaysia dilakukan melalui one
channel system atau sistem satu kanal. Pada April lalu,
Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah
menandatangani nota kesepahaman atau MoU tentang
penempatan dan pelindungan PMI Sektor Domestik atau
asisten rumah tangga di Malaysia.

2. 15 July Indonesia
2022 Hentikan
Kirim TKI
karena
Malaysia
Diduga
Melanggar
MoU

Negative Koran
Jakarta

Indonesia Hentikan Kirim TKI karena Malaysia Diduga
Melanggar Mou. JAKARTA- Pemerintah Indonesia, pada
Rabu (13/7), menghentikan sementara pengiriman
tenaga kerja ke Malaysia menyusul dugaan pelanggaran
yang dilakukan Malaysia atas nota kesepahaman dalam
rekrutmen tenaga kerja yang menempatkan buruh
migran pada risiko digunakan sebagai tenaga kerja
paksa. Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Hermono,
mengatakan penghentian itu diambil karena Malaysia
masih menggunakan Maid Online System (MOS) untuk
merekrut pekerja rumah tangga asal Indonesia.

3. 15 July Indonesia 9
2022 Setop
Pengiriman
Pekerja
Migran ke
Malaysia

Neutral

Indonesia Setop Pengiriman Pekerja Migran ke Malaysia.
JAKARTA-Indonesia berang. Tak akan ada pengiriman
pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke
Malaysia dalam waktu dekat. Keputusan ini merupakan
buntut dari pelanggaran yang dilakukan Malaysia
terhadap kesepakatan penempatan dan perlindungan
PMI sektor domestik yang telah ditandatangani kedua
negara.

4. 15 July Pengiriman 5
2022 PMI ke
Malaysia
Dihentikan

Negative Radar
. Pengiriman PMI keMalaysia Dihentikan. KUALA
Cirebon LUMPUR- Indonesia untuk sementara berhenti
memenuhi pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja
migran Indonesia (PMI) di semua sektor. "Benar dan
mulai berlaku pada hari ini kata Duta Besar RI untuk
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Radar
Bogor

2

Malaysia Hermono saat dikonfirmasi tentang kebijakan
baru tersebut di Kuala Lumpur, kemarin (13/7). Ia
menegaskan kebijakan untuk menghentikan pengiriman
PMI itu berlaku sampai ada komitmen dari Malaysia
untuk berhenti merekrut pekerja domestik melalui
Sistem Maid Online (SMO).
5. 15 July RI MINTA
14
2022 MALAYSIA
PATUHI
KOMITMEN

Positive

Bisnis
I MORATORIUM PENGIRIMAN TKI |. RI MINTA MALAYSIA
Indonesia PATUHI KOMITMEN. Bisnis, JAKARTA Indonesia meminta
Malaysia menjalankan komitmen yang telah tertuang
dalam nota kesepahaman tentangpenempatan dan
perlindungan pekerja migran Indonesia domestik, salah
satunya tentang pengupahan. Turki 730 47 874 1.108.
Saudi Arabia 7.018 1.926 747 2.060. Malaysia 79.659
14.742 563 1.200. Maladewa 292 73 449 483.
Penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia
mulai bangkit lagi setelah dua tahun pandemi Covid-19.

6. 15 July Dubes
5
2022 Hermono
Malaysia Tak
Hormati
Kesepakatan

Negative Rakyat Dubes Hermono: Malaysia Tak Hormati Kesepakatan.
Merdeka Dubes Hermono: Malaysia Tak Hormati Kesepakatan.
18529305474335Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
(kanan) bersama Menteri Sumber Daya Malaysia M
Saravanan Murugan menandatangani Nota
Kesepahaman mengatur mekanisme satu kanal untuk
semua proses penempatan, pemantauan, dan
kepulangan PMI di Malaysia, Jakarta, Jumat 1 April 2022.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (kanan) bersama
Menteri Sumber Daya Malaysia M Saravanan Murugan
menandatangani Nota Kesepahaman mengatur
mekanisme satu kanal untuk semua proses penempatan,
pemantauan, dan kepulangan PMI di Malaysia, Jakarta,
Jumat 1 April 2022.

7. 15 July Baru 4 Bulan 1
2022 Diteken,
Malaysia
Ingkari
Kesepakatan

Negative Jawa Pos . Baru 4 Bulan Diteken, Malaysia Ingkari Kesepakatan.
Baru 4 Bulan Diteken,Malaysia Ingkari Kesepakatan. Tak
akan ada pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI)
sektor domestik ke Malaysia dalam waktu dekat.
Keputusan tersebut merupakan buntut pelanggaran
yang dilakukan Malaysia terhadap kesepakatan
penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik
yang telah ditandatangani kedua negara.
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Title

Indonesia Stop Pengiriman PMI Sektor Domestik ke Malaysia

Media Radar Sampit

Reporter
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15 July 2022

Tone

Page

3

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0715/RADAR_SAMPIT1/Indonesia%20Stop%20Pengiriman%20PMI%20Sektor%20Domestik%20ke
%20Malaysia=1=3=1.jpg

Negative

Summa . Indonesia Stop Pengiriman PMI Sektor Domestik ke Malaysia. Tak akan ada pengiriman pekerja
ry
migran t Indonesia (PMI) sektor domestikke Malaysia dalam waktu dekat Keputusan ini
merupakan buntut dari pelanggaran yang dilakukan Malaysia terhadap kesepakatan
penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik yang telah ditandatangani kedua negara.
Pada Pasal 3 dan appendix C jelas disebutkan, bahwa kedua negara sepakat jika penempatan PMI
sektor domestik dari Indonesia ke Malaysia dilakukan melalui one channel system atau sistem
satu kanal. Pada April lalu, Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menandatangani nota
kesepahaman atau MoU tentang penempatan dan pelindungan PMI Sektor Domestik atau
asisten rumah tangga di Malaysia.

4

Title

Indonesia Hentikan Kirim TKI karena Malaysia Diduga Melanggar MoU

Media Koran Jakarta

Reporter

Date 15 July 2022

Tone

Page 12

PR Value

Link

Negative

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0715/KORAN_JAKARTA1/Indonesia%20Hentikan%20Kirim%20TKI%20karena%20Malaysia%20Didu
ga%20Melanggar%20MoU=1=12=1.jpg

Summ Indonesia Hentikan Kirim TKI karena Malaysia Diduga Melanggar Mou. JAKARTA- Pemerintah
ary
Indonesia, pada Rabu (13/7), menghentikan sementara pengiriman tenaga kerja ke Malaysia
menyusul dugaan pelanggaran yang dilakukan Malaysia atas nota kesepahaman dalam rekrutmen
tenaga kerja yang menempatkan buruh migran pada risiko digunakan sebagai tenaga kerja paksa.

5

Title

Indonesia Setop Pengiriman Pekerja Migran ke Malaysia

Media Radar Bogor

Reporter

Date

15 July 2022

Tone

Page

9

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0715/RADAR_BOGOR1/Indonesia%20Setop%20Pengiriman%20Pekerja%20Migran%20ke%20Mal
aysia=1=9=1.jpg

Neutral

Summa Indonesia Setop Pengiriman Pekerja Migran ke Malaysia. JAKARTA-Indonesia berang. Tak akan
ry
ada pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia dalam waktu dekat.
Keputusan ini merupakan buntut dari pelanggaran yang dilakukan Malaysia terhadap
kesepakatan penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik yang telah ditandatangani
kedua negara.

6

Title

Pengiriman PMI ke Malaysia Dihentikan

Media

Radar Cirebon

Reporter

Date

15 July 2022

Tone

Page

5

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0715/RADAR_CIREBON1/Pengiriman%20PMI%20ke%20Malaysia%20Dihentikan=1=5=1.jpg

Negative

Summary . Pengiriman PMI keMalaysia Dihentikan. KUALA LUMPUR- Indonesia untuk sementara
berhenti memenuhi pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja migran Indonesia (PMI) di
semua sektor. "Benar dan mulai berlaku pada hari ini kata Duta Besar RI untuk Malaysia
Hermono saat dikonfirmasi tentang kebijakan baru tersebut di Kuala Lumpur, kemarin (13/7).
Ia menegaskan kebijakan untuk menghentikan pengiriman PMI itu berlaku sampai ada
komitmen dari Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid Online
(SMO).

7

Title

RI MINTA MALAYSIA PATUHI KOMITMEN

Media

Bisnis Indonesia

Reporter

Date

15 July 2022

Tone

Page

14

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0715/BISNIS_INDONESIA1/RI%20MINTA%20MALAYSIA%20PATUHI%20KOMITMEN=1=14=1.jpg

Positive

Summary I MORATORIUM PENGIRIMAN TKI |. RI MINTA MALAYSIA PATUHI KOMITMEN. Bisnis, JAKARTA
Indonesia meminta Malaysia menjalankan komitmen yang telah tertuang dalam nota
kesepahaman tentangpenempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia domestik,
salah satunya tentang pengupahan. Turki 730 47 874 1.108. Saudi Arabia 7.018 1.926 747
2.060. Malaysia 79.659 14.742 563 1.200. Maladewa 292 73 449 483. Penempatan pekerja
migran Indonesia (PMI) di Malaysia mulai bangkit lagi setelah dua tahun pandemi Covid-19.

8

Title

Dubes Hermono Malaysia Tak Hormati Kesepakatan

Media Rakyat Merdeka

Reporter

Date

15 July 2022

Tone

Page

5

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0715/RAKYAT_MERDEKA1/Dubes%20Hermono%20Malaysia%20Tak%20Hormati%20Kesepakata
n=1=5=1.jpg

Negative

Summar Dubes Hermono: Malaysia Tak Hormati Kesepakatan. Dubes Hermono: Malaysia Tak Hormati
y
Kesepakatan. 18529305474335Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (kanan) bersama Menteri
Sumber Daya Malaysia M Saravanan Murugan menandatangani Nota Kesepahaman mengatur
mekanisme satu kanal untuk semua proses penempatan, pemantauan, dan kepulangan PMI di
Malaysia, Jakarta, Jumat 1 April 2022. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (kanan) bersama
Menteri Sumber Daya Malaysia M Saravanan Murugan menandatangani Nota Kesepahaman
mengatur mekanisme satu kanal untuk semua proses penempatan, pemantauan, dan
kepulangan PMI di Malaysia, Jakarta, Jumat 1 April 2022.

9

Title

Baru 4 Bulan Diteken, Malaysia Ingkari Kesepakatan

Media

Jawa Pos

Reporter

Date

15 July 2022

Tone

Page

1

PR Value

Link 1

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0715/JAWA_POS1/Baru%204%20Bulan%20Diteken,%20Malaysia%20Ingkari%20Kesepakatan=1=
1=1.jpg

Link 2

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0715/JAWA_POS1/Baru%204%20Bulan%20Diteken,%20Malaysia%20Ingkari%20Kesepakatan=2=
1=1.jpg

Negative

Summar . Baru 4 Bulan Diteken, Malaysia Ingkari Kesepakatan. Baru 4 Bulan Diteken,Malaysia Ingkari
y
Kesepakatan. Tak akan ada pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke
Malaysia dalam waktu dekat. Keputusan tersebut merupakan buntut pelanggaran yang
dilakukan Malaysia terhadap kesepakatan penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik
yang telah ditandatangani kedua negara.
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1. 14 July Malaysia Tak Negative Detik
2022
Hormati MoU
Tenaga Kerja,
Indonesia
Setop Kirim TKI

Indonesia membekukan sementara pengiriman tenaga
kerja ke Malaysia karena Kuala Lumpur "tidak
menghormati MoU" yang ditandatangani tiga bulan lalu,
menurut Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Hermono.
Hermono tidak merinci lebih lanjut namun menyebutkan
salah satu bukti pelanggaran adalah langkah Malaysia
yang masih menggunakan Maid Online, sistem yang
memungkinkan perekrutan pembantu rumah tangga,
tanpa langkah perlindungan yang jelas. Kepada BBC News
Indonesia, Hermono mengatakan pembekuan dimulai
Rabu (13/07) untuk "permintaan pekerja baru".
Permintaan untuk pembantu rumah tangga hanya 16,
sejak MoU ditandatangani namun belum ada yang tiba di
Malaysia.

2. 14 July Indonesia
Negative Antara
2022
hentikan
Kupang
sementara
pengiriman
PMI ke
Malaysia
menurut Dubes

Com dengan judul: Dubes: Indonesia hentikan sementara
pengiriman PMI ke Malaysia. Indonesia untuk sementara
berhenti memenuhi pesanan baru dari Malaysia untuk
pekerja migran Indonesia (PMI) di semua sektor, kata
Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono. Ia menegaskan
kebijakan untuk menghentikan pengiriman PMI itu
berlaku sampai ada komitmen dari Malaysia untuk
berhenti merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid
Online (SMO). Sebelumnya dilaporkan adanya aktivitas di
media sosial yang mengiklankan pekerja domestik asal
Indonesia oleh agen perekrutan lepas.

3. 14 July Kurniasih
Neutral
2022
Ingatkan
Pengelola
Kartu Prakerja
Selesaikan
Catatan yang
Diberikan KPK
dan BPK

Obsession Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Dr Kurniasih
News
Mufidayati mengingatkan agar pengelola kartu prakerja
menyelesaikan berbagai catatan yang diberikan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) untuk proses perbaikan sebelum memulai
program baru. "Sudah ada catatan dari KPK dan penilaian
dari BPK terkait dugaan pemborosan dan tidak tepat
sasaran bagi program Kartu Prakerja.

4. 14 July Indonesia
Negative Tinta Hijau
2022
Hentikan
Sementara
Pengiriman TKI

Malaysia selalu menjadi negara yang menjadi tujuan TKI
untuk bekerja ke luar negeri, selain memiliki budaya dan
bahasa yang tidka jauh berbeda dengan Indonesia, jarak
yang relatif dekat juga menjadi salah satu alasan Malaysia
selalu menjadi negara yang dituju para TKI. Namun
barubaru ini Indonesia membekukan sementara
13

ke Malaysia, Ini
Sebabnya

pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) atau pekerja
migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. Menurut Duta Besar
RI untuk Malaysia Hermono, kebijakan ini berlaku untuk
semua sektor. Akar masalah pembekuan ini adalah
pengabaian salah satu poin nota kesepahaman (MoU)
IndonesiaMalaysia mengenai penempatan dan
perlindungan TKI di sektor domestik.

5. 14 July BP Jamsostek Negative Pesisirnews Kepala BP Jamsotek Inhil Muhammad Ridwan
2022
Inhil Bayarkan
menyerahkan secara simbolis Kepada Ahli waris Istri
Beasiswa Rp
Almarhum, Yuli Astuti yang didamping anaknya. Badan
66,8 Juta
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
kepada Ahli
(BPJamsostek) Cabang Indragiri Hilir (Inhil), membayarkan
Waris Peserta
beasiswa kepada anak pekerja (nasabah BPJamsostek)
yang
yang meninggal dunia di Kantor BP Jamsostek JL. Trimas
Meninggal
No. 1 Tembilahan, Selasa (14/7/2022). BPJS
Dunia
Ketenagakerjaan memberikan beasiswa pendidikan
kepada ahli waris peserta apabila masa iuran sudah lebih
dari 36 bulan atau 3 tahun manfaat. Ahli Waris Yuli Astuti
menuturkan, dalam pengurusan klaim di BPJamsostek ini
sangat mudah dan cepat.
6. 14 July BSU 2022
Positive
2022
Sudah Cair?
Simak 7
Golongan
Karyawan
Dicoret Sebagai
Penerima BLT
Subsidi Gaji

Ayo
Bandung

Simak daftar 7 golongan karyawan dicoret sebagai
penerima BLT subsidi Gaji. Pemerintah melalui
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berupaya
untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja, melalui
BSU 2022 atau BSU Ketenagakerjaan. Nominal bantuan
dari program bansos BSU 2022 tersebut sebesar Rp1 juta,
untuk masing-masing pekerja atau karyawan yang ada di
berbagai sektor (kecuali pendidikan dan kesehatan). : BSU
2022 Cair Akhir Juli? RESMI Kemnaker beri Tanda BLT
Subsidi Gaji Rp1 Juta Segera Masuk Rekening.

7. 14 July BSU 2022 Cair Neutral
2022
Akhir Juli?
RESMI
Kemnaker beri
Tanda BLT
Subsidi Gaji
Rp1 Juta
Segera Masuk
Rekening

Ayo
Bandung

Masih menjadi pertanyaan apakah BSU 2022 cair akhir
Juli? begini menurut Kemnaker hingga beri tanda subsidi
gaji Rp 1 juta segera masuk rekening. Sempat terdengar
kabar bahwa BSU 2022 cair akhir Juli, benarkah
demikian?. Sempat dikabarkan bahwa BSU 2022 atau BLT
subsidi gaji Rp1 juta, akan cair di awal akhir Juli, benarkah
demikian?. Setelah penantian yang cukup lama soal kapan
BSU 2022 akan cair, Kemnaker sempat memberikan angin
segar kepada penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan.

8. 14 July Ini Alasan
2022
Indonesia
Setop

Bisnis
Indonesia

Direktur Bina Penempatan dan Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia (PMI) Kementerian Ketenagakerjaan
Rendra Setiawan mengungkapkan rencana penghentian
sementara pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke

Neutral

14

Pengiriman TKI
Ke Malaysia

9. 14 July Info Loker D3 Neutral
2022
Semua Jurusan
di BUMN PT
Kereta Api, Ini
Syarat dan
Cara Daftarnya
- Semarangku

Malaysia atas dasar sistem penempatan. Dilansir dari
Bloomberg pada Rabu (13/7/2022), Rendra mengatakan
bahwa Malaysia masih memiliki sejumlah saluran
perekrutan. Sebelumnya pada awal April 2022, Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah meneken nota
kesepahaman atau Memorandum of Understanding
(MoU) tentang penempatan dan pelindungan PMI Sektor
di Domestik di Malaysia. Dalam MoU tersebut, ada lima
kriteria yang harus pihak Malaysia penuhi dalam
mempekerjakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Semarangku Cek info loker BUMN PT Kereta Api (KAI Wisata) dimana
.com
membuka lowongan kerja D3 semua jurusan. BUMN PT
Kereta Api (KAI Wisata) membuka loker atau lowongan
kerja untuk formasi yang tersedia. Berikut persyaratan
dan cara daftar loker atau lowongan kerja D3 semua
jurusan yang dibuka BUMN PT Kereta Api (KAI Wisata).
Melalui Instagram resminya, Kemnaker menginformasikan
loker atau lowongan kerja D3 semua jurusan di BUMN PT
Kereta Api (KAI Wisata).

10. 14 July LSM FPMI
Negative Pakuan
2022
Minta KJRI
Raya
Dampingi PMI
yang Sakit di
Arab Saudi Pakuan Raya

Endah Bin Mili Rahmad seorang Pekerja Migran Indonesia
(PMI) asal Purwakarta mengalami kelumpuhan usai
terjatuh dari lantai tiga dirumah majikannya saat bekerja
di Arab Saudi. "Benar, kita dapat pengaduan dan
diberikan kuasa oleh keluarganya untuk menangani Endah
Bin Mili Rahmad yang mengalami kecelakaan di Arab
Saudi," kata Ketua LSM FPMI DPW Jawa Barat Dhani
Rahmad di Cianjur, Rabu (13/7/2022). "PMI dibawa
kerumah sakit dibantu temannya, saat di Rumah Sakit
Annur Al-Mukarromah PMI berada dalam pengawasan
Otoritas Kepolisian Mekkah Arab Saudi," ujarnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Endah saat ini
mengalami patah tulang Kaki dan tulang punggung.

11. 14 July Indonesia
Neutral
2022
Setop
Sementara
Pengiriman
Pekerja Migran
ke Malaysia

Pemerintah Indonesia menghentikan sementara
pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia.
Pernyataan itu disampaikan Duta Besar (Dubes) RI untuk
Malaysia Hermono. Ia menegaskan kebijakan untuk
menghentikan pengiriman PMI itu berlaku sampai ada
komitmen dari Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja
domestik melalui Sistem Maid Online (SMO). Sebelumnya
dilaporkan adanya aktivitas di media sosial yang
mengiklankan pekerja domestik asal Indonesia oleh agen
perekrutan lepas.

Media
Komando
Bhayangkar
a
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12. 14 July Jelang
Neutral
2022
Pengumuman
Kartu Prakerja
Gelombang 36,
Begini Cara Cek
Lolos atau
Tidak Jika Tak
Dapat SMS

Tribun
News
Jakarta

Menjelang pengumuman Kartu Prakerja gelombang 36,
simak dulu cara cara cek lolos atau tidak lewat dashboard
atau SMS. Jika dinyatakan lolos, nomor Kartu Prakerja
akan tertera dan muncul status saldo pada dashboard
akun. Adapun syarat bagi pendaftar program Kartu
Prakerja antara lain WNI berusia 18 tahun ke atas, tidak
sedang menempuh pendidikan formal, sedang mencari
kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, atau
pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan
kompetensi kerja. Melansir Instagram @prakerja.go.id,
pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 36 ditutup pukul
23.59 WIB.

13. 14 July BSU BLT
Negative Ayo
2022
Subsidi Upah
Surabaya
via BPJS
Ketenagakerjaa
n 2022 Rp1
Juta Tak Cair
Untuk 4
Pekerja Ini

Penantian BSU BLT Subsidi Upah via BPJS Ketenagakerjaan
2022 masih juga berlanjut sejak dikabarkan akan cair April
lalu sebelum hari raya Idul Fitri. Pihak penyelenggara,
dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
belum memberi kepastian terkait jadwal pencairan BSU
BLT Subsidi Upah via BPJS Ketenagakerjaan 2022. Kendati
belum ada informasi pasti, tak ada salahnya para pekerja
melakukan cek daftar penerima BSU BLT Subsidi Upah via
BPJS Ketenagakerjaan 2022. Namun, sebelum cek daftar
penerima dana bantuan subsidi upah, BSU BLT Subsidi
Upah via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta dipastikan
tak cair untuk beberapa pekerja.

14. 14 July Lika-liku UMP Negative Okezone
2022
Jakarta 2022,
Diumumkan
Anies
Baswedan
hingga
Dibatalkan
Kenaikannya
oleh PTUN :
Okezone
Economy

Gubernur Anies Baswedan mengumumkan kenaikan UMP
Jakarta 2022 sebesar Rp4.453.935,536. Angka ini artinya
kenaikan UMP Jakarta hanya sebesar 0,85% atau selisih
Rp37. 749 dari tahun sebelumnya. Babak baru UMP
Jakarta 2022 usai PTUN membatalkan kenaikan gaji dari
Rp4,6 juta menjadi Rp4,5 juta. Dalam penetapan UMP
Jakarta 2022 ini pun tak lepas dari rangkaian aksi
demonstrasi kelompok buruh. Melansir dari BBC
Indonesia, Kamis (14/7/2022), berikut lika-liku penetepan
UMP Jakarta sampai dibatalkan PTUN:.

15. 14 July Indonesia
Neutral
2022
Setop Kirim TKI
ke Malaysia,
Ada Apa?

Haluan Riau Indonesia membekukan sementara pengiriman tenaga
kerja ke Malaysia karena Kuala Lumpur "tidak
menghormati MoU" yang ditandatangani tiga bulan lalu.
Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Hermono
mengatakan pembekuan dimulai Rabu (13/7) untuk
"permintaan pekerja baru" dan telah diinfokan kepada
Menteri Tenaga Kerja M Saravanan. Ia menyebutkan salah
satu bukti pelanggaran adalah langkah Malaysia yang
masih menggunakan Maid Online, sistem yang
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memungkinkan perekrutan pembantu rumah tangga,
tanpa langkah perlindungan yang jelas. Permintaan untuk
pembantu rumah tangga hanya 16, sejak MoU
ditandatangani namun belum ada yang tiba di Malaysia.
16. 14 July Indonesia
Negative Banten
2022
Hentikan
News
Sementara
Pengiriman
Pekerja Migran
ke Malaysia

Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono membenarkan
kalau Indonesia menghentikan sementara pengiriman
pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia sejak Rabu
(13/7/2022). Hermono menegaskan kebijakan untuk
menghentikan pengiriman PMI itu berlaku sampai ada
komitmen dari Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja
domestik melalui Sistem Maid Online (SMO). Sebelumnya
sempat ditemukan di media sosial di mana terdapat
sebuah iklan pekerja domestik asal domestik asal
Indonesia oleh agen perekrutan lepas. Sementara itu,
Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menandatangani
nota kesepahaman dengan Menteri Sumber Daya
Manusia Malaysia M Saravanan tentang penempatan dan
perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia pada 1
April 2022.

17. 14 July Indonesia Stop Neutral
2022
Pengiriman
Pekerja ke
Malaysia Garagara Ini

Viva News Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi pesanan
baru dari Malaysia untuk pekerja migran Indonesia (PMI)
di semua sektor. Hal itu dikonfirmasi oleh Duta Besar
Indonesia untuk Malaysia. "Benar dan mulai berlaku pada
hari ini," kata Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono saat
dikonfirmasi tentang kebijakan baru tersebut di Kuala
Lumpur, Rabu 13 Juli 2022. Ia menegaskan kebijakan
untuk menghentikan pengiriman PMI itu berlaku sampai
ada komitmen dari Malaysia untuk berhenti merekrut
pekerja domestik melalui Sistem Maid Online (SMO).

18. 14 July Maaf, BSU
Neutral
2022
2022 Rp1 Juta
Dihapus untuk
4 Kategori
Karyawan ini,
Anda
Termasuk?

Ayo
Bandung

Terlepas dari kapan jadwal BSU 2022 akan dicairkan, mari
kita simak 4 kategori karyawan yang tidak akan
mendapatkan BSU BPJS Ketenagakerjaan ini. Penantian
BSU 2022 atau Bantuan Subsidi Upah cair masih berlanjut
hingga saat ini. Pihak kemnaker sendiri belum memberi
kepastian terkait jadwal pencairan BSU 2022. Akibatnya,
banyak yang menebak bahwa BSU 2022 atau BSU BPJS
Ketenagakerjaan akan cair jelang akhir tahun, seperti
pencairan BSU 2021.

19. 14 July Prediksi Jadwal Positive
2022
BSU 2022 Cair,
Siap-Siap BLT
Rp1 Juta

Ayo
Bandung

Penantian kapan BSU 2022 cair masih berlanjut. BSU 2022
Cair ke 5 Golongan Pekerja Ini, Simak Kriterianya di Sini!.
Pada kesempatan ini, kami akan mencoba memberikan
prediksi jadwal atau bulan apa BSU BPJS Ketenagakerjaan
akan cair. Pekerja di tanah air penerima BSU 2022 atau
17

Masuk ke
Rekening

BLT Subsidi Gaji Rp1 juta mulai lelah menanti kapan BSU
BPJS Ketenagakerjaan itu akan cair.

20. 14 July Iuran BPJS
Neutral
2022
Kesehatan
Kelas 1,2, dan 3
Dihapus, Apa
Tujuan
Penghapusan
Tersebut?

21. 14 July Dubes RI:
2022
Indonesia
Hentikan
Sementara
Pengiriman
PMI ke
Malaysia

Ayo
Bandung

Negative Okezone

Iuran BPJS Kesehatan kelas 1,2, dan 3 dihapus. Mengapa
Iuran BPJS Kesehatan kelas 1,2, dan 3 Dihapus?. Oleh
karena itu kebijakan pemerintah dalam menghapus iuran
BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3 menjadi rawat inap
standar kini menjadi perhatian khalayak umum,
khususnya mereka yang menggunakan BPJS. : BSU 2022
Jadi Cair Juli? Apa tujuan pemerintah mengeluarkan
kebijakan seperti itu?.
Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi pesanan
baru dari Malaysia untuk pekerja migran Indonesia (PMI)
di semua sektor, kata Duta Besar RI untuk Malaysia
Hermono. Ia menegaskan kebijakan untuk menghentikan
pengiriman PMI itu berlaku sampai ada komitmen dari
Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja domestik
melalui Sistem Maid Online (SMO). Sebelumnya
dilaporkan adanya aktivitas di media sosial yang
mengiklankan pekerja domestik asal Indonesia oleh agen
perekrutan lepas. Pada 1 April 2022, Menteri
Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menandatangani nota
kesepahaman dengan Menteri Sumber Daya Manusia
Malaysia M Saravanan tentang penempatan dan
perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia.

22. 14 July Indonesia Stop Negative Kompas
2022
Kirim TKI ke
Malaysia,
Alasan Dubes
RI: Mereka
Langgar
Perjanjian

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menghentikan
sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI)
ke Malaysia. Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono
mengungkapkan, Malaysia telah melanggar perjanjian
yang telah disepakati pada 1 April 2022. "Intinya Malaysia
tetap melakukan perekrutan PRT melalui System Maid
Online yang bertentangan dengan MoU yang
ditandandatangani 1 April lalu," kata Hermono kepada
Kompas.com, Kamis (14/7/2022). Lebih lanjut kata
Hermono, perekrutan melalui SMO kanal rekrut milik
Malaysia tersebut, pemerintah RI tidak mengetahui mulai
dari nama majikan hingga nilai upah yang diberikan
kepada PMI.

23. 14 July Indonesia Stop Negative Kompas
2022
Kirim TKI ke
Malaysia,
Alasan Dubes
RI: Mereka

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menghentikan
sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI)
ke Malaysia. Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono
mengungkapkan, Malaysia telah melanggar perjanjian
yang telah disepakati pada 1 April 2022. "Intinya Malaysia
tetap melakukan perekrutan PRT melalui System Maid
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Langgar
Perjanjian

Online yang bertentangan dengan MoU yang
ditandandatangani 1 April lalu," kata Hermono kepada
Kompas.com, Kamis (14/7/2022). Lebih lanjut kata
Hermono, perekrutan melalui SMO kanal rekrut milik
Malaysia tersebut, pemerintah RI tidak mengetahui mulai
dari nama majikan hingga nilai upah yang diberikan
kepada PMI.

24. 14 July Indonesia
Negative Mnc Trijaya
2022
Hentikan
Sementara
Pengiriman TKI
ke Malaysia

Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi pesanan
baru dari Malaysia untuk pekerja migran Indonesia (PMI)
di semua sektor, kata Duta Besar RI untuk Malaysia
Hermono. Ia menegaskan kebijakan untuk menghentikan
pengiriman PMI itu berlaku sampai ada komitmen dari
Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja domestik
melalui Sistem Maid Online (SMO). Sebelumnya
dilaporkan adanya aktivitas di media sosial yang
mengiklankan pekerja domestik asal Indonesia oleh agen
perekrutan lepas. Pada 1 April 2022, Menteri
Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menandatangani nota
kesepahaman dengan Menteri Sumber Daya Manusia
Malaysia M Saravanan tentang penempatan dan
perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia.

25. 14 July BSU 2022
Neutral
2022
Kapan Cair
Tanggal
Berapa? Ini
Kata Kemnaker
dan Cara Cek
Penerima
Bantuan di
kemnaker.go.id

Pikiran
Rakyat
Depok

Tak sedikit pekerja dan buruh yang mempertanyakan
kapan BSU 2022 akan cair dan tanggal berapa. Menjawab
mengenai pencairan BSU 2022, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjelaskan bahwa hingga
saat ini masih menyiapkan peraturan penyalurannya.
Adapun penyebab BSU 2022 belum cair karena Kemnaker
sedang menyelesaikan masalah administrasi yang
menyebabkan penyaluran bantuan ini terhambat. Sub
Koordinator Kepesertaan Jaminan Sosial Kemnaker
Nindya Putri mengatakan penyaluran BSU 2022 antara
lain memerlukan penerbitan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) mengenai syarat dan tata
cara pencairan bantuan.

26. 14 July Indonesia Stop Neutral
2022
Pengiriman
Pekerja ke
Malaysia Garagara Ini

Berita Kini | Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi
pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja migran
Indonesia (PMI) di semua sektor. Hal itu dikonfirmasi oleh
Duta Besar Indonesia untuk Malaysia. "Benar dan mulai
berlaku pada hari ini," kata Duta Besar RI untuk Malaysia
Hermono saat dikonfirmasi tentang kebijakan baru
tersebut di Kuala Lumpur, Rabu 13 Juli 2022. Ia
menegaskan kebijakan untuk menghentikan pengiriman
PMI itu berlaku sampai ada komitmen dari Malaysia untuk
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berhenti merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid
Online (SMO).
27. 14 July BSU 2022 Batal Neutral
2022
Cair Juli? Ini
Kata Kemnaker
soal Pencairan
BSU BPJS
Ketenagakerjaa
n
28. 14 July Ancam Setop
2022
Pengiriman
PMI,
Kemenaker
Tagih
Komitmen
Malaysia

Ayo
Bandung

BSU 2022 kapan cair, jadi Juli? Sejak April hingga Juli,
belum ada kepastian soal tanggal BSU 2022 kapan cair. :
Maaf, BSU 2022 Rp1 Juta Dihapus untuk 4 Kategori
Karyawan ini, Anda Termasuk?. Ini kata Kemnaker soal
pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan. LENGKONG,
AYOBANDUNG.

Negative Bisnis
Indonesia

Kementerian Ketenagakerjaan meminta Pemerintah
Malaysia untuk menjalankan komitmen yang telah
tertuang dalam nota kesepahaman atau Memorandum of
Understanding (MoU) tentang penempatan dan
perlindungan pekerja migran Indonesia domestik.
Penandatangan MoU tersebut telah terlaksana di awal
April 2022 yang berisi lima kriteria dalam penempatan
dan perlindungan PMI di Malaysia. Direktur Bina
Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
(PMI) Kemenaker Rendra Setiawan menyampaikan
Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia menemukan
adanya sistem selain OCS, yakni System Maid Online
(SMO) yang digunakan untuk merekrut pekerja domestik.
Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Hermono
merekomendasikan moratorium penyaluran pekerja baru
dan Kemenaker akan segera menindaklanjuti dengan
surat resmi.

29. 14 July Indonesia
Negative Surya Kepri
2022
Setop Kirim TKI
ke Malaysia
Karena Tidak
Hormati MoU
Tenaga Kerja

30. 14 July PM Sosialis
Positive
2022
Spanyol Tarik
Pajak Besar ke

Indonesia membekukan sementara pengiriman tenaga
kerja ke Malaysia karena Kuala Lumpur "tidak
menghormati MoU" yang ditandatangani tiga bulan lalu,
menurut Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Hermono.
Hermono tidak merinci lebih lanjut namun menyebutkan
salah satu bukti pelanggaran adalah langkah Malaysia
yang masih menggunakan Maid Online, sistem yang
memungkinkan perekrutan pembantu rumah tangga,
tanpa langkah perlindungan yang jelas. Kepada BBC News
Indonesia, Hermono mengatakan pembekuan dimulai
Rabu (13/07) untuk "permintaan pekerja baru".
Permintaan untuk pembantu rumah tangga hanya 16,
sejak MoU ditandatangani namun belum ada yang tiba di
Malaysia.

Infakta.com Spanyol berencana mengalihkan pendapatan pajak dari
sektor energi dan perbankan untuk mengongkosi
transportasi publik. KRL di kota-kota besar Spanyol, serta
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Bank dan
Migas untuk
Gratiskan KRL

kereta jarak menengah, rencananya bakal gratis mulai
September hingga Desember 2022. Perdana Menteri
Spanyol Pedro Snchez, mengumumkan rangkaian
kebijakan tersebut pada Selasa 12 Juli lalu. Spanyol,
seperti negara lain, sedang mengalami inflasi cukup tinggi
sebagai imbas konflik Ukraina-Rusia.

31. 14 July Sudah Siap
Positive
2022
Terima BSU
2022? Pastikan
Anda
Memenuhi
Kriteria Ini

Ayo
Bandung

Bagi para pekerja calon penerima dana BSU 2022,
ketahuilah kriteria yang layak menerima dana BSU 2022.
Banyak dari para pekerja yang sangat menantikan
pencairan dana BSU 2022 yang tak kunjung cair.
Penerimaan dana BSU 2022 bagi para pekerja dapat
membantu memulihkan kondisi ekonomi para pekerja
yang telah terdampak pandemi sejak 2020. : Apakah
Pelamar Umum Bisa Daftar CPNS PPPK 2022? Pencairan
dana BSU 2022 sempat akan disalurkan pada bulan April
lalu.

32. 14 July PM Sosialis
Positive
2022
Spanyol Tarik
Pajak Besar ke
Bank dan
Migas untuk
Gratiskan KRL

Reportase.n Spanyol berencana mengalihkan pendapatan pajak dari
ews
sektor energi dan perbankan untuk mengongkosi
transportasi publik. KRL di kota-kota besar Spanyol, serta
kereta jarak menengah, rencananya bakal gratis mulai
September hingga Desember 2022. Perdana Menteri
Spanyol Pedro Snchez, mengumumkan rangkaian
kebijakan tersebut pada Selasa 12 Juli lalu. Spanyol,
seperti negara lain, sedang mengalami inflasi cukup tinggi
sebagai imbas konflik Ukraina-Rusia.

33. 14 July Pemerintah RI Neutral
2022
Bakal Kirim
Lagi TKI ke
Malaysia,
Asalkan.

Kompas

Duta Besar Republik Indonesia (RI) untuk Malaysia,
Hermono mengatakan, pemerintah bakal mencabut
keputusan penghentian sementara penempatan pekerja
migran RI ke Malaysia, asalkan pihak Negeri Jiran mau
mematuhi perjanjian yang telah disepakati. Malaysia
diketahui telah melanggar nota kesepahaman atau
Memorandum of Understanding (MoU) tentang
penempatan dan pelindungan PMI sektor domestik di
Malaysia, yang diteken pada 1 April 2022. Nota
Kesepahaman yang ditandatangani di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan, Jakarta, itu mengatur mekanisme satu
kanal untuk semua proses penempatan, pemantauan, dan
kepulangan PMI di Malaysia. Adapun poin penting dalam
MoU tersebut termasuk mengatur upah yang diberikan
kepada PMI sebesar 1.500 ringgit atau Rp 5,2 juta,
kemudian memperoleh jaminan sosial ganda yakni BPJS
Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Indonesia dan di
Malaysia.
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34. 14 July Pemerintah RI Neutral
2022
Bakal Kirim
Lagi TKI ke
Malaysia,
asalkan.

Kompas

Duta Besar Republik Indonesia (RI) untuk Malaysia
Hermono mengatakan, pemerintah bakal mencabut
keputusan penghentian sementara penempatan pekerja
migran RI ke Malaysia, asalkan pihak Negeri Jiran mau
mematuhi perjanjian yang telah disepakati. Malaysia
diketahui telah melanggar nota kesepahaman atau
memorandum of understanding (MoU) tentang
penempatan dan pelindungan PMI sektor domestik di
Malaysia, yang diteken pada 1 April 2022. Nota
kesepahaman yang ditandatangani di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan, Jakarta, itu mengatur mekanisme satu
kanal untuk semua proses penempatan, pemantauan, dan
kepulangan PMI di Malaysia. Adapun poin penting dalam
MoU tersebut termasuk mengatur upah yang diberikan
kepada PMI sebesar 1.500 ringgit atau Rp 5,2 juta,
kemudian memperoleh jaminan sosial ganda yakni BPJS
Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Indonesia dan di
Malaysia.

35. 14 July Indonesia
Neutral
2022
Moratorium
Pengiriman
Pekerja Migran
ke Malaysia

Asiatoday.id Indonesia memutuskan untuk melakukan moratorium
pengiriman Pekerja Migran di semua sektor ke Malaysia.
"Iya benar dan keputusan itu mulai berlaku pada hari ini,"
kata Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia
Hermono, Hermono, dikutip Kamis (14/7/2022). Menurut
Hermono, kebijakan itu berlaku sampai ada komitmen
dari Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja domestik
melalui Sistem Maid Online (SMO). Sebelumnya
dilaporkan adanya aktivitas di media sosial yang
mengiklankan pekerja domestik asal Indonesia oleh agen
perekrutan lepas.

36. 14 July Pemerintah RI Neutral
2022
Bakal Kirim
Lagi TKI ke
Malaysia,
Asalkan.

Kompas

Duta Besar Republik Indonesia (RI) untuk Malaysia,
Hermono mengatakan, pemerintah bakal mencabut
keputusan penghentian sementara penempatan pekerja
migran RI ke Malaysia, asalkan pihak Negeri Jiran mau
mematuhi perjanjian yang telah disepakati. Malaysia
diketahui telah melanggar nota kesepahaman atau
Memorandum of Understanding (MoU) tentang
penempatan dan pelindungan PMI sektor domestik di
Malaysia, yang diteken pada 1 April 2022. Nota
Kesepahaman yang ditandatangani di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan, Jakarta, itu mengatur mekanisme satu
kanal untuk semua proses penempatan, pemantauan, dan
kepulangan PMI di Malaysia. Adapun poin penting dalam
MoU tersebut termasuk mengatur upah yang diberikan
kepada PMI sebesar 1.500 ringgit atau Rp 5,2 juta,
22

kemudian memperoleh jaminan sosial ganda yakni BPJS
Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Indonesia dan di
Malaysia.
37. 14 July BP Jamsostek Positive
2022
Bayarkan
Beasiswa di
Indragiri Hilir

Riau
Merdeka

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
(BPJamsostek) Cabang Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil),
Bayarkan Beasiswa kepada anak pekerja di Kantor BP
Jamsostek JL. Trimas No. 1 Tembilahan Kabupaten Inhil,
Kamis (14/7/2022). Demikian Pres Realis disampaikan
Kepala Cabang BP Jamsostek Inhil Ridwan Lubis kepada
Wartawan Riaumerdeka.com. "Sesuai Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial, Memberikan perlindungan sosial adapun
sebagaimana Program yang diselenggarakan BP
Jamsostek, "Kata Ridwan Lubis. Ahli Waris Yuli Astuti
menuturkan, dalam pengurusan klaim di BPJamsostek ini
sangat Mudah dan Cepat.

38. 14 July Indonesia Stop Negative Kuatbaca.co Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menghentikan
2022
Kirim TKI ke
m
sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI)
Malaysia,
ke Malaysia. Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono
Alasan Dubes
mengungkapkan, Malaysia telah melanggar perjanjian
RI: Mereka
yang telah disepakati pada 1 April 2022. "Intinya Malaysia
Langgar
tetap melakukan perekrutan PRT melalui System Maid
Perjanjian
Online yang bertentangan dengan MoU yang
ditandandatangani 1 April lalu," kata Hermono kepada
Kompas.com, Kamis (14/7/2022). Lebih lanjut kata
Hermono, perekrutan melalui SMO kanal rekrut milik
Malaysia tersebut, pemerintah RI tidak mengetahui mulai
dari nama majikan hingga nilai upah yang diberikan
kepada PMI.
39. 14 July Sudah Siap
Positive
2022
Terima BSU
2022? Inilah
Cara Cek Status
Penerima dan
Syaratnya

Ayo
Bandung

Pada tahun 2021, jumlah calon penerima BSU mencapai
kurang lebih 8 juta orang dengan kebutuhan anggaran
sebesar Rp8 Triliun. : Sudah Siap Terima BSU 2022? Sudah
memasuki minggu kedua di bulan Juli 2022, namun kabar
mengenai pencairan dana BSU 2022 masih tak kunjung
hadir. : BSU 2022 Batal Cair? Penerimaan dana BSU 2022
bagi para pekerja dapat membantu memulihkan kondisi
ekonomi para pekerja yang telah terdampak pandemi
sejak 2020. Berikut cara cek status penerima dan syarat
bagi pekerja penerima dana BSU 2022 melalui situs resmi
bsu.kemnaker.go.id. Bsu.kemnaker.go.id merupakan situs
resmi Kemnaker terkait soal BSU 2022, dimana anda bisa
cek status penerima dan syarat pekerja yang berhak
menerima dana BSU 2022.
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40. 14 July BSU 2022 Batal Neutral
2022
Cair?
Kemnaker
Perjelas Soal
Pencairan
Bantuan
Subsidi Upah
BPJS
Ketenagakerjaa
n

Ayo
Bandung

Berikut penjelasan Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) soal pencairan BSU 2022. Berdasarkan
Permenaker RI No 16 Tahun 2022, berikut syarat
mendaftar BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022:. Sebelum
mengetahui informasi terkait pencairan Bantuan Subsidi
Upah, ketahui terlebih dahulu syarat untuk dapatkan
insentif Rp1 juta. Benarkah BSU 2022 batal cair?

41. 14 July Info BSU 2022 Neutral
2022
Cair? Cek di
Sini Apakah
Sudah Masuk
Rekening
Sekarang!

Ayo
Bandung

Berikut akan dibahas BSU 2022 cair? simak penjelasannya
BLT gaji kapan cair. BSU 2022 atau disebut juga bantuan
langsung tunai (BLT) subsidi gaji Rp1 juta ini merupakan
program bantuan pemerintah melalui Kemnaker via BPJS
Ketenagakerjaan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
atau BPJS Ketenagakerjaan menjadi mitra Kemnaker
sebagai penyedia data pekerja dalam proses penyaluran
dana BSU BLT subsidi gaji 2022 Rp1 juta. Tanda BSU BLT
subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair Rp1 Juta
dapat dilakukan pengecekan pada salso rekening Bank
Himbara atau Himpunan Bank Milik Negara.

42. 14 July BSU BLT
Positive
2022
Subsidi Upah
via BPJS
Ketenagakerjaa
n 2022 Rp1
Juta Batal Cair?
Ini Faktanya

Ayo
Surabaya

BSU BLT Subsidi Upah via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1
juta yang tak kunjung ada kabar, menyebabkan
munculnya beragam spekulasi. Mulai dari kabar jawdal
pencairan BSU BLT Subsidi Upah via BPJS Ketenagakerjaan
2022 Rp1 juta hingga informasi batal cair. Benarkah BSU
BLT Subsidi Upah via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta
batal cair? BSU BLT Subsidi Upah via BPJS
Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta belum juga mendapat
kepastian jadwal penyalurannya dari penyelenggara,
dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

43. 14 July UPDATE :
Negative Ninopedia Indonesia termasuk dalam daftar 15 negara terancam
2022
Termasuk
resesi. Filipina 8 persen, Indonesia terancam resesi 3
Indonesia, Ini
persen, dan India 0 persen. Bendahara Negara itu
Daftar Negara
menggambarkan ancaman resesi Indonesia yang hanya 3
yang
persen. Com Tags resesiresesi ekonomiSri
Berpotensi
LankaIndonesiaBloomberg Berita TerkaitResesi Ekonomi
Resesi dan
Resesi Berlanjut, Ekonomi RI Kuartal I 2021 Minus 0,74
Presentasenya
Persen BPPK Kemenkeu: Resesi Indonesia Tidak Separah
Negara Lain BPS Catat 9,7 Juta Orang Menganggur, Apa
Solusi Menaker Ida Fauziyah Mencegah PHK Meluas?.
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44. 14 July PTUN Batalkan Positive
2022
UMP 2022 DKI
Naik 5,1
Persen, PDIP
Minta Anies
Tunduk Hukum
dan Tak Ajukan
Banding

Tribun
News
Jakarta

Ia meminta Anies Baswedan tak mengajukan banding atas
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta
yang membatalkan kenaikkan UMP 2022 DKI Jakarta
tahun 2022 sebesar 5,1 persen atau Rp4,6 juta.
Menurutnya, keputusan PTUN Jakarta tentang UMP DKI
Jakarta tahun 2022 ini harus dipatuhi oleh Anies
Baswedan lantaran sejak awal orang nomor satu di DKI itu
sudah menabrak aturan. Sebagai informasi, keputusan
Gubernur Anies Baswedan menetapkan kenaikan UMP
DKI 2022 sebesar 5,1 persen memang menuai polemik.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dihukum
pengadilan untuk menurunkan upah minimum provinsi
(UMP) DKI Jakarta 2022 menjadi Rp4,5 juta.

45. 14 July Anggota DPRD Neutral
2022
DKI minta
Pemprov
segera sikapi
putusan UMP
2022

Antara

Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera menyikapi
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait
Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022. Gugatan kepada
Gubernur DKI Anies Baswedan soal UMP 2022 oleh
pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) Jakarta dilayangkan pada 13 Januari
2022 dan putusannya pada 13 Juli 2022 atau waktu
sekitar tujuh bulan. PTUN DKI Jakarta dalam amar putusan
pada Selasa (13/7) membatalkan Keputusan Gubernur
(Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1517 tahun 2021 tentang
UMP 2022 yang diterbitkan pada 16 Desember 2021.
PTUN Jakarta dalam putusannya mewajibkan Gubernur
DKI menurunkan UMP 2022 menjadi Rp4.573.845
berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI
Jakarta, yakni unsur serikat pekerja/buruh
Nomor:I/Depeprov/XI/2021 pada 15 November 2021.

46. 14 July Anggota DPRD Neutral
2022
DKI minta
Pemprov
segera sikapi
putusan UMP
2022

Newsexplor Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta
er.net
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera menyikapi
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait
Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022. Gugatan kepada
Gubernur DKI Anies Baswedan soal UMP 2022 oleh
pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) Jakarta dilayangkan pada 13 Januari
2022 dan putusannya pada 13 Juli 2022 atau waktu
sekitar tujuh bulan. PTUN DKI Jakarta dalam amar putusan
pada Selasa (13/7) membatalkan Keputusan Gubernur
(Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1517 tahun 2021 tentang
UMP 2022 yang diterbitkan pada 16 Desember 2021.
PTUN Jakarta dalam putusannya mewajibkan Gubernur
DKI menurunkan UMP 2022 menjadi Rp4.573.845
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berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI
Jakarta, yakni unsur serikat pekerja/buruh
Nomor:I/Depeprov/XI/2021 pada 15 November 2021.
47. 14 July Tegas!
Positive
2022
Indonesia
Hentikan
Pengiriman TKI
ke Malaysia

Medcom.id Pemerintah Indonesia menghentikan pengiriman tenaga
kerja Indonesia ( TKI) ke Malaysia. Pasalnya, pihak Negeri
Jiran tidak mematuhi kesepakatan dalam nota
kesepahaman (MoU) terkait penempatan pekerja migran
sektor domestik dari Indonesia ke Malaysia yang
ditandatangani pada 1 April lalu. "Perwakilan kita di
Malaysia menemukan beberapa bukti bahwa Malaysia
masih menerapkan system maid online (SMO)," ucap
Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia
(PWNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha,
dalam pembaruan pers virtual di Jakarta, Kamis, 14 Juli
2022. Ia menambahkan, pekerja migran Indonesia yang
berangkat dengan sistem ini, akhirnya tidak melalui
tahap-tahap yang legal.

48. 14 July Fraksi PDIP
Negative Republika
2022
Desak Pemprov
DKI Sikapi
Putusan PTUN
Soal UMP 2022

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono
mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI segera
menyikapi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
DKI terkait penetapan upah minimum provinsi (UMP)
2022. PTUN DKI Jakarta dalam amar putusannya
membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta
Nomor 1517 tahun 2021 tentang UMP 2022 yang
diterbitkan pada 16 Desember 2021. PTUN Jakarta dalam
putusannya mewajibkan Gubernur Anies menurunkan
UMP 2022 menjadi Rp 4.573.845 berdasarkan
rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta, yakni unsur
serikat pekerja/. Gugatan kepada Gubernur DKI Anies
Rasyid Baswedan soal UMP 2022 oleh Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) DKI dilayangkan pada 13 Januari 2022.

49. 14 July Perbedaan
Neutral
2022
PKWT dan
PKWTT:
Pengertian dan
Contoh

Idn Times

Persamaan dan Perbedaan PKWT dan PKWTT. Banyak
orang bertanya-tanya apa perbedaan PKWT dan PKWTT.
Seperti yang kita tahu, PKWT dan PKWTT biasanya
ditemukan dalam kontrak kerja yang memuat perjanjian
antara perusahaan dan karyawan. Lebih lanjut, yuk simak
rangkuman lengkap mengenai perbedaan PKWT dan
PKWTT yang telah dirangkum IDN Times di bawah ini.

50. 14 July Indonesia Stop Neutral
2022
Kirim PMI ke
Malaysia,
Dubes RI

Kompas

Pemerintah Indonesia menghentikan sementara
pengiriman/penempatan pekerja migran Indonesia (PMI)
ke Malaysia lantaran Malaysia melanggar perjanjian yang
telah disepakati oleh menteri ketenagakerjaan masingmasing negara. Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono
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Ungkap
Alasannya

mengungkapkan, perjanjian yang dilanggar oleh Negeri
Jiran itu yakni mekanisme perekrutan PMI. Malaysia kata
dia, masih menggunakan perekrutan melalui System Maid
Online (SMO). "MoU itu tidak dilaksanakan semua tapi
justru Malaysia menggunakan skema sendiri yang sangat
merugikan PMI dan menimbulkan masalah," kata
Hermono saat dihubungi Kompas.com, Kamis
(14/7/2022).

51. 14 July Pemprov DKI Neutral
2022
Harus Segera
Sikapi Putusan
UMP 2022

Infoindonesi JAKARTA- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta
a.id
diminta segera menyikapi putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN), terkait Upah Minimum Provinsi (UMP)
2022. Gugatan kepada Gubernur DKI Anies Baswedan soal
UMP 2022 oleh pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo) Jakarta dilayangkan pada
13 Januari 2022 dan putusannya pada 13 Juli 2022 atau
waktu sekitar tujuh bulan. PTUN DKI Jakarta dalam amar
putusan pada Selasa (13/7) membatalkan Keputusan
Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1517 tahun 2021
tentang UMP 2022 yang diterbitkan pada 16 Desember
2021. PTUN Jakarta dalam putusannya mewajibkan
Gubernur DKI menurunkan UMP 2022 menjadi
Rp4.573.845 berdasarkan rekomendasi Dewan
Pengupahan DKI Jakarta, yakni unsur serikat
pekerja/buruh Nomor:I/Depeprov/XI/2021 pada 15
November 2021.

52. 14 July Indonesia
2022
Setop Kirim
PMI ke
Malaysia,
Dubes RI
Ungkap
Alasannya

Neutral

Kompas

Pemerintah Indonesia menghentikan sementara
pengiriman/penempatan pekerja migran Indonesia (PMI)
ke Malaysia lantaran Malaysia melanggar perjanjian yang
telah disepakati oleh menteri ketenagakerjaan di negara
masing-masing. Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono
mengungkapkan, perjanjian yang dilanggar oleh Negeri
Jiran itu yakni mekanisme perekrutan PMI. Malaysia, kata
dia, masih menggunakan perekrutan melalui System Maid
Online (SMO). "MoU itu tidak dilaksanakan semua, tapi
justru Malaysia menggunakan skema sendiri yang sangat
merugikan PMI dan menimbulkan masalah," kata
Hermono saat dihubungi Kompas.com, Kamis
(14/7/2022).

53. 14 July Ini 5 Negara
2022
Tujuan
Terbanyak
Penempatan
Pekerja
Migran,

Neutral

Bisnis
Indonesia

Kemudian, Taiwan dengan 4.956 penempatan (31,6
persen persen); Korea Selatan dengan 942 penempatan (6
persen); Malaysia 812 penempatan (5,2 persen); dan
Inggris dengan 771 penempatan (4,9 persen). Malaysia
dan Inggris mengikuti di belakangnya dengan jumlah
penempatan PMI sebanyak masing-masing 1.200 orang
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Malaysia
Masuk?

dan 933 orang. Sebelumnya, Indonesia akan membekukan
pengiriman pekerja migran ke Malaysia karena
Pemerintah Malaysia melanggar komitmen yang telah
tertuang dalam nota kesepahaman atau Memorandum of
Understanding (MoU) tentang penempatan dan
perlindungan pekerja migran Indonesia. Penandatangan
MoU tersebut telah terlaksana di awal April 2022 yang
berisi lima kriteria dalam penempatan dan perlindungan
PMI di Malaysia.

54. 14 July Indonesia
Negative Kontakbant - Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono membenarkan
2022
Hentikan
en.co.id
kalau Indonesia menghentikan sementara pengiriman
Sementara
pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia sejak Rabu
Pengiriman
(13/7/2022). Hermono menegaskan kebijakan untuk
Pekerja Migran
menghentikan pengiriman PMI itu berlaku sampai ada
ke Malaysia
komitmen dari Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja
domestik melalui Sistem Maid Online (SMO). Sebelumnya
sempat ditemukan di media sosial di mana terdapat
sebuah iklan pekerja domestik asal domestik asal
Indonesia oleh agen perekrutan lepas. Sementara itu,
Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menandatangani
nota kesepahaman dengan Menteri Sumber Daya
Manusia Malaysia M Saravanan tentang penempatan dan
perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia pada 1
April 2022.
55. 14 July Pengusaha
Negative Tribun
2022
Menang
News
Gugatan UMP
Jakarta
DKI 2022 di
PTUN,
Gembong
PDIP: Anies
Baswedan
Lemah Kajian
Hukum

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong
Warsono mengkritisi Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan soal keputusan UMP DKI Jakarta tahun 2022 Rp
4.641.854 yang akhirnya digugat dan dimenangkan
pengusaha Apindo di Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) Jakarta. Dalam putusan PTUN Jakarta itu, hakim
juga menghukum Anies Baswedan untuk menurunkan
UMP DKI Jakarta sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan
DKI Jakarta yakni Rp 4.573.845. Menurut Gembong, hal
itu tidak akan terjadi jika Anies Baswedan selaku
pengambil kebijakan mengikuti peraturan perundangundangan yang ada dalam memutuskan UMP DKI Jakarta
tahun 2022. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
dihukum pengadilan untuk menurunkan upah minimum
provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 menjadi Rp4,5 juta.
Adapun gugatan diajukan Apindo DKI atas Keputusan
Gubernur (Kepgub) Nomor 1517/2021 tentang UMP 2022
yang diterbitkan Anies Baswedan pasa 16 Desember 2021
silam.
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56. 14 July Disnaker
2022
Tarakan
Tegaskan
Magang ke
Jepang Tak
Berbayar

Neutral

Kaltara.prok Jadwal sosialisasi magang ke Jepang oleh Dinas
al.co
Ketenagakerjaan (Disnaker) Tarakan akan digelar pada 23
Juli 2022 nanti. Kepala Disnaker Tarakan, Agus Sutanto
menjelaskan bahwa Direktorat Bina Penyelenggaraan
Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia akan melakukan
sosialisasi di Tarakan untuk masyarakat yang tertarik
mengikuti program magang ke Jepang di Kalimantan
Utara. Sehingga Disnaker Tarakan akan mengundang 200
hingga 250 orang untuk mengikuti sosialisasi magang
tersebut. Tapi kami perlu menyesuaikan jumlah undangan
dengan kapasitas ruangan serbaguna Pemkot Tarakan,"
ucap Mantan Kepala Kesbangpol Tarakan ini.

57. 14 July Soal RI Setop Neutral
2022
Kirim TKI ke
Malaysia,
Menlu: Karena
Rentan
Tereksploitasi

Kompas

Pemerintah Indonesia menyetop sementara pengiriman
atau penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk sektor
domestik/Pembantu Rumah Tangga (PRT) ke Malaysia.
Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI)
Judha Nugraha mengatakan, penghentian sementara itu
dilakukan lantaran Malaysia terbukti melanggar perjanjian
yang telah disepakati kedua Menteri Ketenagakerjaan
pada 1 April. Pekerja migran yang berangkat ke Malaysia
akhirnya tidak melalui tahap-tahap persiapan yang
benar," ucap Judha dalam media briefing di Jakarta, Kamis
(14/7/2022). Sedangkan setelah perjanjian
ditandatangani, Malaysia masih menggunakan System
Maid Online (SMO) yang membuat pemerintah RI tidak
mengetahui nama majikan dan jumlah upah yang
diberikan pemberi kerja.

58. 14 July Soal RI Setop Neutral
2022
Kirim TKI ke
Malaysia,
Menlu: Karena
Rentan
Tereksploitasi

Matain.id

Pemerintah Indonesia menyetop sementara pengiriman
atau penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk sektor
domestik/Pembantu Rumah Tangga (PRT) ke Malaysia.
Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI)
Judha Nugraha mengatakan, penghentian sementara itu
dilakukan lantaran Malaysia terbukti melanggar perjanjian
yang telah disepakati kedua Menteri Ketenagakerjaan
pada 1 April. Pekerja migran yang berangkat ke Malaysia
akhirnya tidak melalui tahap-tahap persiapan yang
benar," ucap Judha dalam media briefing di Jakarta, Kamis
(14/7/2022). Sedangkan setelah perjanjian
ditandatangani, Malaysia masih menggunakan System
Maid Online (SMO) yang membuat pemerintah RI tidak
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mengetahui nama majikan dan jumlah upah yang
diberikan pemberi kerja.
59. 14 July Puluhan
Neutral
2022
Karyawan
Perusahaan
Mengikuti
Bimtek K3 Dari
Disnakertrans
Prov Kepri UPT
Wasnaker
Batam

Sentral
News

Com- Puluhan karyawan perusahaan di Batam mengikuti
bimbingan teknis Pelayanan Keselamatan, Kesehatan
Kerja (Bimtek K3) yang diselenggarakan Disnaker Provinsi
Kepri UPT Wasnaker Kota Batam berdasarkan aspirasi
DPRD Provinsi Kepri, dan menggandeng Kemenaker RI
sebagai salah satu narasumber acara tersebut digelar di
Ballroom lantai II hotel Pacific, Kamis (14/7/2022) siang.
Turut hadir dalam acara tersebut, Kadisnaker Provinsi
yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengawasan, Said
Muhammad Idris SE, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Wahyu
wahyudin, Perwakilan Kemenaker RI Agus Subekti, KUPT
Wasnaker Batam, Aldy Admiral, dan jajarannya. Di
sambutan pembukaan, KUPT Wasnaker Batam Aldy
Admiral selaku ketua panitia tidak lupa mengucapkan
terimakasihnya kepada ketua komisi II DPRD Provinsi
Kepri Wahyu Wahyudin yang yang telah membantu atas
suksesnya acara Bimtek K3 tersebut. Batam, Sentralnews.

60. 14 July Kemlu RI Buka Neutral
2022
Suara soal
Indonesia
Setop Kirim TKI
ke Malaysia

Cnn
Indonesia

Kementerian Luar Negeri Indonesia buka suara terkait
penghentian sementara pengiriman tenaga kerja
Indonesia (TKI) ke Malaysia menyusul temuan
pelanggaran dalam sistem perekrutan pekerja yang tak
sesuai kesepakatan. Direktur Perlindungan warga negara
Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia, Judha
Nugraha, mengatakan Indonesia menemukan bukti bahwa
Malaysia menerapkan Sistem Maid Online (SMO) yang tak
memuat perlindungan secara jelas. Menurut Judha, SMO
ini membuat posisi pekerja migran Indonesia rentan
tereksploitasi. Sebab, mereka yang berangkat ke Malaysia
melalui sistem ini tak mendapat pelatihan terlebih dahulu.

61. 14 July Menaker:
2022
Penghentian
penempatan
PMI karena
Malaysia tak
ikuti MoU

Beritamu.co Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
.id
menyatakan Indonesia menghentikan sementara
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor
domestik ke Malaysia karena negara jiran tidak mengikuti
kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu
kanal (one channel system) pada 1 April 2022. Menaker
dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis malam,
mengatakan kedua negara telah menandatangani MoU
tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor
Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan
penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya
cara menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.
Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di

Neutral
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Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih
menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati
bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO)
yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui
Jabatan Imigreseen Malaysia. "Terkait hal tersebut, KBRI
di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah
Pusat untuk menghentikan sementara waktu penempatan
PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari
Pemerintah Malaysia termasuk komitmen untuk menutup
mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," kata
Ida.
62. 14 July Menaker:
Neutral
2022
Penghentian
penempatan
PMI karena
Malaysia tak
ikuti MoU HarianNasional.com

Hariannasio - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
nal.com
menyatakan Indonesia menghentikan sementara
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor
domestik ke Malaysia karena negara jiran tidak mengikuti
kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu
kanal ( one channel system ) pada 1 April 2022. Menaker
dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis malam,
mengatakan kedua negara telah menandatangani MoU
tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor
Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan
penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya
cara menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.
Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di
Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih
menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati
bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO)
yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui
Jabatan Imigreseen Malaysia. "Terkait hal tersebut, KBRI
di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah
Pusat untuk menghentikan sementara waktu penempatan
PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari
Pemerintah Malaysia termasuk komitmen untuk menutup
mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," kata
Ida.

63. 14 July Menaker:
Neutral
2022
Penghentian
penempatan
PMI karena
Malaysia tak
ikuti MoU PortalUtama.c
om

Portalutama Menaker dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis
.com
malam, mengatakan kedua negara telah menandatangani
MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor
Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan
penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya
cara menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.
Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di
Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih
menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati
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bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO)
yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui
Jabatan Imigreseen Malaysia. "Terkait hal tersebut, KBRI
di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah
Pusat untuk menghentikan sementara waktu penempatan
PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari
Pemerintah Malaysia termasuk komitmen untuk menutup
mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," kata
Ida. Keputusan penghentian PMI sektor domestik ke
Malaysia telah disampaikan secara resmi oleh KBRI Kuala
Lumpur kepada Kementerian Sumber Daya Manusia
Malaysia.
64. 14 July Ada
Negative Indonesiato
2022
Pelanggaran
day.co.id
Perjanjian,
Indonesia Stop
Kirim PMI ke
Malaysia

65. 14 July PTUN Batalkan Positive
2022
UMP DKI,
Gembong
Warsono:
Harus Segera
Disikapi, Tidak
Boleh
Digantunggantung

Pemerintah menemukan pelanggaran terkait perekrutan
pekerja migran Indonesia (PMI) pada sektor domestik,
sehingga memutuskan untuk memberhentikan sementara
pengiriman PMI ke Malaysia. Direktur Perlindungan WNI
Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI), Judha
Nugraha mengatakan, laporan pelanggaran itu diterima
pemerintah pusat dari perwakilan RI di Malaysia.
"Menyikapi hal tersebut telah diadakan rapat
kementerian/lembaga di pusat untuk membahas situasi
ini termasuk dengan Kemnaker selaku regulator, dan
diputuskan untuk menghentikan sementara waktu
penempatan PMI ke Malaysia hingga terdapat klarifikasi
dari pemerintah Malaysia," kata Judha pada press briefing
mingguan Kemlu RI, Kamis (14/7/2022). Judha
mengatakan, perwakilan RI menemukan beberapa bukti
bahwa Malaysia masih menerapkan Sistem Maid Online
(SMO).

Indonesiato Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta
day.co.id segera ada kepastian soal Upah Minimum Provinsi atau
UMP DKI 2022. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
telah memenangkan gugatan pengusaha yang menolak
revisi UMP DKI Jakarta 2022 menjadi Rp 4,6 juta.
Gembong mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
segera mengambil keputusan atas pembatalan keputusan
Gubernur Anies Baswedan soal UMP DKI itu. Pemprov DKI
harus memutuskan apakah akan mengajukan banding
atau tidak.

66. 14 July Ada
Negative Tribun
2022
Pelanggaran
News
Perjanjian,
Indonesia Stop

Pemerintah menemukan pelanggaran terkait perekrutan
pekerja migran Indonesia (PMI) pada sektor domestik,
sehingga memutuskan untuk memberhentikan sementara
pengiriman PMI ke Malaysia. Direktur Perlindungan WNI
Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI), Judha
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Kirim PMI ke
Malaysia

67. 14 July Menaker:
2022
Penghentian
penempatan
PMI karena
Malaysia tak
ikuti MoU

Nugraha mengatakan, laporan pelanggaran itu diterima
pemerintah pusat dari perwakilan RI di Malaysia.
"Menyikapi hal tersebut telah diadakan rapat
kementerian/lembaga di pusat untuk membahas situasi
ini termasuk dengan Kemnaker selaku regulator, dan
diputuskan untuk menghentikan sementara waktu
penempatan PMI ke Malaysia hingga terdapat klarifikasi
dari pemerintah Malaysia," kata Judha pada press briefing
mingguan Kemlu RI, Kamis (14/7/2022). Judha
mengatakan, perwakilan RI menemukan beberapa bukti
bahwa Malaysia masih menerapkan Sistem Maid Online
(SMO).
Neutral

68. 14 July PT Nindya
Neutral
2022
Karya (Persero)
Buka
Lowongan
Kerja untuk
Lulusan S1
Arsitektur, Ini
Syaratnya

Newsexplor Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
er.net
menyatakan Indonesia menghentikan sementara
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor
domestik ke Malaysia karena negara jiran tidak mengikuti
kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu
kanal (one channel system) pada 1 April 2022. Menaker
dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis malam,
mengatakan kedua negara telah menandatangani MoU
tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor
Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan
penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya
cara menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.
Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di
Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih
menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati
bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO)
yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui
Jabatan Imigreseen Malaysia. "Terkait hal tersebut, KBRI
di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah
Pusat untuk menghentikan sementara waktu penempatan
PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari
Pemerintah Malaysia termasuk komitmen untuk menutup
mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," kata
Ida.
Tribun
News
Ambon

PT Nindya Karya (Persero) buka lowongan kerja dengan
pendidikan minimal S1 Arsitektur. Ada 3 posisi yang
dibutuhkan, yaitu Pelaksana Arsitek, QC Arsitek, Surveyor.
PT Nindya Karya (persero) membuka kesempatan bagimu
untuk mengisi formasi yang tersedia untuk penempatan di
Jakarta. 1. Pelaksana Arsitek (01ARS).
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69. 14 July PTUN Batalkan Positive
2022
UMP DKI,
Gembong
Warsono:
Harus Segera
Disikapi, Tidak
Boleh
Digantunggantung

Tempo.co

Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta
segera ada kepastian soal Upah Minimum Provinsi atau
UMP DKI 2022. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
telah memenangkan gugatan pengusaha yang menolak
revisi UMP DKI Jakarta 2022 menjadi Rp 4,6 juta.
Gembong mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
segera mengambil keputusan atas pembatalan keputusan
Gubernur Anies Baswedan soal UMP DKI itu. Pemprov DKI
harus memutuskan apakah akan mengajukan banding
atau tidak.

70. 14 July BSU BLT
Negative Ayo
2022
Subsidi Gaji via
Surabaya
BPJS
Ketenagakerjaa
n 2022 Omong
Kosong? 14
Juta Lebih
Pekerja Lelah
Menanti

Sikap Kemnaker yang diam seribu bahasa, membuat 14
juta lebih pekerja lelah menanti dan menganggap BSU BLT
Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta hanya
omong kosong belaka. Penantian para pekerja ditengah
harga bahan pokok yang semakin melangit, tak kunjung
terjawab kapan sebenarnya BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS
Ketenagakerjaan 2022 akan cair?. Pertanyaan serupa tak
henti-hentinya menghiasi kolom komentar setiap
unggahan akun Instagram Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker), namun waktu pasti penyaluran dana BSU BLT
Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 belum juga
mendapat jawaban. Para pekerja calon penerima
mengeluhkan segala hal terkait bantuan subsidi upah
yang tak juga mendapat jawaban, kapan sebenarnya BSU
BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 akan cair?.

71. 14 July BLT Subsidi
Neutral
2022
Gaji Rp1 Juta
akan Segera
Cair? Login
Situs Ini untuk
Cek Status
Penerima BSU
2022

Pikiran
Rakyat
Depok

BLT subsidi gaji Rp1 juta dikabarkan akan segera cair,
simak cara cek status penerima BSU 2022 dengan login
situs berikut. Seperti diketahui, Kemnaker telah
merencanakan untuk segera menyalurkan BSU 2022 atau
BLT subsidi gaji Rp1 juta. Namun terkait tanggal resmi
penyaluran BLT subsidi gaji atau BSU 2022 ini sampai
sekarang belum ada keterangan pastinya. Sesuai dengan
info dari Kemnaker, rencana penyaluran BSU 2022 ini
ternyata masih dalam tahap pematangan.

72. 14 July BSU 2022
Neutral
2022
Sudah Cair?
Begini
Tandanya dan
Cara Cek Saldo
Rekening Bank
Himbara

Ayo
Bandung

Tanda BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022
cair Rp1 Juta dapat dilakukan pengecekan pada saldo
rekening Bank Himbara atau Himpunan Bank Milik
Negara. Informasi terkait jadwal pencairan BSU 2022 bisa
disimak di artikel ini. Simak pula cara cek saldo rekening
dan tanda BSU 2022 sudah cair di sini. Lantas apakah BSU
2022 sudah cair?.
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73. 14 July Malaysia
Negative Media
2022
Abaikan MoU,
Indonesia
Indonesia
Setop
Pengiriman TKI

PEMERINTAH Indonesia menghentikan pengiriman tenaga
kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia. Alasannya Malaysia
mengabaikan nota kesepahaman (MoU) Penempatan dan
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sektor
Domestik. "Perwakilan kita di Malaysia menemukan
beberapa bukti bahwa Malaysia masih menerapkan
system maid online (SMO)," ucap Direktur Perlindungan
WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI)
Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha, dalam
pembaruan pers virtual di Jakarta, Kamis, (14/7). Ia
menambahkan, pekerja migran Indonesia yang berangkat
dengan sistem ini, akhirnya tidak melalui tahap-tahap
yang legal.

74. 14 July BSU 2022
Negative Pikiran
2022
Kapan Cair?
Rakyat
Akses Link
Depok
bsu.bpjsketena
gakerjaan.go.id
untuk Cek
Nama
Penerima BLT
Gaji Rp1 Juta

BSU 2022 kapan cair? Jadwal pencairan BSU 2022 hingga
kini masih banyak dinantikan informasinya oleh penerima
BLT Rp1 juta. Bagi pekerja yang ingin mengetahui apakah
sudah terdaftar sebagai penerima BSU 2022 atau BLT Rp1
juta, bisa swgera akses link bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id
untuk cek nama penerima, sesuai dengan peraturan tahun
sebelumnya. Sebagai informasi, menurut penuturan
Menaker, pencairan BSU 2022 atau BLT Rp1 juta masih
belum bisa dipastikan kapan akan disalurkan.

75. 14 July UPDATE :
Negative Ninopedia - Indonesia menunggu itikad baik Malaysia untuk
2022
Indonesia
menghapus perekrutan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
Tunggu Itikad
sektor domestik lewat Sistem Maid Online (SMO).
Baik Malaysia
Penegasan ini disampaikan Direktur Perlindungan WNI
untuk Hapus
Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI), Judha
Perekrutan
Nugraha, pada press briefing mingguan Kemlu RI, Kamis
PMI Domestik
(14/7/2022). Indonesia menyambut baik pernyataan pers
Lewat SMO
yang diterbitkan Kementerian Sumber Manusia Malaysia
pada tanggal 13 Juli, yang menyatakan akan segera
membahas isu ini dengan Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) Malaysia. Judha mengatakan, tentunya
pemerintah Indonesia mengharapkan adanya hasil positif
dari pembahasan antara dua kementerian Malaysia
tersebut.
76. 14 July VIRAL :
Negative Tugunews.c
2022
Indonesia
om
Tunggu Itikad
Baik Malaysia
untuk Hapus
Perekrutan

- Indonesia menunggu itikad baik Malaysia untuk
menghapus perekrutan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
sektor domestik lewat Sistem Maid Online (SMO).
Penegasan ini disampaikan Direktur Perlindungan WNI
Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI), Judha
Nugraha, pada press briefing mingguan Kemlu RI, Kamis
(14/7/2022). Indonesia menyambut baik pernyataan pers
yang diterbitkan Kementerian Sumber Manusia Malaysia
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PMI Domestik
Lewat SMO

77. 14 July Moratorium Positive
2022
Pekerja Migran
ke Malaysia,
Migrant Care:
Kami Dukung!

pada tanggal 13 Juli, yang menyatakan akan segera
membahas isu ini dengan Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) Malaysia. Judha mengatakan, tentunya
pemerintah Indonesia mengharapkan adanya hasil positif
dari pembahasan antara dua kementerian Malaysia
tersebut.
Bisnis
Indonesia

Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah
mendukung langkah moratorium penyaluran pekerja
migran Tanah Air ke Malaysia. "Sebenarnya Migrant Care
itu sebenarnya juga mendorong ketika majikan Adelina
diputus bebas [oleh pengadilan Malaysia]. Anis
mengatakan lembaganya sudah mendukung langkah
pemberhentian penyaluran PMI ke Malaysia saat kasus
kematian Adelina (26), PMI asal Nusa Tenggara Timur di
Malaysia pada 2018. Anis bahkan mendukung
penghentian penyaluran PMI ke Malaysia sebagai salah
satu sikap Indonesia.

78. 14 July Indonesia
Negative Tribun
2022
Tunggu Itikad
News
Baik Malaysia
untuk Hapus
Perekrutan
PMI Domestik
Lewat SMO

Indonesia menunggu itikad baik Malaysia untuk
menghapus perekrutan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
sektor domestik lewat Sistem Maid Online (SMO).
Penegasan ini disampaikan Direktur Perlindungan WNI
Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI), Judha
Nugraha, pada press briefing mingguan Kemlu RI, Kamis
(14/7/2022). Indonesia menyambut baik pernyataan pers
yang diterbitkan Kementerian Sumber Manusia Malaysia
pada tanggal 13 Juli, yang menyatakan akan segera
membahas isu ini dengan Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) Malaysia. Judha mengatakan, tentunya
pemerintah Indonesia mengharapkan adanya hasil positif
dari pembahasan antara dua kementerian Malaysia
tersebut.

79. 14 July Setop Kirim
Negative Tempo.co
2022
PMI, Indonesia
Minta Malaysia
Klarifikasi
Pelanggaran
MoU Tenaga
Kerja

Indonesia menunggu penjelasan dari pihak Malaysia soal
indikasi pelanggaran MoU tenaga kerja untuk pekerja
migran Indonesia (PMI) baru-baru ini. Untuk sementara,
Pemerintah Indonesia pada Rabu, 13 Juli 2022, sudah
memutuskan untuk berhenti mengirim PMI ke Malaysia.
"(Pemerintah pusat) menghentikan sementara waktu
penempatan PMI ke Malaysia hingga dapat klarifikasi dari
pemerintah Malaysia, termasuk komitmen untuk
menghentikan mekanisme sistem maid online untuk
penempatan PMI sektor domestik ke Malaysia," kata
Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar
Negeri RI Judha Nugraha dalam jumpa pers, Kamis, 11 Juli
2022. Sebelumnya, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia
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Hermono mencatat adanya aktivitas di media sosial yang
mengiklankan pekerja domestik asal Indonesia oleh agen
perekrutan lepas.
80. 14 July Kemlu RI Beri Neutral
2022
Alasan
Indonesia
Hentikan
Pengiriman TKI
ke Malaysia

Liputan 6

Kemlu RI menyebut, pihak Malaysia tidak mematuhi
kesepakatan dalam nota kesepahaman (MoU) terkait
penempatan pekerja migran sektor domestik dari
Indonesia ke Malaysia yang ditandatangani pada 1 April
lalu. Pemerintah Indonesia menghentikan pengiriman
tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia. "Perwakilan kita
di Malaysia menemukan beberapa bukti bahwa Malaysia
masih menerapkan system maid online (SMO)," ucap
Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia
(PWNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha,
dalam pembaruan pers virtual di Jakarta, Kamis, 14 Juli
2022. Kemlu RI menyebut, sistem mekanisme perekrutan
ini di luar kesepakatan yang da dalam MoU tersebut.

81. 14 July Cek Bantuan Positive
2022
BPJS
Ketenagakerjaa
n dengan KTP
Login
sso.bpjsketena
gakerjaan.go.id

Tribun
News
Pontianak

Lakukan cek bantuan bpjs ketenagakerjaan dengan ktp
elektronik secara online. "Anda lolos verifikasi dan validasi
BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan
Subsidi Upah (BSU), untuk verifikasi selanjutnya akan
dilakukan oleh Kemnaker. BSU disalurkan kepada pekerja
dan buruh yang terdaftar oleh pihak BPJS
Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan.
Pertama simpan nomor WA BPJS Ketenagakerjaan
081380070175 di ponsel.

82. 14 July Hindari Kisruh Negative Dekannews Dalam keputusan tersebut, PTUN membatalkan kenaikan
2022
PengusahaUMP DKI Jakarta 2022 sebesar Rp 4.641.854. Pengamat
Buruh,
Kebijakan Publik Sugiyanto mendesak Gubernur DKI
Pengamat
Jakarta Anies Rasyid Baswedan untuk segera merespon
Desak Anies
putusan PTUN tersebut. Sebagaimana diketahui Gubernur
Merespon
Anies Baswedan dinilai melanggar aturan dalam
Cepat
keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta Tahun 2022
Keputusan
sebesar 5,1% atau naik menjadi Rp. Apalagi menurut SGY
UMP DKI
panggilan akrabnya, proses penetapan UMP DKI Jakarta
ini telah berlangsung selama tujuh bulan atau sisa lima
bulan sebelum pemberlakukan UMP tahun 2022 berakhir.
Kekalahan ini tentu menjadi pelajaran penting agar lebih
cermat dalam membuat keputusan menaikan UMP DKI
Jakarta," kata SGY dalam keterangannya, Kamis (14/7).
83. 14 July Pemerintah
2022
Bakal Setop
Kirim Pekerja

Neutral

Liputan 6

Kementerian Ketenagakerjaan saat ini tengah mengkaji
terkait penghentian sementara Pekerja Migran Indonesia
(PMI) ke Malaysia. "Saya jelaskan terkait dengan berita
yang disampaikan oleh pak Dubes Indonesia untuk
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Migran ke
Malaysia

Malaysia Hermono untuk penutupan pemberhentian
pengiriman pekerja migran Indonesia seluruh bidang, itu
memang kami saat ini sedang melakukan tentunya
telaah," kata Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan Anwar Sanusi, kepada Liputan6.com,
Kamis (14/7/2022). Oleh karena itu, pihaknya
memerintahkan kepada atase Ketenagakerjaan yang ada
di Malaysia untuk melakukan pengumpulan data-data
terutama yang menyangkut masalah sistem maid online.
"Jadi, sistem online ini kan memang sistem yang sudah
lama yang diterapkan oleh imigrasi Malaysia, terutama
untuk mendapatkan pekerja asing dari Konversi visa,"
ujarnya.

84. 14 July Kabar BSU
Negative Tribun
2022
Terbaru Hari
News
Ini! Cek Nama
Pontianak
Penerima BLT
Subsidi Gaji
yang Belum
Jelas Kapan
Cairnya

Kepastian pencairan Subsidi Gaji Rp 1 juta dinantikan oleh
penerima sejak sebelum lebaran Idul Fitri 2022 lalu.
Adapun cara cek penerima BSU atau subsidi gaji Rp 1 juta
bisa dilakukan melalui laman resmi Kemnaker atau atau
laman BPJS Ketenagakerjaan. Janji pemerintah bakal
mencairkan kembali Bantuan Subsidi Upah atau BSU
hingga saat ini belum terealisasi. Hal ini dikarenakan
pemerintah sempat menjanjikan BSU akan cair sebelum
lebaran.

85. 14 July Alasan
Negative Liputan 6
2022
Kemnaker
Setop Kirim
Pekerja Migran
ke Malaysia:
Merugikan
Indonesia

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar
Sanusi, menilai penyetopan sementara pengiriman
Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia merupakan
langkah yang tepat. Sekjen Anwar menjelaskan, alasan
pemberhentian ini lantaran sistem rekrutmen PMI di
Malaysia dinilai merugikan PMI. "Jadi, sistem online ini
kan memang sistem yang sudah lama yang diterapkan
oleh imigrasi Malaysia, terutama untuk mendapatkan
pekerja asing dari Konversi visa," kata Anwar kepada
Liputan6.com, Kamis (14/7/2022). Awalnya visa PMI itu
merupakan visa kunjungan ke Malaysia yang kemudian
PMI tersebut melamar kerja secara online, sehingga visa
mereka menjadi visa pekerja.

86. 14 July Disnaker Kepri Neutral
2022
Bersama
Komisi II DPRD
Provinsi Galer
Bimtek K3 Bagi
Karyawan
Perusahaan di
Batam

Puluhan karyawan perusahaan di Batam mengikuti
bimbingan teknis Pelayanan Keselamatan, Kesehatan
Kerja (Bimtek K3) yang diselenggarakan Disnaker Provinsi
Kepri bekerjasama dengan Komisi II DPRD Provinsi Kepri,
dan menggandeng Kemenaker RI, acara tersebut digelar
di Ballroom lantai II hotel Pacifik, Kamis (14/7/2022) siang.
Turut hadir dalam acara tersebut, Kadisnaker Provinsi
yang diwakili oleh Kapala Bidang Pengawasan, Said
Muhammad Idris SE, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Wahyu

Buruh
Today
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wahyudin, Perwakilan Kemenaker RI Agus Subekti, KUPT
Wasnaker Batam, Aldi Admiral, dan praktisi dari berbagi
sumber. Sebelum dimulainya acara, Ketua Komisi II DPRD
provinsi Kepri Wahyu Wahyudin dalam kata sambutannya
menyampaikan kepada para peserta agar tidak takut
untuk melaporkan adanya insiden kecelakaan kerja atau
kekurangan penerapan K3 di Perusahaan. "Pengawasan
ini perlu diperketat, karena pengawasan ini juga bisa
menghasilkan PAD provinsi Kepri, untuk mengawasi TKA
terkait IMTA nya," ucapnya.
87. 14 July BP Jamsostek Positive
2022
Inhil berikan
bantuan Rp66
juta ke ahli
waris

Antara
Sumut

88. 14 July Update Info
Negative Ayo
2022
BSU BLT
Surabaya
Subsidi Gaji via
BPJS
Ketenagakerjaa
n 2022 Kapan
Cair? Simak
Informasi
Kemnaker Ini

Kepala BP Jamsotek Inhil Muhammad Ridwan
mengatakan, sesuai dengan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 BPJS
Ketenagakerjaan berkewajiban memberikan beasiswa
pendidikan kepada ahli waris peserta apabila masa iuran
sudah lebih dari 36 bulan atau tiga tahun manfaat. Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
(BPJamsostek) Cabang Indragiri Hilirmembayarkan
beasiswa kepada anak pekerja (nasabah) Dedi Anri Siregar
yang terdaftar sebagai peserta di PT.TH Indo Plantatiaon
sebesar Rp66.814.637. Dedi Anri Siregar terdaftar sebagai
peserta di PT.TH Indo Plantatiaonsejak1998. Penyerahan
bantuan tersebut dilakukan Muhammad Ridwan secara
simbolis Selasa (14 /7) lalu kepada ahli waris yakni istri
Almarhum, Yuli Astuti Yang di damping anaknya. Adapun
santunan yang diberikan yakni sebesar Rp66.814.637
terdiri dari Jaminan Hari Tua (JHT)Rp21.498.137, Jaminan
Pensiun (JP) Rp1.816.500, Jaminan Kematian (JKM)
Rp42.000.000 dan beasiswa untuk anak yang saat ini
masih duduk di kelas tiga SD sebesar Rp1,5 juta yang akan
dibayarkan setiap tahun sampai ke jenjang pendidikan S1.
Simak informasi resmi dari Kemnaker perihal BLT subsidi
gaji BPJS Ketenagakerjaan, selengkapnya di bawah ini.
AYOSURABAYA.COM-- Bantuan subsidi upah alias BSU BLT
Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 kapan cair
masih jadi pertanyaan yang paling sering dilontarkan para
pekerja. Kendati demikian pihaknya, tak sekalipun muncul
untuk menjawab pertanyaan pekerja terkait BSUBLT
Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022. Pertanyaan
BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 kapan
cair muncul, karena setelah beberapa minggu
pemberitahuan program Bantuan Subsidi Upah tak
kunjung diterima.
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89. 14 July Setop Kirim
Negative Harian Aceh Indonesia menunggu penjelasan dari pihak Malaysia soal
2022
PMI, Indonesia
indikasi pelanggaran MoU tenaga kerja untuk pekerja
Minta Malaysia
migran Indonesia (PMI) baru-baru ini. Untuk sementara,
Klarifikasi
Pemerintah Indonesia pada Rabu, 13 Juli 2022, sudah
Pelanggaran
memutuskan untuk berhenti mengirim PMI ke Malaysia.
MoU Tenaga
"(Pemerintah pusat) menghentikan sementara waktu
Kerja
penempatan PMI ke Malaysia hingga dapat klarifikasi dari
pemerintah Malaysia, termasuk komitmen untuk
menghentikan mekanisme sistem maid online untuk
penempatan PMI sektor domestik ke Malaysia," kata
Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar
Negeri RI Judha Nugraha dalam jumpa pers, Kamis, 11 Juli
2022. Sebelumnya, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia
Hermono mencatat adanya aktivitas di media sosial yang
mengiklankan pekerja domestik asal Indonesia oleh agen
perekrutan lepas.
90. 14 July Malaysia Tak Negative Matain.id
2022
Ikuti MoU,
Penempatan
PMI ke Negeri
Jiran
Dihentikan

JawaPos.com- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah menyatakan Indonesia menghentikan sementara
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor
domestik ke Malaysia karena negara jiran tidak mengikuti
kesepakatan dalam memorandum of understanding
(MoU) untuk menerapkan sistem satu kanal (one channel
system) pada 1 April 2022. Menaker mengatakan, kedua
negara telah menandatangani MoU tentang Penempatan
dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1
April 2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem
satu kanal sebagai satu-satunya cara menempatkan PMI
sektor domestik ke Malaysia. Namun, kata Menaker Ida,
perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti
bahwa negeri jiran masih menerapkan sistem di luar
sistem yang telah disepakati bersama kedua negara, yaitu
system maid online (SMO) yang dikelola Kementerian
Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen
Malaysia. "Terkait hal tersebut, KBRI di Kuala Lumpur
merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk
menghentikan sementara waktu penempatan PMI di
Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah
Malaysia termasuk komitmen untuk menutup mekanisme
SMO sebagai jalur penempatan PMI," kata Ida.

91. 14 July Moratorium Neutral
2022
Penyaluran
PMI ke
Malaysia, Apa
Dampaknya

Indonesia melakukan moratorium penyaluran Pekerja
Migran Indonesia (PMI) baru ke Malaysia setelah adanya
masalah terkait sistem perekrutan pekerja migran.
Khususnya, remitansi PMI yang bekerja di Malaysia. "Saya
kira moratorium ini sebenarnya merusak momentum

Bisnis
Indonesia
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Terhadap
Remitansi?

pengiriman yang sebenarnya kalau kita lihat dari data di
sepanjang 2022 itu mengalami kenaikan terutama
pengiriman PMI ke Malaysia," terangnya, Kamis
(14/7/2022). Adapun, Kementerian Ketenagakerjaan
meminta Pemerintah Malaysia untuk menjalankan
komitmen yang telah tertuang dalam MoU tersebut.

92. 14 July Malaysia Tak Negative Jogoboyo.c
2022
Ikuti MoU,
om
Penempatan
PMI ke Negeri
Jiran
Dihentikan JogoBoyo
#JagaNKRI

JogoBoyo.com- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah menyatakan Indonesia menghentikan sementara
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor
domestik ke Malaysia karena negara jiran tidak mengikuti
kesepakatan dalam memorandum of understanding
(MoU) untuk menerapkan sistem satu kanal (one channel
system) pada 1 April 2022. Menaker mengatakan, kedua
negara telah menandatangani MoU tentang Penempatan
dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1
April 2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem
satu kanal sebagai satu-satunya cara menempatkan PMI
sektor domestik ke Malaysia. Namun, kata Menaker Ida,
perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti
bahwa negeri jiran masih menerapkan sistem di luar
sistem yang telah disepakati bersama kedua negara, yaitu
system maid online (SMO) yang dikelola Kementerian
Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen
Malaysia. "Terkait hal tersebut, KBRI di Kuala Lumpur
merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk
menghentikan sementara waktu penempatan PMI di
Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah
Malaysia termasuk komitmen untuk menutup mekanisme
SMO sebagai jalur penempatan PMI," kata Ida.

93. 14 July BSU 2022
Positive
2022
Kapan Cair? Ini
Info Terkini
dan Jawaban
Resmi dari
Kemnaker

Ayo
Bandung

BSU 2022 kapan cair? COM-- Sampai detik ini, BSU 2022
kapan cair masih selalu dipertanyakan para pekerja atau
buruh. Pertanyaan BSU 2022 kapan cair muncul, karena
setelah beberapa minggu pemberitahuan program
Bantuan Subsidi Upah tak kunjung diterima. Bukan hanya
sekedar wacana, tetapi dana sebesar Rp8,8 Triliun telah
dialokasikan Kemnaker untuk penerima BSU 2022.

94. 14 July Benarkah BSU Neutral
2022
2022 Cair? Cek
di Link Ini
Sekarang
Apakah Sudah
Masuk
Rekening

Ayo
Bandung

Berikut ini info terbaru mengenai BSU 2022 cair yang
sudah dinanti-nanti oleh para pekerja atau buruh. BSU
2022 cair nantinya akan langsung masuk ke rekening bank
Himbara yang terdiri dari BNI, BRI, BTN, dan mandiri.
Simak penjelasan berikut ini terkair BSU 2022 cair. :
Terungkap 3 Kendala BSU 2022 Tak Kunjung Cair hingga
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Kini, Pencairannya setelah Idul Adha?. Com dengan judul
"Info BSU 2022 Cair?
95. 14 July Setop Kirim
Negative Kumbanews Kumbanews.com- Indonesia menunggu penjelasan dari
2022
PMI, Indonesia
.com
pihak Malaysia soal indikasi pelanggaran MoU tenaga
Minta Malaysia
kerja untuk pekerja migran Indonesia (PMI) baru-baru ini.
Klarifikasi
Untuk sementara, Pemerintah Indonesia pada Rabu, 13
Pelanggaran
Juli 2022, sudah memutuskan untuk berhenti mengirim
MoU Tenaga
PMI ke Malaysia. "(Pemerintah pusat) menghentikan
Kerja |
sementara waktu penempatan PMI ke Malaysia hingga
KUMBANEWS.
dapat klarifikasi dari pemerintah Malaysia, termasuk
COM
komitmen untuk menghentikan mekanisme sistem maid
online untuk penempatan PMI sektor domestik ke
Malaysia," kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI
Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha dalam jumpa
pers, Kamis, 11 Juli 2022. Sebelumnya, Duta Besar
Indonesia untuk Malaysia Hermono mencatat adanya
aktivitas di media sosial yang mengiklankan pekerja
domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas.
96. 14 July BSU
Positive
2022
Dikabarkan
Bakal Segera
Cair, Begini
Cara Cek
Penerima
Subsidi Gaji Rp
1 Juta Tribunkaltim.c
o

Tribun
News
Kaltim

Syarat Terbaru Penerima BSU dan Cara Cek Pekerja Dapat
BLT Subsidi Gaji Rp 1 Juta,
https://pontianak.tribunnews.com/2022/07/12/segeracair-syarat-terbaru-penerima-bsu-dan-cara-cek-pekerjadapat-blt-subsidi-gaji-rp-1-juta?page=all. Hingga bulan
ketujuh ini, Bantuan Subsidi Upah atau BSU sebesar Rp 1
juta tak kunjung juga cair. Cara Cek Penerima BSU. 1. Cek
Penerima BSU di Laman Kemnaker.

97. 14 July Menaker:
2022
Penghentian
Penempatan
PMI Karena
Malaysia Tak
Ikuti MoU

Aktual

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menyatakan Indonesia menghentikan sementara
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor
domestik ke Malaysia karena negara jiran tidak mengikuti
kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu
kanal ( one channel system ) pada 1 April 2022. Menaker
dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis (14/7) malam,
mengatakan kedua negara telah menandatangani MoU
tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor
Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan
penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya
cara menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.
Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di
Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih
menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati
bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO)
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yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui
Jabatan Imigreseen Malaysia. "Terkait hal tersebut, KBRI
di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah
Pusat untuk menghentikan sementara waktu penempatan
PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari
Pemerintah Malaysia termasuk komitmen untuk menutup
mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," kata
Ida.
98. 14 July Cyberd
Positive
2022
Academy Gelar
Pelatihan
Wartawan

Targetindo. Pelatihan jurnalistik ini digelar Cybers Academy
com
bekerjasama dengan Serikat Pers Republik Indonesia
(SPRI). Cybers Academy kembali membuat gebrakan baru
di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia Digital di
Indonesia tahun 2022. Pengembangan SDM Digital kali ini
menyasar kegiatan jurnalistik melalui pelatihan Wartawan
Muda Reporter bagi para personil Bhayangkara Pembina
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau
Bhabinkamtibmas di Polres Pesawaran, Provinsi Lampung
pada Kamis, (14/7/2022). Selain itu ada materi pelatihan
wartawan muda reporter yang disuguhin Cybers Academy
(CA) melalui tayangan media digital yang diakses melalui
platform resmi CA.

99. 14 July Hindari
Neutral
2022
Polemik,
Politisi Perindo
Minta
Gubernur DKI
Segera Sikapi
Putusan PTUN
Soal UMP 2022

Lampuhijau. Wakil Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik Partai
co.id
Persatuan Indonesia (Perindo) DPW DKI Jakarta Sugiyanto
meminta, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan
segera mengambil sikap atas putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan
kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta
tahun 2022 sebesar 5,1 persen. "Intinya, atas masalah
UMP DKI Jakarta tahun 2022 ini, maka tetap
kemaslahatan masyarakat Jakarta harus lebih diutamakan
di atas kepentingan pribadi dan golongan," tandasnya.
Sebagaimana diketahui, Anies menaikkan UMP DKI
Jakarta tahun 2022 sebesar 5,1 persen atau menjadi Rp
4.641.854. Apalagi UMP DKI Jakarta ini telah berlangsung
selama tujuh bulan.

10 14 July Migrant Care Positive
0. 2022
Dukung
Moratorium
TKI ke Malaysia

Harian Jogja Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah
mendukung langkah moratorium penyaluran pekerja
migran Tanah Air ke Malaysia. "Sebenarnya Migrant Care
itu sebenarnya juga mendorong ketika majikan Adelina
diputus bebas [oleh pengadilan Malaysia]. Indonesia
menghentikan sementara atau moratorium penyaluran
pekerja migran Indonesia (PMI) atau juga dikenal dengan
istilah tenaga kerja Indonesia (TKI) baru ke Malaysia
menyusul munculnya masalah sistem perekrutan pekerja
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domestik. Anis mengatakan lembaganya sudah
mendukung langkah pemberhentian penyaluran PMI ke
Malaysia saat kasus kematian Adelina (26), PMI asal Nusa
Tenggara Timur di Malaysia pada 2018.
10 14 July Tak Sesuai
Negative Liputan.co.i
1. 2022
dengan MoU,
d
Indonesia
Hentikan
Penempatan
PMI Sektor
Domestik Ke
Malaysia

10 14 July Menaker Stop Neutral
2. 2022
Pengiriman TKI
ke Malaysia, Ini
Alasannya

Menurut Menaker, MoU tersebut merupakan bentuk
iktikad baik kedua negara untuk melindungi PMI sektor
domestik yang bekerja di Malaysia, mengingat MoU
tersebut memuat kesepakatan bahwa penempatan PMI
sektor domestik dilakukan melalui sistem satu kanal (one
channel system), dan menjadi satu-satunya mekanisme
resmi untuk merekrut dan menempatkan PMI sektor
domestik di Malaysia. Namun menurut Menaker,
Perwakilan RI di Malaysia menemukan bukti bahwa
Malaysia masih menerapkan sistem di luar sistem yang
telah disekapati bersama oleh kedua negara, yaitu system
maid online (SMO) yang dikelola oleh Kementerian Dalam
Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia.
"Terkait hal tersebut, KBRI di Kuala Lumpur
merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk
menghentikan sementara waktu penemptan PMI di
Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah
Malaysia termasuk komitmen untuk menutup mekanisme
SMO sebagai jalur penempatan PMI," katanya. Menaker
menjelaskan, keputusan penghentian PMI sektor
domestik ke Malaysia ini telah disampaikan secara resmi
oleh KBRI Kuala Lumpur kepada Kementerian Sumber
Daya Manusia Malaysia.

Juraganani Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah
me.id
menyatakan Indonesia menghentikan sementara
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor
domestik ke Malaysia karena negara jiran tidak mengikuti
kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu
kanal (one channel system) pada 1 April 2022. Menaker
dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis malam,
mengatakan kedua negara telah menandatangani MoU
tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor
Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan
penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya
cara menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.
Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di
Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih
menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati
bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO)
yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui
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Jabatan Imigreseen Malaysia. "Terkait hal tersebut, KBRI
di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah
Pusat untuk menghentikan sementara waktu penempatan
PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari
Pemerintah Malaysia termasuk komitmen untuk menutup
mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," kata
Ida.
10 14 July Menteri
Neutral
3. 2022
Tenaga Kerja
Berhenti Kirim
TKI ke
Malaysia, Ini
Alasannya

Berita Viral Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis malam,
Indonesia Menteri Tenaga Kerja mengatakan kedua negara telah
Terbaru
menandatangani nota kesepahaman tentang penempatan
dan perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia pada 1
April 2022 yang mengatur penempatan melalui jalur
tunggal. Namun, Menteri Tenaga Kerja Ida mengatakan
perwakilan Indonesia di Malaysia telah menemukan bukti
bahwa negara tetangga masih menerapkan sistem di luar
yang disepakati kedua negara, yaitu On-line Maid Gadget
(SMO) yang dikelola Kementerian Luar Negeri Malaysia.
Kementerian Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah
mengatakan Indonesia telah menghentikan sementara
penempatan tenaga kerja Indonesia (PMI) sektor
domestik ke Malaysia karena negara tetangga tidak
memenuhi kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan
sistem jalur tunggal pada April. Sistem ini adalah satusatunya cara untuk mentransfer PMI sektor domestik ke
Malaysia.

10 14 July Bikin PMI
Neutral
4. 2022
Rentan
Tereksploitasi,
Kemlu Minta
Malaysia Stop
Sistem Maid
Online

Rmco.id

Pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia
mulai 13 Juli 2022, karena Kuala Lumpur dinilai telah
melanggar nota kesepahaman (MoU) ketenagakerjaan
yang telah disepakati kedua negara. Direktur Pelindungan
WNI dan Badan Hukum Indonesia, Judha Nugraha
mengungkap, keputusan itu dibuat setelah perwakilan RI
menemukan beberapa bukti bahwa Malaysia masih
menerapkan Sistem Maid Online (SMO). Ini adalah sistem
rekrutmen yang berada di luar kesepakatan (MoU) RI dan
Malaysia. PMI kita yang berangkat ke Malaysia, akhirnya
tidak melalui tahapan-tahapan persiapan yang benar,"
kata Judha dalam Press Briefing Kementerian Luar Negeri
yang ditayangkan secara virtual, Kamis (14/7) malam.

10 14 July Menaker:
5. 2022
Malaysia
Langgar
Kesepakatan

Matain.id

REPUBLIKA.CO.ID,- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah membeberkan alasan penghentian
pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia.
Ia menyebut, Malaysia telah melanggar nota
kesepahaman (MoU) yang ditandatangani pada 1 April
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2022 lalu. Dalam MoU itu, kata Ida, Indonesia dan
Malaysia sepakat untuk hanya menggunakan sistem satu
kanal (one channel system) dalam proses perekrutan PMI.
Namun, Malaysia ternyata masih melakukan perekrutan
dengan system maid online.
10 14 July Kementrian
Neutral
6. 2022
Luar Negeri
Jelaskan
Argumentasi RI
Setop
Sementara
Kirim TKI ke
Malaysia

Warta
Batavia

sama pada tanggal 1 April yang lalu Indonesia dan
Malaysia sudah menyetujui MoU penempatan dan
penjagaan buruh migran bagian domestik di Malaysia,
kata Direktur Penjagaan WNI dan Badan Hukum Indonesia
Kemenlu Judha Nugraha, seperti dilihat di YouTube
Kementrian Luar Negeri, Jumat (15/7/2022). "Dalam MoU
tersebut khususnya di pasal 3 dan juga di appendix C MoU
memuat Komitmen ke-2 negara bahwa penempatan WNI
bagian domestik dari Indonesia ke Malaysia melalui one
channel system, 1 kanal dan sistem ini jadi satu-satunya
mekanisme legal untuk merekrut dan memposisikan
buruh migran kita di bagian domestik di Malaysia," kata
Judha. Akan tetapi, Malaysia disebut masih
mempergunakan sistem yang lama untuk merekrut
tenaga kerja Indonesia (TKI). Akan tetapi perwakilan kita
yang ada di Malaysia menemukan beberapa bukti bahwa
Malaysia masih menerapkan apa yang disebut selaku
sistem maid online," katanya.

10 14 July Moratorium Neutral
7. 2022
Penempatan
PMI ke
Malaysia
Terdengar
Heriok, Tapi
Serampangan

Radar
Nonstop

Wacana moratorium penempatan PMI (Pekerja Migran
Indonesia) ke Malaysia mengemuka. Duta Besar RI untuk
Malaysia Hermono akan menutup pelayanan proses
penempatan sampai batas waktu Malaysia mau mengikuti
MoU yang sudah disepakati bersama. "Atas rencana
moratorium penempatan PMI ke Malaysia terdengar
heroik tapi tidak produktif. Dia menjelaskan, MoU kedua
negara yang ditandatangani Presiden Jokowi dengan PM
Malaysia Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob di Istana Merdeka
pada awal April lalu adalah di sektor pembantu rumah
tangga.

10 14 July Menaker Buka- Neutral
8. 2022
bukaan Alasan
RI Setop
Sementara
Kirim TKI ke
Malaysia

Obligasi.id Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah buka
suara menjelaskan kabar penghentian pengiriman Tenaga
Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia. Dia menjelaskan
Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia telah
menandatangani MoU tentang Penempatan dan
Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April
2022. Penandatanganan MoU tersebut turut disaksikan
oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri
Malaysia, Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob. MoU tersebut
merupakan bentuk iktikad baik kedua negara untuk
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melindungi PMI sektor domestik yang bekerja di Malaysia,
mengingat MoU tersebut memuat kesepakatan bahwa
penempatan PMI sektor domestik dilakukan melalui
sistem satu kanal (one channel system), dan menjadi satusatunya mekanisme resmi untuk merekrut dan
menempatkan PMI sektor domestik di Malaysia.
10 14 July Pemerintah
Neutral
9. 2022
Hentikan
Pengiriman
Pekerja Migran
Indonesia ke
Malaysia

Assets.rri.co KBRN, Jakarta: Pemerintah Indonesia memutuskan untuk
.id
menghentikan sementara pengiriman Pekerja Migran
Indonesia (PMI) ke Malaysia. Hal itu disebabkan Malaysia
telah melanggar kesepakatan bersama yang tertuang di
dalam MoU (Nota Kesepahaman) Penempatan dan
Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia yang telah
ditandatangani pada 1 April 2022. "Namun, kemudian
perwakilan kita yang ada di Malaysia menemukan
beberapa bukti bahwa Malaysia masih menerapkan apa
yang disebut sebagai Sistem Maid Online (Sistem
Pembantu Online)" tambahnya. Nota Kesepahaman
Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di
Malaysia, telah mengatur penempatan PMI sektor
domestik dilakukan melalui One Channel System (Satu
Kanal).

11 14 July Menaker Buka- Neutral
0. 2022
bukaan Alasan
RI Setop
Sementara
Kirim TKI ke
Malaysia

Detik

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah buka
suara menjelaskan kabar penghentian pengiriman Tenaga
Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia. Dia menjelaskan
Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia telah
menandatangani MoU tentang Penempatan dan
Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April
2022. Penandatanganan MoU tersebut turut disaksikan
oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri
Malaysia, Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob. MoU tersebut
merupakan bentuk iktikad baik kedua negara untuk
melindungi PMI sektor domestik yang bekerja di Malaysia,
mengingat MoU tersebut memuat kesepakatan bahwa
penempatan PMI sektor domestik dilakukan melalui
sistem satu kanal (one channel system), dan menjadi satusatunya mekanisme resmi untuk merekrut dan
menempatkan PMI sektor domestik di Malaysia.

11 14 July Terkait
Neutral
1. 2022
Ketenagakerjaa
n Dibahas Pada
Kunjungan
Komisi IX DPRRI Ke Papua

Pripos

Komisi IX DPR-RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi
Papua. Ketua Tim kunjungan komisi IX DPR-RI, Emanuel
Melkiades Laka Lena pada acara tersebut menyampaikan,
"Cukup banyak potensi untuk kita bisa mendorong bagi
pekerja kita untuk terakses program jaminan sosial bagi
pekerja dan program ini sangat murah meriah dengan
dampak yang besar juga bagi kalangan pekerja serta
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sangat membantu pemerintah disaat nanti pekerja kita
terkena dampak baik dari kecelakaan kerja maupun
kematian," ujarnya. Kepala Balai Besar Pengembangan
Latihan Kerja, Semarang, Heru Wibowo saat memberikan
pemaparan pada acara kunjungan Komisi IX DPR-RI,
menyampaikan, Kami memiliki fungsi untuk melaksanakan
pelatihan dan kita juga ada kerjasama pelatihan dengan
dunia usaha dan dunia industri selain itu kami juga
melasanakan fasilitasi untuk program bantuan bagi Balai
Latihan Kerja (BLK) ) Unit Pelaksana Tehnik Dinas Daerah
(UPTD) yang dimiiki oleh Kabupaten dan Kota. Terkait
Balai Latihan Kerja Industri (BLKI), Jayapura, Provinsi
Papua yang sudah dalam penanganan Kementerian
Ketenagakerjaan untuk menjadi BLK UPT, Heru Wibowo
mengatakan, BLKI Jayapura dapat menjadi BLK UPT di
wilayah timur Indonesia yang sangat luar biasa, selain
melayani untuk masyarakat Papua bahkan sampai
melayani masyarakat negara tetangga, itu menurut kami
sangat luar biasa, karena BLK harus mampu melayani
kebutuhan pasar kerja, Pungkas Heru Wibowo.
11 14 July BP Jamsostek Positive
2. 2022
Inhil beri
bantuan Rp66
juta ke ahli
waris

Antara Riau Kepala BP Jamsotek Inhil Muhammad Ridwan
mengatakan, sesuai dengan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 BPJS
Ketenagakerjaan berkewajiban memberikan beasiswa
pendidikan kepada ahli waris peserta apabila masa iuran
sudah lebih dari 36 bulan atau tiga tahun manfaat. Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
(BPJamsostek) Cabang Indragiri Hilirmembayarkan
beasiswa kepada anak pekerja (nasabah) Dedi Anri Siregar
yang terdaftar sebagai peserta di PT.TH Indo Plantatiaon
sebesar Rp66.814.637. Dedi Anri Siregar terdaftar sebagai
peserta di PT.TH Indo Plantatiaonsejak1998. Penyerahan
bantuan tersebut dilakukan Muhammad Ridwan secara
simbolis Selasa (14 /7) lalu kepada ahli waris yakni istri
Almarhum, Yuli Astuti Yang di damping anaknya. Adapun
santunan yang diberikan yakni sebesar Rp66.814.637
terdiri dari Jaminan Hari Tua (JHT)Rp21.498.137, Jaminan
Pensiun (JP) Rp1.816.500, Jaminan Kematian (JKM)
Rp42.000.000 dan beasiswa untuk anak yang saat ini
masih duduk di kelas tiga SD sebesar Rp1,5 juta yang akan
dibayarkan setiap tahun sampai ke jenjang pendidikan S1.

11 14 July Alasan
3. 2022
Indonesia
Moratorium

Asiatoday.id Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Republik Indonesia
Ida Fauziyah mengungkapkan alasan Indonesia berencana
moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI)
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Pengiriman
Pekerja Migran
ke Malaysia

ke Malaysia. Menurut Ida, Pemerintah Indonesia dan
Pemerintah Malaysia telah menandatangani MoU tentang
Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di
Malaysia pada tanggal 1 April 2022. Penandatanganan
MoU tersebut turut disaksikan oleh Presiden RI Joko
Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri
Ismail Sabri Yaakob. Menurut Menaker Ida, MoU tersebut
merupakan bentuk iktikad baik kedua negara untuk
melindungi PMI sektor domestik yang bekerja di Malaysia,
mengingat MoU tersebut memuat kesepakatan bahwa
penempatan PMI sektor domestik dilakukan melalui
sistem satu kanal (one channel system), dan menjadi satusatunya mekanisme resmi untuk merekrut dan
menempatkan PMI sektor domestik di Malaysia.

11 15 July Pemerintah
Neutral
4. 2022
Hentikan
Pengiriman
Pekerja Sektor
Domestik ke
Malaysia, Ini
Alasannya

Lampungpr LAMPUNGPRO.CO. Jumat, 15 Juli 2022 57 Views
o.co
Amiruddin Sormin EKBIS JAKARTA (Lampungpro.co):
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menyatakan Indonesia menghentikan sementara
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor
domestik ke Malaysia. Menaker dalam rilis yang diterima
di Jakarta, Kamis (14/7/2022), malam, mengatakan kedua
negara menandatangani MoU tentang Penempatan dan
Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April
2022. Isinya antara lain menyatakan penempatan lewat
sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara
menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia. Namun,
kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di Malaysia
menemukan bukti Malaysia masih menerapkan di luar
sistem yang disepakati bersama kedua negara, yaitu
system maid online (SMO) yang dikelola Kementerian
Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen
Malaysia.

11 15 July Menaker:
5. 2022
Penghentian
penempatan
PMI karena
Malaysia tak
ikuti MoU

Antara

Neutral

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menyatakan Indonesia menghentikan sementara
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor
domestik ke Malaysia karena negara jiran tidak mengikuti
kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu
kanal ( one channel system) pada 1 April 2022. Menaker
dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis malam,
mengatakan kedua negara telah menandatangani MoU
tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor
Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan
penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya
cara menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.
49

Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di
Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih
menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati
bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO)
yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui
Jabatan Imigreseen Malaysia. "Terkait hal tersebut, KBRI
di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah
Pusat untuk menghentikan sementara waktu penempatan
PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari
Pemerintah Malaysia termasuk komitmen untuk menutup
mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," kata
Ida.
11 15 July Menaker:
6. 2022
Penghentian
penempatan
PMI karena
Malaysia tak
ikuti MoU

Neutral

Antara
Sulteng

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menyatakan Indonesia menghentikan sementara
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor
domestik ke Malaysia karena negara jiran tidak mengikuti
kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu
kanal ( one channel system) pada 1 April 2022. Menaker
dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis malam,
mengatakan kedua negara telah menandatangani MoU
tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor
Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan
penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya
cara menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.
Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di
Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih
menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati
bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO)
yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui
Jabatan Imigreseen Malaysia. "Terkait hal tersebut, KBRI
di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah
Pusat untuk menghentikan sementara waktu penempatan
PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari
Pemerintah Malaysia termasuk komitmen untuk menutup
mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," kata
Ida.

11 15 July Menaker:
7. 2022
Penghentian
penempatan
PMI karena
Malaysia tak
ikuti MoU

Neutral

Antara Riau Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menyatakan Indonesia menghentikan sementara
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor
domestik ke Malaysia karena negara jiran tidak mengikuti
kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu
kanal ( one channel system) pada 1 April 2022. Menaker
dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis malam,
mengatakan kedua negara telah menandatangani MoU
50

tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor
Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan
penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya
cara menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.
Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di
Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih
menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati
bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO)
yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui
Jabatan Imigreseen Malaysia. "Terkait hal tersebut, KBRI
di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah
Pusat untuk menghentikan sementara waktu penempatan
PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari
Pemerintah Malaysia termasuk komitmen untuk menutup
mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," kata
Ida.
11 15 July Menaker:
8. 2022
Penghentian
penempatan
PMI karena
Malaysia tak
ikuti MoU

Neutral

Antara
Papua

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menyatakan Indonesia menghentikan sementara
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor
domestik ke Malaysia karena negara jiran tidak mengikuti
kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu
kanal ( one channel system) pada 1 April 2022. Menaker
dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis malam,
mengatakan kedua negara telah menandatangani MoU
tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor
Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan
penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya
cara menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.
Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di
Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih
menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati
bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO)
yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui
Jabatan Imigreseen Malaysia. "Terkait hal tersebut, KBRI
di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah
Pusat untuk menghentikan sementara waktu penempatan
PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari
Pemerintah Malaysia termasuk komitmen untuk menutup
mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," kata
Ida.

11 15 July Indonesia Stop Neutral
9. 2022
Kirim Pekerja
Migran ke

Digtara

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menyatakan Indonesia menghentikan sementara
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor
domestik ke Malaysia karena negara jiran tidak mengikuti
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Malaysia, Ini
Penyebabnya

kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu
kanal (one channel system) pada 1 April 2022. Menaker
dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis malam,
mengatakan kedua negara telah menandatangani MoU
tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor
Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan
penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya
cara menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.
Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di
Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih
menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati
bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO)
yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui
Jabatan Imigreseen Malaysia. Penggunaan SMO membuat
posisi tenaga kerja Indonesia (TKI) menjadi rentan
tereksploitasi karena tidak sesuai Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia dan tidak melalui tahap pemberangkatan yang
benar.

12 15 July Menaker Ida Negative Tribun
0. 2022
Fauziyah
News
Ungkap Alasan
Pemberhentian
Penempatan
Pekerja Migran
Indonesia ke
Malaysia

12 15 July Menaker Sebut Neutral
1. 2022
Penghentian
Penempatan
PMI Karena
Malaysia Tak
Ikuti MoU

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah angkat suara
terkait keputusan pemerintah Indonesia menghentikan
pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia,
Kamis (14/7/2022). Menaker mengatakan Pemerintah
Indonesia dan Pemerintah Malaysia telah
menandatangani MoU tentang Penempatan dan
Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April
2022. Penandatanganan MoU tersebut turut disaksikan
Presiden RI, Joko Widodo (jokowi) dan Perdana Menteri
Malaysia, Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob. Menurut
Menaker, MoU tersebut merupakan bentuk itikad baik
kedua negara melindungi PMI sektor domestik yang
bekerja di Malaysia.

Tvonenews Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menyatakan Indonesia menghentikan sementara
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor
domestik ke Malaysia karena negara jiran tidak mengikuti
kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu
kanal (one channel system) pada 1 April 2022. Menaker
dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis malam,
mengatakan kedua negara telah menandatangani MoU
tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor
Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan
penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya
cara menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.
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Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di
Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih
menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati
bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO)
yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui
Jabatan Imigreseen Malaysia. Jakarta, tvOne.
12 15 July Alasan
Negative Tirto.id
2. 2022
Menaker Setop
Kirim Pekerja
Migran
Indonesia ke
Malaysia

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menghentikan sementara penempatan pekerja migran
Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia. ( one
channel system ). Ida menjelaskan kedua negara telah
meneken MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI
Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022. MoU itu
menyatakan penempatan lewat sistem satu kanal sebagai
satu-satunya cara menempatkan PMI sektor domestik ke
Malaysia. Menurut Ida, perwakilan Indonesia di Malaysia
menemukan bukti bahwa Negeri Jiran masih menerapkan
sistem di luar sistem yang telah disepakati bersama kedua
negara, yaitu system maid online (SMO) yang dikelola
Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan
Imigreseen Malaysia.

12 15 July Malaysia Tak Negative Jawa Pos
3. 2022
Ikuti MoU,
Penempatan
PMI ke Negeri
Jiran
Dihentikan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menyatakan Indonesia menghentikan sementara
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor
domestik ke Malaysia karena negara jiran tidak mengikuti
kesepakatan dalam memorandum of understanding
(MoU) untuk menerapkan sistem satu kanal (one channel
system) pada 1 April 2022. Menaker mengatakan, kedua
negara telah menandatangani MoU tentang Penempatan
dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1
April 2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem
satu kanal sebagai satu-satunya cara menempatkan PMI
sektor domestik ke Malaysia. Namun, kata Menaker Ida,
perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti
bahwa negeri jiran masih menerapkan sistem di luar
sistem yang telah disepakati bersama kedua negara, yaitu
system maid online (SMO) yang dikelola Kementerian
Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen
Malaysia. "Terkait hal tersebut, KBRI di Kuala Lumpur
merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk
menghentikan sementara waktu penempatan PMI di
Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah
Malaysia termasuk komitmen untuk menutup mekanisme
SMO sebagai jalur penempatan PMI," kata Ida.
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12 15 July Tidak Patuhi
4. 2022
MOU,
Indonesia
Hentikan
Penempatan
PMI ke
Malaysia

Negative Ekonomi
Mikro
English

COM- Indonesia menghentikan penempatan Pekerja
Migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia
untuk sementara waktu. Hal ini dilakukan karena
perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti
bahwa Negeri Jiran masih menerapkan sistem di luar yang
telah disepakati bersama kedua negara. Lebih lanjut,
Menaker menambahkan, system maid online (SMO) yang
dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui
Jabatan Imigreseen Malaysia merupakan di luar sistem
yang telah disepakati kedua negara. Menurut Menaker,
SMO tersebut membuat posisi PMI menjadi rentan
tereksploitasi, karena mem-by pass UU Nomor 18 Tahun
2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan
tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar.

12 15 July Menaker:
5. 2022
Penghentian
Penempatan
PMI karena
Malaysia tak
Ikuti MoU

Neutral

Republika

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menyatakan Indonesia menghentikan sementara
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor
domestik ke Malaysia. Menaker dalam rilis yang diterima
di Jakarta, Kamis malam, mengatakan kedua negara telah
menandatangani MoU tentang Penempatan dan
Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April
2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem satu
kanal sebagai satu-satunya cara menempatkan PMI sektor
domestik ke Malaysia. Namun, kata Menaker Ida,
perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti
bahwa negeri jiran masih menerapkan sistem di luar
sistem yang telah disepakati bersama kedua negara, yaitu
system maid online (SMO) yang dikelola Kementerian
Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen
Malaysia." "Terkait hal tersebut, KBRI di Kuala Lumpur
merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk
menghentikan sementara waktu penempatan PMI di
Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah
Malaysia termasuk komitmen untuk menutup mekanisme
SMO sebagai jalur penempatan PMI," kata Ida.

12 15 July Menaker sebut Neutral
6. 2022
penghentian
penempatan
PMI karena
Malaysia tak
ikuti MoU

Antara
Lampung

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menyatakan Indonesia menghentikan sementara
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor
domestik ke Malaysia karena negara jiran tidak mengikuti
kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu
kanal ( one channel system) pada 1 April 2022. Menaker
dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis malam,
mengatakan kedua negara telah menandatangani MoU
tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor
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Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan
penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya
cara menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.
Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di
Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih
menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati
bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO)
yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui
Jabatan Imigreseen Malaysia. "Terkait hal tersebut, KBRI
di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah
Pusat untuk menghentikan sementara waktu penempatan
PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari
Pemerintah Malaysia termasuk komitmen untuk menutup
mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," kata
Ida.
12 15 July Menaker:
7. 2022
Malaysia
Langgar
Kesepakatan

Positive

12 15 July Menaker sebut Neutral
8. 2022
penghentian
penempatan
PMI karena
Malaysia tak
ikuti MoU

Republika

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
membeberkan alasan penghentian pengiriman pekerja
migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. Ia menyebut,
Malaysia telah melanggar nota kesepahaman (MoU) yang
ditandatangani pada 1 April 2022 lalu. Dalam MoU itu,
kata Ida, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk hanya
menggunakan sistem satu kanal (one channel system)
dalam proses perekrutan PMI. Namun, Malaysia ternyata
masih melakukan perekrutan dengan system maid online.

Antara Ntb Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menyatakan Indonesia menghentikan sementara
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor
domestik ke Malaysia karena negara jiran tidak mengikuti
kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu
kanal ( one channel system) pada 1 April 2022. Menaker
dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis malam,
mengatakan kedua negara telah menandatangani MoU
tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor
Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan
penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya
cara menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.
Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di
Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih
menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati
bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO)
yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui
Jabatan Imigreseen Malaysia. "Hal ini tentu tidak sesuai
dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara, karena
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penempatan seharusnya menggunakan one channel
system," katanya..
12 15 July Pengiriman TKI Negative Serambi
9. 2022
ke Malaysia
Indonesia
Disetop
Sementara

Imbas dilanggarnya kesepakatan perjanjian perekrutan
tenaga kerja oleh dua negara, Pemerintah Indonesia
menghentikan sementara pengiriman Tenaga Kerja
Indonesia (TKI) ke Malaysia. Penghentian sementara
tersebut dilakukan lantaran Pemerintah Malaysia terusterusan menggunakan rekrutmen secara daring melalui
aplikasi yang justru dianggap dan dikaitkan dengan
perdagangan manusia (human trafficking) dan kerja
paksa. Duta Besar Republik Indonesia (RI) untuk Malaysia,
Hermono, menjelaskan penggunaan sistem aplikasi
perekrutan tenaga kerja yang dilakukan negeri jiran itu
merupakan sebuah bentuk pelanggaran. Padahal,
menurutnya, saat MoU yang ditandatangani Indonesia
dan Malaysia pada April 2022 lalu, disepakati bahwa
penggunaan aplikasi perekturan tenaga kerja tidak
dilakukan.

13 15 July Kemlu Jelaskan Neutral
0. 2022
Alasan RI Setop
Sementara
Kirim TKI ke
Malaysia

Info
Presiden

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menjelaskan alasan
pemerintah menghentikan sementara pengiriman pekerja
migran sektor domestik ke Malaysia. Kemlu menyebut
salah satu penghentian itu karena Malaysia tidak
menjalankan MoU terkait pekerja migran. "Sebagaimana
kita ketahui bersama pada tanggal 1 April yang lalu
Indonesia dan Malaysia telah menandatangani MoU
penempatan dan perlindungan pekerja migran sektor
domestik di Malaysia," kata Direktur Perlindungan WNI
dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu Judha Nugraha,
seperti dilihat di YouTube Kemlu, Jumat (15/7/2022).
"Dalam MoU tersebut khususnya di pasal 3 dan juga di
appendix C MoU memuat kesepakatan kedua negara
bahwa penempatan WNI sektor domestik dari Indonesia
ke Malaysia melalui one channel system, satu kanal dan
sistem ini menjadi satu-satunya mekanisme legal untuk
merekrut dan menempatkan pekerja migran kita di sektor
domestik di Malaysia," kata Judha.

13 15 July Menaker:
1. 2022
Penghentian
penempatan
PMI karena
Malaysia tak
ikuti MoU

Antara
Jambi

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menyatakan Indonesia menghentikan sementara
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor
domestik ke Malaysia karena negara jiran tidak mengikuti
kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu
kanal (one channel system) pada 1 April 2022. Menaker
dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis malam,
mengatakan kedua negara telah menandatangani MoU

Neutral
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tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor
Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan
penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya
cara menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.
Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di
Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih
menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati
bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO)
yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui
Jabatan Imigreseen Malaysia. "Terkait hal tersebut, KBRI
di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah
Pusat untuk menghentikan sementara waktu penempatan
PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari
Pemerintah Malaysia termasuk komitmen untuk menutup
mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," kata
Ida.
13 15 July Ini penjelasan Neutral
2. 2022
pemerintah
terkait
penghentian
penempatan
PMI ke
Malaysia

Antara
Sumbar

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menyatakan Indonesia menghentikan sementara
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor
domestik ke Malaysia karena negara jiran tidak mengikuti
kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu
kanal ( one channel system) pada 1 April 2022. Menaker
dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis malam,
mengatakan kedua negara telah menandatangani MoU
tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor
Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan
penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya
cara menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.
Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di
Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih
menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati
bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO)
yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui
Jabatan Imigreseen Malaysia. "Terkait hal tersebut, KBRI
di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah
Pusat untuk menghentikan sementara waktu penempatan
PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari
Pemerintah Malaysia termasuk komitmen untuk menutup
mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," kata
Ida.

13 15 July Penghentian
3. 2022
penempatan
PMI karena

Antara
Kaltim

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menyatakan Indonesia menghentikan sementara
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor
domestik ke Malaysia karena negara jiran tidak mengikuti

Neutral

57

Malaysia tak
ikuti MoU

13 15 July Menaker:
4. 2022
Penghentian
penempatan
PMI karena
Malaysia tak
ikuti MoU

kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu
kanal ( one channel system) pada 1 April 2022. Menaker
dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis malam,
mengatakan kedua negara telah menandatangani MoU
tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor
Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan
penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya
cara menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.
Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di
Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih
menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati
bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO)
yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui
Jabatan Imigreseen Malaysia. "Terkait hal tersebut, KBRI
di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah
Pusat untuk menghentikan sementara waktu penempatan
PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari
Pemerintah Malaysia termasuk komitmen untuk menutup
mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," kata
Ida.
Neutral

Elshinta

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menyatakan Indonesia menghentikan sementara
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor
domestik ke Malaysia karena negara jiran tidak mengikuti
kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu
kanal ( one channel system ) pada 1 April 2022. Menaker
dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis malam,
mengatakan kedua negara telah menandatangani MoU
tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor
Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan
penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya
cara menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.
Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di
Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih
menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati
bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO)
yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui
Jabatan Imigreseen Malaysia. "Terkait hal tersebut, KBRI
di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah
Pusat untuk menghentikan sementara waktu penempatan
PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari
Pemerintah Malaysia termasuk komitmen untuk menutup
mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," kata
Ida.
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13 15 July Indonesia Stop Negative Bogordaily. Bogordaily.net- Indonesia menghentikan sementara
5. 2022
Pengiriman TKI
net
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) atau TKI
ke Malaysia
sektor domestik ke Malaysia. Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah menyebut Malaysia tidak
mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan
sistem satu kanal atau one channel system. Com dari
Antara, Kamis, 14 Juli 2022 malam mengatakan kedua
negara telah menandatangani MoU tentang Penempatan
dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1
April 2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem
satu kanal sebagai satu-satunya cara menempatkan PMI
sektor domestik ke Malaysia. Namun, kata Menaker Ida,
perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti
bahwa Negeri Jiran masih menerapkan sistem di luar
sistem yang telah disepakati bersama kedua negara, yaitu
system maid online (SMO) yang dikelola Kementerian
Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen
Malaysia.
13 15 July Alasan
Negative Tribun
6. 2022
Menaker Ida
News
Fauziyah
Batam
Hentikan
Penempatan
Pekerja Migran
Indonesia ke
Malaysia

13 15 July Indonesia
7. 2022
Hentikan
Pengiriman
PMI ke
Malaysia

Berikut ini alasan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida
Fauziyah menghentikan penempatan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) ke Malaysia. Pemerintah Indonesia
menghentikan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI)
ke Malaysia. Menaker mengatakan Pemerintah Indonesia
dan Pemerintah Malaysia telah menandatangani MoU
tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor
Domestik di Malaysia pada 1 April 2022. Menurut
Menaker, MoU tersebut merupakan bentuk itikad baik
kedua negara melindungi PMI sektor domestik yang
bekerja di Malaysia.

Negative Alurnews.co AlurNews.com- Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono
m
mengatakan, Indonesia untuk sementara berhenti
memenuhi pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja
migran Indonesia (PMI) di semua sektor "Benar dan mulai
berlaku pada hari ini," kata Hermono saat dikonfirmasi
tentang kebijakan baru tersebut di Kuala Lumpur, Rabu
(13/7/2022) dikutip dari Antaranews.com. Ia menegaskan,
kebijakan untuk menghentikan pengiriman PMI itu
berlaku sampai ada komitmen dari Malaysia untuk
berhenti merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid
Online (SMO). Sebelumnya dilaporkan adanya aktivitas di
media sosial yang mengiklankan pekerja domestik asal
Indonesia oleh agen perekrutan lepas. Pada 1 April 2022,
Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menandatangani
nota kesepahaman dengan Menteri Sumber Daya
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Manusia Malaysia M Saravanan tentang penempatan dan
perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia.
13 15 July Pengiriman
Neutral
8. 2022
PMI ke
Malaysia
Disetop
Kembali, Begini
Penjelasan
Menaker Ida
Fauziyah

Indonesiato Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan
day.co.id penjelasan mengenai keputusan pemerintah
menghentikan sementara pengiriman pekerja migran
Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia. Menaker
Ida Fauziyah mengatakan perwakilan RI di Malaysia
menemukan bukti bahwa negara tersebut masih
menerapkan sistem di luar sistem yang telah disekapati
bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO)
yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui
jabatan imigreseen setempat. Dia menjelaskan
pemerintah Indonesia dan Malaysia telah
menandatangani MoU tentang penempatan dan
pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor
domestik di negeri Jiran pada 1 April 2022.
Penandatanganan MoU tersebut turut disaksikan Presiden
Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri
Ismail Sabri Yaakob..

13 15 July Pengiriman
Neutral
9. 2022
PMI ke
Malaysia
Disetop
Kembali, Begini
Penjelasan
Menaker Ida
Fauziyah

Jawa Post
National
Network

14 15 July Langgar
Positive
0. 2022
Kesepakatan,
Menaker Stop
Pengiriman
Pekerja Migran
ke Malaysia

Merah Putih Pemerintah Indonesia menghentikan sementara
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor
domestik ke Malaysia. Menaker mengatakan, kedua
negara telah menandatangani MoU tentang Penempatan
dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1
April 2022, yang menyatakan penempatan lewat sistem
satu kanal sebagai satu-satunya cara menempatkan PMI
sektor domestik ke Malaysia. Namun, kata Menaker Ida,

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan
penjelasan mengenai keputusan pemerintah
menghentikan sementara pengiriman pekerja migran
Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia. Menaker
Ida Fauziyah mengatakan perwakilan RI di Malaysia
menemukan bukti bahwa negara tersebut masih
menerapkan sistem di luar sistem yang telah disekapati
bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO)
yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui
jabatan imigreseen setempat. Menaker Ida Fauziyah
menambahkan berdasarkan hasil pemantauan KBRI Kuala
Lumpur, Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia
telah menerbitkan pernyataan media pada 13 Juli lalu. Dia
menjelaskan pemerintah Indonesia dan Malaysia telah
menandatangani MoU tentang penempatan dan
pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor
domestik di negeri Jiran pada 1 April 2022.
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perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti
bahwa negeri jiran masih menerapkan sistem di luar
sistem yang telah disepakati bersama kedua negara, yaitu
system maid online (SMO) yang dikelola Kementerian
Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen
Malaysia. "Terkait hal tersebut, KBRI di Kuala Lumpur
merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk
menghentikan sementara waktu penempatan PMI di
Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah
Malaysia termasuk komitmen untuk menutup mekanisme
SMO sebagai jalur penempatan PMI," kata Ida.
14 15 July Menaker
1. 2022
Hentikan
Penempatan
PMI Karena
Malaysia Tak
Ikuti MoU -

Neutral

24hour.id

14 15 July Dubes
2. 2022
Hermono:
Malaysia Tak
Hormati
Kesepakatan

Negative Rmco.id

Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
menyatakan Indonesia menghentikan sementara
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor
domestik ke Malaysia, karena negara jiran tidak mengikuti
kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu
kanal (one channel system) pada 1 April 2022. Menaker
dalam keterangan yang diterima Antara, Kamis
(14/7/2022) malam mengatakan, kedua negara telah
menandatangani MoU tentang Penempatan dan
Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April
2022, yang menyatakan penempatan lewat sistem satu
kanal sebagai satu-satunya cara menempatkan PMI sektor
domestik ke Malaysia. Namun, kata Menaker, perwakilan
Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa negeri
jiran masih menerapkan sistem di kesepakatan bersama
kedua negara, yaitu system maid online (SMO) yang
dikelola Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia. "Kami
mengharapkan hasil positif dari pembahasan antara
Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian
Dalam Negeri Malaysia, sehingga apa yang telah
disepakati antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah
Malaysia dapat berjalan sebagaimana mestinya," pungkas
Menaker.
Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas untuk
menghentikan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI)
ke Malaysia. Dalam keterangannya, Kamis (14/7), Duta
Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Malaysia
Hermono mengatakan, bahwa sebelumnya Jakarta-Kuala
Lumpur sudah mencapai kesepakatan mengenai syarat
perekrutan PMI dalam sebuah Nota Kesepahaman (MoU)
yang diteken April lalu. "MoU ini ditandatangani untuk
melindungi pekerja, khususnya pekerja rumah tangga
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yang bekerja di Malaysia," jelas Hermono dalam
keterangan resminya. Hermono mengatakan, kebijakan
penghentian pengiriman PMI ini akan dicabut jika
Malaysia menghormati dan menjalankan kesepakatan
tersebut.
14 15 July Menaker Ida Negative Kuatbaca.co Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah angkat suara
3. 2022
Fauziyah
m
terkait keputusan pemerintah Indonesia menghentikan
Ungkap Alasan
pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia,
Pemberhentian
Kamis (14/7/2022). Menaker mengatakan Pemerintah
Penempatan
Indonesia dan Pemerintah Malaysia telah
Pekerja Migran
menandatangani MoU tentang Penempatan dan
Indonesia ke
Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April
Malaysia
2022. Penandatanganan MoU tersebut turut disaksikan
Presiden RI, Joko Widodo (jokowi) dan Perdana Menteri
Malaysia, Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob. Menurut
Menaker, MoU tersebut merupakan bentuk itikad baik
kedua negara melindungi PMI sektor domestik yang
bekerja di Malaysia.
14 15 July Ini alasan
Neutral
4. 2022
Kemnaker
setop
pengiriman
pekerja migran
ke Malaysia

Kabar Bisnis Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar
Sanusi menyebut penghentian sementara pengiriman
Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia merupakan
langkah yang tepat. Sekjen Anwar menjelaskan, alasan
pemberhentian ini lantaran sistem rekrutmen PMI di
Malaysia dinilai merugikan PMI. "Jadi, sistem online ini
kan memang sistem yang sudah lama yang diterapkan
oleh imigrasi Malaysia, terutama untuk mendapatkan
pekerja asing dari Konversi visa," kata Anwar seperti
dikutip, Kamis (14/7/2022). Awalnya visa PMI itu
merupakan visa kunjungan ke Malaysia yang kemudian
PMI tersebut melamar kerja secara online, sehingga visa
mereka menjadi visa pekerja.

14 15 July Penjelasan
5. 2022
Menaker
Terkait
Penempatan
PMI Sektor
Domestik ke
Malaysia

Jurnas

Neutral

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan
bahwa Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia
telah menandatangani MoU tentang Penempatan dan
Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada
tanggal 1 April 2022. Penandatanganan MoU tersebut
turut disaksikan oleh Presiden RI, Joko Widodo dan
Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob.
Menurut Menaker, MoU tersebut merupakan bentuk
iktikad baik kedua negara untuk melindungi PMI sektor
domestik yang bekerja di Malaysia, mengingat MoU
tersebut memuat kesepakatan bahwa penempatan PMI
sektor domestik dilakukan melalui sistem satu kanal (one
channel system), dan menjadi satu-satunya mekanisme
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resmi untuk merekrut dan menempatkan PMI sektor
domestik di Malaysia. Namun menurut Menaker,
Perwakilan RI di Malaysia menemukan bukti bahwa
Malaysia masih menerapkan sistem di luar sistem yang
telah disekapati bersama oleh kedua negara, yaitu system
maid online (SMO) yang dikelola oleh Kementerian Dalam
Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia.
14 15 July Penjelasan
6. 2022
Menaker
Terkait
Penempatan
PMI di
Malaysia

Neutral

Infopublik.i Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan
d
bahwa Indonesia dan Malaysia telah menandatangani
kesepahaman atau MoU tentang Penempatan dan
Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada
tanggal 1 April 2022. Penandatanganan MoU tersebut
turut disaksikan oleh Presiden RI, Joko Widodo dan
Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob.
MoU tersebut dikatakan Ida merupakan bentuk iktikad
baik kedua negara untuk melindungi PMI sektor domestik
yang bekerja di Malaysia, mengingat MoU tersebut
memuat kesepakatan bahwa penempatan PMI sektor
domestik dilakukan melalui sistem satu kanal (one
channel system), dan menjadi satu-satunya mekanisme
resmi untuk merekrut dan menempatkan PMI sektor
domestik di Malaysia. Namun menurut Menaker,
Perwakilan RI di Malaysia menemukan bukti bahwa
Malaysia masih menerapkan sistem di luar sistem yang
telah disekapati bersama oleh kedua negara, yaitu system
maid online (SMO) yang dikelola oleh Kementerian Dalam
Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia.

14 15 July RI Setop Kirim Positive
7. 2022
TKI karena
Malaysia
Melenceng dari
Kesepakatan

Viva News Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menyatakan Indonesia menghentikan sementara
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor
domestik ke Malaysia karena negara jiran tidak mengikuti
kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu
kanal (one channel system) pada 1 April 2022. Menaker
dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis malam,
mengatakan kedua negara telah menandatangani MoU
tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor
Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan
penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya
cara menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.
Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di
Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih
menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati
bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO)
yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui
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Jabatan Imigreseen Malaysia. "Terkait hal tersebut, KBRI
di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah
Pusat untuk menghentikan sementara waktu penempatan
PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari
Pemerintah Malaysia termasuk komitmen untuk menutup
mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," kata
Ida.
14 15 July KBRI di Kuala Negative Progresnew Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan
8. 2022
Lumpur
s.info
bahwa Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia
Rekomendasik
telah menandatangani MoU tentang Penempatan dan
an Kepada
Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada
Pemerintah
tanggal 1 April 2022. Penandatanganan MoU tersebut
Pusat untuk
turut disaksikan oleh Presiden RI, Joko Widodo dan
Hentikan
Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob.
Sementara
Menurut Menaker, MoU tersebut merupakan bentuk
Waktu
iktikad baik kedua negara untuk melindungi PMI sektor
Penemptan
domestik yang bekerja di Malaysia, mengingat MoU
PMI di
tersebut memuat kesepakatan bahwa penempatan PMI
Malaysia
sektor domestik dilakukan melalui sistem satu kanal (one
channel system), dan menjadi satu-satunya mekanisme
resmi untuk merekrut dan menempatkan PMI sektor
domestik di Malaysia. Namun menurut Menaker,
Perwakilan RI di Malaysia menemukan bukti bahwa
Malaysia masih menerapkan sistem di luar sistem yang
telah disekapati bersama oleh kedua negara, yaitu system
maid online (SMO) yang dikelola oleh Kementerian Dalam
Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia.
14 15 July http://eranasio Neutral
9. 2022
nal.com/indon
esia-hentikansementarapenempatanpmi-kemalaysia

Eranasional Jakarta- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menyatakan Indonesia menghentikan sementara
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor
domestik ke Malaysia karena negara jiran tidak mengikuti
kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu
kanal (one channel system) pada 1 April 2022. Menaker
dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis (14/7/2022)
malam, mengatakan kedua negara telah menandatangani
MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor
Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan
penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya
cara menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.
Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di
Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih
menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati
bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO)
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yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui
Jabatan Imigreseen Malaysia. Artikel Terkait.
15 15 July Pemerintah
Negative Telisik.id
0. 2022
Stop
Pengiriman TKI
ke Malaysia, Ini
Alasannya

Pemerintah saat ini menghentikan sementara
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor
domestik ke Malaysia. Menaker mengatakan, kedua
negara telah menandatangani MoU tentang Penempatan
dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1
April 2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem
satu kanal sebagai satu-satunya cara menempatkan PMI
sektor domestik ke Malaysia. Namun, kata Menaker Ida,
perwakilan Indonesia di negeri jiran menemukan bukti
bahwa Malaysia masih menerapkan sistem di luar sistem
yang telah disepakati bersama kedua negara, yaitu system
maid online (SMO) yang dikelola Kementerian Dalam
Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia.
"Terkait hal tersebut, KBRI di Kuala Lumpur
merekomendasikan kepada pemerintah pusat untuk
menghentikan sementara waktu penempatan PMI di
Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah
Malaysia termasuk komitmen untuk menutup mekanisme
SMO sebagai jalur penempatan PMI," kata Ida.

15 15 July Kemlu Jelaskan Negative Megatrendn JAKARTA, MEGATRENDNEWS- Kementerian Luar Negeri
1. 2022
Alasan
ews.com
(Kemlu) menjelaskan alasan pemerintah menghentikan
Pemerintah RI
sementara pengiriman pekerja migran sektor domestik ke
Hentikan
Malaysia. Kemlu menyebut salah satu penghentian itu
Sementara TKI
karena Malaysia tidak menjalankan MoU terkait pekerja
Ke Malaysia migran. "Sebagaimana kita ketahui bersama pada tanggal
Megatrendnew
1 April yang lalu Indonesia dan Malaysia telah
s
menandatangani MoU penempatan dan perlindungan
pekerja migran sektor domestik di Malaysia," kata
Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia
Kemenlu Judha Nugraha, seperti dilihat di YouTube
Kemlu, Jumat (15/07/2022). "Dalam MoU tersebut
khususnya di pasal 3 dan juga di appendix C MoU memuat
kesepakatan kedua negara bahwa penempatan WNI
sektor domestik dari Indonesia ke Malaysia melalui one
channel system, satu kanal dan sistem ini menjadi satusatunya mekanisme legal untuk merekrut dan
menempatkan pekerja migran kita di sektor domestik di
Malaysia," kata Judha.
15 15 July Ini Penjelasan Neutral
2. 2022
Menaker
Terkait
Penempatan

Portalutama Merdeka.com- Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,
.com
mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia dan
Pemerintah Malaysia telah menandatangani MoU tentang
Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di
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PMI Sektor
Domestik ke
Malaysia PortalUtama.c
om

15 15 July Ini Penjelasan Neutral
3. 2022
Menaker
Terkait
Penempatan
PMI Sektor
Domestik ke
Malaysia

Malaysia pada tanggal 1 April 2022. Penandatanganan
MoU tersebut turut disaksikan oleh Presiden RI, Joko
Widodo dan Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Ismail
Sabri Yaakob. Menurut Menaker, MoU tersebut
merupakan bentuk iktikad baik kedua negara untuk
melindungi PMI sektor domestik yang bekerja di Malaysia,
mengingat MoU tersebut memuat kesepakatan bahwa
penempatan PMI sektor domestik dilakukan melalui
sistem satu kanal (one channel system), dan menjadi satusatunya mekanisme resmi untuk merekrut dan
menempatkan PMI sektor domestik di Malaysia. Namun
menurut Menaker, Perwakilan RI di Malaysia menemukan
bukti bahwa Malaysia masih menerapkan sistem di luar
sistem yang telah disekapati bersama oleh kedua negara,
yaitu system maid online (SMO) yang dikelola oleh
Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan
Imigreseen Malaysia.
Merdeka

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan
bahwa Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia
telah menandatangani MoU tentang Penempatan dan
Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada
tanggal 1 April 2022. Penandatanganan MoU tersebut
turut disaksikan oleh Presiden RI, Joko Widodo dan
Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob.
Menurut Menaker, MoU tersebut merupakan bentuk
iktikad baik kedua negara untuk melindungi PMI sektor
domestik yang bekerja di Malaysia, mengingat MoU
tersebut memuat kesepakatan bahwa penempatan PMI
sektor domestik dilakukan melalui sistem satu kanal (one
channel system), dan menjadi satu-satunya mekanisme
resmi untuk merekrut dan menempatkan PMI sektor
domestik di Malaysia. Namun menurut Menaker,
Perwakilan RI di Malaysia menemukan bukti bahwa
Malaysia masih menerapkan sistem di luar sistem yang
telah disekapati bersama oleh kedua negara, yaitu system
maid online (SMO) yang dikelola oleh Kementerian Dalam
Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia.
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Title

Malaysia Tak Hormati MoU Tenaga Kerja, Indonesia Setop Author
Kirim TKI

BBC Indonesia

Media

Detik

Reporter

Date

14 July 2022

Tone

Link

http://news.detik.com/bbc-world/d-6178332/malaysia-tak-hormati-mou-tenaga-kerjaindonesia-setop-kirim-tki

Negative

Summary Indonesia membekukan sementara pengiriman tenaga kerja ke Malaysia karena Kuala
Lumpur "tidak menghormati MoU" yang ditandatangani tiga bulan lalu, menurut Duta Besar
Indonesia untuk Malaysia Hermono. Hermono tidak merinci lebih lanjut namun
menyebutkan salah satu bukti pelanggaran adalah langkah Malaysia yang masih
menggunakan Maid Online, sistem yang memungkinkan perekrutan pembantu rumah
tangga, tanpa langkah perlindungan yang jelas. Kepada BBC News Indonesia, Hermono
mengatakan pembekuan dimulai Rabu (13/07) untuk "permintaan pekerja baru".
Permintaan untuk pembantu rumah tangga hanya 16, sejak MoU ditandatangani namun
belum ada yang tiba di Malaysia.

Indonesia membekukan sementara pengiriman tenaga kerja ke Malaysia karena Kuala Lumpur "tidak
menghormati MoU" yang ditandatangani tiga bulan lalu, menurut Duta Besar Indonesia untuk Malaysia
Hermono.Hermono tidak merinci lebih lanjut namun menyebutkan salah satu bukti pelanggaran adalah
langkah Malaysia yang masih menggunakan Maid Online, sistem yang memungkinkan perekrutan
pembantu rumah tangga, tanpa langkah perlindungan yang jelas.Kepada BBC News Indonesia, Hermono
mengatakan
pembekuan
dimulai
Rabu
(13/07)
untuk
"permintaan
pekerja
baru".ADVERTISEMENTSCROLL TO RESUME CONTENTSejauh ini permintaan pekerja migran yang telah
diterima berjumlah antara 15.000-20.000. Dari jumlah ini, 10.000 di antaranya adalah untuk perkebunan
dan manufaktur.Permintaan untuk pembantu rumah tangga hanya 16, sejak MoU ditandatangani namun
belum ada yang tiba di Malaysia. Sementara di sektor lain, yang telah tiba di negara jiran itu diperkirakan
antara 1.000-1.500 pekerja.Nota kesepahaman perlindungan tenaga kerja itu ditandatangani pada 1 April
lalu di Jakarta dan disaksikan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri
Yaakob.Anis Hidayah dari Migrant Care menyatakan mendukung langkah moratorium ini tetapi
memperingatkan perlu strategi, "jangan sampai Malaysia main curang dengan nenampung pekerja
migran yang datang tanpa dokumen dan diterbitkan visa di sana tanpa ada MoU dengan kita.""Ini perlu
diantisipasi bagaimana pengawasan dan alternatif pekerjaan mereka yang ingin ke Malaysia untuk
bekerja," kata Anis.Anis juga mengatakan setelah majikan pekerja Indonesia Adelina Lisauo dibebaskan,
Migrant Care mendorong pemerintah untuk menunda implementasi MoU."Ini bentuk sikap Indonesia
terhadap Malaysia yang tidak adil terhadap pekerja kita," kata Anis.'Seperti di neraka', belasan WNI
dilaporkan meninggal di tahanan imigrasi Malaysia, Konsul RI akan konfirmasi Majikan Malaysia
dibebaskan dari kasus kematian Adelina LisaoBulan lalu, Mahkamah Persekutuan Malaysiasetara dengan
Mahkamah Agung di Indonesia mengesahkan pembebasan majikan Adelina yang meninggal dunia
dengan banyak luka di tubuhnya pada Februari 2018.Keputusan Indonesia yang mulai berlaku Rabu
(13/07), menurut Dubes Hermono, telah diinfokan kepada Menteri Tenaga Kerja M
Saravanan.Malaysiakini mengontak Saravanan yang menjawab singkat bahwa masalah ini akan
dibicarakan dengan kementerian dalam negeri.Malaysiakini juga melaporkan langkah Indonesia akan
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mengguncang perusahaan-perusahaan di Malaysia yang sangat memerlukan pekerja migran dan dapat
mengancam pemulihan ekonomi negara itu.Malaysia kekurangan setidaknya 1,2 juta pekerja untuk
sektor manufaktur, perkembangan dan konstruksi.Upaya perlindungan pekerja migranPada 1 April lalu,
Indonesia dan Malaysia menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) tentang
Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia. Perjanjian ini merupakan
pembaruan dari MoU sebelumnya, yang masa berlakunya habis pada 2016, dengan beberapa
"perubahan signifikan."Nota kesepahaman itu ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan RI Ida
Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M. Saravanan pada Jumat (01/04), di Istana
Merdeka Jakarta.Nota kesepahaman tersebut diklaim dapat memperkuat perlindungan bagi para pekerja
migran Indonesia (PMI), khususnya pekerja rumah tangga.Dalam jumpa pers, Presiden Jokowi
mengatakan MoU itu akan mengatur penggunaan One Channel System bagi seluruh proses penempatan,
pemantauan, dan kepulangan pekerja migran Indonesia."Pekerja migran Indonesia telah berkontribusi
banyak bagi pembangunan ekonomi di Malaysia. Sudah sewajarnya mereka mendapatkan hak dan
perlindungan yang maksimal dari dua negara kita.Dengan kehadiran PM Sabri hari ini saya yakin MoU ini
dapat dilaksanakan dengan baik dan saya tidak ingin MoU ini hanya berhenti di atas kertas saja, semua
pihak harus menjalankan MoU ini dengan baik," ujar Jokowi.TKI di Malaysia disiksa, 'luka sayat dan bakar
di sekujur tubuh' -Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob mengatakan penandatanganan MoU ini
merupakan momen besar dan penting karena ini merupakan komitmen berkelanjutan pemerintah
Malaysia dan Indonesia untuk memberikan dampak besar dan berkepanjangan kepada rakyat kedua
negara."MoU ini akan memastikan segala proses pengambilan dan mekanisme perlindungan PMI akan
dilaksanakan secara komprehensif oleh pihak-pihak terkait berdasarkan perundangan di kedua negara,
dalam hal ini saluran tunggal bagi PDI ke Malaysia telah disetujui hanya menggunakan sistem saluran
tunggal atau one channel system, yang hanya menyaring majikan yang layak menggaji PMI," kata
Ismail.Selain itu, PM Ismail menyatakan Malaysia juga telah meratifikasi protokol 29 ILO sebagai
komitmen Malaysia untuk memberantas isu buruh paksa, termasuk memberi perlindungan untuk pekerja
migran Indonesia.Malaysia juga sudah menyiapkan beberapa fasilitas agar para pekerja bisa
menyampaikan aduannya, termasuk soal kekerasan yang dilakukan oleh majikan.Paling banyak
menerima pekerja migran IndonesiaMoU ini disebut merupakan pembaruan dari perjanjian yang masa
berlakunya habis pada 2016, dengan beberapa "perubahan signifikan"; salah satunya, pendataan seluruh
PMI dalam satu sistem yang terintegrasi dengan pemerintah Malaysia."Kita ingin semua pekerja migran
Indonesia yang bekerja ke Malaysia terdata di perwakilan RI, sebagai dasar untuk melakukan
perlindungan yang optimal bagi PMI selama bekerja," kata Erga Grenaldi, atase tenaga kerja KBRI di Kuala
Lumpur, kepada BBC News Indonesia.Malaysia adalah negara yang paling banyak menerima tenaga kerja
Indonesia.Menurut data Bank Indonesia, pada kuartal kedua 2020 terdapat 1.701 pekerja migran
Indonesia di Malaysia.Selama bertahun-tahun, banyak pekerja migran di Malaysia melaporkan
penganiayaan oleh majikan dalam berbagai bentuk; mulai dari beban kerja yang berat, tidak digaji,
ditempatkan dalam kondisi hidup yang buruk, hingga kekerasan fisik.Sebuah studi pada 2018
menyimpulkan bahwa hukum di Malaysia belum cukup untuk melindungi para pekerja migran, ditambah
penegakan hukum yang buruk. Meskipun ada banyak aturan yang spesifik, kata para peneliti, perlu dibuat
aturan khusus yang hanya berfokus pada perspektif pekerja migran.Apa isi nota kesepahaman
terbaru?Nota Kesepahaman tentang Perekrutan dan Penempatan Pekerja Domestik Indonesia pertama
kali ditandatangani Indonesia dan Malaysia pada tahun 2006 dan diperbarui lima tahun kemudian,
namun berhenti diperbarui pada 2016 karena kedua pihak tidak mencapai kesepakatan.Tahun ini, setelah
berkali-kali didesak oleh pemerintah Indonesia, Malaysia akhirnya setuju untuk menambah poin-poin
perlindungan bagi pekerja domestik Indonesia yang diamanatkan oleh UU no. 18 tahun 2017.Menurut
Erga, persetujuan itu mungkin didorong oleh kebutuhan Malaysia untuk pekerja di sektor-sektor lain,
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misalnya perkebunan sawit. "Tapi kita dorong agar diselesaikan terlebih dahulu MoU ini sebelum
mendapatkan pekerja migran Indonesia ke seluruh sektor ke Malaysia," ujarnya.Poin-poin yang
ditambahkan Indonesia pada perjanjian sebelumnya antara lain:Mendata semua pekerja migran
Indonesia (PMI) dalam one channel system yang terintegrasi dengan pemerintah Malaysia. Data
mencakup lokasi bekerja, identitas majikan, dan latar belakang majikan Menaikkan upah minimum dari
1.200 (Rp4 juta) Ringgit menjadi 1.500 Ringgit (Rp5 juta) Melarang majikan menahan paspor atau
dokumen pribadi milik pekerja migran, dan mewajibkan pemerintah Malaysia untuk memastikan
larangan ini dipatuhi Mewajibkan majikan memberikan hak pekerja untuk menggunakan telepon atau
berkomunikasi kepada keluarga atau perwakilan RI di Malaysia Mensyaratkan endorsement kontrak kerja
oleh perwakilan RI di Malaysia untuk pembuatan atau perpanjangan visa kerja Proses penempatan
pekerja hanya bisa dilakukan oleh agensi yang terdaftar di pemerintah Malaysia dan perwakilan
RIBerdasarkan perjanjian terbaru, pemerintah Malaysia juga berkomitmen tidak akan lagi memungkinkan
konversi visa pelancong menjadi visa pekerja, kata Erga. Selama ini, aturan tersebut kerap dimanfaatkan
oleh pekerja migran Indonesia."Dulu itu mereka pindah ke Malaysia sebagai pelancong, ketemu dengan
pemberi kerja dia ajukan visa kerja, lalu diubah jadi visa kerja."Itu yang mengakibatkan kita tidak tahu
keberadaannya pekerja kita ada di mana. Karena dari awalnya, ketika dia proses pemberangkatannya,
tidak melalui P3MI (perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia) sehingga perwakilan tidak
mendata," Erga menjelaskan.Memberi harapanNota kesepahaman baru yang memperkuat perlindungan
bagi buruh migran ini memberi harapan bagi beberapa pekerja migran yang sudah merasakan
pengalaman pahit di Malaysia.Salah satu dari mereka adalah Ita Leosae, 29 tahun, dari Kupang, Nusa
Tenggara Timur. Ita datang ke Malaysia pada 2013, dibawa oleh agen tak resmi. Saat ini ia tinggal di
shelter KBRI Kuala Lumpur sambil berjuang untuk mendapatkan gajinya yang tidak dibayar oleh majikan
selama lima tahun ia bekerja.Ita berharap, dengan perjanjian baru ini semua TKI di Malaysia bisa
terbantu."Jangan sampai ada korban lagi seperti kami-kami yang sudah masuk KBRI, karena banyak sekali
korban-korban itu yang enggak digaji bertahun-tahun, bahkan hilang kontak dengan keluarga, enggak
tahu kalau orang tuanya sudah meninggal atau masih hidup," ujarnya kepada BBC News
Indonesia.Harapan yang sama disuarakan Derfi Besilisin, 27 tahun. Derfi mengatakan ia telah bekerja
selama sembilan tahun pada majikannya tanpa dibayar. Ia juga mengaku bahwa selama itu ia mengalami
penganiayaan fisik, tidak diberi cukup makan, ditempatkan dalam kondisi hidup yang buruk, dan tidak
diizinkan untuk menghubungi keluarganya.Derfi data ke Malaysia pada 2011 melalui agen resmi, namun
majikannya tidak pernah memperpanjang kontrak kerjanya, meski tetap mempekerjakannya. Ia, seperti
Ita, juga sedang berusaha lewat jalur hukum untuk mendapatkan gaji yang menjadi haknya."Mudahmudahan yang lain tidak mengalami apa yang kami alami," katanya.'Tidak mengikat secara
hukum'Penasihat untuk Persatuan Pekerja Rumah Tangga Indonesia Migran (Pertimig) di Malaysia,
Nasrikah Paidin, sangat mengapresiasi penguatan perlindungan bagi pekerja domestik. Namun demikian,
ia menyayangkan MoU tersebut tidak mengikat secara hukum."Tidak ada jerat hukumnya kepada pihak
yang melanggar. Misalkan majikan yang tidak membayar gaji, kalau ada MoU ini tidak bisa dituntut gitu,
karena dia bukan undang-undang. Itu hanya persepahaman kedua pihak," kata Nasrikah.Menurut
Nasrikah, salah satu perlindungan kuat bagi pekerja domestik migran Indonesia di luar negeri adalah
mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) yang sudah 18 tahun pembahasannya
mandek di DPR.RUU tersebut akan memberi PRT hak-hak yang sama seperti pekerja formal, seperti UMR,
jaminan sosial, dan batasan jam kerja. Jika disahkan, aturan ini dapat menjadi salah satu daya ungkit
untuk memperjuangkan hak-hak pekerja domestik di negara lain, kata Nasrikah.Ia mencontohkan
Filipina, yang pada 2015 menetapkan standar bahwa gaji PRT dari negaranya minimal $400 di manapun
mereka bekerja."Kalau negara sendiri sudah melindungi, kita senang ngomongnya ke Malaysia. Karena
kami selama ini di Malaysia itu menggembar-gemborkan [supaya] kami dilindungi sebagai pekerja. Terus
69

dia kan membalikkan ke kami 'Apakah negara kamu sudah melindungi kamu sebagai pekerja?'," kata
Nasrikah.Direktur Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kementerian
Ketenagakerjaan RI, Rendra Setiawan, mengatakan meskipun perjanjian ini tidak mengikat secara hukum,
ada risiko besar bila dilanggar, salah satunya Indonesia bisa berhenti mengirim tenaga kerja ke
Malaysia.Ia menjelaskan bahwa setelah MoU ditandatangani, pemerintah Indonesia mengatakan akan
melakukan pengawasan dan pemantauan; juga secara rutin melakukan pertemuan dengan perwakilan
Malaysia untuk mengevaluasi implementasinya.Pemerintah Malaysia akan melakukan upaya-upaya
hukum terhadap para majikan yang melanggar komitmen dalam MoU tersebut, kata Rendra."Dan kita
serius. Maksudnya, kalau ada pelanggaran kita akan melakukan penyetopan dulu sementara untuk
pengiriman sampai kita dapat kepastian lagi bahwa implementasi ini dapat berjalan dengan baik," ia
menegaskan.Pemerintah, kata Rendra, juga berencana melakukan pembaruan pada MoU untuk sektor
formal yang ditandatangani pada 2004 dan masih berlaku sampai sekarang.
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Negative

Summary Com dengan judul: Dubes: Indonesia hentikan sementara pengiriman PMI ke Malaysia.
Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja
migran Indonesia (PMI) di semua sektor, kata Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono. Ia
menegaskan kebijakan untuk menghentikan pengiriman PMI itu berlaku sampai ada
komitmen dari Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid
Online (SMO). Sebelumnya dilaporkan adanya aktivitas di media sosial yang mengiklankan
pekerja domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas.

Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja migran
Indonesia (PMI) di semua sektor, kata Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono."Benar dan mulai berlaku
pada hari ini," kata Hermono saat dikonfirmasi tentang kebijakan baru tersebut di Kuala Lumpur, Rabu
(13/7/2022).Ia menegaskan kebijakan untuk menghentikan pengiriman PMI itu berlaku sampai ada
komitmen dari Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid Online
(SMO).Namun, untuk pesanan yang sudah disetujui bisa dilanjutkan, ujar dia.Sebelumnya dilaporkan
adanya aktivitas di media sosial yang mengiklankan pekerja domestik asal Indonesia oleh agen
perekrutan lepas.Pada 1 April 2022, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menandatangani nota
kesepahaman dengan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan tentang penempatan dan
perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia.Langkah itu diambil sebagai upaya memperbaiki tata
kelola penempatan dan perlindungan PMI di Malaysia, kata Menaker Ida ketika itu.Perwakilan Indonesia
di Malaysia juga berwenang menetapkan besaran upah minimum PMI, yaitu 1.500 ringgit Malaysia (RM)
atau sekitar Rp5,1 juta, dan pendapatan minimum calon pemberi kerja sebesar RM7. 000 atau sekitar
Rp23 juta.Di antara poin-poin lain yang digariskan dalam nota kesepahaman tersebut adalah hak cuti
tahunan, hak untuk berkomunikasi, dan larangan menahan paspor pembantu.Berita ini telah tayang di
Antaranews. com dengan judul: Dubes: Indonesia hentikan sementara pengiriman PMI ke Malaysia
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Summary Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Dr Kurniasih Mufidayati mengingatkan agar pengelola
kartu prakerja menyelesaikan berbagai catatan yang diberikan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk proses perbaikan sebelum
memulai program baru. "Sudah ada catatan dari KPK dan penilaian dari BPK terkait dugaan
pemborosan dan tidak tepat sasaran bagi program Kartu Prakerja. Kurniasih menyebut, BPK
secara resmi memberikan rekomendasi agar Menko Perekonomian memerintahkan direktur
eksekutif. "Rekomendasi BPK sudah dilakukan belum? ini BPK yang memberikan catatan jadi
jangan tidak dianggap.

Pemerintah berencana membuat program Kartu Prakerja tidak lagi menjadi program bantuan sosial
dengan memfokuskan diri sebagai program pelatihan.Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Dr Kurniasih
Mufidayati mengingatkan agar pengelola kartu prakerja menyelesaikan berbagai catatan yang diberikan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk proses perbaikan
sebelum memulai program baru."Sudah ada catatan dari KPK dan penilaian dari BPK terkait dugaan
pemborosan dan tidak tepat sasaran bagi program Kartu Prakerja. BPS juga menyebut survei 66,47
persen penerima Kartu Prakerja itu statusnya adalah pekerja," ujar Kurniasih dalam keterangan
tertulisnya, Kamis (14/7/2022).Kurniasih mengimbau pengelola Kartu Prakerja, sebelum beranjak
menjadikan program pelatihan offline, perlu perbaikan dari rekomendasi-rekomendasi lembaga negara
terkait.Kurniasih menyebut, BPK secara resmi memberikan rekomendasi agar Menko Perekonomian
memerintahkan direktur eksekutifManajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) untuk
mempertanggungjawabkan pembayaran kepada penerima kartu prakerja setelah data blacklist atau
update blacklist yang diterima sebesar Rp390,32 miliar."Rekomendasi BPK sudah dilakukan belum? ini
BPK yang memberikan catatan jadi jangan tidak dianggap. Itu dilakukan dulu sebelum melaksanakan
program lain," cetus Kurniasih.Kurniasih meminta agar pelaksanaan pelatihan kartu prakerja offline tidak
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bertubrukan dengan program pelatihan kerja yang sudah ada seperti BLK di Kemenaker."Catatan-catatan
sebelumnya soal penggunaan dan pemborosan anggaran. Jadi jika nanti fokus ke pelatihan offline apa
tidak overlapping dengan yang sudah dilakukan kementerian dan lembaga lain. Lalu dengan catatan
penggunaan anggaran, tentu publik akan bertanya apakah biaya pelatihan offlinenya akan jauh lebih
besar dibanding manfaat yang diterima peserta?" ungkap Kurniasih.Terlebih Kartu Prakerja ini telah
menjadi janji politik Presiden Joko Widodo yang akan memberikan insentif kepada
pengangguran."Sebagai janji politik tentu publik berhak mengawal dan menagih, jika formatnya berubah
dan beda maka wajar jika kembali publik mempertanyakan janji politik presiden," urai Kurniasih.
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Summary Malaysia selalu menjadi negara yang menjadi tujuan TKI untuk bekerja ke luar negeri, selain
memiliki budaya dan bahasa yang tidka jauh berbeda dengan Indonesia, jarak yang relatif
dekat juga menjadi salah satu alasan Malaysia selalu menjadi negara yang dituju para TKI.
Namun barubaru ini Indonesia membekukan sementara pengiriman tenaga kerja Indonesia
(TKI) atau pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. Menurut Duta Besar RI untuk
Malaysia Hermono, kebijakan ini berlaku untuk semua sektor. Akar masalah pembekuan ini
adalah pengabaian salah satu poin nota kesepahaman (MoU) IndonesiaMalaysia mengenai
penempatan dan perlindungan TKI di sektor domestik.

Malaysia selalu menjadi negara yang menjadi tujuan TKI untuk bekerja ke luar negeri, selain memiliki
budaya dan bahasa yang tidka jauh berbeda dengan Indonesia, jarak yang relatif dekat juga menjadi salah
satu alasan Malaysia selalu menjadi negara yang dituju para TKI.Namun barubaru ini Indonesia
membekukan sementara pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) atau pekerja migran Indonesia (PMI)
ke Malaysia. Menurut Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono, kebijakan ini berlaku untuk semua
sektor."Benar dan mulai berlaku pada hari ini," kata Hermono saat dikonfirmasi Antara mengenai
kebijakan tersebut, Rabu (13/7/2022).Akar masalah pembekuan ini adalah pengabaian salah satu poin
nota kesepahaman (MoU) IndonesiaMalaysia mengenai penempatan dan perlindungan TKI di sektor
domestik.Malaysia diketahui masih membiarkan perekrutan pekerja domestk melalui Sistem Maid
Online (SMO) yang tidak memuat langkah perlindungan jelas. Hermono menegaskan, pembekuan
pengiriman TKI akan berlaku hingga ada komitmen dari Kuala Lumpur untuk memenuhi MoU.Akan tetapi,
untuk perekrutan TKI yang sudah disetujui, Hermono menyebut prosesnya bisa dilanjutkan.Di Malaysia,
dilaporkan masih ada iklan pekerja domestik asal Indonesia yang disalurkan oleh agen perekrutan lepas
di media sosial.Indonesia dan Malaysia sendiri telah meneken MoU penempatan dan perlindungan TKI
sektor domestik sejak 1 April lalu. MoU tersebut ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan RI Ida
Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia Saravanan Murugan.
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Summary Kepala BP Jamsotek Inhil Muhammad Ridwan menyerahkan secara simbolis Kepada Ahli
waris Istri Almarhum, Yuli Astuti yang didamping anaknya. Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Cabang Indragiri Hilir (Inhil), membayarkan beasiswa
kepada anak pekerja (nasabah BPJamsostek) yang meninggal dunia di Kantor BP Jamsostek
JL. Trimas No. 1 Tembilahan, Selasa (14/7/2022). BPJS Ketenagakerjaan memberikan
beasiswa pendidikan kepada ahli waris peserta apabila masa iuran sudah lebih dari 36 bulan
atau 3 tahun manfaat. Ahli Waris Yuli Astuti menuturkan, dalam pengurusan klaim di
BPJamsostek ini sangat mudah dan cepat.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Cabang Indragiri Hilir (Inhil),
membayarkan beasiswa kepada anak pekerja (nasabah BPJamsostek) yang meninggal dunia di Kantor BP
Jamsostek JL. Trimas No. 1 Tembilahan, Selasa (14/7/2022).BP Jamsostek diamanahkan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan memberikan perlindungan
sosial.Adapun program yang diselenggarakan BP Jamsostek yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),
Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jamianan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan
Kematian (JKM).Program Jaminan Sosial adalah perlindungan sosial untuk menjamin seluruh tenaga kerja
dan keluarganya agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak pada saat terjadi resiko yang
menyebabkan berkurangnya atau hilangnya penghasilan. Program yang diikuti adalah Program Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) Iuran Program JKK dan JKM sebesar Rp 16.800 per
orang per bulan atau Rp 201. 600 per orang per tahun, dengan manfaat yang luar Biasa.Tenaga kerja
Almarhum Dedi Anri Siregar terdaftar sebagai peserta di PT. TH Indo Plantation dari tahun 1998.
Almarhum Dedi mengalami sakit dan meninggal dunia bukan akibat kerja sesuai dengan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2021. BPJS Ketenagakerjaan memberikan
beasiswa pendidikan kepada ahli waris peserta apabila masa iuran sudah lebih dari 36 bulan atau 3 tahun
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manfaat.Beasiswa ini diberikan untuk 2 orang anak dengan nilai maksimal Rp 174 juta, mulai dari Taman
Kanak-kanak (TK) hingga jenjang pendidikan Strata 1 (S1).Kriteria anak yang dapat menerima beasiswa
dinyatakan belum bekerja, belum menikah, dan di bawah usia 23 tahun dengan rincian sebagai berikut
TK S/D SD sederajat Rp 1.500.000 /anak /tahun maksimal 8 Tahun SMP sederajat Rp
2.000.000/anak//tahun maksimal 3 tahun SMA sederajat RP. 3.000.000 /anak/tahun maksimal 3 tahun,
S1 atau Pelatihan Rp 12.000.000/anak/tahun maksimal 5 tahun.Pengajuan beasiswa dilakukan setiap
tahun bagi anak dari peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah ditingkat dasar
pada saat peserta meninggal dunia.Kepala BP Jamsotek Inhil Muhammad Ridwan menyerahkan secara
simbolis Kepada Ahli waris Istri Almarhum, Yuli Astuti yang didamping anaknya.Santunan sebesar Rp
66.814.637 terdiri dari Jaminan Hari Tua Rp 21.498.137, Jaminan Pensiun Rp 1.816.500, Jaminan
Kematian Rp 42.000.000 dan Beasiswa untuk anak almarhum yang saat ini masih kelas 3 Sekolah Dasar
(SD) sebesar Rp 1.500.000, yang akan dibayarkan setiap tahun sampai ke jenjang Pendidikan Strata Satu
(S1).Ahli Waris Yuli Astuti menuturkan, dalam pengurusan klaim di BPJamsostek ini sangat mudah dan
cepat.Dia datang dan membawa berkas yang sudah lengkap dari personalia PT. TIHP dan hari itu juga di
proses."Santunan ini akan saya buat untuk buka usaha jualan di kampung halaman di Kota Kediri," kata
ahli waris sambil mengucapkan terima kasih kepada pihak Jamsostek. (PNC/Pop)
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Positive

Summary Simak daftar 7 golongan karyawan dicoret sebagai penerima BLT subsidi Gaji. Pemerintah
melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berupaya untuk meningkatkan
kesejahteraan para pekerja, melalui BSU 2022 atau BSU Ketenagakerjaan. Nominal bantuan
dari program bansos BSU 2022 tersebut sebesar Rp1 juta, untuk masing-masing pekerja atau
karyawan yang ada di berbagai sektor (kecuali pendidikan dan kesehatan). : BSU 2022 Cair
Akhir Juli? RESMI Kemnaker beri Tanda BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta Segera Masuk Rekening.

Simak daftar 7 golongan karyawan dicoret sebagai penerima BLT subsidi Gaji.Pemerintah melalui
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan para
pekerja, melalui BSU 2022 atau BSU Ketenagakerjaan.Nominal bantuan dari program bansos BSU 2022
tersebut sebesar Rp1 juta, untuk masing-masing pekerja atau karyawan yang ada di berbagai sektor
(kecuali pendidikan dan kesehatan).: BSU 2022 Cair Akhir Juli? RESMI Kemnaker beri Tanda BLT Subsidi
Gaji Rp1 Juta Segera Masuk RekeningLantas apakah BSU 2022 sudah cair di bulan Juli ini?Nyatanya belum
ada informasi resmi dari Kemnaker mengenai hal tersebut.Sehingga tidak bisa dipastikan apakah BSU
2022 mulai cair pada bulan ini atau tidak.Diketahui, sebanyak 8,8 Juta pekerja atau karyawan bakal
menerima BLT subsidi gaji atau BSU Ketenagakerjaan ini.Namun dikabarkan, jumlah peserta penerima
BSU 2022 mengalami penambahan, sehingga jumlah anggaran pun ikut meningkat.
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Neutral

Summary Masih menjadi pertanyaan apakah BSU 2022 cair akhir Juli? begini menurut Kemnaker
hingga beri tanda subsidi gaji Rp 1 juta segera masuk rekening. Sempat terdengar kabar
bahwa BSU 2022 cair akhir Juli, benarkah demikian?. Sempat dikabarkan bahwa BSU 2022
atau BLT subsidi gaji Rp1 juta, akan cair di awal akhir Juli, benarkah demikian?. Setelah
penantian yang cukup lama soal kapan BSU 2022 akan cair, Kemnaker sempat memberikan
angin segar kepada penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan.

Masih menjadi pertanyaan apakah BSU 2022 cair akhir Juli? begini menurut Kemnaker hingga beri tanda
subsidi gaji Rp 1 juta segera masuk rekening.Setelah penantian yang cukup lama soal kapan BSU 2022
akan cair, Kemnaker sempat memberikan angin segar kepada penerima BSU BPJS
Ketenagakerjaan.Sempat terdengar kabar bahwa BSU 2022 cair akhir Juli, benarkah demikian?Diketahui
sejak Mei lalu, proses penggodokan regulasi terbaru terkait pencairan BSU 2022 telah dilakukan oleh
pihak Kemnaker.: BSU 2022 Jadi Cair Juli? Ini Kata Kemnaker soal Pencairan BSU BPJS
KetenagakerjaanPersiapan instrumen kebijakan pelaksanaan BSU 2022 dilakukan, agar program BSU BPJS
Ketenagakerjaan bisa tersalur dengan cepat, tepat, akurat dan akuntabel.Meski demikian, hingga saat ini
Kemnaker belum mengumumkan secara resmi, kapan BSU 2022 cair.Sempat dikabarkan bahwa BSU 2022
atau BLT subsidi gaji Rp1 juta, akan cair di awal akhir Juli, benarkah demikian?Pihak Kemnaker sendiri
sempat mengabarkan, bahwa pencairan BSU 2022 akan disalurkan, begitu mekanisme terkait
penyalurannya sudah rampung.
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Neutral

Summary Direktur Bina Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Kementerian
Ketenagakerjaan Rendra Setiawan mengungkapkan rencana penghentian sementara
pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia atas dasar sistem penempatan. Dilansir
dari Bloomberg pada Rabu (13/7/2022), Rendra mengatakan bahwa Malaysia masih memiliki
sejumlah saluran perekrutan. Sebelumnya pada awal April 2022, Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah telah meneken nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU)
tentang penempatan dan pelindungan PMI Sektor di Domestik di Malaysia. Dalam MoU
tersebut, ada lima kriteria yang harus pihak Malaysia penuhi dalam mempekerjakan Tenaga
Kerja Indonesia (TKI).

Direktur Bina Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Kementerian
Ketenagakerjaan Rendra Setiawan mengungkapkan rencana penghentian sementara pengiriman Tenaga
Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia atas dasar sistem penempatan.Dilansir dari Bloomberg pada Rabu
(13/7/2022), Rendra mengatakan bahwa Malaysia masih memiliki sejumlah saluran perekrutan. Padahal,
kedua negara sebelumnya sepakat menggunakan sistem satu kanal atau One Channel System untuk
penempatan tenaga kerja."Ini menyulitkan pemerintah untuk memantau dan melindungi pekerja
migran," kata Rendra kepada Bloomberg, Rabu (13/7/2022).Sebelumnya pada awal April 2022, Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah meneken nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding
(MoU) tentang penempatan dan pelindungan PMI Sektor di Domestik di Malaysia.Dalam MoU tersebut,
ada lima kriteria yang harus pihak Malaysia penuhi dalam mempekerjakan Tenaga Kerja Indonesia
(TKI).Satu dari lima kriteria tersebut yakni memastikan penerapan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK)
yang efektif sebagai satu-satunya mekanisme yang diakui secara hukum untuk merekrut, menempatkan,
dan mempekerjakan PMI ke Malaysia, serta memastikan bahwa mekanisme lain tidak
diperbolehkan.Atas dasar hal tersebut, Pemerintah mendorong Duta Besar Indonesia untuk Malaysia
Hermono untuk merekomendasikan moratorium penyaluran pekerja baru dan Kemenaker akan segera
menindaklanjuti dengan surat resmi.Menanggapi rencana ini, Kementerian Sumber Daya Manusia
Malaysia akan mengadakan diskusi dengan Kementerian Dalam Negeri menyusul keputusan pemerintah
Indonesia. Pembicaraan tersebut akan membahas masalah yang berkaitan dengan penerimaan tenaga
kerja Indonesia.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
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Neutral

Summary Cek info loker BUMN PT Kereta Api (KAI Wisata) dimana membuka lowongan kerja D3 semua
jurusan. BUMN PT Kereta Api (KAI Wisata) membuka loker atau lowongan kerja untuk
formasi yang tersedia. Berikut persyaratan dan cara daftar loker atau lowongan kerja D3
semua jurusan yang dibuka BUMN PT Kereta Api (KAI Wisata). Melalui Instagram resminya,
Kemnaker menginformasikan loker atau lowongan kerja D3 semua jurusan di BUMN PT
Kereta Api (KAI Wisata).

Cek info loker BUMN PT Kereta Api (KAI Wisata) dimana membuka lowongan kerja D3 semua
jurusan.BUMN PT Kereta Api (KAI Wisata) membuka loker atau lowongan kerja untuk formasi yang
tersedia.Berikut persyaratan dan cara daftar loker atau lowongan kerja D3 semua jurusan yang dibuka
BUMN PT Kereta Api (KAI Wisata).Melalui Instagram resminya, Kemnaker menginformasikan loker atau
lowongan kerja D3 semua jurusan di BUMN PT Kereta Api (KAI Wisata)."PT Kereta Api Pariwisata
membuka kesempatan bagimu untuk mengisi formasi yang tersedia, " tulis Kemnaker pada Instagram
resminya.Berikut adalah persyaratan dan cara mendaftar loker atau lowongan kerja D3 semua jurusan di
BUMN PT Kereta Api (KAI Wisata) :Agent InboundKualifikasi:-Aktif di media sosial dengan baik.-Wajib
follow sosial media KAI Wisata.Bagi D3 semua jurusan yang tertarik untuk mendaftar loker atau lowongan
kerja BUMN PT Kereta Api (KAI Wisata), kunjungi Instagram Kawisata.Demikian persyaratan dan cara
mendaftar loker atau lowongan kerja D3 semua jurusan di BUMN PT Kereta Api (KAI Wisata).***Pendidikan minimal D3 (minimum IPK 2,80).-Usia maksimal 26 tahun.-Mampu berkomunikasi dengan
baik dalam bahasa Indonesia dan Inggris.-Tidak memiliki dialek kedaerahan tertentu dan tidak cadel.Mampu mengoperasikan komputer.-Memiliki kemampuan analisa dan mendengarkan yang baik.-Enerjik,
bersemangat dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi.-Sehat jasmani dan rohani.-Berpenampilan
menarik dan tidak bau badan.-Bersedia bekerja dalam pola shifting.
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Negative

Summary Endah Bin Mili Rahmad seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Purwakarta mengalami
kelumpuhan usai terjatuh dari lantai tiga dirumah majikannya saat bekerja di Arab Saudi.
"Benar, kita dapat pengaduan dan diberikan kuasa oleh keluarganya untuk menangani Endah
Bin Mili Rahmad yang mengalami kecelakaan di Arab Saudi," kata Ketua LSM FPMI DPW Jawa
Barat Dhani Rahmad di Cianjur, Rabu (13/7/2022). "PMI dibawa kerumah sakit dibantu
temannya, saat di Rumah Sakit Annur Al-Mukarromah PMI berada dalam pengawasan
Otoritas Kepolisian Mekkah Arab Saudi," ujarnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun,
Endah saat ini mengalami patah tulang Kaki dan tulang punggung.

Endah Bin Mili Rahmad seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Purwakarta mengalami kelumpuhan
usai terjatuh dari lantai tiga dirumah majikannya saat bekerja di Arab Saudi. Berdasarkan informasi yang
dihimpun, Endah saat ini mengalami patah tulang Kaki dan tulang punggung. Bahkan, korban sempat
dibawa ke Rumah Sakit Annur Al-Mukarromah Mekah dan saat ini dirawat dikontrakan temannya di
Jeddah. Ketua LSM FPMI DPW Jawa Barat, Dhani Rahmad mengatakan, pihaknya mendapat pengaduan
dan diberi kuasa oleh keluarga Endag Bin Rahmad karena mengalami lumpuh usai terjatuh dari lantai
tiga."Benar, kita dapat pengaduan dan diberikan kuasa oleh keluarganya untuk menangani Endah Bin Mili
Rahmad yang mengalami kecelakaan di Arab Saudi," kata Ketua LSM FPMI DPW Jawa Barat Dhani
Rahmad di Cianjur, Rabu (13/7/2022). Dhani menjelaskan, Kejadian tersebut berawal ketika Endah Bin
Mili Rahmad (PMI) disekap disebuah kamar dilantai tiga dirumah majikannya, selama lima hari disekap
PMI tidak diberikan makan dan minum. Sehingga PMI berusaha kabur dengan menggunakan tali yang
dibuatnya menggunakan kain seadanya. Namun, tali tersebut tidak kuat, lalu putus dan jatuh dari lantai
tiga. Usai terjatuh korban dibantu teman-temannya dibawa ke rumah sakit. "PMI dibawa kerumah sakit
dibantu temannya, saat di Rumah Sakit Annur Al-Mukarromah PMI berada dalam pengawasan Otoritas
Kepolisian Mekkah Arab Saudi," ujarnya. Dhani mengungkapkan, Endah berada di Rumah Sakit Annur AlMukarromah selama lima hari dan dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit menggunakan kursi roda karena
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tidak ada pendampingan dari KJRI. "Keluarga didampingi Kami (FPMI) sudah melaporkan dan bersurat ke
pihak KJRI serta KBRI terkait persoalan ini. Bahkan PMInya juga langsung komunikasi dengan KJRI/KBRI.
KBRI sempat menanggapi dengan berkoordinasi dengan pihak KJRI karena wilayah Jeddah masuknya ke
KJRI. Namun sayangnya pihak KJRI tidak merespon," kata dia. Korban, lanjut Dhani, dikeluarkan dari RS
Annur Al-Mukarromah menggunakan kursi roda. Pada saat diluar korban ditolong warga lain dan
diantarkan ke Jeddah ke rumah kontrakan temannya. "Hingga saat ini korban berada dirumah kontrakan
belum juga ada pendampingan dari KJRI. Bahkan, korban dikontrakan mengandalkan sumbangan dari
orang lain untuk makan dan kebutuhan lainnya," ujarnya. Menurut Dhani, pihak keluarga saat ini
menuntut PMI agar segara dipulangkan ke Indonesia dan mendapatkan hak-haknya. "Tidak hanya
dipulangkan, kami juga meminta pihak yang berhubungannya dengan perekrutan, pemberangkatan dan
penempatan PMI, supaya diproses secara hukum pidana maupun perdata sesuai dengan peraturan
Undang-undang RI dan permenaker RI yang berlaku, mengenai proses pemberangkatan dan penempatan
PMI yang diduga secara Unprosedural atau Ilegal," pungkasnya.
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Neutral

Summary Pemerintah Indonesia menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI)
ke Malaysia. Pernyataan itu disampaikan Duta Besar (Dubes) RI untuk Malaysia Hermono. Ia
menegaskan kebijakan untuk menghentikan pengiriman PMI itu berlaku sampai ada
komitmen dari Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid
Online (SMO). Sebelumnya dilaporkan adanya aktivitas di media sosial yang mengiklankan
pekerja domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas.

Pemerintah Indonesia menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia.
Hal itu berlaku di semua sektor.Pernyataan itu disampaikan Duta Besar (Dubes) RI untuk Malaysia
Hermono. "Benar dan mulai berlaku pada hari ini," kata Hermono, Rabu (13/7/2022).Ia menegaskan
kebijakan untuk menghentikan pengiriman PMI itu berlaku sampai ada komitmen dari Malaysia untuk
berhenti merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid Online (SMO). Namun, untuk pesanan yang
sudah disetujui bisa dilanjutkan.Sebelumnya dilaporkan adanya aktivitas di media sosial yang
mengiklankan pekerja domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas.Pada 1 April 2022, Menteri
Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Sumber Daya
Manusia Malaysia M Saravanan tentang penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik di
Malaysia.Langkah itu diambil sebagai upaya memperbaiki tata kelola penempatan dan perlindungan PMI
di Malaysia, kata Menaker Ida ketika itu.Secara khusus Ida menegaskan bahwa lewat nota kesepahaman
itu disepakati bahwa penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu
Kanal atau One Channel System (OCS) sebagai satu-satunya kanal legal untuk perekrutan dan
penempatan PMI sektor domestik di Malaysia.Sistem tersebut akan mengintegrasikan sistem daring milik
Indonesia dan Malaysia dan tidak akan ada lagi penempatan yang dilakukan secara langsung, tapi harus
melalui agensi perekrutan Indonesia dan Malaysia yang terdaftar di sistem tersebut.PMI juga hanya akan
bekerja di satu rumah dengan jumlah keluarga maksimal enam orang. Deskripsi pekerjaan dilakukan per
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jabatan sehingga pekerja Indonesia tidak akan melakukan pekerjaan ganda.PMI juga masuk dalam skema
asuransi ketenagakerjaan Malaysia untuk pekerja asing dan asuransi kesehatan yang biaya premi akan
ditanggung oleh pemberi kerja.Perwakilan Indonesia di Malaysia berwenang menetapkan besaran upah
minimum PMI, yaitu 1.500 ringgit Malaysia (RM) atau sekitar Rp5,1 juta, dan pendapatan minimum calon
pemberi kerja sebesar RM7. 000 atau sekitar Rp23 juta.Di antara poin-poin lain yang digariskan dalam
nota kesepahaman tersebut adalah hak cuti tahunan, hak untuk berkomunikasi, dan larangan menahan
paspor pembantu.

84

Title

Jelang Pengumuman Kartu Prakerja Gelombang 36, Begini Cara Cek Author
Lolos atau Tidak Jika Tak Dapat SMS

_noname

Media

Tribun News Jakarta

Reporter

Date

14 July 2022

Tone

Link

http://jakarta.tribunnews.com/2022/07/14/jelang-pengumuman-kartu-prakerjagelombang-36-begini-cara-cek-lolos-atau-tidak-jika-tak-dapat-sms

Neutral

Summary Menjelang pengumuman Kartu Prakerja gelombang 36, simak dulu cara cara cek lolos atau
tidak lewat dashboard atau SMS. Jika dinyatakan lolos, nomor Kartu Prakerja akan tertera
dan muncul status saldo pada dashboard akun. Adapun syarat bagi pendaftar program Kartu
Prakerja antara lain WNI berusia 18 tahun ke atas, tidak sedang menempuh pendidikan
formal, sedang mencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, atau pekerja/buruh yang
membutuhkan peningkatan kompetensi kerja. Melansir Instagram @prakerja.go.id,
pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 36 ditutup pukul 23.59 WIB.

Menjelang pengumuman Kartu Prakerja gelombang 36, simak dulu cara cara cek lolos atau tidak lewat
dashboard atau SMS.Melansir Instagram @prakerja.go.id, pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 36
ditutup pukul 23.59 WIB.Diketahui, Kartu Prakerja gelombang 36 dibuka sejak pada Minggu
(10/7/2022).Informasi penutupan Kartu Prakerja tersebut diketahui melalui akun Instagram resmi
@prakerja.go.id.Berikut cara cek hasil seleksi Kartu Prakerja gelombang 36 dirangkum
TribunJakarta:Kamu bisa secara berkala mengecek dashboard di laman Kartu Prakerja, dengan login
menggunakan akun masing-masing.Jika dinyatakan lolos, nomor Kartu Prakerja akan tertera dan muncul
status saldo pada dashboard akun.Sedangkan jika tidak lolos, akan mendapatkan notifikasi pada
dashboard dengan keterangan "Kamu Belum Berhasil".Untuk dapat melihat nomor Kartu Prakerja, kamu
perlu menonton 3 video yang telah disediakan.Video tersebut berisi informasi dasar mengenai Kartu
Prakerja, mulai dari mengenali tantangan di dunia kerja sampai penjelasan manfaat Kartu Prakerja."Kamu
juga tidak dapat menutup video jika belum selesai menonton atau mempercepat laju video. Apabila kamu
mengalami kendala saat menonton video, kamu dapat menghubungi kami di Formulir Pengaduan," bunyi
tulisan dalam laman resmi Kartu Prakerja.Pelaksana Prakerja akan mengirimkan notifikasi melalui SMS
kepada peserta yang dinyatakan lolos.Pemberitahuan SMS ini dikirimkan ke nomor telepon yang
digunakan saat membuat akun.Untuk itu pastikan nomor yang Anda masukkan ketika mendaftar telah
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benar dan masih aktif.SMS diberikan saat tanggal pengumuman seleksi masing-masing gelombang.Jika
pendaftar mendapatkan pemberitahuan lolos, maka dapat mengikuti langkah selanjutnya sesuai
petunjuk yang ada. Namun, jika tidak lolos, jangan berkecil hati.Kamu bisa mengikuti pendaftaran
gelombang selanjutnya."Kamu tidak perlu memasukkan semua data lagi untuk pendaftaran ulang. Jangan
berkecil hati, kamu masih bisa memilih Gelombang berikutnya," tulis situs tersebut.Adapun syarat bagi
pendaftar program Kartu Prakerja antara lain WNI berusia 18 tahun ke atas, tidak sedang menempuh
pendidikan formal, sedang mencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, atau pekerja/buruh yang
membutuhkan peningkatan kompetensi kerja.Seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja
bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.Syarat selanjutnya, bukan penerima
bantuan sosial lainnya selama pandemi Covid-19, bukan pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD,
ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, kepala desa dan perangkat desa serta direksi/komisaris/dewan
pengawas pada BUMN atau BUMD.Kemudian, calon peserta harus mendaftarkan maksimal 2 Nomor
Induk Kependudukan (NIK) dalam 1 Kartu Keluarga (KK) yang menjadi penerima Kartu Prakerja.Nantinya,
peserta Kartu Prakerja yang lolos akan mendapatkan insentif berupa bantuan dari pemerintah sebesar
Rp 3,55 juta.Untuk skema penyaluran dana program Kartu Prakerja ini, peserta yang lolos akan
mendapatkan bantuan pelatihan sebesar Rp 1 juta, dana insentif pasca pelatihan sebesar Rp 2,4 juta yang
akan diberikan sebesar Rp 600. 000 selama 4 bulan.Lalu, dana insentif pengisian 3 survei sebesar Rp 150.
000 yang dibayarkan sebesar Rp 50.000 setiap survei.Demi pemerataan penyaluran, setiap KK dibatasi
maksimal 2 anggota keluarga dan mereka yang sudah pernah menerima tidak dapat lagi menjadi
penerima (tidak berulang).Penerima Kartu Prakerja dapat memilih pelatihan yang ditawarkan oleh
ratusan lembaga pelatihan yang dapat diakses melalui platform digital.Beberapa di antaranya platform
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Tokopedia, Bukalapak, Karier.mu, Pintaria, Mau Belajar, dan
Pijar.
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Negative

Summary Penantian BSU BLT Subsidi Upah via BPJS Ketenagakerjaan 2022 masih juga berlanjut sejak
dikabarkan akan cair April lalu sebelum hari raya Idul Fitri. Pihak penyelenggara, dalam hal
ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum memberi kepastian terkait jadwal
pencairan BSU BLT Subsidi Upah via BPJS Ketenagakerjaan 2022. Kendati belum ada
informasi pasti, tak ada salahnya para pekerja melakukan cek daftar penerima BSU BLT
Subsidi Upah via BPJS Ketenagakerjaan 2022. Namun, sebelum cek daftar penerima dana
bantuan subsidi upah, BSU BLT Subsidi Upah via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta
dipastikan tak cair untuk beberapa pekerja.

Penantian BSU BLT Subsidi Upah via BPJS Ketenagakerjaan 2022 masih juga berlanjut sejak dikabarkan
akan cair April lalu sebelum hari raya Idul Fitri.Pihak penyelenggara, dalam hal ini Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum memberi kepastian terkait jadwal pencairan BSU BLT Subsidi Upah
via BPJS Ketenagakerjaan 2022.Kendati belum ada informasi pasti, tak ada salahnya para pekerja
melakukan cek daftar penerima BSU BLT Subsidi Upah via BPJS Ketenagakerjaan 2022.Namun, sebelum
cek daftar penerima dana bantuan subsidi upah, BSU BLT Subsidi Upah via BPJS Ketenagakerjaan 2022
Rp1 juta dipastikan tak cair untuk beberapa pekerja.Pekerja apakah itu? Sebelum mengetahui lebih lanjut
terkait pencairan dana bantuan langsung tunai atau BLT subsidi gaji ini, ketahui terlebih dahulu estimasi
pencairannya yang diprediksi AyoSurabaya.Mengacu pada jadwal penyaluran dana BSU tahun 2021, BLT
subsidi gaji 2022 diperkirakan cair pada bulan yang sama, yakni Agustus.Bisa jadi pula, penyaluran dana
BSU 2022 dilakukan antara rentang waktu Agustus hingga Desember 2022. Sembari menunggu waktu
penyaluran, pastikan terlebih dahulu Anda bukan salah satu pekerja yang tak bisa menerima dana
bantuan subsidi gaji Rp1 juta ini.
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Negative

Summary Gubernur Anies Baswedan mengumumkan kenaikan UMP Jakarta 2022 sebesar
Rp4.453.935,536. Angka ini artinya kenaikan UMP Jakarta hanya sebesar 0,85% atau selisih
Rp37. 749 dari tahun sebelumnya. Babak baru UMP Jakarta 2022 usai PTUN membatalkan
kenaikan gaji dari Rp4,6 juta menjadi Rp4,5 juta. Dalam penetapan UMP Jakarta 2022 ini pun
tak lepas dari rangkaian aksi demonstrasi kelompok buruh. Melansir dari BBC Indonesia,
Kamis (14/7/2022), berikut lika-liku penetepan UMP Jakarta sampai dibatalkan PTUN:.

Babak baru UMP Jakarta 2022 usai PTUN membatalkan kenaikan gaji dari Rp4,6 juta menjadi Rp4,5
juta.Dalam penetapan UMP Jakarta 2022 ini pun tak lepas dari rangkaian aksi demonstrasi kelompok
buruh.Melansir dari BBC Indonesia, Kamis (14/7/2022), berikut lika-liku penetepan UMP Jakarta sampai
dibatalkan PTUN:Gubernur Anies Baswedan mengumumkan kenaikan UMP Jakarta 2022 sebesar
Rp4.453.935,536. Angka ini artinya kenaikan UMP Jakarta hanya sebesar 0,85% atau selisih Rp37. 749
dari tahun sebelumnya.Ketentuan ini berdasarkan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.Kelompok
buruh berdemonstrasi ke kantor Gubernur Anies, menolak kenaikan UMP hanya Rp37.749. Buruh
kembali berunjuk rasa empat hari kemudian, dan menuntut kenaikan UMP 7-10 persen dari UMP
2021.Kepada buruh, Gubernur Anies mengatakan sudah mengirim surat kepada Menaker Ida Fauziyah
untuk meminta rasa keadilan terhadap UMP Jakarta 2022.Gubernur Anies mengumumkan UMP Jakarta
2022 sebesar Rp 4.641.854-naik 5,1% dari tahun sebelumnya. Keputusan tertuang dalam Kepgub No.
1517 Tahun 2021. Ketentuan ini mulai berlaku 1 Januari 2022. Apindo menggugat UMP Jakarta 2022 ke
PTUN Jakarta. PTUN Jakarta membatalkan Kepgub No. 1517 Tahun 2021. Artinya ketetapan UMP
Rp4.641.854 dibatalkan. PTUN memerintahkan UMP Jakarta 2022 dikembalikan berdasarkan
rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari unsur serikat pekerja atau buruh per 15 November
2021 yaitu Rp4.573.845.Gubernur Anies mengumumkan UMP Jakarta 2022 sebesar Rp 4.641.854-naik
5,1% dari tahun sebelumnya. Keputusan tertuang dalam Kepgub No. 1517 Tahun 2021. Ketentuan ini
mulai berlaku 1 Januari 2022.Apindo menggugat UMP Jakarta 2022 ke PTUN Jakarta.PTUN Jakarta
membatalkan Kepgub No. 1517 Tahun 2021. Artinya ketetapan UMP Rp4.641.854 dibatalkan. PTUN
memerintahkan UMP Jakarta 2022 dikembalikan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI
Jakarta dari unsur serikat pekerja atau buruh per 15 November 2021 yaitu Rp4.573.845.
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Neutral

Summary Indonesia membekukan sementara pengiriman tenaga kerja ke Malaysia karena Kuala
Lumpur "tidak menghormati MoU" yang ditandatangani tiga bulan lalu. Duta Besar Indonesia
untuk Malaysia Hermono mengatakan pembekuan dimulai Rabu (13/7) untuk "permintaan
pekerja baru" dan telah diinfokan kepada Menteri Tenaga Kerja M Saravanan. Ia
menyebutkan salah satu bukti pelanggaran adalah langkah Malaysia yang masih
menggunakan Maid Online, sistem yang memungkinkan perekrutan pembantu rumah
tangga, tanpa langkah perlindungan yang jelas. Permintaan untuk pembantu rumah tangga
hanya 16, sejak MoU ditandatangani namun belum ada yang tiba di Malaysia.

Indonesia membekukan sementara pengiriman tenaga kerja ke Malaysia karena Kuala Lumpur "tidak
menghormati MoU" yang ditandatangani tiga bulan lalu.Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Hermono
mengatakan pembekuan dimulai Rabu (13/7) untuk "permintaan pekerja baru" dan telah diinfokan
kepada Menteri Tenaga Kerja M Saravanan.Ia menyebutkan salah satu bukti pelanggaran adalah langkah
Malaysia yang masih menggunakan Maid Online, sistem yang memungkinkan perekrutan pembantu
rumah tangga, tanpa langkah perlindungan yang jelas.Sejauh ini permintaan pekerja migran yang telah
diterima berjumlah antara 15.000-20.000. Dari jumlah ini, 10.000 di antaranya adalah untuk perkebunan
dan manufaktur.Permintaan untuk pembantu rumah tangga hanya 16, sejak MoU ditandatangani namun
belum ada yang tiba di Malaysia.Sementara di sektor lain, yang telah tiba di negara jiran itu diperkirakan
antara 1.000-1.500 pekerja.Nota kesepahaman perlindungan tenaga kerja itu ditandatangani pada 1 April
lalu di Jakarta dan disaksikan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri
Yaakob.Anis Hidayah dari Migrant Care menyatakan mendukung langkah moratorium ini tetapi
memperingatkan perlu strategi, "jangan sampai Malaysia main curang dengan nenampung pekerja
migran yang datang tanpa dokumen dan diterbitkan visa di sana tanpa ada MoU dengan kita.""Ini perlu
diantisipasi bagaimana pengawasan dan alternatif pekerjaan mereka yang ingin ke Malaysia untuk
bekerja," kata Anis.Anis juga mengatakan setelah majikan pekerja Indonesia Adelina Lisauo dibebaskan,
Migrant Care mendorong pemerintah untuk menunda implementasi MoU."Ini bentuk sikap Indonesia
terhadap Malaysia yang tidak adil terhadap pekerja kita," kata Anis.Bulan lalu, Mahkamah Persekutuan
Malaysias etara dengan Mahkamah Agung di Indonesia mengesahkan pembebasan majikan Adelina yang
meninggal dunia dengan banyak luka di tubuhnya pada Februari 2018Malaysia kini mengontak Saravanan
yang menjawab singkat bahwa masalah ini akan dibicarakan dengan kementerian dalam negeri.Malaysia
uga melaporkan langkah Indonesia akan mengguncang perusahaan-perusahaan di Malaysia yang sangat
memerlukan pekerja migran dan dapat mengancam pemulihan ekonomi negara itu.Malaysia kekurangan
setidaknya 1,2 juta pekerja untuk sektor manufaktur, perkembangan dan konstruksi.
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Summary Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono membenarkan kalau Indonesia menghentikan
sementara pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia sejak Rabu (13/7/2022).
Hermono menegaskan kebijakan untuk menghentikan pengiriman PMI itu berlaku sampai
ada komitmen dari Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid
Online (SMO). Sebelumnya sempat ditemukan di media sosial di mana terdapat sebuah iklan
pekerja domestik asal domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas. Sementara itu,
Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menandatangani nota kesepahaman dengan
Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan tentang penempatan dan
perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia pada 1 April 2022.

Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono membenarkan kalau Indonesia menghentikan sementara
pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia sejak Rabu (13/7/2022). "Benar dan mulai
berlaku pada hari ini," kata Hermono saat dikonfirmasi tentang kebijakan baru tersebut di Kuala Lumpur,
Rabu.Hermono menegaskan kebijakan untuk menghentikan pengiriman PMI itu berlaku sampai ada
komitmen dari Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid Online (SMO).
Meski demikian, Hermono mengatakan kalau keputusan itu tidak berlaku bagi pesanan yang sudah
disetujui. Sebelumnya sempat ditemukan di media sosial di mana terdapat sebuah iklan pekerja domestik
asal domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida
Fauziyah menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M
Saravanan tentang penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia pada 1 April 2022.
Langkah itu diambil sebagai upaya memperbaiki tata kelola penempatan dan perlindungan PMI di
Malaysia.Secara khusus Ida menegaskan bahwa lewat nota kesepahaman itu disepakati bahwa
penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu Kanal atau One Channel
System (OCS) sebagai satu-satunya kanal legal untuk perekrutan dan penempatan PMI sektor domestik
di Malaysia. Sistem tersebut akan mengintegrasikan sistem daring milik Indonesia dan Malaysia dan tidak
akan ada lagi penempatan yang dilakukan secara langsung, tapi harus melalui agensi perekrutan
Indonesia dan Malaysia yang terdaftar di sistem tersebut. PMI juga hanya akan bekerja di satu rumah
dengan jumlah keluarga maksimal enam orang. Deskripsi pekerjaan dilakukan per jabatan sehingga
pekerja Indonesia tidak akan melakukan pekerjaan ganda.
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Neutral

Summary Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja
migran Indonesia (PMI) di semua sektor. Hal itu dikonfirmasi oleh Duta Besar Indonesia
untuk Malaysia. "Benar dan mulai berlaku pada hari ini," kata Duta Besar RI untuk Malaysia
Hermono saat dikonfirmasi tentang kebijakan baru tersebut di Kuala Lumpur, Rabu 13 Juli
2022. Ia menegaskan kebijakan untuk menghentikan pengiriman PMI itu berlaku sampai ada
komitmen dari Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid
Online (SMO).

Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja migran
Indonesia (PMI) di semua sektor. Hal itu dikonfirmasi oleh Duta Besar Indonesia untuk Malaysia."Benar
dan mulai berlaku pada hari ini," kata Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono saat dikonfirmasi tentang
kebijakan baru tersebut di Kuala Lumpur, Rabu 13 Juli 2022.Ia menegaskan kebijakan untuk
menghentikan pengiriman PMI itu berlaku sampai ada komitmen dari Malaysia untuk berhenti merekrut
pekerja domestik melalui Sistem Maid Online (SMO). Namun, untuk pesanan yang sudah disetujui bisa
dilanjutkan, ujar dia.Sebelumnya dilaporkan adanya aktivitas di media sosial yang mengiklankan pekerja
domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas.Pada 1 April 2022, Menteri Ketenagakerjaan
??????RI ?Ida Fauziyah menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Sumber Daya Manusia
Malaysia M Saravanan tentang penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia. Langkah
itu diambil sebagai upaya memperbaiki tata kelola penempatan dan perlindungan PMI di Malaysia, kata
Menaker Ida ketika itu.Secara khusus Ida menegaskan bahwa lewat nota kesepahaman itu disepakati
bahwa penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu Kanal atau One
Channel System (OCS) sebagai satu-satunya kanal legal untuk perekrutan, dan penempatan PMI sektor
domestik di Malaysia. Sistem tersebut akan mengintegrasikan sistem daring milik Indonesia dan
Malaysia, dan tidak akan ada lagi penempatan yang dilakukan secara langsung, tapi harus melalui agensi
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perekrutan Indonesia dan Malaysia yang terdaftar di sistem tersebut.PMI juga hanya akan bekerja di satu
rumah dengan jumlah keluarga maksimal enam orang. Deskripsi pekerjaan dilakukan per jabatan
sehingga pekerja Indonesia tidak akan melakukan pekerjaan ganda.PMI juga masuk dalam skema
asuransi ketenagakerjaan Malaysia untuk pekerja asing, dan asuransi kesehatan yang biaya premi akan
ditanggung oleh pemberi kerja. Perwakilan Indonesia di Malaysia berwenang menetapkan besaran upah
minimum PMI, yaitu 1.500 ringgit Malaysia (RM) atau sekitar Rp5,1 juta, dan pendapatan minimum calon
pemberi kerja sebesar RM7. 000 atau sekitar Rp23 juta.Di antara poin-poin lain yang digariskan dalam
nota kesepahaman tersebut adalah hak cuti tahunan, hak untuk berkomunikasi, dan larangan menahan
paspor pembantu. (Ant/Antara)

92

Title

Maaf, BSU 2022 Rp1 Juta Dihapus untuk 4 Kategori Karyawan ini, Author
Anda Termasuk?

_noname

Media

Ayo Bandung

Reporter

Date

14 July 2022

Tone

Link

http://www.ayobandung.com/umum/pr-793885213/maaf-bsu-2022-rp1-juta-dihapusuntuk-4-kategori-karyawan-ini-anda-termasuk

Neutral

Summary Terlepas dari kapan jadwal BSU 2022 akan dicairkan, mari kita simak 4 kategori karyawan
yang tidak akan mendapatkan BSU BPJS Ketenagakerjaan ini. Penantian BSU 2022 atau
Bantuan Subsidi Upah cair masih berlanjut hingga saat ini. Pihak kemnaker sendiri belum
memberi kepastian terkait jadwal pencairan BSU 2022. Akibatnya, banyak yang menebak
bahwa BSU 2022 atau BSU BPJS Ketenagakerjaan akan cair jelang akhir tahun, seperti
pencairan BSU 2021.

Penantian BSU 2022 atau Bantuan Subsidi Upah cair masih berlanjut hingga saat ini.Pihak kemnaker
sendiri belum memberi kepastian terkait jadwal pencairan BSU 2022.Akibatnya, banyak yang menebak
bahwa BSU 2022 atau BSU BPJS Ketenagakerjaan akan cair jelang akhir tahun, seperti pencairan BSU
2021.Santer diberitakan, bila BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta tidak cair Juli ini, maka diperkirakan
BSU BPJS Ketenagakerjaan itu akan cair pada periode Agustus-Desember.: Prediksi Jadwal BSU 2022 Cair,
Siap-Siap BLT Rp1 Juta Masuk ke RekeningTerlepas dari kapan jadwal BSU 2022 akan dicairkan, mari kita
simak 4 kategori karyawan yang tidak akan mendapatkan BSU BPJS Ketenagakerjaan ini.Kategori
karyawan yang tidak dapat subsidi gaji:1. Tidak terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan2.
Mempunyai Gaji/Upah di atas Rp 3,5 juta, atau melebihi upah minimum di provinsi atau kabupaten/kota
setempat.3. Karyawan yang bekerja di bidang pendidikan dan kesehatan4. Terdaftar sebagai penerima
bansos PKH (Program Keluarga Harapan)Untuk memastikan apakah Anda terdaftar sebagai peserta
pemerima BSU 2022, segera lakukan pengecekan lewat kemnaker.go.id.
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Summary Penantian kapan BSU 2022 cair masih berlanjut. BSU 2022 Cair ke 5 Golongan Pekerja Ini,
Simak Kriterianya di Sini!. Pada kesempatan ini, kami akan mencoba memberikan prediksi
jadwal atau bulan apa BSU BPJS Ketenagakerjaan akan cair. Pekerja di tanah air penerima
BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji Rp1 juta mulai lelah menanti kapan BSU BPJS
Ketenagakerjaan itu akan cair.

Penantian kapan BSU 2022 cair masih berlanjut. Pada kesempatan ini, kami akan mencoba memberikan
prediksi jadwal atau bulan apa BSU BPJS Ketenagakerjaan akan cair.Pekerja di tanah air penerima BSU
2022 atau BLT Subsidi Gaji Rp1 juta mulai lelah menanti kapan BSU BPJS Ketenagakerjaan itu akan
cair.Sempat digadang-gadang cair pada April lalu, namun hingga memasuki minggu kedua di bulan Juli,
BLT Subsidi gaji Rp1 juta belum juga cair.: BSU 2022 Sudah Cair? Simak 7 Golongan Karyawan Dicoret
Sebagai Penerima BLT Subsidi GajiTidak heran bila para karyawan atau pekerja penerima BSU BPJS
Ketenagakerjaan kini mulai pesimis akan program bansos pemerintah tersebut.Aahan Presiden Jokowi
yang meminta agar BSU 2022 dicairkan sebelum Idul Adha pun kini hanya terdengar di telinga saja, tanpa
adanya informasi terbaru dari Kemnaker soal BLT Subsidi gaji.Akibatnya, tak sedikit warganet yang diduga
sebagai karyawan penerima BLT subsidi gaji Rp1 juta terus menanyakan kabar BSU pada akun Instagram
@kemnaker."BSU, bantuan sudah usai," komentar salah satu warganet pada postingan Kemnaker di
Instagram belum lama ini.: Selamat! BSU 2022 Cair ke 5 Golongan Pekerja Ini, Simak Kriterianya di
Sini!"BSU Bantuan Subsidi Upah, dijanjikan tapi hilang begitu saja," komentar warganet lainnya.

94

Title

Iuran BPJS Kesehatan Kelas 1,2, dan 3 Dihapus, Apa Tujuan
Penghapusan Tersebut?

Author

_noname

Media

Ayo Bandung

Reporter

Date

14 July 2022

Tone

Link

http://www.ayobandung.com/umum/pr-793884911/iuran-bpjs-kesehatan-kelas-12-dan-3dihapus-apa-tujuan-penghapusan-tersebut

Neutral

Summary Iuran BPJS Kesehatan kelas 1,2, dan 3 dihapus. Mengapa Iuran BPJS Kesehatan kelas 1,2, dan
3 Dihapus?. Oleh karena itu kebijakan pemerintah dalam menghapus iuran BPJS Kesehatan
untuk kelas 1, 2, dan 3 menjadi rawat inap standar kini menjadi perhatian khalayak umum,
khususnya mereka yang menggunakan BPJS. : BSU 2022 Jadi Cair Juli? Apa tujuan pemerintah
mengeluarkan kebijakan seperti itu?.

Iuran BPJS Kesehatan kelas 1,2, dan 3 dihapus. Apa tujuan pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti
itu?Baru-baru tersebar pemberitaan mengenai penghapusan iuran BPJS yang berlaku sampai saat ini
untuk kelas 1,2, dan 3.Oleh karena itu kebijakan pemerintah dalam menghapus iuran BPJS Kesehatan
untuk kelas 1, 2, dan 3 menjadi rawat inap standar kini menjadi perhatian khalayak umum, khususnya
mereka yang menggunakan BPJS.: BSU 2022 Jadi Cair Juli? Ini Kata Kemnaker soal Pencairan BSU BPJS
KetenagakerjaanSebab BPJS merupakan salah satu program yang saat ini masih dinikmati oleh khalayak
banyak orang dan sudah merasakan manfaatnya.Pemerintah tengah merencanakan penghapusan untuk
iuran ketiga kelas, tentu oleh karena memiliki dasar dan juga tujuan yang baik.Mengapa Iuran BPJS
Kesehatan kelas 1,2, dan 3 Dihapus?Sebuah kebijakan tentunya diambil berdasarkan sebuah data dan
analisis menyangkut baik buruknya sebuah kebijakan yang tengah berlangsung berlaku di tengah
kehidupan banyak orang.Setiap kebijakan dikeluarkan karena memiliki sebuah alasan yang mendasar.
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Negative

Summary Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja
migran Indonesia (PMI) di semua sektor, kata Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono. Ia
menegaskan kebijakan untuk menghentikan pengiriman PMI itu berlaku sampai ada
komitmen dari Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid
Online (SMO). Sebelumnya dilaporkan adanya aktivitas di media sosial yang mengiklankan
pekerja domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas. Pada 1 April 2022, Menteri
Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri
Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan tentang penempatan dan perlindungan PMI
sektor domestik di Malaysia.

Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja migran
Indonesia (PMI) di semua sektor, kata Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono."Benar dan mulai berlaku
pada hari ini," kata Hermono saat dikonfirmasi tentang kebijakan baru tersebut di Kuala Lumpur, Rabu
(13/7/2022).Ia menegaskan kebijakan untuk menghentikan pengiriman PMI itu berlaku sampai ada
komitmen dari Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid Online
(SMO).Namun, untuk pesanan yang sudah disetujui bisa dilanjutkan, ujarnya, sebagaimana dilansir
ANTARA.Sebelumnya dilaporkan adanya aktivitas di media sosial yang mengiklankan pekerja domestik
asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas.Pada 1 April 2022, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah
menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan
tentang penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia.Langkah itu diambil sebagai
upaya memperbaiki tata kelola penempatan dan perlindungan PMI di Malaysia, kata Menaker Ida ketika
itu.Secara khusus Ida menegaskan bahwa lewat nota kesepahaman itu disepakati bahwa penempatan
PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu Kanal atau One Channel System (OCS)
sebagai satu-satunya kanal legal untuk perekrutan dan penempatan PMI sektor domestik di
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Malaysia.Sistem tersebut akan mengintegrasikan sistem daring milik Indonesia dan Malaysia dan tidak
akan ada lagi penempatan yang dilakukan secara langsung, tapi harus melalui agensi perekrutan
Indonesia dan Malaysia yang terdaftar di sistem tersebut.PMI juga hanya akan bekerja di satu rumah
dengan jumlah keluarga maksimal enam orang. Deskripsi pekerjaan dilakukan per jabatan sehingga
pekerja Indonesia tidak akan melakukan pekerjaan ganda.PMI juga masuk dalam skema asuransi
ketenagakerjaan Malaysia untuk pekerja asing dan asuransi kesehatan yang biaya premi akan ditanggung
oleh pemberi kerja.Perwakilan Indonesia di Malaysia berwenang menetapkan besaran upah minimum
PMI, yaitu 1.500 ringgit Malaysia (RM) atau sekitar Rp5,1 juta, dan pendapatan minimum calon pemberi
kerja sebesar RM7. 000 atau sekitar Rp23 juta.Di antara poin-poin lain yang digariskan dalam nota
kesepahaman tersebut adalah hak cuti tahunan, hak untuk berkomunikasi, dan larangan menahan
paspor pembantu.(dka)
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Negative

Summary Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menghentikan sementara penempatan pekerja
migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono
mengungkapkan, Malaysia telah melanggar perjanjian yang telah disepakati pada 1 April
2022. "Intinya Malaysia tetap melakukan perekrutan PRT melalui System Maid Online yang
bertentangan dengan MoU yang ditandandatangani 1 April lalu," kata Hermono kepada
Kompas.com, Kamis (14/7/2022). Lebih lanjut kata Hermono, perekrutan melalui SMO kanal
rekrut milik Malaysia tersebut, pemerintah RI tidak mengetahui mulai dari nama majikan
hingga nilai upah yang diberikan kepada PMI.

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menghentikan sementara penempatan pekerja migran
Indonesia (PMI) ke Malaysia. Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono mengungkapkan, Malaysia telah
melanggar perjanjian yang telah disepakati pada 1 April 2022."Intinya Malaysia tetap melakukan
perekrutan PRT melalui System Maid Online yang bertentangan dengan MoU yang ditandandatangani 1
April lalu," kata Hermono kepada Kompas.com, Kamis (14/7/2022).Lebih lanjut kata Hermono,
perekrutan melalui SMO kanal rekrut milik Malaysia tersebut, pemerintah RI tidak mengetahui mulai dari
nama majikan hingga nilai upah yang diberikan kepada PMI.Padahal dalam perjanjian kedua belah
negara, Malaysia menyetujui perekrutan PMI dilakukan melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK)
milik Indonesia. Faktanya, itu dilanggar."Kita enggak tahu dipenuhi apa enggak (soal upah, jaminan sosial,
1 ART harus bekerja untuk 6 anggota keluarga isi MoU yang disepakati). Karena kalau perekrutan melalui
SMO, kita enggak tahu sama sekali. Majikannya siapa pun kita enggak tahu," ungkapnya.Persoalan
penghentian penempatan TKI ke Negeri Jiran tersebut masih dalam pembahasan di Kementerian Luar
Negeri (Kemenlu) yang akan berlangsung siang ini.Hermono bilang, pemerintah RI akan mengirimkan
kembali PMI asalkan Malaysia mau mengikuti semua perjanjian MoU tersebut. "Kita akan buka lagi kalau
ada komitmen Malaysia bahwa MoU akan dihormati dan dilaksanakan sepenuhnya," ujarnya. Pada 1
April lalu, Pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum
of Understanding (MoU) tentang penempatan dan pelindungan PMI sektor domestik di Malaysia.Nota
Kesepahaman yang ditandatangani di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, itu mengatur
mekanisme satu kanal untuk semua proses penempatan, pemantauan, dan kepulangan PMI di Malaysia.
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Negative

Summary Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menghentikan sementara penempatan pekerja
migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono
mengungkapkan, Malaysia telah melanggar perjanjian yang telah disepakati pada 1 April
2022. "Intinya Malaysia tetap melakukan perekrutan PRT melalui System Maid Online yang
bertentangan dengan MoU yang ditandandatangani 1 April lalu," kata Hermono kepada
Kompas.com, Kamis (14/7/2022). Lebih lanjut kata Hermono, perekrutan melalui SMO kanal
rekrut milik Malaysia tersebut, pemerintah RI tidak mengetahui mulai dari nama majikan
hingga nilai upah yang diberikan kepada PMI.

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menghentikan sementara penempatan pekerja migran
Indonesia (PMI) ke Malaysia. Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono mengungkapkan, Malaysia telah
melanggar perjanjian yang telah disepakati pada 1 April 2022."Intinya Malaysia tetap melakukan
perekrutan PRT melalui System Maid Online yang bertentangan dengan MoU yang ditandandatangani 1
April lalu," kata Hermono kepada Kompas.com, Kamis (14/7/2022).Lebih lanjut kata Hermono,
perekrutan melalui SMO kanal rekrut milik Malaysia tersebut, pemerintah RI tidak mengetahui mulai dari
nama majikan hingga nilai upah yang diberikan kepada PMI.Padahal dalam perjanjian kedua belah
negara, Malaysia menyetujui perekrutan PMI dilakukan melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK)
milik Indonesia. Faktanya, itu dilanggar."Kita enggak tahu dipenuhi apa enggak (soal upah, jaminan sosial,
1 ART harus bekerja untuk 6 anggota keluarga isi MoU yang disepakati). Karena kalau perekrutan melalui
SMO, kita enggak tahu sama sekali. Majikannya siapa pun kita enggak tahu," ungkapnya.Persoalan
penghentian penempatan TKI ke Negeri Jiran tersebut masih dalam pembahasan di Kementerian Luar
Negeri (Kemenlu) yang akan berlangsung siang ini.Hermono bilang, pemerintah RI akan mengirimkan
kembali PMI asalkan Malaysia mau mengikuti semua perjanjian MoU tersebut."Kita akan buka lagi kalau
ada komitmen Malaysia bahwa MoU akan dihormati dan dilaksanakan sepenuhnya," ujarnya.Perjanjian
RI-Malaysia soal TKIPada 1 April lalu, Pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani nota
kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang penempatan dan pelindungan PMI
sektor domestik di Malaysia.Nota Kesepahaman yang ditandatangani di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan, Jakarta, itu mengatur mekanisme satu kanal untuk semua proses penempatan,
pemantauan, dan kepulangan PMI di Malaysia.Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menghentikan
sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. Duta Besar RI untuk Malaysia
Hermono mengungkapkan, Malaysia telah melanggar perjanjian yang telah disepakati pada 1 April
2022."Intinya Malaysia tetap melakukan perekrutan PRT melalui System Maid Online yang bertentangan
dengan MoU yang ditandandatangani 1 April lalu," kata Hermono kepada Kompas.com, Kamis
(14/7/2022).Lebih lanjut kata Hermono, perekrutan melalui SMO kanal rekrut milik Malaysia tersebut,
pemerintah RI tidak mengetahui mulai dari nama majikan hingga nilai upah yang diberikan kepada
PMI.Padahal dalam perjanjian kedua belah negara, Malaysia menyetujui perekrutan PMI dilakukan
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melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) milik Indonesia. Faktanya, itu dilanggar."Kita enggak tahu
dipenuhi apa enggak (soal upah, jaminan sosial, 1 ART harus bekerja untuk 6 anggota keluarga isi MoU
yang disepakati). Karena kalau perekrutan melalui SMO, kita enggak tahu sama sekali. Majikannya siapa
pun kita enggak tahu," ungkapnya.Persoalan penghentian penempatan TKI ke Negeri Jiran tersebut masih
dalam pembahasan di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang akan berlangsung siang ini.Hermono
bilang, pemerintah RI akan mengirimkan kembali PMI asalkan Malaysia mau mengikuti semua perjanjian
MoU tersebut."Kita akan buka lagi kalau ada komitmen Malaysia bahwa MoU akan dihormati dan
dilaksanakan sepenuhnya," ujarnya.Perjanjian RI-Malaysia soal TKIPada 1 April lalu, Pemerintah
Indonesia dan Malaysia menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding
(MoU) tentang penempatan dan pelindungan PMI sektor domestik di Malaysia.Nota Kesepahaman yang
ditandatangani di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, itu mengatur mekanisme satu kanal
untuk semua proses penempatan, pemantauan, dan kepulangan PMI di Malaysia.Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut ada beberapa poin penting yang telah disepakati dalam MoU
tersebut, selain penempatan, gaji bagi Asisten Rumah Tangga (ART) juga dipertegas secara nominal.Soal
gaji TKI di MalaysiaIda bilang, Perwakilan RI di Malaysia berwenang menetapkan besaran upah minimum
PMI sebesar 1.500 ringgit dan pendapatan minimum calon pemberi kerja 7.000 ringgit.Penetapan
pendapatan minimum bagi calon pemberi kerja ini, untuk memastikan agar gaji PMI benar-benar
terbayar. Selain itu, PMI juga akan memperoleh jaminan sosial ganda yakni BPJS Ketenagakerjaan dan
BPJS Kesehatan Indonesia dan di Malaysia.Lebih lanjut kata dia, sesuai MoU, PMI yang bekerja sebagai
asisten rumah tangga (ART) dan family cook hanya akan bekerja di satu tempat atau rumah. Dalam satu
rumah tersebut harus berisi 6 anggota keluarga.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap
hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link
https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di
ponsel.
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Summary Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja
migran Indonesia (PMI) di semua sektor, kata Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono. Ia
menegaskan kebijakan untuk menghentikan pengiriman PMI itu berlaku sampai ada
komitmen dari Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid
Online (SMO). Sebelumnya dilaporkan adanya aktivitas di media sosial yang mengiklankan
pekerja domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas. Pada 1 April 2022, Menteri
Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri
Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan tentang penempatan dan perlindungan PMI
sektor domestik di Malaysia.

Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja migran
Indonesia (PMI) di semua sektor, kata Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono."Benar dan mulai berlaku
pada hari ini," kata Hermono saat dikonfirmasi tentang kebijakan baru tersebut di Kuala Lumpur, Rabu
(13/7/2022).Ia menegaskan kebijakan untuk menghentikan pengiriman PMI itu berlaku sampai ada
komitmen dari Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid Online
(SMO).Namun, untuk pesanan yang sudah disetujui bisa dilanjutkan, ujarnya, sebagaimana dilansir
ANTARA.Sebelumnya dilaporkan adanya aktivitas di media sosial yang mengiklankan pekerja domestik
asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas.Pada 1 April 2022, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah
menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan
tentang penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia.Langkah itu diambil sebagai
upaya memperbaiki tata kelola penempatan dan perlindungan PMI di Malaysia, kata Menaker Ida ketika
itu.Secara khusus Ida menegaskan bahwa lewat nota kesepahaman itu disepakati bahwa penempatan
PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu Kanal atau One Channel System (OCS)
sebagai satu-satunya kanal legal untuk perekrutan dan penempatan PMI sektor domestik di
Malaysia.Sistem tersebut akan mengintegrasikan sistem daring milik Indonesia dan Malaysia dan tidak
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akan ada lagi penempatan yang dilakukan secara langsung, tapi harus melalui agensi perekrutan
Indonesia dan Malaysia yang terdaftar di sistem tersebut.PMI juga hanya akan bekerja di satu rumah
dengan jumlah keluarga maksimal enam orang. Deskripsi pekerjaan dilakukan per jabatan sehingga
pekerja Indonesia tidak akan melakukan pekerjaan ganda.PMI juga masuk dalam skema asuransi
ketenagakerjaan Malaysia untuk pekerja asing dan asuransi kesehatan yang biaya premi akan ditanggung
oleh pemberi kerja.Perwakilan Indonesia di Malaysia berwenang menetapkan besaran upah minimum
PMI, yaitu 1.500 ringgit Malaysia (RM) atau sekitar Rp5,1 juta, dan pendapatan minimum calon pemberi
kerja sebesar RM7. 000 atau sekitar Rp23 juta.Di antara poin-poin lain yang digariskan dalam nota
kesepahaman tersebut adalah hak cuti tahunan, hak untuk berkomunikasi, dan larangan menahan
paspor pembantu.
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Summary Tak sedikit pekerja dan buruh yang mempertanyakan kapan BSU 2022 akan cair dan tanggal
berapa. Menjawab mengenai pencairan BSU 2022, Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) menjelaskan bahwa hingga saat ini masih menyiapkan peraturan
penyalurannya. Adapun penyebab BSU 2022 belum cair karena Kemnaker sedang
menyelesaikan masalah administrasi yang menyebabkan penyaluran bantuan ini terhambat.
Sub Koordinator Kepesertaan Jaminan Sosial Kemnaker Nindya Putri mengatakan
penyaluran BSU 2022 antara lain memerlukan penerbitan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) mengenai syarat dan tata cara pencairan bantuan.

Para pekerja dan buruh masih menantikan pencairan dana Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022.Seperti
diketahui, saat kabar BSU dilanjutkan di tahun 2022, hingga kini jadwal resmi pencairan program ini
belum diumumkan.Tak sedikit pekerja dan buruh yang mempertanyakan kapan BSU 2022 akan cair dan
tanggal berapa.Menjawab mengenai pencairan BSU 2022, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
menjelaskan bahwa hingga saat ini masih menyiapkan peraturan penyalurannya.Adapun penyebab BSU
2022 belum cair karena Kemnaker sedang menyelesaikan masalah administrasi yang menyebabkan
penyaluran bantuan ini terhambat.Sub Koordinator Kepesertaan Jaminan Sosial Kemnaker Nindya Putri
mengatakan penyaluran BSU 2022 antara lain memerlukan penerbitan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) mengenai syarat dan tata cara pencairan bantuan."Jadi memang akhirnya
belum selesai sampai sekarang. Tapi Permenakernya sedang diproses," katanya seperti dikutip
Pikiranrakyat-depok.com dari Antara.
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Summary | Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja
migran Indonesia (PMI) di semua sektor. Hal itu dikonfirmasi oleh Duta Besar Indonesia
untuk Malaysia. "Benar dan mulai berlaku pada hari ini," kata Duta Besar RI untuk Malaysia
Hermono saat dikonfirmasi tentang kebijakan baru tersebut di Kuala Lumpur, Rabu 13 Juli
2022. Ia menegaskan kebijakan untuk menghentikan pengiriman PMI itu berlaku sampai ada
komitmen dari Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid
Online (SMO).

| Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja migran
Indonesia (PMI) di semua sektor. Hal itu dikonfirmasi oleh Duta Besar Indonesia untuk Malaysia."Benar
dan mulai berlaku pada hari ini," kata Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono saat dikonfirmasi tentang
kebijakan baru tersebut di Kuala Lumpur, Rabu 13 Juli 2022.Ia menegaskan kebijakan untuk
menghentikan pengiriman PMI itu berlaku sampai ada komitmen dari Malaysia untuk berhenti merekrut
pekerja domestik melalui Sistem Maid Online (SMO). Namun, untuk pesanan yang sudah disetujui bisa
dilanjutkan, ujar dia.Sebelumnya dilaporkan adanya aktivitas di media sosial yang mengiklankan pekerja
domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas.Pada 1 April 2022, Menteri Ketenagakerjaan
??????RI ?Ida Fauziyah menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Sumber Daya Manusia
Malaysia M Saravanan tentang penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia. Langkah
itu diambil sebagai upaya memperbaiki tata kelola penempatan dan perlindungan PMI di Malaysia, kata
Menaker Ida ketika itu.Secara khusus Ida menegaskan bahwa lewat nota kesepahaman itu disepakati
bahwa penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu Kanal atau One
Channel System (OCS) sebagai satu-satunya kanal legal untuk perekrutan, dan penempatan PMI sektor
domestik di Malaysia. Sistem tersebut akan mengintegrasikan sistem daring milik Indonesia dan
Malaysia, dan tidak akan ada lagi penempatan yang dilakukan secara langsung, tapi harus melalui agensi
perekrutan Indonesia dan Malaysia yang terdaftar di sistem tersebut.PMI juga hanya akan bekerja di satu
104

rumah dengan jumlah keluarga maksimal enam orang. Deskripsi pekerjaan dilakukan per jabatan
sehingga pekerja Indonesia tidak akan melakukan pekerjaan ganda.PMI juga masuk dalam skema
asuransi ketenagakerjaan Malaysia untuk pekerja asing, dan asuransi kesehatan yang biaya premi akan
ditanggung oleh pemberi kerja. Perwakilan Indonesia di Malaysia berwenang menetapkan besaran upah
minimum PMI, yaitu 1.500 ringgit Malaysia (RM) atau sekitar Rp5,1 juta, dan pendapatan minimum calon
pemberi kerja sebesar RM7. 000 atau sekitar Rp23 juta.Di antara poin-poin lain yang digariskan dalam
nota kesepahaman tersebut adalah hak cuti tahunan, hak untuk berkomunikasi, dan larangan menahan
paspor pembantu.
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Neutral

Summary BSU 2022 kapan cair, jadi Juli? Sejak April hingga Juli, belum ada kepastian soal tanggal BSU
2022 kapan cair. : Maaf, BSU 2022 Rp1 Juta Dihapus untuk 4 Kategori Karyawan ini, Anda
Termasuk?. Ini kata Kemnaker soal pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan. LENGKONG,
AYOBANDUNG.

BSU 2022 kapan cair, jadi Juli? Ini kata Kemnaker soal pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan.LENGKONG,
AYOBANDUNG. COM - - Ditengah harga bahan pokok yang semakin naik, para pekerja sangat menantikan
BSU 2022 kapan cair.Sejak April hingga Juli, belum ada kepastian soal tanggal BSU 2022 kapan cair.: Maaf,
BSU 2022 Rp1 Juta Dihapus untuk 4 Kategori Karyawan ini, Anda Termasuk?Karena sejak awal program
Bantuan Subsidi Upah 2022 bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi para
pekerja atau buruh.Awalnya Kemnaker mengalokasikan dana sebesar Rp8,8 triliun untuk Bantuan Subsidi
Upah tahun 2022, namun seiring dilakukannya pendataan dengan bertambahnya para peserta
kemungkinan besarannya akan dinaikkan menjadi Rp14,4 triliun."Pemerintah telah mengalokasikan
anggaran sebesar Rp8,8 Triliun karena pertambahan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa saja
jumlah Rp8,8 Triliun ini akan meningkat kurang lebih Rp14,4 triliun," ucap Menaker Ida Fauziyah saat
acara Mayday 02 Mei 2022.: Prediksi Jadwal BSU 2022 Cair, Siap-Siap BLT Rp1 Juta Masuk ke
RekeningLantas kapan BSU 2022 cair? Ini kata Kemnaker soal Pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan.Saat
ini pemerintah telah mempersiapkan beberapa regulasi agar pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022
tepat sasaran.
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Negative

Summary Kementerian Ketenagakerjaan meminta Pemerintah Malaysia untuk menjalankan komitmen
yang telah tertuang dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU)
tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia domestik. Penandatangan
MoU tersebut telah terlaksana di awal April 2022 yang berisi lima kriteria dalam penempatan
dan perlindungan PMI di Malaysia. Direktur Bina Penempatan dan Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia (PMI) Kemenaker Rendra Setiawan menyampaikan Kedutaan Besar
Indonesia di Malaysia menemukan adanya sistem selain OCS, yakni System Maid Online
(SMO) yang digunakan untuk merekrut pekerja domestik. Duta Besar Indonesia untuk
Malaysia Hermono merekomendasikan moratorium penyaluran pekerja baru dan
Kemenaker akan segera menindaklanjuti dengan surat resmi.

Kementerian Ketenagakerjaan meminta Pemerintah Malaysia untuk menjalankan komitmen yang telah
tertuang dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang penempatan
dan perlindungan pekerja migran Indonesia domestik.Penandatangan MoU tersebut telah terlaksana di
awal April 2022 yang berisi lima kriteria dalam penempatan dan perlindungan PMI di Malaysia.
Penggunaan sistem satu kanal atau One Channel System (OCS) menjadi salah satu kriterianya.Direktur
Bina Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Kemenaker Rendra Setiawan
menyampaikan Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia menemukan adanya sistem selain OCS, yakni
System Maid Online (SMO) yang digunakan untuk merekrut pekerja domestik."Kami kan minta One
Channel System [OCS] jadi kanal satu-satunya, kami minta komitmen itu saja," ujarnya, Kamis
(14/7/2022).Dia mengatakan sistem selain OCS yang ditemukan tersebut berdasarkan pantauan Kedubes
memiliki banyak masalah dan laporan, salah satunya dari sisi pengupahan."Ini lah yang menjadikan Pak
Dubes mengambil langkah untuk menghentikan sementara," lanjutnya.Duta Besar Indonesia untuk
Malaysia Hermono merekomendasikan moratorium penyaluran pekerja baru dan Kemenaker akan
107

segera menindaklanjuti dengan surat resmi.Lebih lanjut, Rendra meminta komitmen dari Pemerintah
Malaysia berdasarkan MoU agar tidak terjadi penutupan pengiriman PMI ke Malaysia."Kalau MoU tidak
ada sanksi, kami minta komitmennya, kalau masih tidak komitmen sesuai MoU, paling tidak kami hanya
bisa menutup," katanya.Data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat
pengiriman PMI ke Malaysia per Juni 2022 sebanyak 812 penempatan atau 5,2 persen dari total
penempatan.Jumlah tersebut menjadikan Malaysia sebagai negara keempat dengan penempatan
tertinggi. Total penempatan PMI ke Malaysia sepanjang Januari hingga Juni 2022 yakni sebanyak 1.200
penempatan.Sementara Hongkong masih menjadi negara favorit yang menempati urutan pertama
(24.753), diikuti Taiwan (17.890), dan Korea Selatan (3.030).Cek Berita dan Artikel yang lain di Google
News
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Negative

Summary Indonesia membekukan sementara pengiriman tenaga kerja ke Malaysia karena Kuala
Lumpur "tidak menghormati MoU" yang ditandatangani tiga bulan lalu, menurut Duta Besar
Indonesia untuk Malaysia Hermono. Hermono tidak merinci lebih lanjut namun
menyebutkan salah satu bukti pelanggaran adalah langkah Malaysia yang masih
menggunakan Maid Online, sistem yang memungkinkan perekrutan pembantu rumah
tangga, tanpa langkah perlindungan yang jelas. Kepada BBC News Indonesia, Hermono
mengatakan pembekuan dimulai Rabu (13/07) untuk "permintaan pekerja baru".
Permintaan untuk pembantu rumah tangga hanya 16, sejak MoU ditandatangani namun
belum ada yang tiba di Malaysia.

Indonesia membekukan sementara pengiriman tenaga kerja ke Malaysia karena Kuala Lumpur "tidak
menghormati MoU" yang ditandatangani tiga bulan lalu, menurut Duta Besar Indonesia untuk Malaysia
Hermono. Hermono tidak merinci lebih lanjut namun menyebutkan salah satu bukti pelanggaran adalah
langkah Malaysia yang masih menggunakan Maid Online, sistem yang memungkinkan perekrutan
pembantu rumah tangga, tanpa langkah perlindungan yang jelas.Kepada BBC News Indonesia, Hermono
mengatakan pembekuan dimulai Rabu (13/07) untuk "permintaan pekerja baru". Sejauh ini permintaan
pekerja migran yang telah diterima berjumlah antara 15.000-20.000. Dari jumlah ini, 10.000 di antaranya
adalah untuk perkebunan dan manufaktur. Permintaan untuk pembantu rumah tangga hanya 16, sejak
MoU ditandatangani namun belum ada yang tiba di Malaysia. Sementara di sektor lain, yang telah tiba di
negara jiran itu diperkirakan antara 1.000-1.500 pekerja. Nota kesepahaman perlindungan tenaga kerja
itu ditandatangani pada 1 April lalu di Jakarta dan disaksikan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri
Malaysia Ismail Sabri Yaakob. Anis Hidayah dari Migrant Care menyatakan mendukung langkah
moratorium ini tetapi memperingatkan perlu strategi, "jangan sampai Malaysia main curang dengan
nenampung pekerja migran yang datang tanpa dokumen dan diterbitkan visa di sana tanpa ada MoU
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dengan kita." "Ini perlu diantisipasi bagaimana pengawasan dan alternatif pekerjaan mereka yang ingin
ke Malaysia untuk bekerja," kata Anis. Anis juga mengatakan setelah majikan pekerja Indonesia Adelina
Lisauo dibebaskan, Migrant Care mendorong pemerintah untuk menunda implementasi MoU. "Ini
bentuk sikap Indonesia terhadap Malaysia yang tidak adil terhadap pekerja kita," kata Anis. Bulan lalu,
Mahkamah Persekutuan Malaysiasetara dengan Mahkamah Agung di Indonesia mengesahkan
pembebasan majikan Adelina yang meninggal dunia dengan banyak luka di tubuhnya pada Februari 2018.
Keputusan Indonesia yang mulai berlaku Rabu (13/07), menurut Dubes Hermono, telah diinfokan kepada
Menteri Tenaga Kerja M Saravanan. Malaysiakini mengontak Saravanan yang menjawab singkat bahwa
masalah ini akan dibicarakan dengan kementerian dalam negeri. Malaysiakini juga melaporkan langkah
Indonesia akan mengguncang perusahaan-perusahaan di Malaysia yang sangat memerlukan pekerja
migran dan dapat mengancam pemulihan ekonomi negara itu. Malaysia kekurangan setidaknya 1,2 juta
pekerja untuk sektor manufaktur, perkembangan dan konstruksi. Pada 1 April lalu, Indonesia dan
Malaysia menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) tentang Penempatan
dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia. Perjanjian ini merupakan pembaruan dari MoU
sebelumnya, yang masa berlakunya habis pada 2016, dengan beberapa "perubahan signifikan." Nota
kesepahaman itu ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah dan Menteri Sumber
Daya Manusia Malaysia M. Saravanan pada Jumat (01/04), di Istana Merdeka Jakarta. Nota kesepahaman
tersebut diklaim dapat memperkuat perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia (PMI), khususnya
pekerja rumah tangga.Dalam jumpa pers, Presiden Jokowi mengatakan MoU itu akan mengatur
penggunaan One Channel System bagi seluruh proses penempatan, pemantauan, dan kepulangan
pekerja migran Indonesia. "Pekerja migran Indonesia telah berkontribusi banyak bagi pembangunan
ekonomi di Malaysia. Sudah sewajarnya mereka mendapatkan hak dan perlindungan yang maksimal dari
dua negara kita. Dengan kehadiran PM Sabri hari ini saya yakin MoU ini dapat dilaksanakan dengan baik
dan saya tidak ingin MoU ini hanya berhenti di atas kertas saja, semua pihak harus menjalankan MoU ini
dengan baik," ujar Jokowi. Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob mengatakan penandatanganan
MoU ini merupakan momen besar dan penting karena ini merupakan komitmen berkelanjutan
pemerintah Malaysia dan Indonesia untuk memberikan dampak besar dan berkepanjangan kepada
rakyat kedua negara. "MoU ini akan memastikan segala proses pengambilan dan mekanisme
perlindungan PMI akan dilaksanakan secara komprehensif oleh pihak-pihak terkait berdasarkan
perundangan di kedua negara, dalam hal ini saluran tunggal bagi PDI ke Malaysia telah disetujui hanya
menggunakan sistem saluran tunggal atau one channel system, yang hanya menyaring majikan yang
layak menggaji PMI," kata Ismail. Selain itu, PM Ismail menyatakan Malaysia juga telah meratifikasi
protokol 29 ILO sebagai komitmen Malaysia untuk memberantas isu buruh paksa, termasuk memberi
perlindungan untuk pekerja migran Indonesia. Malaysia juga sudah menyiapkan beberapa fasilitas agar
para pekerja bisa menyampaikan aduannya, termasuk soal kekerasan yang dilakukan oleh majikan. MoU
ini disebut merupakan pembaruan dari perjanjian yang masa berlakunya habis pada 2016, dengan
beberapa "perubahan signifikan"; salah satunya, pendataan seluruh PMI dalam satu sistem yang
terintegrasi dengan pemerintah Malaysia. "Kita ingin semua pekerja migran Indonesia yang bekerja ke
Malaysia terdata di perwakilan RI, sebagai dasar untuk melakukan perlindungan yang optimal bagi PMI
selama bekerja," kata Erga Grenaldi, atase tenaga kerja KBRI di Kuala Lumpur, kepada BBC News
Indonesia. Malaysia adalah negara yang paling banyak menerima tenaga kerja Indonesia. Menurut data
Bank Indonesia, pada kuartal kedua 2020 terdapat 1.701 pekerja migran Indonesia di Malaysia. Selama
bertahun-tahun, banyak pekerja migran di Malaysia melaporkan penganiayaan oleh majikan dalam
berbagai bentuk; mulai dari beban kerja yang berat, tidak digaji, ditempatkan dalam kondisi hidup yang
buruk, hingga kekerasan fisik. Sebuah studi pada 2018 menyimpulkan bahwa hukum di Malaysia belum
cukup untuk melindungi para pekerja migran, ditambah penegakan hukum yang buruk. Meskipun ada
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banyak aturan yang spesifik, kata para peneliti, perlu dibuat aturan khusus yang hanya berfokus pada
perspektif pekerja migran. Nota Kesepahaman tentang Perekrutan dan Penempatan Pekerja Domestik
Indonesia pertama kali ditandatangani Indonesia dan Malaysia pada tahun 2006 dan diperbarui lima
tahun kemudian, namun berhenti diperbarui pada 2016 karena kedua pihak tidak mencapai
kesepakatan.Tahun ini, setelah berkali-kali didesak oleh pemerintah Indonesia, Malaysia akhirnya setuju
untuk menambah poin-poin perlindungan bagi pekerja domestik Indonesia yang diamanatkan oleh UU
no. 18 tahun 2017.
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Positive

Summary Spanyol berencana mengalihkan pendapatan pajak dari sektor energi dan perbankan untuk
mengongkosi transportasi publik. KRL di kota-kota besar Spanyol, serta kereta jarak
menengah, rencananya bakal gratis mulai September hingga Desember 2022. Perdana
Menteri Spanyol Pedro Snchez, mengumumkan rangkaian kebijakan tersebut pada Selasa 12
Juli lalu. Spanyol, seperti negara lain, sedang mengalami inflasi cukup tinggi sebagai imbas
konflik Ukraina-Rusia.

Spanyol berencana mengalihkan pendapatan pajak dari sektor energi dan perbankan untuk mengongkosi
transportasi publik. Selain itu, dana tersebut juga bakal digunakan untuk memperbanyak beasiswa
pelajar serta membangun rumah murah bagi masyarakat.KRL di kota-kota besar Spanyol, serta kereta
jarak menengah, rencananya bakal gratis mulai September hingga Desember 2022. Biaya tersebut
didapatkan dari tambahan pajak dari sektor energi. Sementara duit dari perbankan akan diubah jadi
paket beasiswa senilai 100 (setara Rp1,5 juta) kepada pelajar SMA serta mahasiswa, serta pembangunan
12 ribu unit rumah susun murah di pinggiran Ibu kota Madrid. Perdana Menteri Spanyol Pedro Snchez,
mengumumkan rangkaian kebijakan tersebut pada Selasa 12 Juli lalu.Menurut Snchez, yang berasal dari
Partai Sosialis, pengalihan pajak untuk sektor publik ini diperlukan demi mengurangi beban masyarakat
di tengah naiknya harga BBM serta ongkos sewa rumah. Spanyol, seperti negara lain, sedang mengalami
inflasi cukup tinggi sebagai imbas konflik Ukraina-Rusia."Karenanya saya harus melindungi tulang
punggung kelas pekerja di negara ini," ujar Snchez dalam konferensi pers.Pajak baru yang dikenakan pada
perusahaan migas dan perbankan itu ditaksir bakal mendatangkan pemasukan sebesa 7 miliar. Adapun
tingkat inflasi di Negeri Matador itu sepanjang Juni lalu mencapai 10,2 persen, tertinggi selama nyaris
empat dekade terakhir. Akibat tingginya inflasi, saham-saham perusahaan asal Spanyol turut anjlok di
bursa, memicu kekhawatiran Spanyol terancam akan mengalami resesi.Bauran kebijakan ini, meski
sekilas terasa amat sosialis, menurut Kementerian Tenaga Kerja Spanyol justru diniatkan agar masyarakat
tetap melakukan konsumsi dan membelanjakan uangnya. Ketika kereta digratiskan selama empat bulan,
surat kabar El Pas memperkirakan akan ada 75 juta komuter yang memanfaatkannya untuk bekerja atau
jalan-jalan, imbasnya perekonomian kembali bergerak.
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Positive

Summary Bagi para pekerja calon penerima dana BSU 2022, ketahuilah kriteria yang layak menerima
dana BSU 2022. Banyak dari para pekerja yang sangat menantikan pencairan dana BSU 2022
yang tak kunjung cair. Penerimaan dana BSU 2022 bagi para pekerja dapat membantu
memulihkan kondisi ekonomi para pekerja yang telah terdampak pandemi sejak 2020. :
Apakah Pelamar Umum Bisa Daftar CPNS PPPK 2022? Pencairan dana BSU 2022 sempat akan
disalurkan pada bulan April lalu.

Bagi para pekerja calon penerima dana BSU 2022, ketahuilah kriteria yang layak menerima dana BSU
2022.Banyak dari para pekerja yang sangat menantikan pencairan dana BSU 2022 yang tak kunjung
cair.Penerimaan dana BSU 2022 bagi para pekerja dapat membantu memulihkan kondisi ekonomi para
pekerja yang telah terdampak pandemi sejak 2020.: Apakah Pelamar Umum Bisa Daftar CPNS PPPK 2022?
Ini SyaratnyaPencairan dana BSU 2022 sempat akan disalurkan pada bulan April lalu. Namun hal tersebut
ditunda dan kemudian hingga Juli dana tersebut belum dicairkan.Hal tersebut dikarenakan pemerintah
masih mempersiapkan mekanisme penyaluran bagi para penerima dana bantuan subsidi
usaha.Penyaluran bantuan subsidi tahun ini diberikan kepada pekerja sebesar Rp 500. 000 per bulan
selama dua bulan, yang akan diberikan sekaligus sebesar Rp1 juta.: BSU 2022 Batal Cair Juli? Ini Kata
Kemnaker soal Pencairan BSU BPJS KetenagakerjaanPada tahun 2021, jumlah calon penerima BSU
mencapai kurang lebih 8 juta orang dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp8 Triliun.
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Positive

Summary Spanyol berencana mengalihkan pendapatan pajak dari sektor energi dan perbankan untuk
mengongkosi transportasi publik. KRL di kota-kota besar Spanyol, serta kereta jarak
menengah, rencananya bakal gratis mulai September hingga Desember 2022. Perdana
Menteri Spanyol Pedro Snchez, mengumumkan rangkaian kebijakan tersebut pada Selasa 12
Juli lalu. Spanyol, seperti negara lain, sedang mengalami inflasi cukup tinggi sebagai imbas
konflik Ukraina-Rusia.

Spanyol berencana mengalihkan pendapatan pajak dari sektor energi dan perbankan untuk mengongkosi
transportasi publik. Selain itu, dana tersebut juga bakal digunakan untuk memperbanyak beasiswa
pelajar serta membangun rumah murah bagi masyarakat.KRL di kota-kota besar Spanyol, serta kereta
jarak menengah, rencananya bakal gratis mulai September hingga Desember 2022. Biaya tersebut
didapatkan dari tambahan pajak dari sektor energi. Sementara duit dari perbankan akan diubah jadi
paket beasiswa senilai 100 (setara Rp1,5 juta) kepada pelajar SMA serta mahasiswa, serta pembangunan
12 ribu unit rumah susun murah di pinggiran Ibu kota Madrid. Perdana Menteri Spanyol Pedro Snchez,
mengumumkan rangkaian kebijakan tersebut pada Selasa 12 Juli lalu.Menurut Snchez, yang berasal dari
Partai Sosialis, pengalihan pajak untuk sektor publik ini diperlukan demi mengurangi beban masyarakat
di tengah naiknya harga BBM serta ongkos sewa rumah. Spanyol, seperti negara lain, sedang mengalami
inflasi cukup tinggi sebagai imbas konflik Ukraina-Rusia."Karenanya saya harus melindungi tulang
punggung kelas pekerja di negara ini," ujar Snchez dalam konferensi pers.Pajak baru yang dikenakan pada
perusahaan migas dan perbankan itu ditaksir bakal mendatangkan pemasukan sebesa 7 miliar. Adapun
tingkat inflasi di Negeri Matador itu sepanjang Juni lalu mencapai 10,2 persen, tertinggi selama nyaris
empat dekade terakhir. Akibat tingginya inflasi, saham-saham perusahaan asal Spanyol turut anjlok di
bursa, memicu kekhawatiran Spanyol terancam akan mengalami resesi.Bauran kebijakan ini, meski
sekilas terasa amat sosialis, menurut Kementerian Tenaga Kerja Spanyol justru diniatkan agar masyarakat
tetap melakukan konsumsi dan membelanjakan uangnya. Ketika kereta digratiskan selama empat bulan,
surat kabar El Pas memperkirakan akan ada 75 juta komuter yang memanfaatkannya untuk bekerja atau
jalan-jalan, imbasnya perekonomian kembali bergerak.
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Summary Duta Besar Republik Indonesia (RI) untuk Malaysia, Hermono mengatakan, pemerintah bakal
mencabut keputusan penghentian sementara penempatan pekerja migran RI ke Malaysia,
asalkan pihak Negeri Jiran mau mematuhi perjanjian yang telah disepakati. Malaysia
diketahui telah melanggar nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU)
tentang penempatan dan pelindungan PMI sektor domestik di Malaysia, yang diteken pada
1 April 2022.

Duta Besar Republik Indonesia (RI) untuk Malaysia, Hermono mengatakan, pemerintah bakal mencabut
keputusan penghentian sementara penempatan pekerja migran RI ke Malaysia, asalkan pihak Negeri
Jiran mau mematuhi perjanjian yang telah disepakati."Kita akan buka lagi kalau ada komitmen Malaysia
bahwa MoU akan dihormati dan dilaksanakan sepenuhnya," ujarnya kepada Kompas.com, Kamis
(14/7/2022).Malaysia diketahui telah melanggar nota kesepahaman atau Memorandum of
Understanding (MoU) tentang penempatan dan pelindungan PMI sektor domestik di Malaysia, yang
diteken pada 1 April 2022.Nota Kesepahaman yang ditandatangani di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan, Jakarta, itu mengatur mekanisme satu kanal untuk semua proses penempatan,
pemantauan, dan kepulangan PMI di Malaysia.Adapun poin penting dalam MoU tersebut termasuk
mengatur upah yang diberikan kepada PMI sebesar 1.500 ringgit atau Rp 5,2 juta, kemudian memperoleh
jaminan sosial ganda yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Indonesia dan di Malaysia.Poin
berikutnya, PMI yang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) akan bekerja di satu tempat atau
rumah yang berisikan 6 anggota keluarga. Perekrutan PMI ini, Malaysia harus melalui Sistem Penempatan
Satu Kanal (SPSK) milik RI.Nyatanya, keseluruhan poin dalam nota kesepahaman tersebut dilanggar oleh
Malaysia. Malah mereka tetap ngotot merekrut ART melalui sistem kanal milik Negeri Jiran tersebut yakni
System Maid Online (SMO)."Intinya Malaysia tetap melakukan perekrutan PRT melalui System Maid
Online yang bertentangan dengan MoU yang ditandandatangani 1 April lalu," ungkap
Hermono.Persoalan penghentian penempatan TKI ke Negeri Jiran tersebut masih dalam pembahasan di
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang akan berlangsung Kamis siang ini. "Nanti jam 14.30 WIB,
Kemenlu akan kasih briefing masalah ini (penghentian penempatan TKI ke Malaysia)," ucapnya.
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Summary Duta Besar Republik Indonesia (RI) untuk Malaysia Hermono mengatakan, pemerintah bakal
mencabut keputusan penghentian sementara penempatan pekerja migran RI ke Malaysia,
asalkan pihak Negeri Jiran mau mematuhi perjanjian yang telah disepakati. Malaysia
diketahui telah melanggar nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU)
tentang penempatan dan pelindungan PMI sektor domestik di Malaysia, yang diteken pada
1 April 2022. Nota kesepahaman yang ditandatangani di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan, Jakarta, itu mengatur mekanisme satu kanal untuk semua proses
penempatan, pemantauan, dan kepulangan PMI di Malaysia. Adapun poin penting dalam
MoU tersebut termasuk mengatur upah yang diberikan kepada PMI sebesar 1.500 ringgit
atau Rp 5,2 juta, kemudian memperoleh jaminan sosial ganda yakni BPJS Kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan Indonesia dan di Malaysia.

Duta Besar Republik Indonesia (RI) untuk Malaysia Hermono mengatakan, pemerintah bakal mencabut
keputusan penghentian sementara penempatan pekerja migran RI ke Malaysia, asalkan pihak Negeri
Jiran mau mematuhi perjanjian yang telah disepakati."Kita akan buka lagi kalau ada komitmen Malaysia
bahwa MoU akan dihormati dan dilaksanakan sepenuhnya," ujarnya kepada Kompas.com, Kamis
(14/7/2022).Malaysia diketahui telah melanggar nota kesepahaman atau memorandum of
understanding (MoU) tentang penempatan dan pelindungan PMI sektor domestik di Malaysia, yang
diteken pada 1 April 2022.Nota kesepahaman yang ditandatangani di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan, Jakarta, itu mengatur mekanisme satu kanal untuk semua proses penempatan,
pemantauan, dan kepulangan PMI di Malaysia.Adapun poin penting dalam MoU tersebut termasuk
mengatur upah yang diberikan kepada PMI sebesar 1.500 ringgit atau Rp 5,2 juta, kemudian memperoleh
jaminan sosial ganda yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Indonesia dan di Malaysia.Poin
berikutnya, PMI yang bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART) akan bekerja di satu tempat atau
rumah yang berisikan 6 anggota keluarga. Dalam perekrutan PMI ini, Malaysia harus melalui Sistem
Penempatan Satu Kanal (SPSK) milik RI.Nyatanya, keseluruhan poin dalam nota kesepahaman tersebut
dilanggar oleh Malaysia. Malah mereka tetap ngotot merekrut ART melalui sistem kanal milik Negeri Jiran
tersebut, yakni System Maid Online (SMO)."Intinya Malaysia tetap melakukan perekrutan PRT melalui
System Maid Online yang bertentangan dengan MoU yang ditandatangani 1 April lalu," ungkap
Hermono.Persoalan penghentian penempatan TKI ke Negeri Jiran tersebut masih dalam pembahasan di
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang akan berlangsung Kamis siang ini. "Nanti jam 14.30 WIB,
Kemenlu akan kasih briefing masalah ini (penghentian penempatan TKI ke Malaysia)," ucapnya.
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Summary Indonesia memutuskan untuk melakukan moratorium pengiriman Pekerja Migran di semua
sektor ke Malaysia. "Iya benar dan keputusan itu mulai berlaku pada hari ini," kata Duta
Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Hermono, Hermono, dikutip Kamis (14/7/2022).
Menurut Hermono, kebijakan itu berlaku sampai ada komitmen dari Malaysia untuk berhenti
merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid Online (SMO). Sebelumnya dilaporkan
adanya aktivitas di media sosial yang mengiklankan pekerja domestik asal Indonesia oleh
agen perekrutan lepas.

Indonesia memutuskan untuk melakukan moratorium pengiriman Pekerja Migran di semua sektor ke
Malaysia."Iya benar dan keputusan itu mulai berlaku pada hari ini," kata Duta Besar Republik Indonesia
untuk Malaysia Hermono, Hermono, dikutip Kamis (14/7/2022).Menurut Hermono, kebijakan itu berlaku
sampai ada komitmen dari Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid
Online (SMO)."Namun, untuk pesanan pekerja migran yang sudah disetujui bisa dilanjutkan,"
imbuhnya.Sebelumnya dilaporkan adanya aktivitas di media sosial yang mengiklankan pekerja domestik
asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas.Pada 1 April 2022, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah
menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia, M Saravanan
tentang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik di
Malaysia."Langkah itu diambil sebagai upaya memperbaiki tata kelola penempatan dan perlindungan
PMI di Malaysia," kata Menaker Ida ketika itu.Secara khusus Ida menegaskan bahwa lewat nota
kesepahaman itu disepakati bahwa penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem
Penempatan Satu Kanal atau One Channel System (OCS) sebagai satu-satunya kanal legal untuk
perekrutan dan penempatan PMI sektor domestik di Malaysia.Sistem tersebut akan mengintegrasikan
sistem daring milik Indonesia dan Malaysia dan tidak akan ada lagi penempatan yang dilakukan secara
langsung, tapi harus melalui agensi perekrutan Indonesia dan Malaysia yang terdaftar di sistem
tersebut.PMI juga hanya akan bekerja di satu rumah dengan jumlah keluarga maksimal enam orang.
Deskripsi pekerjaan dilakukan per jabatan sehingga pekerja Indonesia tidak akan melakukan pekerjaan
ganda.PMI juga masuk dalam skema asuransi ketenagakerjaan Malaysia untuk pekerja asing dan asuransi
kesehatan yang biaya premi akan ditanggung oleh pemberi kerja.Perwakilan Indonesia di Malaysia
berwenang menetapkan besaran upah minimum PMI, yaitu 1.500 ringgit Malaysia (RM) atau sekitar
Rp5,1 juta, dan pendapatan minimum calon pemberi kerja sebesar RM7. 000 atau sekitar Rp23 juta.Di
antara poin-poin lain yang digariskan dalam nota kesepahaman tersebut adalah hak cuti tahunan, hak
untuk berkomunikasi, dan larangan menahan paspor pembantu. (ATN)
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Summary Duta Besar Republik Indonesia (RI) untuk Malaysia, Hermono mengatakan, pemerintah bakal
mencabut keputusan penghentian sementara penempatan pekerja migran RI ke Malaysia,
asalkan pihak Negeri Jiran mau mematuhi perjanjian yang telah disepakati. Malaysia
diketahui telah melanggar nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU)
tentang penempatan dan pelindungan PMI sektor domestik di Malaysia, yang diteken pada
1 April 2022. Nota Kesepahaman yang ditandatangani di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan, Jakarta, itu mengatur mekanisme satu kanal untuk semua proses
penempatan, pemantauan, dan kepulangan PMI di Malaysia. Adapun poin penting dalam
MoU tersebut termasuk mengatur upah yang diberikan kepada PMI sebesar 1.500 ringgit
atau Rp 5,2 juta, kemudian memperoleh jaminan sosial ganda yakni BPJS Kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan Indonesia dan di Malaysia.

Duta Besar Republik Indonesia (RI) untuk Malaysia, Hermono mengatakan, pemerintah bakal mencabut
keputusan penghentian sementara penempatan pekerja migran RI ke Malaysia, asalkan pihak Negeri
Jiran mau mematuhi perjanjian yang telah disepakati."Kita akan buka lagi kalau ada komitmen Malaysia
bahwa MoU akan dihormati dan dilaksanakan sepenuhnya," ujarnya kepada Kompas.com, Kamis
(14/7/2022).Malaysia diketahui telah melanggar nota kesepahaman atau Memorandum of
Understanding (MoU) tentang penempatan dan pelindungan PMI sektor domestik di Malaysia, yang
diteken pada 1 April 2022.Nota Kesepahaman yang ditandatangani di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan, Jakarta, itu mengatur mekanisme satu kanal untuk semua proses penempatan,
pemantauan, dan kepulangan PMI di Malaysia.Adapun poin penting dalam MoU tersebut termasuk
mengatur upah yang diberikan kepada PMI sebesar 1.500 ringgit atau Rp 5,2 juta, kemudian memperoleh
jaminan sosial ganda yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Indonesia dan di Malaysia.Poin
berikutnya, PMI yang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) akan bekerja di satu tempat atau
rumah yang berisikan 6 anggota keluarga. Perekrutan PMI ini, Malaysia harus melalui Sistem Penempatan
Satu Kanal (SPSK) milik RI.Nyatanya, keseluruhan poin dalam nota kesepahaman tersebut dilanggar oleh
Malaysia. Malah mereka tetap ngotot merekrut ART melalui sistem kanal milik Negeri Jiran tersebut yakni
System Maid Online (SMO)."Intinya Malaysia tetap melakukan perekrutan PRT melalui System Maid
Online yang bertentangan dengan MoU yang ditandandatangani 1 April lalu," ungkap
Hermono.Persoalan penghentian penempatan TKI ke Negeri Jiran tersebut masih dalam pembahasan di
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang akan berlangsung Kamis siang ini. "Nanti jam 14.30 WIB,
Kemenlu akan kasih briefing masalah ini (penghentian penempatan TKI ke Malaysia)," ucapnya.Duta
Besar Republik Indonesia (RI) untuk Malaysia, Hermono mengatakan, pemerintah bakal mencabut
keputusan penghentian sementara penempatan pekerja migran RI ke Malaysia, asalkan pihak Negeri
Jiran mau mematuhi perjanjian yang telah disepakati."Kita akan buka lagi kalau ada komitmen Malaysia
bahwa MoU akan dihormati dan dilaksanakan sepenuhnya," ujarnya kepada Kompas.com, Kamis
(14/7/2022).Malaysia diketahui telah melanggar nota kesepahaman atau Memorandum of
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Understanding (MoU) tentang penempatan dan pelindungan PMI sektor domestik di Malaysia, yang
diteken pada 1 April 2022.Nota Kesepahaman yang ditandatangani di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan, Jakarta, itu mengatur mekanisme satu kanal untuk semua proses penempatan,
pemantauan, dan kepulangan PMI di Malaysia.Adapun poin penting dalam MoU tersebut termasuk
mengatur upah yang diberikan kepada PMI sebesar 1.500 ringgit atau Rp 5,2 juta, kemudian memperoleh
jaminan sosial ganda yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Indonesia dan di Malaysia.Poin
berikutnya, PMI yang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) akan bekerja di satu tempat atau
rumah yang berisikan 6 anggota keluarga. Perekrutan PMI ini, Malaysia harus melalui Sistem Penempatan
Satu Kanal (SPSK) milik RI.Nyatanya, keseluruhan poin dalam nota kesepahaman tersebut dilanggar oleh
Malaysia. Malah mereka tetap ngotot merekrut ART melalui sistem kanal milik Negeri Jiran tersebut yakni
System Maid Online (SMO)."Intinya Malaysia tetap melakukan perekrutan PRT melalui System Maid
Online yang bertentangan dengan MoU yang ditandandatangani 1 April lalu," ungkap
Hermono.Persoalan penghentian penempatan TKI ke Negeri Jiran tersebut masih dalam pembahasan di
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang akan berlangsung Kamis siang ini. "Nanti jam 14.30 WIB,
Kemenlu akan kasih briefing masalah ini (penghentian penempatan TKI ke Malaysia)," ucapnya.Malaysia
kekurangan pekerjaDari pemberitaan Kompas. com sebelumnya, pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI)
ke Malaysia dihentikan sementara, termasuk ribuan yang direkrut untuk sektor perkebunan, karena
pelanggaran dalam kesepakatan perekrutan pekerja yang ditandatangani antara kedua negara."Negeri
Jiran" kini tengah menghadapi kekurangan sekitar 1,2 juta pekerja yang dapat menggagalkan pemulihan
ekonominya. Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia S Saravanan mengonfirmasi menerima surat dari
pihak berwenang Indonesia yang memberitahukan tentang pembekuan tersebut.Kepada Reuters, dia
mengatakan, akan membahas masalah ini dengan Kementerian Dalam Negeri Indonesia, yang
mengawasi departemen imigrasi. Perusahaan Malaysia telah mengajukan sekitar 20.000 aplikasi untuk
pekerja, sekitar setengahnya untuk pekerjaan di sektor perkebunan dan manufaktur.Malaysia selama ini
bergantung pada jutaan pekerja asing, yang sebagian besar berasal dari Indonesia, Bangladesh, dan
Nepal, untuk mengisi pekerjaan pabrik dan perkebunan yang dihindari oleh penduduk
setempat.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari
bergabung
di
Grup
Telegram
"Kompas.com
News
Update",
caranya
klik
link
https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di
ponsel.
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Summary Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Cabang Kabupaten
Indragiri Hilir (Inhil), Bayarkan Beasiswa kepada anak pekerja di Kantor BP Jamsostek JL.
Trimas No. 1 Tembilahan Kabupaten Inhil, Kamis (14/7/2022). Demikian Pres Realis
disampaikan Kepala Cabang BP Jamsostek Inhil Ridwan Lubis kepada Wartawan
Riaumerdeka.com. "Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, Memberikan perlindungan sosial adapun sebagaimana
Program yang diselenggarakan BP Jamsostek, "Kata Ridwan Lubis. Ahli Waris Yuli Astuti
menuturkan, dalam pengurusan klaim di BPJamsostek ini sangat Mudah dan Cepat.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Cabang Kabupaten Indragiri Hilir
(Inhil), Bayarkan Beasiswa kepada anak pekerja di Kantor BP Jamsostek JL. Trimas No. 1 Tembilahan
Kabupaten Inhil, Kamis (14/7/2022). Demikian Pres Realis disampaikan Kepala Cabang BP Jamsostek Inhil
Ridwan Lubis kepada Wartawan Riaumerdeka.com. "Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Memberikan perlindungan sosial adapun sebagaimana
Program yang diselenggarakan BP Jamsostek, "Kata Ridwan Lubis. Diantaranya, Jaminan Kecelakaan Kerja
( JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun ( JP), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan
Kematian (JKM)," Jelas Ridwan Dikatakan, Program Jaminan Sosial adalah perlindungan sosial untuk
menjamin seluruh tenaga kerja dan keluarganya, agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang
layak. Sehingga pada saat terjadi resiko yang menyebabkan berkurangnya atau hilangnya penghasilan,
Program yang diikuti adalah Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Lebih
lanjut ia menjelaskan, iuran Program JKK dan JKM sebesar Rp.16.800- (Enam belas ribu delapan ratus
rupiah) per orang per bulan atau Rp.201.600 (Dua ratus seribu enam ratus Rupiah) per orang per tahun,
dengan Manfaat yang luar Biasa. "Almarhum Dedi Anri Siregar terdaftar sebagai peserta di PT.TH Indo
Plantatiaon dari Tahun 1998 Beliau mengalami sakit dan meninggal dunia bukan akibat kerja sesuai
dengan Peraturan Menteri Tenagakerja (PERMENAKER) Nomor 5 Tahun 2021 BPJS Ketenagakerjaan
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memberikan beasiswa pendidikan kepada ahli waris peserta,"Katanya lagi. Apabila masa iuran sudah
lebih dari 36 bulan atau 3 Tahun, Manfaat beasiswa ini diberikan untuk 2 orang anak dengan nilai
maksimal Rp 174 juta, mulai dari Taman Kanak-kanak (TK), hingga jenjang pendidikan Strata 1 (S1).
Sedangkan Kriteria anak yang dapat menerima beasiswa dinyatakan belum bekerja, belum menikah, dan
di bawah usia 23 tahun. Dengan rincian sebagai berikut TK S/D SD sederajat RP.1.500.000 /anak /tahun
maksimal 8 Tahun SMP sederjat RP. 2.000.000/anak//tahun maksimal 3 tahun SMA sederajat RP.
3.000.000 /anak/tahun maksimal 3 tahun,SI atau Pelatihan RP. 12.000.000/anak/tahun maksimal 5
tahun. Pengajuan beasiswa dilakukan setiap tahun bagi anak dari peserta yang belum memasuki usia
sekolah sampai dengan sekolah ditingkat dasar pada saat peserta meninggal dunia. Pada kesempatan itu,
Kepala BPJamsotek Inhil Muhammad Ridwan menyerahkan secara simbolis Kepada Ahli waris Istri
Almarhum Yuli Astuti Yang di damping anaknya,santun sebesar Rp.66.814.637. Terdiri Jaminan Hari Tua
RP.21.498.137, Jaminan Pensiun RP.1.816.500,Jaminan Kematian RP.42.000.000 dan Beasiswa untuk
anak almarhum yang saat ini masih kelas 3 Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp,1.500.000 dan akan dibayarkan
setiap Tahun sampai ke jenjang Pendidikan Strata Satu (SI). Ahli Waris Yuli Astuti menuturkan, dalam
pengurusan klaim di BPJamsostek ini sangat Mudah dan Cepat. Pihak NP Jamsostek datang dan
membawa berkas yang sudah lengkap dari Personalia PT.TIHP dan hari itu di Proses. "Santunan ini akan
saya buat buka usaha jualan, di kampung halaman kota Kediri. Terima Kasih Jamsostek,"Ucapnya terharu.
(Rilis)riaumerdeka.com adalah Situs berita riau terkini, media online yang melayani informasi dan berita
dengan mengutamakan kecepatan serta kedalaman informasi. Portal berita ini selama 24 jam dalam
sepekan selalu update, dan secara kreatif mengawinkan teks, foto, video dan suara dan kami fokus pada
pembaca di Indonesia dan Riau khususnya, baik yang berada di tanah air maupun yang tinggal di luar
negeri.
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Summary Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menghentikan sementara penempatan pekerja
migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono
mengungkapkan, Malaysia telah melanggar perjanjian yang telah disepakati pada 1 April
2022. "Intinya Malaysia tetap melakukan perekrutan PRT melalui System Maid Online yang
bertentangan dengan MoU yang ditandandatangani 1 April lalu," kata Hermono kepada
Kompas.com, Kamis (14/7/2022). Lebih lanjut kata Hermono, perekrutan melalui SMO kanal
rekrut milik Malaysia tersebut, pemerintah RI tidak mengetahui mulai dari nama majikan
hingga nilai upah yang diberikan kepada PMI.

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menghentikan sementara penempatan pekerja migran
Indonesia (PMI) ke Malaysia. Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono mengungkapkan, Malaysia telah
melanggar perjanjian yang telah disepakati pada 1 April 2022."Intinya Malaysia tetap melakukan
perekrutan PRT melalui System Maid Online yang bertentangan dengan MoU yang ditandandatangani 1
April lalu," kata Hermono kepada Kompas.com, Kamis (14/7/2022).Lebih lanjut kata Hermono,
perekrutan melalui SMO kanal rekrut milik Malaysia tersebut, pemerintah RI tidak mengetahui mulai dari
nama majikan hingga nilai upah yang diberikan kepada PMI.Padahal dalam perjanjian kedua belah
negara, Malaysia menyetujui perekrutan PMI dilakukan melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK)
milik Indonesia. Faktanya, itu dilanggar."Kita enggak tahu dipenuhi apa enggak (soal upah, jaminan sosial,
1 ART harus bekerja untuk 6 anggota keluarga isi MoU yang disepakati). Karena kalau perekrutan melalui
SMO, kita enggak tahu sama sekali. Majikannya siapa pun kita enggak tahu," ungkapnya.Persoalan
penghentian penempatan TKI ke Negeri Jiran tersebut masih dalam pembahasan di Kementerian Luar
Negeri (Kemenlu) yang akan berlangsung siang ini.Hermono bilang, pemerintah RI akan mengirimkan
kembali PMI asalkan Malaysia mau mengikuti semua perjanjian MoU tersebut."Kita akan buka lagi kalau
ada komitmen Malaysia bahwa MoU akan dihormati dan dilaksanakan sepenuhnya," ujarnya.Perjanjian
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RI-Malaysia soal TKIPada 1 April lalu, Pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani nota
kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang penempatan dan pelindungan PMI
sektor domestik di Malaysia.Nota Kesepahaman yang ditandatangani di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan, Jakarta, itu mengatur mekanisme satu kanal untuk semua proses penempatan,
pemantauan, dan kepulangan PMI di Malaysia.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut ada
beberapa poin penting yang telah disepakati dalam MoU tersebut, selain penempatan, gaji bagi Asisten
Rumah Tangga (ART) juga dipertegas secara nominal.Soal gaji TKI di MalaysiaIda bilang, Perwakilan RI di
Malaysia berwenang menetapkan besaran upah minimum PMI sebesar 1.500 ringgit dan pendapatan
minimum calon pemberi kerja 7.000 ringgit.Penetapan pendapatan minimum bagi calon pemberi kerja
ini, untuk memastikan agar gaji PMI benar-benar terbayar. Selain itu, PMI juga akan memperoleh jaminan
sosial ganda yakni BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Indonesia dan di Malaysia.Lebih lanjut kata
dia, sesuai MoU, PMI yang bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART) dan family cook hanya akan
bekerja di satu tempat atau rumah. Dalam satu rumah tersebut harus berisi 6 anggota keluarga.
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Positive

Summary Pada tahun 2021, jumlah calon penerima BSU mencapai kurang lebih 8 juta orang dengan
kebutuhan anggaran sebesar Rp8 Triliun. : Sudah Siap Terima BSU 2022? Sudah memasuki
minggu kedua di bulan Juli 2022, namun kabar mengenai pencairan dana BSU 2022 masih
tak kunjung hadir. : BSU 2022 Batal Cair? Penerimaan dana BSU 2022 bagi para pekerja dapat
membantu memulihkan kondisi ekonomi para pekerja yang telah terdampak pandemi sejak
2020. Berikut cara cek status penerima dan syarat bagi pekerja penerima dana BSU 2022
melalui situs resmi bsu.kemnaker.go.id. Bsu.kemnaker.go.id merupakan situs resmi
Kemnaker terkait soal BSU 2022, dimana anda bisa cek status penerima dan syarat pekerja
yang berhak menerima dana BSU 2022.

Berikut cara cek status penerima dan syarat bagi pekerja penerima dana BSU 2022 melalui situs resmi
bsu.kemnaker.go.id.bsu.kemnaker.go.id merupakan situs resmi Kemnaker terkait soal BSU 2022, dimana
anda bisa cek status penerima dan syarat pekerja yang berhak menerima dana BSU 2022.Sudah
memasuki minggu kedua di bulan Juli 2022, namun kabar mengenai pencairan dana BSU 2022 masih tak
kunjung hadir.: BSU 2022 Batal Cair? Kemnaker Perjelas Soal Pencairan Bantuan Subsidi Upah BPJS
KetenagakerjaanPenerimaan dana BSU 2022 bagi para pekerja dapat membantu memulihkan kondisi
ekonomi para pekerja yang telah terdampak pandemi sejak 2020.Hal tersebut dikarenakan pemerintah
masih mempersiapkan mekanisme penyaluran bagi para penerima dana bantuan subsidi
upah.Penyaluran dana bantuan subsidi tahun ini diberikan kepada pekerja sebesar Rp 500. 000 per bulan
selama dua bulan, yang akan diberikan sekaligus sebesar Rp1 juta.Pada tahun 2021, jumlah calon
penerima BSU mencapai kurang lebih 8 juta orang dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp8 Triliun.:
Sudah Siap Terima BSU 2022? Pastikan Anda Memenuhi Kriteria Ini
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Neutral

Summary Berikut penjelasan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) soal pencairan BSU 2022.
Berdasarkan Permenaker RI No 16 Tahun 2022, berikut syarat mendaftar BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022:. Sebelum mengetahui informasi terkait pencairan Bantuan Subsidi
Upah, ketahui terlebih dahulu syarat untuk dapatkan insentif Rp1 juta. Benarkah BSU 2022
batal cair?

Berikut penjelasan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) soal pencairan BSU 2022.Benarkah BSU
2022 batal cair? Simak informasi di artikel ini hingga selesai agar tak keliru.Para pekerja dan buruh hingga
saat ini masih mempertanyakan kapan BSU 2022 akan dicairkan.: Sudah Siap Terima BSU 2022? Pastikan
Anda Memenuhi Kriteria IniBetulkah BSU 2022 batal cair? pasalnya hingga pertengahan Juli 2022 ini
belum ada pertanda insentif Rp1 juta akan cair ke calon penerima.Sebelum mengetahui informasi terkait
pencairan Bantuan Subsidi Upah, ketahui terlebih dahulu syarat untuk dapatkan insentif Rp1
juta.Berdasarkan Permenaker RI No 16 Tahun 2022, berikut syarat mendaftar BSU BPJS Ketenagakerjaan
2022:1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).2.
Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan s.d 30 Juni 2021.
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Neutral

Summary Berikut akan dibahas BSU 2022 cair? simak penjelasannya BLT gaji kapan cair. BSU 2022 atau
disebut juga bantuan langsung tunai (BLT) subsidi gaji Rp1 juta ini merupakan program
bantuan pemerintah melalui Kemnaker via BPJS Ketenagakerjaan. Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan menjadi mitra Kemnaker sebagai penyedia data
pekerja dalam proses penyaluran dana BSU BLT subsidi gaji 2022 Rp1 juta. Tanda BSU BLT
subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair Rp1 Juta dapat dilakukan pengecekan pada
salso rekening Bank Himbara atau Himpunan Bank Milik Negara.

Berikut akan dibahas BSU 2022 cair? simak penjelasannya BLT gaji kapan cair.BSU 2022 atau disebut juga
bantuan langsung tunai (BLT) subsidi gaji Rp1 juta ini merupakan program bantuan pemerintah melalui
Kemnaker via BPJS Ketenagakerjaan.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan
menjadi mitra Kemnaker sebagai penyedia data pekerja dalam proses penyaluran dana BSU BLT subsidi
gaji 2022 Rp1 juta.Tanda BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair Rp1 Juta dapat dilakukan
pengecekan pada salso rekening Bank Himbara atau Himpunan Bank Milik Negara.BSU BLT BPJS
Ketenagakerjaan digadang-gadang akan cair pada April sebelum hari raya Idul Fitri lalu. Nyatanya, hingga
kini masuk hari ketujuh bulan Juni, tanda-tanda pencairannya belum juga nampak.Para pekerja calon
penerima dana BLT subsidi gaji tersebut tak henti-hentinya menanyakan kapan BSU BLT BPJS
Ketenagakerjaan cair melalui kolom komentar akun Instagram resmi Kemnaker.Bahkan, calon penerima
BSU tersebut nekat membubuhkan akun Instagram Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam komentarnya.
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Positive

Summary BSU BLT Subsidi Upah via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta yang tak kunjung ada kabar,
menyebabkan munculnya beragam spekulasi. Mulai dari kabar jawdal pencairan BSU BLT
Subsidi Upah via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta hingga informasi batal cair. Benarkah
BSU BLT Subsidi Upah via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta batal cair? BSU BLT Subsidi
Upah via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta belum juga mendapat kepastian jadwal
penyalurannya dari penyelenggara, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

BSU BLT Subsidi Upah via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta yang tak kunjung ada kabar, menyebabkan
munculnya beragam spekulasi.Mulai dari kabar jawdal pencairan BSU BLT Subsidi Upah via BPJS
Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta hingga informasi batal cair.Benarkah BSU BLT Subsidi Upah via BPJS
Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta batal cair? Simak fatanya dalam artikel ini.BSU BLT Subsidi Upah via BPJS
Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta belum juga mendapat kepastian jadwal penyalurannya dari
penyelenggara, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).Seolah menepis kabar bahwa
bantuan subsidi upah atau BSU 2022 batal cair, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
memberikan respon."Itu (BSU) pasti, sabar ya. Kita sedang proses tuntaskan regulasinya," jawab Menaker
Ida pada 17 Juni 2022, dikutip AYOSURABAYA dari kolom komentar di akun Instagram pribadinya.Melalui
tanggapan Menaker tersebut, bantuan langsung tunai (BLT) subsidi gaji 2022 Rpp1 juta pasti cair, bukan
hoaks maupun batal cair.
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Negative

Summary Indonesia termasuk dalam daftar 15 negara terancam resesi. Filipina 8 persen, Indonesia
terancam resesi 3 persen, dan India 0 persen. Bendahara Negara itu menggambarkan
ancaman resesi Indonesia yang hanya 3 persen. Com Tags resesiresesi ekonomiSri
LankaIndonesiaBloomberg Berita TerkaitResesi Ekonomi Resesi Berlanjut, Ekonomi RI
Kuartal I 2021 Minus 0,74 Persen BPPK Kemenkeu: Resesi Indonesia Tidak Separah Negara
Lain BPS Catat 9,7 Juta Orang Menganggur, Apa Solusi Menaker Ida Fauziyah Mencegah PHK
Meluas?.

Berikut ini negara yang terancam resesi menurut survei Bloomberg. Indonesia termasuk dalam daftar 15
negara terancam resesi. Selain Sri Lanka, sejumlah negara di dunia juga terancam resesi akibat dari
ketidakseimbangan ekonomi global.Menurut KBBI, resesi adalah kelesuan dalam kegiatan dagang,
industri, dan sebagainya (seolah-olah terhenti). Contoh dampak resesi adalah meningkatnya
pengangguran, terutama di kalangan pekerja berketerampilan rendah. Keadaan ini mungkin dapat
memicu PHK dari perusahaan bahkan instansi pemerintah untuk mengurangi pengeluaran, dikutip dari
Business-Standard.Dikutip dari Kompas TV, berikut peringkat secara berurutan dari nomor 1-15 yaitu:1.
Sri Lanka 2. New Zealand 3. Korea Selatan 4. Jepang 5. China 6. Hongkong 7. Australia 8. Taiwan 9.
Pakistan 10. Malaysia 11. Vietnam 12. Thailand 13. Flipina 14. Indonesia 15. India Sri Lanka menempati
posisi pertama sebagai negara yang berpotensi resesi, dengan persentase 85 persen. New Zealand
terancam resesi 33 persen, Korea Selatan dan Jepang 25 persen. China, Hongkong, Australia, Taiwan, dan
Pakistan juga terancam resesi 20 persen. Malaysia, Vietnam, Thailand sebanyak 10 persen. Filipina 8
persen, Indonesia terancam resesi 3 persen, dan India 0 persen.Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
menanggapi hasil survei Bloomberg, mengatakan kondisi di Indonesia masih jauh lebih baik dari negara
lain. Bendahara Negara itu menggambarkan ancaman resesi Indonesia yang hanya 3 persen. Hal ini
mengindikasikan neraca pembayaran, APBN, ketahanan dari DGP, dan sisi korporasi maupun dari rumah
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tangga serta monetery policy relatif dalam situasi yang lebih baik daripada negara-negara lain. Meski
angka ancaman resesi kecil, Sri Mulyani menegaskan agar tidak terlena dengan kondisi perekonomian
yang baik. Menurutnya, kenaikan inflasi masih menjadi ancaman bagi Indonesia dan negara lainnya.
Negara maju lainnya juga berpotensi mengalami deflasi, termasuk negara maju yang disebutkan
Bloomberg dalam daftar di atas. New Zealand, Korea Selatan, Jepang, China, Hongkong, Australia yang
tingkat inflasinya rendah juga berpotensi mengalami deflasi. Sri Mulyani mengatakan, Kementerian
Keuangan akan terus waspada dan berhati-hati dalam membuat peraturan, mengingata adanya ancaman
ketidakpastian global. Risiko ekonomi global yang menghantui sejumlah negara di dunia yaitu inflasi dan
resesi (stagflasi) yang akan berlangsung hingga tahun depan. Kebijakan moneter dan fiskal akan menjadi
perhatian serius dari Kemenkeu saat ini. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga akan memonitor peraturan
dari pihak korporasi Indonesia.Resesi di sejumlah negara di atas adalah buntut dari resesi yang terjadi di
berbagai belahan dunia, termasuk Eropa. Negara-negara Eropa saat ini diyakini sedang mengalami masa
resesi, yang ditandai dengan merosotnya nilai tukar Euro terhadap Dollar Amerika Serikat. Nilai tukar 1
Euro sama dengan 1 dolar AS. Artinya, perusahaan dan konsumen Eropa akan membayar lebih untuk
barang dan jasa yang mereka impor. Hal ini mengakibatkan ekspor Eropa menjadi lebih murah di pasar
Internasional. Euro telah mengalami penurunan nilai sejak awal Februari 2022, ketika nilai tukarnya lebih
dari 1,13 dolar AS per euro. Pelemahan Euro semakin tinggi pada beberapa minggu terakhir ini karena
Rusia, penyedia energi utama UE, akan sepenuhnya memangkas aliran gas di Eropa. Sumber: TribunSolo.
com Tags resesiresesi ekonomiSri LankaIndonesiaBloomberg Berita TerkaitResesi Ekonomi Resesi
Berlanjut, Ekonomi RI Kuartal I 2021 Minus 0,74 Persen BPPK Kemenkeu: Resesi Indonesia Tidak Separah
Negara Lain BPS Catat 9,7 Juta Orang Menganggur, Apa Solusi Menaker Ida Fauziyah Mencegah PHK
Meluas?

129

Title

PTUN Batalkan UMP 2022 DKI Naik 5,1 Persen, PDIP Minta
Anies Tunduk Hukum dan Tak Ajukan Banding

Author

Harian Medan
Bisnis

Media

Tribun News Jakarta

Reporter

Date

14 July 2022

Tone

Link

http://jakarta.tribunnews.com/2022/07/14/ptun-batalkan-ump-2022-dki-naik-51-persenpdip-minta-anies-tunduk-hukum-dan-tak-ajukan-banding

Positive

Summary Ia meminta Anies Baswedan tak mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan kenaikkan UMP 2022 DKI Jakarta tahun 2022
sebesar 5,1 persen atau Rp4,6 juta. Menurutnya, keputusan PTUN Jakarta tentang UMP DKI
Jakarta tahun 2022 ini harus dipatuhi oleh Anies Baswedan lantaran sejak awal orang nomor
satu di DKI itu sudah menabrak aturan. Sebagai informasi, keputusan Gubernur Anies
Baswedan menetapkan kenaikan UMP DKI 2022 sebesar 5,1 persen memang menuai
polemik. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dihukum pengadilan untuk menurunkan
upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 menjadi Rp4,5 juta.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan tunduk pada hukum. Ia meminta Anies Baswedan tak mengajukan banding atas putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan kenaikkan UMP 2022 DKI Jakarta tahun
2022 sebesar 5,1 persen atau Rp4,6 juta."Kami tidak menganjurkan Pemprov untuk banding. Keputusan
ini juga mengembalikan hakikat negara kesatuan," ucapnya saat dikonfirmasi, Kamis (14/7/2022).
Menurutnya, keputusan PTUN Jakarta tentang UMP DKI Jakarta tahun 2022 ini harus dipatuhi oleh Anies
Baswedan lantaran sejak awal orang nomor satu di DKI itu sudah menabrak aturan. Sebab, keputusan
Anies menaikkan UMP DKI 2022 menjadi Rp4,6 juta tak sesuai dengan angka yang ditetapkan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, yaitu sebesar Rp4,5 juta. Hal ini pun disebut Gilbert
melanggar UU Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan umum. "Sejak awal kami sudah
sampaikan agar gubernur mengikuti ketentuan dari Kemenaker soal UMP. Tentu, SK gubernur tersebut
melampaui atau melebihi wewenang," ujarnya. Selain itu, keputusan sepihak Anies ini pun dinilai sangat
memberatkan para pengusaha yang masih mengalami kesulitan setelah dua tahun terakhir dihantam
pandemi Covid-19.Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dihukum pengadilan untuk menurunkan upah
minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 menjadi Rp4,5 juta. Hal ini sesuai dengan putusan Pengadilan
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Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang mengabulkan gugatan yang diajukan Dewan Pimpinan Provinsi
Daerah (DPP) Apindo DKI. Adapun gugatan diajukan Apindo DKI atas Keputusan Gubernur (Kepgub)
Nomor 1517/2021 tentang UMP 2022 yang diterbitkan Anies Baswedan pasa 16 Desember 2021
silam.Dalam Kepgub itu, Anies menetapkan kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 sebesar 5,1 persen atau
menjadi Rp 4.641.854. Keputusan Anies ini pun dikecam Apindo yang kemudian mengajukan gugatan dan
dikabulkan PTUN DKI. "Menyatakan Batal Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021," demikian isi
putusan PTUN, dikutip TribunJakarta.com, Selasa (12/7/2022). Anies pun diwajibkan untuk merevisi
Kepgub tersebut sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta. Sesuai dengan
rekomendasi Dewan Pengupah DKI Nomor : I/Depeprov/XI/2021 yang diterbitkan 15 November 2021
lalu, Anies diminta menurunkan UMP DKI 2022 menjadi Rp 4.573.845. "Dan menghukum tergugat dan
para tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 642 ribu," ucapnya.Sebagai informasi,
keputusan Gubernur Anies Baswedan menetapkan kenaikan UMP DKI 2022 sebesar 5,1 persen memang
menuai polemik.Pasalnya, kebijakan itu dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan justru
melanggar aturan. Walau demikian, Anies tetap ngotot menaikan UMP sebesar 5,1 persen. Ada tiga dasar
hukum yang kemudian dipakai eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini. Pertama, UU Nomor 29
Tahun 2007 tentang Pemerintah DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Republik Indonesia.Kemudian, UU Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang diubah dalam UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.
Terakhir, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah yang diubah dalam UU Cipta Kerja
Nomor 11 Tahun 2020.
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Neutral

Summary Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
segera menyikapi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait Upah Minimum
Provinsi (UMP) 2022. Gugatan kepada Gubernur DKI Anies Baswedan soal UMP 2022 oleh
pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jakarta
dilayangkan pada 13 Januari 2022 dan putusannya pada 13 Juli 2022 atau waktu sekitar tujuh
bulan. PTUN DKI Jakarta dalam amar putusan pada Selasa (13/7) membatalkan Keputusan
Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1517 tahun 2021 tentang UMP 2022 yang diterbitkan
pada 16 Desember 2021. PTUN Jakarta dalam putusannya mewajibkan Gubernur DKI
menurunkan UMP 2022 menjadi Rp4.573.845 berdasarkan rekomendasi Dewan
Pengupahan DKI Jakarta, yakni unsur serikat pekerja/buruh Nomor:I/Depeprov/XI/2021
pada 15 November 2021.

Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera
menyikapi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait Upah Minimum Provinsi (UMP)
2022."Kalau banding bagaimana, kalau tidak banding juga bagaimana, harus segera (disikapi) tidak boleh
digantung-gantung supaya ada kepastian semua pihak," kata Gembong di Jakarta, Kamis.Dia
menegaskan, apabila Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yakin dengan dasar hukum dan kajian yang
digunakan, maka banding menjadi pilihan, setelah kalah dalam gugatan melawan pengusaha di
PTUN.Apabila memilih banding, lanjut dia, maka membutuhkan waktu yang panjang dan diperkirakan
menimbulkan ketidakpastian bagi pengusaha dan buruh."Ketika kajiannya baik, matang, dasar hukum
juga matang dan kuat, maka Pemprov DKI tidak akan kalah dengan gugatan para pengusaha.Tapi karena
lemah di sisi kajian, yang terjadi kekalahan oleh Pemprov DKI," kata politisi PDIP Perjuangan itu.Gugatan
kepada Gubernur DKI Anies Baswedan soal UMP 2022 oleh pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo) Jakarta dilayangkan pada 13 Januari 2022 dan putusannya pada 13 Juli
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2022 atau waktu sekitar tujuh bulan.Namun, apabila tidak banding, maka putusan PTUN harus dipatuhi
dan dijalankan."Maka perlu juga Pemprov DKI menyosialisasikan itu, duduk bareng dengan para
pengusaha, para buruh agar semua bisa ditaati," katanya.PTUN DKI Jakarta dalam amar putusan pada
Selasa (13/7) membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1517 tahun 2021 tentang
UMP 2022 yang diterbitkan pada 16 Desember 2021.Dengan demikian, besaran UMP 2022 sebesar
Rp4.641.854 dibatalkan pengadilan.Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria
mengaku pihaknya sedang mengevaluasi putusan PTUN DKI Jakarta.PTUN Jakarta dalam putusannya
mewajibkan Gubernur DKI menurunkan UMP 2022 menjadi Rp4.573.845 berdasarkan rekomendasi
Dewan Pengupahan DKI Jakarta, yakni unsur serikat pekerja/buruh Nomor:I/Depeprov/XI/2021 pada 15
November 2021.Awalnya, Anies menerbitkan Kepgub DKI nomor 1395 tahun 2021 tentang UMP 2022
dengan besaran kenaikan UMP yang ditujukan bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun itu
sebesar Rp37. 749 atau naik 0,85 persen dari UMP 2021 sebesar Rp4.416.186.Anies kemudian merevisi
Kepgub tersebut menjadi Kepgub 1517 soal UMP 2022 pada 16 Desember 2021 dengan kenaikan UMP
2022 lebih tinggi yakni 5,1 persen sehingga menjadi Rp4.641.854.Gubernur DKI beralasan besaran
tersebut masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan mengingat peningkatan kebutuhan
hidup pekerja yang ditunjukkan dari inflasi DKI sebesar 1,14 persen.Alasan tersebut disampaikan Anies
melalui surat untuk peninjauan kembali formula penetapan UMP kepada Menteri Ketenagakerjaan pada
22 November 2021.Keputusan Anies itu mendapat penolakan dari kalangan pengusaha terutama yang
tergabung dalam Apindo DKI hingga akhirnya mereka melayangkan gugatan di PTUN Jakarta.
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Summary Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
segera menyikapi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait Upah Minimum
Provinsi (UMP) 2022. Gugatan kepada Gubernur DKI Anies Baswedan soal UMP 2022 oleh
pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jakarta
dilayangkan pada 13 Januari 2022 dan putusannya pada 13 Juli 2022 atau waktu sekitar tujuh
bulan. PTUN DKI Jakarta dalam amar putusan pada Selasa (13/7) membatalkan Keputusan
Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1517 tahun 2021 tentang UMP 2022 yang diterbitkan
pada 16 Desember 2021. PTUN Jakarta dalam putusannya mewajibkan Gubernur DKI
menurunkan UMP 2022 menjadi Rp4.573.845 berdasarkan rekomendasi Dewan
Pengupahan DKI Jakarta, yakni unsur serikat pekerja/buruh Nomor:I/Depeprov/XI/2021
pada 15 November 2021.

Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera
menyikapi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait Upah Minimum Provinsi (UMP)
2022."Kalau banding bagaimana, kalau tidak banding juga bagaimana, harus segera (disikapi) tidak boleh
digantung-gantung supaya ada kepastian semua pihak," kata Gembong di Jakarta, Kamis.Dia
menegaskan, apabila Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yakin dengan dasar hukum dan kajian yang
digunakan, maka banding menjadi pilihan, setelah kalah dalam gugatan melawan pengusaha di
PTUN.Apabila memilih banding, lanjut dia, maka membutuhkan waktu yang panjang dan diperkirakan
menimbulkan ketidakpastian bagi pengusaha dan buruh."Ketika kajiannya baik, matang, dasar hukum
juga matang dan kuat, maka Pemprov DKI tidak akan kalah dengan gugatan para pengusaha.Tapi karena
lemah di sisi kajian, yang terjadi kekalahan oleh Pemprov DKI," kata politisi PDIP Perjuangan itu.Gugatan
kepada Gubernur DKI Anies Baswedan soal UMP 2022 oleh pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo) Jakarta dilayangkan pada 13 Januari 2022 dan putusannya pada 13 Juli
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2022 atau waktu sekitar tujuh bulan.Namun, apabila tidak banding, maka putusan PTUN harus dipatuhi
dan dijalankan."Maka perlu juga Pemprov DKI menyosialisasikan itu, duduk bareng dengan para
pengusaha, para buruh agar semua bisa ditaati," katanya.PTUN DKI Jakarta dalam amar putusan pada
Selasa (13/7) membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1517 tahun 2021 tentang
UMP 2022 yang diterbitkan pada 16 Desember 2021.Dengan demikian, besaran UMP 2022 sebesar
Rp4.641.854 dibatalkan pengadilan.Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria
mengaku pihaknya sedang mengevaluasi putusan PTUN DKI Jakarta.PTUN Jakarta dalam putusannya
mewajibkan Gubernur DKI menurunkan UMP 2022 menjadi Rp4.573.845 berdasarkan rekomendasi
Dewan Pengupahan DKI Jakarta, yakni unsur serikat pekerja/buruh Nomor:I/Depeprov/XI/2021 pada 15
November 2021.Awalnya, Anies menerbitkan Kepgub DKI nomor 1395 tahun 2021 tentang UMP 2022
dengan besaran kenaikan UMP yang ditujukan bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun itu
sebesar Rp37. 749 atau naik 0,85 persen dari UMP 2021 sebesar Rp4.416.186.Anies kemudian merevisi
Kepgub tersebut menjadi Kepgub 1517 soal UMP 2022 pada 16 Desember 2021 dengan kenaikan UMP
2022 lebih tinggi yakni 5,1 persen sehingga menjadi Rp4.641.854.Gubernur DKI beralasan besaran
tersebut masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan mengingat peningkatan kebutuhan
hidup pekerja yang ditunjukkan dari inflasi DKI sebesar 1,14 persen.Alasan tersebut disampaikan Anies
melalui surat untuk peninjauan kembali formula penetapan UMP kepada Menteri Ketenagakerjaan pada
22 November 2021.Keputusan Anies itu mendapat penolakan dari kalangan pengusaha terutama yang
tergabung dalam Apindo DKI hingga akhirnya mereka melayangkan gugatan di PTUN Jakarta.
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Summary Pemerintah Indonesia menghentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia ( TKI) ke Malaysia.
Pasalnya, pihak Negeri Jiran tidak mematuhi kesepakatan dalam nota kesepahaman (MoU)
terkait penempatan pekerja migran sektor domestik dari Indonesia ke Malaysia yang
ditandatangani pada 1 April lalu. "Perwakilan kita di Malaysia menemukan beberapa bukti
bahwa Malaysia masih menerapkan system maid online (SMO)," ucap Direktur Perlindungan
WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha,
dalam pembaruan pers virtual di Jakarta, Kamis, 14 Juli 2022. Ia menambahkan, pekerja
migran Indonesia yang berangkat dengan sistem ini, akhirnya tidak melalui tahap-tahap yang
legal.

Pemerintah Indonesia menghentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia ( TKI) ke Malaysia. Pasalnya,
pihak Negeri Jiran tidak mematuhi kesepakatan dalam nota kesepahaman (MoU) terkait penempatan
pekerja migran sektor domestik dari Indonesia ke Malaysia yang ditandatangani pada 1 April
lalu."Perwakilan kita di Malaysia menemukan beberapa bukti bahwa Malaysia masih menerapkan system
maid online (SMO)," ucap Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI)
Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha, dalam pembaruan pers virtual di Jakarta, Kamis, 14 Juli
2022.Judha menuturkan, sistem mekanisme perekrutan ini di luar kesepakatan yang ada dalam MoU
tersebut. Hal ini, kata Judha, tidak sesuai dengan isi yang ditandatangani bersama."Secara khusus, SMO
ini membuat posisi pekerja migran kita menjadi rentan tereksploitasi, karena mekanisme perekrutan ini
'mem-by pass' UU no.18 tahun 2017, mengenai perlindungan pekerja migran," tegas Judha.Ia
menambahkan, pekerja migran Indonesia yang berangkat dengan sistem ini, akhirnya tidak melalui
tahap-tahap yang legal. Menyikapi hal tersebut, diadakan rapat dengan kementerian dan lembaga di
pemerintah pusat."Diputuskan untuk menghentikan sementara waktu penempatan WNI ke Malaysia
termasuk komitmen untuk menghentikan mekanisme SMO penempatan pekerja migran Indonesia sektor
domestik ke Malaysia," ungkap Judha.Keputusan ini disampaikan secara resmi oleh KBRI Kuala Lumpur
kepada Kementerian Sumber Manusia Malaysia. Judha mengatakan, kementerian tersebut yang
menandatangani MoU pada April lalu, bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia.Dari
hasil monitor KBRI Kuala Lumpur, Kementerian Sumber Manusia Malaysia telah menerbitkan surat yang
menyampaikan segera membahas isu ini dengan Kementerian Dalam Negeri Indonesia.Mekanisme SMO
ini berada di bawah kewenangan Kementerian Dalam Negeri Malaysia. "Kami mengharapkan hasil positif
dalam pembahasan tersebut," pungkas Judha.
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Summary Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mendesak Pemerintah Provinsi
(Pemprov) DKI segera menyikapi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI terkait
penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2022. PTUN DKI Jakarta dalam amar putusannya
membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1517 tahun 2021 tentang
UMP 2022 yang diterbitkan pada 16 Desember 2021. PTUN Jakarta dalam putusannya
mewajibkan Gubernur Anies menurunkan UMP 2022 menjadi Rp 4.573.845 berdasarkan
rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta, yakni unsur serikat pekerja/. Gugatan kepada
Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan soal UMP 2022 oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) DKI dilayangkan pada 13 Januari 2022.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI
segera menyikapi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI terkait penetapan upah minimum
provinsi (UMP) 2022. Dia mengingatkan Pemprov DKI untuk segera mengambil keputusan
secepatnya."Kalau banding bagaimana, kalau tidak banding juga bagaimana, harus segera (disikapi) tidak
boleh digantung-gantung supaya ada kepastian semua pihak," kata Gembong di Jakarta, Kamis
(14/7/2022). Dia menegaskan, apabila Pemprov yakin dengan dasar hukum dan kajian yang digunakan,
maka banding menjadi pilihan.Apabila memilih banding, lanjut dia, maka membutuhkan waktu yang
panjang dan diperkirakan menimbulkan ketidakpastian bagi pengusaha dan buruh. "Ketika kajiannya
baik, matang, dasar hukum juga matang dan kuat, maka Pemprov DKI tidak akan kalah dengan gugatan
para pengusaha.Tapi karena lemah di sisi kajian, yang terjadi kekalahan oleh Pemprov DKI," kata
Gembong.Gugatan kepada Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan soal UMP 2022 oleh Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) DKI dilayangkan pada 13 Januari 2022. Adapun vonis hakim jatuh pada Selasa
(12/7/2022).Namun, menurut Gembong, apabila Pemprov DKI tidak banding maka putusan PTUN harus
dipatuhi dan dijalankan. "Maka perlu juga Pemprov DKI menyosialisasikan itu, duduk bareng dengan para
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pengusaha, para buruh agar semua bisa ditaati," katanya.PTUN DKI Jakarta dalam amar putusannya
membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1517 tahun 2021 tentang UMP 2022
yang diterbitkan pada 16 Desember 2021. Dengan demikian, besaran UMP 2022 sebesar Rp 4.641.854
yang dibuat Anies menjadi tidak berlaku.PTUN Jakarta dalam putusannya mewajibkan Gubernur Anies
menurunkan UMP 2022 menjadi Rp 4.573.845 berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI
Jakarta, yakni unsur serikat pekerja/Awalnya, Anies menerbitkan Kepgub DKI Nomor 1395 Tahun 2021
tentang UMP 2022 dengan besaran kenaikan UMP yang ditujukan bagi pekerja dengan masa kerja di
bawah satu tahun itu sebesar Rp 37.749 atau naik 0,85 persen dari UMP 2021 sebesar Rp 4.416.186.
Aturan kenaikan 0,85 persen digunakan seluruh kepala daerah merujuk UU Omnibus Law.Anies
kemudian merevisi Kepgub tersebut menjadi Kepgub 1517 pada 16 Desember 2021 dengan kenaikan
UMP 2022 lebih tinggi yakni 5,1 persen sehingga menjadi Rp 4.641.854. Gubernur Anies beralasan
besaran tersebut masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan mengingat peningkatan
kebutuhan hidup pekerja yang ditunjukkan dari inflasi DKI sebesar 1,14 persen.Alasan tersebut
disampaikan Anies melalui surat untuk peninjauan kembali formula penetapan UMP kepada Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada 22 November 2021. Keputusan Anies itu mendapat penolakan dari
kalangan pengusaha terutama yang tergabung dalam Apindo DKI hingga akhirnya mereka melayangkan
gugatan di PTUN Jakarta.
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Summary Persamaan dan Perbedaan PKWT dan PKWTT. Banyak orang bertanya-tanya apa perbedaan
PKWT dan PKWTT. Seperti yang kita tahu, PKWT dan PKWTT biasanya ditemukan dalam
kontrak kerja yang memuat perjanjian antara perusahaan dan karyawan. Lebih lanjut, yuk
simak rangkuman lengkap mengenai perbedaan PKWT dan PKWTT yang telah dirangkum IDN
Times di bawah ini.

Banyak orang bertanya-tanya apa perbedaan PKWT dan PKWTT. Kedua singkatan ini sering membuat
bingung karena keduanya terkait perjanjian kontrak kerja karyawan. Seperti yang kita tahu, PKWT dan
PKWTT biasanya ditemukan dalam kontrak kerja yang memuat perjanjian antara perusahaan dan
karyawan.Lebih lanjut, yuk simak rangkuman lengkap mengenai perbedaan PKWT dan PKWTT yang telah
dirangkum IDN Times di bawah ini.Pengertian PKWTMelansir dari Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor 100 Tahun 2004, dijelaskan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau disingkat
PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pemberi kerja untuk mengadakan hubungan kerja
dalam waktu tertentu.Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa PKWT adalah perjanjian
untuk seorang karyawan yang bekerja di bawah naungan perusahaan dalam periode waktu tertentu.
Dengan kata lain, mereka hanya bekerja selama proyek tertentu berlangsung atau dengan kata lain,
terbatas waktu.Biasanya, perusahaan yang membuat PKWT akan merekrut karyawan kontrak atau para
pekerja lepas. Oleh karena itu, tidak semua perusahaan dapat memberlakukan PKWT pada semua jenis
pekerjaan mengingat perusahaan memiliki sistem kerjanya masing-masing.Saat proyek atau pekerjaan
yang sedang dilakukan telah melebihi 30 hari dari tenggat waktu yang tertera dalam perjanjian karena
pekerjaan belum dapat terselesaikan, perusahaan wajib untuk memperbarui atau memperpanjang
PKWT.Namun, saat perjanjian kontrak habis, perusahaan dapat memutuskan untuk menyelesaikan
hubungan kerja, memperpanjang kontrak, atau bahkan mengangkat karyawan tersebut menjadi
karyawan tetap.Ketika perusahaan memilih untuk memperpanjang kontrak, karyawan akan mendapat
perjanjian kerja baru yakni Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau PKWTT. Mereka akan bekerja
tanpa dibatasi oleh periode waktu tertentu.Pengertian PKWTTBerbeda dengan PKWT yang berlaku untuk
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karyawan tidak tetap, PKWTT atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu adalah perjanjian kerja yang
diperuntukkan untuk para karyawan tetap.Perlu diketahui bahwa biasanya perusahaan tidak akan
langsung menerapkan PKWTT untuk karyawan baru. Karena hal ini, karyawan baru akan diberikan masa
percobaan selama 3 bulan sebelum mendapat PKWTT. Kebijakan ini sesuai dengan peraturan pemerintah
yang menyatakan perusahaan harus memberikan masa percobaan 3 bulan untuk karyawan
barunya.Setelah masa percobaan berakhir, perusahaan akan memutuskan apakah akan melanjutkan
hubungan kerja dan mengangkat karyawan baru menjadi karyawan tetap atau menyelesaikan hubungan
kerja karena kinerja yang di bawah harapan.Mengingat karakter PKWTT yang tidak memiliki batasan
waktu, masa kerja biasanya akan berakhir ketika karyawan memilih resign, memasuki masa pensiun,
meninggal dunia, terkena PHK akibat melanggar perjanjian kerja, ataupun ketika perusahaan harus
menutup usaha karena pailit.Di samping itu, jika terjadi suatu hal seperti pelanggaran perjanjian,
perusahaan dapat memberhentikan karyawan namun harus memberikan uang pesangon kepada
karyawan yang bersangkutan.Persamaan dan Perbedaan PKWT dan PKWTTPersamaan PKWT dan PKWTT
terletak pada jenisnya, yakni keduanya adalah jenis perjanjian kontrak kerja berdasarkan waktu.
Sementara itu, perbedaan PKWT dan PKWTT dapat dilihat dari batas waktu perjanjian dan berlaku
tidaknya masa percobaan.Baca Artikel Selengkapnya
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Summary Pemerintah Indonesia menghentikan sementara pengiriman/penempatan pekerja migran
Indonesia (PMI) ke Malaysia lantaran Malaysia melanggar perjanjian yang telah disepakati
oleh menteri ketenagakerjaan masing-masing negara. Duta Besar RI untuk Malaysia
Hermono mengungkapkan, perjanjian yang dilanggar oleh Negeri Jiran itu yakni mekanisme
perekrutan PMI. Malaysia kata dia, masih menggunakan perekrutan melalui System Maid
Online (SMO). "MoU itu tidak dilaksanakan semua tapi justru Malaysia menggunakan skema
sendiri yang sangat merugikan PMI dan menimbulkan masalah," kata Hermono saat
dihubungi Kompas.com, Kamis (14/7/2022).

Pemerintah Indonesia menghentikan sementara pengiriman/penempatan pekerja migran Indonesia
(PMI) ke Malaysia lantaran Malaysia melanggar perjanjian yang telah disepakati oleh menteri
ketenagakerjaan masing-masing negara.Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono mengungkapkan,
perjanjian yang dilanggar oleh Negeri Jiran itu yakni mekanisme perekrutan PMI.Malaysia kata dia, masih
menggunakan perekrutan melalui System Maid Online (SMO)."MoU itu tidak dilaksanakan semua tapi
justru Malaysia menggunakan skema sendiri yang sangat merugikan PMI dan menimbulkan masalah,"
kata Hermono saat dihubungi Kompas.com, Kamis (14/7/2022).Hermono mengatakan, perekrutan
melalui SMO membuat buruh migran asal Indonesia rentan dieksploitasi.Sebab, lewat sistem besutan
Kementerian Dalam Negeri Malaysia (Kemendagri) Malaysia itu, pemerintah tidak mengetahui nama
majikan dan jumlah upah yang diberikan.Adapun dalam MoU, kedua negara sepakat menggunakan
Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) sebagai satu-satunya sistem yang legal dalam merektur PMI di
sektor domestik alias pembantu rumah tangga (PRT).Apalagi, tujuan dilakukannya penandatanganan
kesepakatan yang tertuang dalam MoU tanggal 1 April 2022 itu untuk mencegah atau mengurangi
masalah-masalah yang dihadapi oleh PMI"Banyak sekali bedanya (antara SPSK dengan SMO). Dengan
sistem yang mereka gunakan, kita enggak tahu apa-apa soal pekerja rumah tangga kita," kata dia.Pada 1
April 2022, Pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani nota kesepahaman atau memorandum
of understanding (MoU) tentang penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia.
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Summary JAKARTA- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta segera menyikapi putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022. Gugatan
kepada Gubernur DKI Anies Baswedan soal UMP 2022 oleh pengusaha yang tergabung dalam
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jakarta dilayangkan pada 13 Januari 2022 dan
putusannya pada 13 Juli 2022 atau waktu sekitar tujuh bulan. PTUN DKI Jakarta dalam amar
putusan pada Selasa (13/7) membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor
1517 tahun 2021 tentang UMP 2022 yang diterbitkan pada 16 Desember 2021. PTUN Jakarta
dalam putusannya mewajibkan Gubernur DKI menurunkan UMP 2022 menjadi Rp4.573.845
berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta, yakni unsur serikat
pekerja/buruh Nomor:I/Depeprov/XI/2021 pada 15 November 2021.

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta segera menyikapi putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN), terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022.Permintaan itu disampaikan Anggota
DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu
mengatakan, Pemprov DKI harus memberikan kepastian."Kalau banding bagaimana, kalau tidak banding
juga bagaimana, harus segera (disikapi) tidak boleh digantung-gantung supaya ada kepastian semua
pihak," kata Gembong kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (14/7/2022).Dia menegaskan, apabila
Pemprov DKI yakin dengan dasar hukum dan kajian yang digunakan, maka banding menjadi pilihan,
setelah kalah dalam gugatan melawan pengusaha di PTUN.Apabila memilih banding, lanjut dia, maka
membutuhkan waktu yang panjang dan diperkirakan menimbulkan ketidakpastian bagi pengusaha dan
buruh."Ketika kajiannya baik, matang, dasar hukum juga matang dan kuat, maka Pemprov DKI tidak akan
kalah dengan gugatan para pengusaha. Tapi karena lemah di sisi kajian, yang terjadi kekalahan oleh
Pemprov DKI," kata Gembong.Gugatan kepada Gubernur DKI Anies Baswedan soal UMP 2022 oleh
pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jakarta dilayangkan pada 13
Januari 2022 dan putusannya pada 13 Juli 2022 atau waktu sekitar tujuh bulan.Namun, apabila tidak
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banding, maka putusan PTUN harus dipatuhi dan dijalankan. "Maka perlu juga Pemprov DKI
menyosialisasikan itu, duduk bareng dengan para pengusaha, para buruh agar semua bisa ditaati."PTUN
DKI Jakarta dalam amar putusan pada Selasa (13/7) membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI
Jakarta Nomor 1517 tahun 2021 tentang UMP 2022 yang diterbitkan pada 16 Desember 2021.Dengan
demikian, besaran UMP 2022 sebesar Rp4.641.854 dibatalkan pengadilan.Sementara itu, Wakil Gubernur
DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku pihaknya sedang mengevaluasi putusan PTUN DKI Jakarta.PTUN
Jakarta dalam putusannya mewajibkan Gubernur DKI menurunkan UMP 2022 menjadi Rp4.573.845
berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta, yakni unsur serikat pekerja/buruh
Nomor:I/Depeprov/XI/2021 pada 15 November 2021.Awalnya, Anies menerbitkan Kepgub DKI nomor
1395 tahun 2021 tentang UMP 2022 dengan besaran kenaikan UMP yang ditujukan bagi pekerja dengan
masa kerja di bawah satu tahun itu sebesar Rp37. 749 atau naik 0,85 persen dari UMP 2021 sebesar
Rp4.416.186.Anies kemudian merevisi Kepgub tersebut menjadi Kepgub 1517 soal UMP 2022 pada 16
Desember 2021 dengan kenaikan UMP 2022 lebih tinggi yakni 5,1 persen sehingga menjadi
Rp4.641.854.Gubernur DKI beralasan besaran tersebut masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas
keadilan mengingat peningkatan kebutuhan hidup pekerja yang ditunjukkan dari inflasi DKI sebesar 1,14
persen.Alasan tersebut disampaikan Anies melalui surat untuk peninjauan kembali formula penetapan
UMP kepada Menteri Ketenagakerjaan pada 22 November 2021.Keputusan Anies itu mendapat
penolakan dari kalangan pengusaha terutama yang tergabung dalam Apindo DKI hingga akhirnya mereka
melayangkan gugatan di PTUN Jakarta.
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Neutral

Summary Pemerintah Indonesia menghentikan sementara pengiriman/penempatan pekerja migran
Indonesia (PMI) ke Malaysia lantaran Malaysia melanggar perjanjian yang telah disepakati
oleh menteri ketenagakerjaan di negara masing-masing. Duta Besar RI untuk Malaysia
Hermono mengungkapkan, perjanjian yang dilanggar oleh Negeri Jiran itu yakni mekanisme
perekrutan PMI. Malaysia, kata dia, masih menggunakan perekrutan melalui System Maid
Online (SMO). "MoU itu tidak dilaksanakan semua, tapi justru Malaysia menggunakan skema
sendiri yang sangat merugikan PMI dan menimbulkan masalah," kata Hermono saat
dihubungi Kompas.com, Kamis (14/7/2022).

Pemerintah Indonesia menghentikan sementara pengiriman/penempatan pekerja migran Indonesia
(PMI) ke Malaysia lantaran Malaysia melanggar perjanjian yang telah disepakati oleh menteri
ketenagakerjaan di negara masing-masing.Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono mengungkapkan,
perjanjian yang dilanggar oleh Negeri Jiran itu yakni mekanisme perekrutan PMI.Malaysia, kata dia, masih
menggunakan perekrutan melalui System Maid Online (SMO)."MoU itu tidak dilaksanakan semua, tapi
justru Malaysia menggunakan skema sendiri yang sangat merugikan PMI dan menimbulkan masalah,"
kata Hermono saat dihubungi Kompas.com, Kamis (14/7/2022).Hermono mengatakan, perekrutan
melalui SMO membuat buruh migran asal Indonesia rentan dieksploitasi.Sebab, lewat sistem besutan
Kementerian Dalam Negeri Malaysia (Kemendagri) Malaysia itu, pemerintah tidak mengetahui nama
majikan dan jumlah upah yang diberikan.Adapun dalam MoU, kedua negara sepakat menggunakan
Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) sebagai satu-satunya sistem yang legal dalam merektur PMI di
sektor domestik alias pembantu rumah tangga (PRT).Apalagi, tujuan dilakukannya penandatanganan
kesepakatan yang tertuang dalam MoU tanggal 1 April 2022 itu untuk mencegah atau mengurangi
masalah-masalah yang dihadapi oleh PMI"Banyak sekali bedanya (antara SPSK dengan SMO). Dengan
sistem yang mereka gunakan, kita enggak tahu apa-apa soal pekerja rumah tangga kita," kata dia.Pada 1
April 2022, Pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani nota kesepahaman atau memorandum
of understanding (MoU) tentang penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia.
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Neutral

Summary Kemudian, Taiwan dengan 4.956 penempatan (31,6 persen persen); Korea Selatan dengan
942 penempatan (6 persen); Malaysia 812 penempatan (5,2 persen); dan Inggris dengan 771
penempatan (4,9 persen). Malaysia dan Inggris mengikuti di belakangnya dengan jumlah
penempatan PMI sebanyak masing-masing 1.200 orang dan 933 orang. Sebelumnya,
Indonesia akan membekukan pengiriman pekerja migran ke Malaysia karena Pemerintah
Malaysia melanggar komitmen yang telah tertuang dalam nota kesepahaman atau
Memorandum of Understanding (MoU) tentang penempatan dan perlindungan pekerja
migran Indonesia. Penandatangan MoU tersebut telah terlaksana di awal April 2022 yang
berisi lima kriteria dalam penempatan dan perlindungan PMI di Malaysia.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat lima negara terbesar dalam penempatan
Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbanyak periode Juni 2022.Adapun, jumlah PMI yang tercatat oleh
BP2MI saat ini yaitu 15.641 pekerja migran, lebih banyak dari Mei 2022 yakni 11.023 pekerja
migran.Berdasarkan negara penempatan, terdapat lima negara dengan penempatan PMI terbanyak pada
periode Juli 2022. Hong Kong menduduki peringkat teratas dengan 5.010 penempatan atau 32 persen
persen dari total penempatan.Kemudian, Taiwan dengan 4.956 penempatan (31,6 persen persen); Korea
Selatan dengan 942 penempatan (6 persen); Malaysia 812 penempatan (5,2 persen); dan Inggris dengan
771 penempatan (4,9 persen).Apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya yakni Mei 2022, Hong
Kong, Taiwan, dan Korea Selatan menjadi tiga negara yang bertahan menduduki peringkat lima besar
penempatan PMI terbanyak.Tiga negara itu juga konsisten berada di posisi tiga teratas penempatan
pekerja migran asal Indonesia terbanyak Januari-Juni 2022 yakni total 24.753 orang (Hong Kong); 17.890
orang (Taiwan); dan 3.030 orang (Korea Selatan).Malaysia dan Inggris mengikuti di belakangnya dengan
jumlah penempatan PMI sebanyak masing-masing 1.200 orang dan 933 orang.Berdasarkan sektor, PMI
yang bekerja di sektor formal tercatat sebanyak 9.638 penempatan atau 61 persen, atau lebih banyak
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dari informal sebanyak 6.003 penempatan atau 31 persen.Pada periode sebelumnya, jumlah PMI yang
bekerja di sektor formal dan informal masih cukup seimbang yakni 5.539 penempatan di sektor informal
(50,2 persen) dan 5.484 penempatan pada sektor formal (49,8 persen).Kendati demikian, pada semester
I/2022, asisten rumah tangga (ART) atau housemaid masih menjadi pekerjaan paling banyak yang
dilakukan oleh PMI. Selama Januari-Juni 2022, sebanyak 25.012 dari total 62.187 PMI bekerja menjadi
ART di luar negeri.Sebelumnya, Indonesia akan membekukan pengiriman pekerja migran ke Malaysia
karena Pemerintah Malaysia melanggar komitmen yang telah tertuang dalam nota kesepahaman atau
Memorandum of Understanding (MoU) tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran
IndonesiaPenandatangan MoU tersebut telah terlaksana di awal April 2022 yang berisi lima kriteria dalam
penempatan dan perlindungan PMI di Malaysia. Penggunaan sistem satu kanal atau One Channel System
(OCS) menjadi salah satu kriterianya.Namun, Direktur Bina Penempatan dan Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia (PMI) Kemenaker Rendra Setiawan menyampaikan Kedutaan Besar Indonesia di
Malaysia menemukan adanya sistem selain OCS, yakni System Maid Online (SMO) yang digunakan untuk
merekrut pekerja domestik.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
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Summary - Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono membenarkan kalau Indonesia menghentikan
sementara pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia sejak Rabu (13/7/2022).
Hermono menegaskan kebijakan untuk menghentikan pengiriman PMI itu berlaku sampai
ada komitmen dari Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid
Online (SMO). Sebelumnya sempat ditemukan di media sosial di mana terdapat sebuah iklan
pekerja domestik asal domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas. Sementara itu,
Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menandatangani nota kesepahaman dengan
Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan tentang penempatan dan
perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia pada 1 April 2022.

JAKARTA ( Kontak Banten) - Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono membenarkan kalau Indonesia
menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia sejak Rabu
(13/7/2022). "Benar dan mulai berlaku pada hari ini," kata Hermono saat dikonfirmasi tentang kebijakan
baru tersebut di Kuala Lumpur, Rabu.Hermono menegaskan kebijakan untuk menghentikan pengiriman
PMI itu berlaku sampai ada komitmen dari Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja domestik melalui
Sistem Maid Online (SMO). Meski demikian, Hermono mengatakan kalau keputusan itu tidak berlaku bagi
pesanan yang sudah disetujui. Sebelumnya sempat ditemukan di media sosial di mana terdapat sebuah
iklan pekerja domestik asal domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas. Sementara itu, Menteri
Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Sumber Daya
Manusia Malaysia M Saravanan tentang penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia
pada 1 April 2022. Langkah itu diambil sebagai upaya memperbaiki tata kelola penempatan dan
perlindungan PMI di Malaysia.Secara khusus Ida menegaskan bahwa lewat nota kesepahaman itu
disepakati bahwa penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu Kanal
atau One Channel System (OCS) sebagai satu-satunya kanal legal untuk perekrutan dan penempatan PMI
sektor domestik di Malaysia. Sistem tersebut akan mengintegrasikan sistem daring milik Indonesia dan
Malaysia dan tidak akan ada lagi penempatan yang dilakukan secara langsung, tapi harus melalui agensi
perekrutan Indonesia dan Malaysia yang terdaftar di sistem tersebut.PMI juga hanya akan bekerja di satu
rumah dengan jumlah keluarga maksimal enam orang. Deskripsi pekerjaan dilakukan per jabatan
sehingga pekerja Indonesia tidak akan melakukan pekerjaan ganda.
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Summary Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengkritisi Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan soal keputusan UMP DKI Jakarta tahun 2022 Rp 4.641.854 yang
akhirnya digugat dan dimenangkan pengusaha Apindo di Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) Jakarta. Dalam putusan PTUN Jakarta itu, hakim juga menghukum Anies Baswedan
untuk menurunkan UMP DKI Jakarta sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta
yakni Rp 4.573.845. Menurut Gembong, hal itu tidak akan terjadi jika Anies Baswedan selaku
pengambil kebijakan mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada dalam
memutuskan UMP DKI Jakarta tahun 2022. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dihukum
pengadilan untuk menurunkan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 menjadi
Rp4,5 juta. Adapun gugatan diajukan Apindo DKI atas Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor
1517/2021 tentang UMP 2022 yang diterbitkan Anies Baswedan pasa 16 Desember 2021
silam.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengkritisi Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan soal keputusan UMP DKI Jakarta tahun 2022 Rp 4.641.854 yang akhirnya digugat dan
dimenangkan pengusaha Apindo di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.Dalam putusan PTUN
Jakarta itu, hakim juga menghukum Anies Baswedan untuk menurunkan UMP DKI Jakarta sesuai
rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta yakni Rp 4.573.845.Menurut Gembong, hal itu tidak akan
terjadi jika Anies Baswedan selaku pengambil kebijakan mengikuti peraturan perundang-undangan yang
ada dalam memutuskan UMP DKI Jakarta tahun 2022."Ya semua itu keputusan itu kalau berdasarkan
kajian yang baik, tentunya kita mampu merasionalisasi dari keputusan itu. Lah, ternyata kalau kita lihat
sampai di PTUN, ternyata kalah. Berarti, kan kita tidak mampu mempertahankan, tidak mampu
merasionalisasi dari keputusan yang sudah diambil oleh Pemprov, judulnya kan itu," kata Gembong saat
dihubungi, Jumat (14/7/2022).Kenyataannya, sedari awal Anies memutuskan menaikkan UMP DKI 2022
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menjadi Rp4,6 juta ini memang tak sesuai dengan angka yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) RI, yaitu sebesar Rp4,5 juta.Berangkat dari hal inilah, Pemprov DKI tak memiliki bekal dasar
hukum yang kuat dan menyebabkannya kalah di PTUN."Ketika kajiannya baik, kajiannya matang, dasar
hukumnya matang dasar hukumnya kuat, maka Pemprov tidak akan kalah dengan gugatan para
pengusaha kan. Kan judulnya itu, tapi karena lemah di sisi kajian yang terjadi kekalahan oleh Pemprov
DKI Jakarta," pungkasnya.Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dihukum pengadilan untuk menurunkan
upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 menjadi Rp4,5 juta.Hal ini sesuai dengan putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang mengabulkan gugatan yang diajukan Dewan
Pimpinan Provinsi Daerah (DPP) Apindo DKI.Adapun gugatan diajukan Apindo DKI atas Keputusan
Gubernur (Kepgub) Nomor 1517/2021 tentang UMP 2022 yang diterbitkan Anies Baswedan pasa 16
Desember 2021 silam.Dalam Kepgub itu, Anies menetapkan kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 sebesar 5,1
persen atau menjadi Rp 4.641.854.Keputusan Anies ini pun dikecam Apindo yang kemudian mengajukan
gugatan dan dikabulkan PTUN DKI."Menyatakan Batal Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022 tanggal 16 Desember
2021," demikian isi putusan PTUN, dikutip TribunJakarta.com, Selasa (12/7/2022).Anies pun diwajibkan
untuk merevisi Kepgub tersebut sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta.Sesuai
dengan rekomendasi Dewan Pengupah DKI Nomor : I/Depeprov/XI/2021 yang diterbitkan 15 November
2021 lalu, Anies diminta menurunkan UMP DKI 2022 menjadi Rp 4.573.845."Dan menghukum tergugat
dan para tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 642 ribu," ucapnyaSebagai informasi,
keputusan Gubernur Anies Baswedan menetapkan kenaikan UMP DKI 2022 sebesar 5,1 persen memang
menuai polemik.Pasalnya, kebijakan itu dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan justru
melanggar aturan.Walau demikian, Anies tetap ngotot menaikan UMP sebesar 5,1 persen. Ada tiga dasar
hukum yang kemudian dipakai eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.Pertama, UU Nomor 29 Tahun
2007 tentang Pemerintah DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Republik Indonesia.Kemudian, UU Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang diubah dalam UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun
2020.Terakhir, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah yang diubah dalam UU Cipta
Kerja Nomor 11 Tahun 2020.
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Summary Jadwal sosialisasi magang ke Jepang oleh Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Tarakan akan
digelar pada 23 Juli 2022 nanti. Kepala Disnaker Tarakan, Agus Sutanto menjelaskan bahwa
Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia akan melakukan sosialisasi di Tarakan untuk
masyarakat yang tertarik mengikuti program magang ke Jepang di Kalimantan Utara.
Sehingga Disnaker Tarakan akan mengundang 200 hingga 250 orang untuk mengikuti
sosialisasi magang tersebut. Tapi kami perlu menyesuaikan jumlah undangan dengan
kapasitas ruangan serbaguna Pemkot Tarakan," ucap Mantan Kepala Kesbangpol Tarakan
ini.

Jadwal sosialisasi magang ke Jepang oleh Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Tarakan akan digelar pada 23
Juli 2022 nanti. Tak seperti magang yang dilakukan pihak ketiga, pelaksanaan magang yang disediakan
pemerintah ini ditegaskan tidak berbayar.Kepala Disnaker Tarakan, Agus Sutanto menjelaskan bahwa
Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia akan melakukan sosialisasi di Tarakan untuk masyarakat yang tertarik mengikuti
program magang ke Jepang di Kalimantan Utara."Ini rencana akan dilakukan minggu depan. Kebetulan
Pak Direkturnya sendiri yang akan hadir bersama tim," ungkap Agus. Dalam pertemuan tersebut nantinya
hanya bersifat sosialisasi. Sehingga Disnaker Tarakan akan mengundang 200 hingga 250 orang untuk
mengikuti sosialisasi magang tersebut."Kami sebenarnya ingin jumlah peserta yang ikut sosialisasi bisa
lebih dari itu. Tapi kami perlu menyesuaikan jumlah undangan dengan kapasitas ruangan serbaguna
Pemkot Tarakan," ucap Mantan Kepala Kesbangpol Tarakan ini.Peserta yang diundang pihaknya berasal
dari SMK, perguruan tinggi, ormas pemuda Tarakan, LPM dan pihak kelurahan dengan tujuan dapat
memberi informasi kepada masyarakat di sekitar kelurahan.Namun, jika masyarakat yang belum
mendapat undangan, tetapi ingin mengikuti sosialisasi juga diperkenankan ikut. "Paling tidak dia (peserta
sosialisasi) mungkin punya anak, atau keponakan yang bisa diinformasikan. Karena setelah tahapan
sosialisasi, nanti akan dibuka pendaftaran untuk perekrutan calon peserta," bebernya. (*)
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Summary Pemerintah Indonesia menyetop sementara pengiriman atau penempatan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk sektor domestik/Pembantu Rumah
Tangga (PRT) ke Malaysia. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Judha
Nugraha mengatakan, penghentian sementara itu dilakukan lantaran Malaysia terbukti
melanggar perjanjian yang telah disepakati kedua Menteri Ketenagakerjaan pada 1 April.
Pekerja migran yang berangkat ke Malaysia akhirnya tidak melalui tahap-tahap persiapan
yang benar," ucap Judha dalam media briefing di Jakarta, Kamis (14/7/2022). Sedangkan
setelah perjanjian ditandatangani, Malaysia masih menggunakan System Maid Online (SMO)
yang membuat pemerintah RI tidak mengetahui nama majikan dan jumlah upah yang
diberikan pemberi kerja.

Pemerintah Indonesia menyetop sementara pengiriman atau penempatan Pekerja Migran Indonesia
(PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk sektor domestik/Pembantu Rumah Tangga (PRT) ke
Malaysia.Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Judha Nugraha mengatakan,
penghentian sementara itu dilakukan lantaran Malaysia terbukti melanggar perjanjian yang telah
disepakati kedua Menteri Ketenagakerjaan pada 1 April.Hal ini membuat PMI rentan tereksploitasi
karena tidak melalui sistem perekrutan resmi. Padahal, perjanjian dibuat berdasarkan itikad baik dari
kedua negara."Ini membuat posisi PMI rentan tereksploitasi karena mekanisme perekrutan ini. Pekerja
migran yang berangkat ke Malaysia akhirnya tidak melalui tahap-tahap persiapan yang benar," ucap
Judha dalam media briefing di Jakarta, Kamis (14/7/2022).Judha menjelaskan, sistem perekrutan resmi
yang disepakati dalam pasal 3 perjanjian (MoU) adalah melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK).Ini
adalah satu-satunya sistem perekrutan yang legal karena mengatur besaran upah hingga jaminan sosial
kesehatan.Sedangkan setelah perjanjian ditandatangani, Malaysia masih menggunakan System Maid
Online (SMO) yang membuat pemerintah RI tidak mengetahui nama majikan dan jumlah upah yang
diberikan pemberi kerja. Tentu saja kata Judha, sistem ini merugikan para pekerja migran."Menyikapi hal
tersebut telah diadakan rapat-rapat K/L di pusat untuk membahas situasi ini termasuk dengan
Kemenaker selalu regulator. Dan diputuskan untuk menghentikan sementara waktu penempatan PMI ke
Malaysia," tutur Judha.Lebih lanjut, Judha mengungkapkan, keputusan ini telah disampaikan secara
resmi ke Kementerian Sumber Manusia Malaysia oleh KBRI Kuala Lumpur.

151

Title

Soal RI Setop Kirim TKI ke Malaysia, Menlu: Karena Rentan
Tereksploitasi

Author

Huma Betang

Media

Matain.id

Reporter

Date

14 July 2022

Tone

Link

http://www.matain.id/article/10009/2022/0714/soal-ri-setop-kirim-tki-ke-malaysia-menlukarena-rentan-tereksploitasi.html

Neutral

Summary Pemerintah Indonesia menyetop sementara pengiriman atau penempatan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk sektor domestik/Pembantu Rumah
Tangga (PRT) ke Malaysia.

Pemerintah Indonesia menyetop sementara pengiriman atau penempatan Pekerja Migran Indonesia
(PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk sektor domestik/Pembantu Rumah Tangga (PRT) ke
Malaysia.Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Judha Nugraha mengatakan,
penghentian sementara itu dilakukan lantaran Malaysia terbukti melanggar perjanjian yang telah
disepakati kedua Menteri Ketenagakerjaan pada 1 April.Hal ini membuat PMI rentan tereksploitasi
karena tidak melalui sistem perekrutan resmi. Padahal, perjanjian dibuat berdasarkan itikad baik dari
kedua negara."Ini membuat posisi PMI rentan tereksploitasi karena mekanisme perekrutan ini. Pekerja
migran yang berangkat ke Malaysia akhirnya tidak melalui tahap-tahap persiapan yang benar," ucap
Judha dalam media briefing di Jakarta, Kamis (14/7/2022).Judha menjelaskan, sistem perekrutan resmi
yang disepakati dalam pasal 3 perjanjian (MoU) adalah melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK).Ini
adalah satu-satunya sistem perekrutan yang legal karena mengatur besaran upah hingga jaminan sosial
kesehatan.Sedangkan setelah perjanjian ditandatangani, Malaysia masih menggunakan System Maid
Online (SMO) yang membuat pemerintah RI tidak mengetahui nama majikan dan jumlah upah yang
diberikan pemberi kerja.Tentu saja kata Judha, sistem ini merugikan para pekerja migran."Menyikapi hal
tersebut telah diadakan rapat-rapat K/L di pusat untuk membahas situasi ini termasuk dengan
Kemenaker selalu regulator. Dan diputuskan untuk menghentikan sementara waktu penempatan PMI ke
Malaysia," tutur Judha.Lebih lanjut, Judha mengungkapkan, keputusan ini telah disampaikan secara
resmi ke Kementerian Sumber Manusia Malaysia oleh KBRI Kuala Lumpur.- News- Ekonomi- HiburanBola
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Summary Com- Puluhan karyawan perusahaan di Batam mengikuti bimbingan teknis Pelayanan
Keselamatan, Kesehatan Kerja (Bimtek K3) yang diselenggarakan Disnaker Provinsi Kepri UPT
Wasnaker Kota Batam berdasarkan aspirasi DPRD Provinsi Kepri, dan menggandeng
Kemenaker RI sebagai salah satu narasumber acara tersebut digelar di Ballroom lantai II
hotel Pacific, Kamis (14/7/2022) siang.

Batam, Sentralnews. com - Puluhan karyawan perusahaan di Batam mengikuti bimbingan teknis
Pelayanan Keselamatan, Kesehatan Kerja (Bimtek K3) yang diselenggarakan Disnaker Provinsi Kepri UPT
Wasnaker Kota Batam berdasarkan aspirasi DPRD Provinsi Kepri, dan menggandeng Kemenaker RI
sebagai salah satu narasumber acara tersebut digelar di Ballroom lantai II hotel Pacific, Kamis (14/7/2022)
siang. Acara akan diselenggarakan selama dua hari yakni 14 Juli - 15 Juli 2022. Tak hanya mendapatkan
fasilitas bimtek, panitia juga menyiapkan fasilitas kamar hotel untuk menginap bagi peserta kegiatan.
Turut hadir dalam acara tersebut, Kadisnaker Provinsi yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengawasan, Said
Muhammad Idris SE, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Wahyu wahyudin, Perwakilan Kemenaker RI Agus
Subekti, KUPT Wasnaker Batam, Aldy Admiral, dan jajarannya. Sebelum dimulainya acara, Ketua Komisi
II DPRD Provinsi Kepri Wahyu Wahyudin dalam kata sambutannya menyampaikan kepada para peserta
agar jangan ragu untuk melaporkan adanya insiden kecelakaan kerja atau kekurangan penerapan K3 di
Perusahaan. "Bapak ibu jangan takut kalau pengawasan Disnaker provinsi datang keperusahaan untuk
melakukan pengawasan. Kalau ada hal-hal yang membuat bapak ibu takut pada atasan, apabila ada
kekurangan penerapan K3 nya diperusahaan, jangan takut untuk melaporkan, identitas bapak ibu akan
dirahasiakan pengawasan," katanya. Wahyu juga meminta kepada Kementrian RI agar anggarannya
bersama-sama digelontorkan. Dan meminta Wasnaker juga agar meningkatkan pengawasan ke
perusahaan. "Pengawasan ini perlu diperketat, karena pengawasan ini juga bisa menghasilkan PAD
provinsi Kepri, untuk mengawasi TKA terkait IMTA nya," ucapnya. Pantauan awak media ini, setelah kata
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sambutan yang disampaikan ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri Wahyu, acara langsung dibuka oleh
Kepala Disnaker Provinsi yang diwakili Said Muhammad Idris SE. "Dalam kesempatan ini, jangan siasiakan. Bagi seluruh peserta yang hadir ini, kalian yang yang beruntung mengikuti kegiatan ini. Karena
dari sekian banyak peserta yang mendaftar, kalian yang terseleksi." Katanya. Di sambutan pembukaan,
KUPT Wasnaker Batam Aldy Admiral selaku ketua panitia tidak lupa mengucapkan terimakasihnya kepada
ketua komisi II DPRD Provinsi Kepri Wahyu Wahyudin yang yang telah membantu atas suksesnya acara
Bimtek K3 tersebut. "Berkat Pokir dari pak Wahyudin lah acara terselenggara. Dan saya mengucapkan
terimakasih banyak untuk beliau," katanya. Aldy juga menghimbau kepada seluruh peserta Bimtek K3
agar pelatihan ini diikuti dengan seksama dan serius, benar-benar diperhatikan dan dimanfaatkan secara
maksimal. Karena Bimtek ini sangat penting untuk baik bagi perusahaan maupun para karyawan.
Lanjutnya lagi, acara Bimtek tersebut akan dilanjutkan Jumat (15/7/2022) besok dengan narasumber dari
BPJS TK dan BPJS Kesehatan. Atas hal itulah panitia menyediakan kamar bagi para peserta untuk
menginap, agar semua kegiatan tidak terkendala. "Pesan saya kepada peserta, jangan sia-siakan
kesempatan Bimtek ini. Dan selanjutnya dapat mengimplementasikan hasil bimtek ini ke perusahaan
masing2," pungkasnya. Editor red Liputan Don.
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Neutral

Summary Kementerian Luar Negeri Indonesia buka suara terkait penghentian sementara pengiriman
tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia menyusul temuan pelanggaran dalam sistem
perekrutan pekerja yang tak sesuai kesepakatan. Direktur Perlindungan warga negara
Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia, Judha Nugraha, mengatakan Indonesia
menemukan bukti bahwa Malaysia menerapkan Sistem Maid Online (SMO) yang tak memuat
perlindungan secara jelas. Menurut Judha, SMO ini membuat posisi pekerja migran
Indonesia rentan tereksploitasi. Sebab, mereka yang berangkat ke Malaysia melalui sistem
ini tak mendapat pelatihan terlebih dahulu.

Kementerian Luar Negeri Indonesia buka suara terkait penghentian sementara pengiriman tenaga kerja
Indonesia (TKI) ke Malaysia menyusul temuan pelanggaran dalam sistem perekrutan pekerja yang tak
sesuai kesepakatan.Direktur Perlindungan warga negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia,
Judha Nugraha, mengatakan Indonesia menemukan bukti bahwa Malaysia menerapkan Sistem Maid
Online (SMO) yang tak memuat perlindungan secara jelas.ADVERTISEMENTSCROLL TO RESUME
CONTENT"Sistem ini adalah mekanisme rekrutmen yang di luar kesepakatan dalam MoU. Hal ini tentu
tidak sesuai isi MoU yang sudah ditandatangani bersama," ujar Judha dalam konferensi rutin virtual pada
Kamis (14/7).Menurut Judha, SMO ini membuat posisi pekerja migran Indonesia rentan tereksploitasi.
Sebab, mereka yang berangkat ke Malaysia melalui sistem ini tak mendapat pelatihan terlebih
dahulu.Mekanisme tersebut juga bertentangan dengan UU No.18 tahun 2017 mengenai pekerja
migran.Menanggapi pelanggaran tersebut, pemerintah Indonesia kemudian menggelar rapat yang
melibatkan berbagai pihak termasuk Kementerian Ketenagakerjaan RI."[Dari rapat tersebut] diputuskan
untuk menghentikan sementara PMI ke Malaysiahingga dapat klarifikasi dari Malaysia. Termasuk
komitmen untuk menghentikan mekanisme sistem online untuk penempatan sektor domestik ke
Malaysia," ucap Judha.Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur, sebagai perwakilan Indonesia di Negeri Jiran,
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kemudian menyampaikan keputusan itu kepada Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia.Usai
menyampaikan penghentian sementara, Kementerian SDM Malaysia menyatakan akan membahas
permasalahan tersebut dengan Kementerian Dalam Negeri Malaysia.Mekanisme SMO disebut berada di
bawah Kementerian Dalam Negeri Malaysia."Kami mengharapkan ada hasil positif dari pembahasan
Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri Malaysia," ujar Judha.Pada April lalu,
Indonesia dan Malaysia meneken nota kesepakatan penerimaan dan perlindungan pekerja migran
indonesia di sektor domestik atau asisten rumah tangga.Di pasal 3 poin C dalam MoU itu, tercantum
bahwa kedua negara sepakat penempatan PMI sektor domestik dari Indonesia ke Malaysia dilakukan
melalui one channel system atau sistem satu kanal."Sistem ini menjadi satu-satunya mekanisme legal
untuk merekrut dan menempatkan pekerja migran kita di sektor domestik ke Malaysia," kata Judha
lagi.Penghentian pengiriman TKI ke Malaysia mencuat usai Duta Besar RI di Malaysia, Hermono,
mengatakan pihak Malaysia terus melakukan sistem perekrutan online untuk pekerja rumah tangga.
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Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan Indonesia menghentikan
sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia karena
negara jiran tidak mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal
(one channel system) pada 1 April 2022.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan Indonesia menghentikan sementara
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia karena negara jiran tidak
mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal (one channel system) pada 1
April 2022.Menaker dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis malam, mengatakan kedua negara telah
menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1
April 2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara
menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di
Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah
disepakati bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO) yang dikelola Kementerian Dalam
Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia."Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan
komitmen kedua negara, karena penempatan seharusnya menggunakan one channel system,"
katanya.Penggunaan SMO membuat posisi tenaga kerja Indonesia (TKI) menjadi rentan tereksploitasi
karena tidak sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia dan tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar."Terkait hal tersebut, KBRI di Kuala
Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara waktu
penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk komitmen
untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," kata Ida.Keputusan penghentian PMI
sektor domestik ke Malaysia telah disampaikan secara resmi oleh KBRI Kuala Lumpur kepada
Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia.Dia menjelaskan berdasarkan hasil pemantauan KBRI Kuala
Lumpur, Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia telah menerbitkan pernyataan media pada 13 Juli
lalu bahwa mereka akan segera mengadakan pembahasan dengan Kementerian Dalam Negeri Malaysia
guna membahas persoalan tersebut.Ida optimistis hasil pembahasan antara kedua kementerian tersebut
akan berjalan dengan produktif dan memberi hasil yang positif. Sehingga kesepakatan sebagaimana
tercantum dalam MoU dapat terimplementasi dengan baik."Kami mengharapkan hasil positif dari
pembahasan antara Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri Malaysia,
sehingga apa yang telah disepakati antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia dapat berjalan
sebagaimana mestinya," demikian Ida Fauziyah.*Berita ini sudah di terbitkan oleh di

157

Title

Menaker: Penghentian penempatan PMI karena Malaysia tak ikuti Author
MoU - Harian-Nasional.com

James Cole

Media

Hariannasional.com

Reporter

Date

14 July 2022

Tone

Link

http://harian-nasional.com/news/menaker-penghentian-penempatan-pmi-karenamalaysia-tak-ikuti-mou

Neutral

Summary - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan Indonesia menghentikan
sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia karena
negara jiran tidak mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal
( one channel system ) pada 1 April 2022. Menaker dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis
malam, mengatakan kedua negara telah menandatangani MoU tentang Penempatan dan
Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan
penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara menempatkan PMI sektor
domestik ke Malaysia. Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di Malaysia
menemukan bukti bahwa negeri jiran masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah
disepakati bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO) yang dikelola
Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia. "Terkait hal
tersebut, KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk
menghentikan sementara waktu penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi
dari Pemerintah Malaysia termasuk komitmen untuk menutup mekanisme SMO sebagai
jalur penempatan PMI," kata Ida.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan Indonesia
menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia
karena negara jiran tidak mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal ( one
channel system ) pada 1 April 2022. Menaker dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis malam,
mengatakan kedua negara telah menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI
Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem satu kanal
sebagai satu-satunya cara menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.Namun, kata Menaker Ida,
perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih menerapkan sistem di luar
sistem yang telah disepakati bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO) yang dikelola
Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia. "Hal ini tentu tidak sesuai
dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara, karena penempatan seharusnya menggunakan one
channel system ," katanya.Penggunaan SMO membuat posisi tenaga kerja Indonesia (TKI) menjadi rentan
tereksploitasi karena tidak sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia dan tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar. "Terkait hal tersebut, KBRI di
Kuala Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara waktu
penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk komitmen
untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," kata Ida. Keputusan penghentian PMI
sektor domestik ke Malaysia telah disampaikan secara resmi oleh KBRI Kuala Lumpur kepada
Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia.
158

Title

Menaker: Penghentian penempatan PMI karena Malaysia tak ikuti Author
MoU - PortalUtama.com

Tim Humas

Media

Portalutama.com

Reporter

Date

14 July 2022

Tone

Link

http://portalutama.com/news/menaker-penghentian-penempatan-pmi-karena-malaysiatak-ikuti-mou

Neutral

Summary Menaker dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis malam, mengatakan kedua negara telah
menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di
Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem satu kanal sebagai
satu-satunya cara menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia. Namun, kata Menaker
Ida, perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih
menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati bersama kedua negara, yaitu system
maid online (SMO) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan
Imigreseen Malaysia.

Menaker dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis malam, mengatakan kedua negara telah
menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1
April 2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara
menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di
Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah
disepakati bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO) yang dikelola Kementerian Dalam
Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia."Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan
komitmen kedua negara, karena penempatan seharusnya menggunakan one channel system,"
katanya.Penggunaan SMO membuat posisi tenaga kerja Indonesia (TKI) menjadi rentan tereksploitasi
karena tidak sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia dan tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar."Terkait hal tersebut, KBRI di Kuala
Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara waktu
penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk komitmen
untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," kata Ida.Keputusan penghentian PMI
sektor domestik ke Malaysia telah disampaikan secara resmi oleh KBRI Kuala Lumpur kepada
Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia.Dia menjelaskan berdasarkan hasil pemantauan KBRI Kuala
Lumpur, Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia telah menerbitkan pernyataan media pada 13 Juli
lalu bahwa mereka akan segera mengadakan pembahasan dengan Kementerian Dalam Negeri Malaysia
guna membahas persoalan tersebut.Ida optimistis hasil pembahasan antara kedua kementerian tersebut
akan berjalan dengan produktif dan memberi hasil yang positif. Sehingga kesepakatan sebagaimana
tercantum dalam MoU dapat terimplementasi dengan baik."Kami mengharapkan hasil positif dari
pembahasan antara Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri Malaysia,
sehingga apa yang telah disepakati antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia dapat berjalan
sebagaimana mestinya," demikian Ida Fauziyah.*Artikel ini bersumber dari www.antaranews.com.
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Summary Pemerintah menemukan pelanggaran terkait perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI)
pada sektor domestik, sehingga memutuskan untuk memberhentikan sementara
pengiriman PMI ke Malaysia. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Indonesia
(Kemlu RI), Judha Nugraha mengatakan, laporan pelanggaran itu diterima pemerintah pusat
dari perwakilan RI di Malaysia. "Menyikapi hal tersebut telah diadakan rapat
kementerian/lembaga di pusat untuk membahas situasi ini termasuk dengan Kemnaker
selaku regulator, dan diputuskan untuk menghentikan sementara waktu penempatan PMI
ke Malaysia hingga terdapat klarifikasi dari pemerintah Malaysia," kata Judha pada press
briefing mingguan Kemlu RI, Kamis (14/7/2022). Judha mengatakan, perwakilan RI
menemukan beberapa bukti bahwa Malaysia masih menerapkan Sistem Maid Online (SMO).

Pemerintah menemukan pelanggaran terkait perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI) pada sektor
domestik, sehingga memutuskan untuk memberhentikan sementara pengiriman PMI ke
Malaysia.Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI), Judha Nugraha
mengatakan, laporan pelanggaran itu diterima pemerintah pusat dari perwakilan RI di
Malaysia."Menyikapi hal tersebut telah diadakan rapat kementerian/lembaga di pusat untuk membahas
situasi ini termasuk dengan Kemnaker selaku regulator, dan diputuskan untuk menghentikan sementara
waktu penempatan PMI ke Malaysia hingga terdapat klarifikasi dari pemerintah Malaysia," kata Judha
pada press briefing mingguan Kemlu RI, Kamis (14/7/2022).Judha mengatakan, perwakilan RI
menemukan beberapa bukti bahwa Malaysia masih menerapkan Sistem Maid Online (SMO).Sistem ini
adalah mekanisme rekrutmen yang diluar kesepakatan yang ada dalam MoU antara Pemerintah
Indonesia dan Malaysia pada 1 April lalu.Hal ini tentu tidak sesuai dengan isi dari MoU yang sudah
ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan Indonesia dan Menteri Sumber Manusia Malaysia.Judha
mengatakan, secara khusus SMO atau sistem maid online ini membuat posisi pekerja migran kita menjadi
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rentan tereksploitasi."Dalam Mou tersebut, khususnya di pasal 3 dan juga di Appendix C MoU memuat
kesepakatan kedua negara bahwa penempatan PMI sektor domestik dari Indonesia ke Malaysia
dilakukan melalui one channel system'/satu kanal, dan sistem ini menjadi satu-satunya mekanisme legal
untuk merekrut dan menempatkan pekerja migran kita di sektor domestik ke Malaysia," ujarnya.Selain
menunggu klarifikasi dari pemerintah Malaysia, pemerintah Indonesia juga akan memastikan komitmen
untuk menghentikan mekanisme sistem maid online (SMO) untuk penempatan PMI sektor domestik ke
Malaysia.
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Positive

Summary Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta segera ada kepastian soal Upah
Minimum Provinsi atau UMP DKI 2022. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah
memenangkan gugatan pengusaha yang menolak revisi UMP DKI Jakarta 2022 menjadi Rp
4,6 juta. Gembong mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengambil keputusan
atas pembatalan keputusan Gubernur Anies Baswedan soal UMP DKI itu. Pemprov DKI harus
memutuskan apakah akan mengajukan banding atau tidak.

Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta segera ada kepastian soal Upah Minimum
Provinsi atau UMP DKI 2022. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah memenangkan gugatan
pengusaha yang menolak revisi UMP DKI Jakarta 2022 menjadi Rp 4,6 juta.Gembong mendesak
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengambil keputusan atas pembatalan keputusan Gubernur
Anies Baswedan soal UMP DKI itu. Pemprov DKI harus memutuskan apakah akan mengajukan banding
atau tidak."Harus segera disikapi. Tidak boleh digantung-gantung supaya ada kepastian semua pihak,"
kata Gembong di Jakarta, Kamis 14, Juli 2022.Jika Pemprov DKI yakin dengan dasar hukum dan kajian
penerbitan revisi UMP DKI saat itu, langkah banding atas putusan PTUN tersebut bisa menjadi pilihan.
Namun langkah banding butuh waktu panjang sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi
pengusaha dan buruh."Jika dasar hukumnya matang dan kuat, Pemprov DKI tidak akan kalah dengan
gugatan para pengusaha. Tapi karena lemah di sisi kajian, yang terjadi kekalahan," ujarnya.Apabila
Pemprov DKI Jakarta tidak banding, putusan PTUN harus dipatuhi dan dijalankan. Gembong mengatakan
Pemprov DKI harus menyosialisasikan soal putusan PTUN tersebut. "Duduk bareng dengan para
pengusaha, para buruh agar semua bisa ditaati," tambahnya.Gugatan kepada Gubernur DKI Anies
Baswedan soal revisi UMP DKI 2022 diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jakarta pada
13 Januari 2022. Majelis hakim PTUN mengeluarkan putusannya pada 13 Juli lalu.Dalam amar
putusannya, PTUN DKI Jakarta membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1517
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tahun 2021 tentang UMP 2022 yang diterbitkan pada 16 Desember 2021. Dengan putusan itu, UMP DKI
2022 Rp 4.641.854 dibatalkan pengadilan.Gubernur DKI Anies Baswedan juga diwajibkan menurunkan
UMP 2022 menjadi Rp4.573.845. Angka itu adalah rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta
Nomor:I/Depeprov/XI/2021 pada 15 November 2021.Menanggapi putusan PTUN itu, Wagub Riza Patria
mengatakan masih dievaluasi.Awalnya, Anies menerbitkan Kepgub DKI nomor 1395 tahun 2021 tentang
UMP 2022 tentang kenaikan upah Rp37. 749 atau naik 0,85 persen dari UMP 2021 sebesar Rp4.416.186.
Pada 16 Desember 2021, Anies menerbitkan Kepgub 1517 soal UMP 2022 yang merevisi kenaikan UMP
2022 sebesar 5,1 persen sehingga upah naik menjadi Rp 4.641.854.Anies bersurat dengan Menteri
Ketenagakerjaan pada 22 November 2021 untuk peninjauan kembali formula penetapan UMP. Alasan
Anies merevisi upah buruh adalah besaran itu dianggap masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas
keadilan karena inflasi DKI sebesar 1,14 persen.Keputusan Anies merevisi UMP DKI 2022 itu ditolak para
pengusaha. Apindo DKI akhirnya melayangkan gugatan di PTUN Jakarta.
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Negative

Summary Pemerintah menemukan pelanggaran terkait perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI)
pada sektor domestik, sehingga memutuskan untuk memberhentikan sementara
pengiriman PMI ke Malaysia. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Indonesia
(Kemlu RI), Judha Nugraha mengatakan, laporan pelanggaran itu diterima pemerintah pusat
dari perwakilan RI di Malaysia. "Menyikapi hal tersebut telah diadakan rapat
kementerian/lembaga di pusat untuk membahas situasi ini termasuk dengan Kemnaker
selaku regulator, dan diputuskan untuk menghentikan sementara waktu penempatan PMI
ke Malaysia hingga terdapat klarifikasi dari pemerintah Malaysia," kata Judha pada press
briefing mingguan Kemlu RI, Kamis (14/7/2022). Judha mengatakan, perwakilan RI
menemukan beberapa bukti bahwa Malaysia masih menerapkan Sistem Maid Online (SMO).

Pemerintah menemukan pelanggaran terkait perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI) pada sektor
domestik, sehingga memutuskan untuk memberhentikan sementara pengiriman PMI ke
Malaysia.Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI), Judha Nugraha
mengatakan, laporan pelanggaran itu diterima pemerintah pusat dari perwakilan RI di
Malaysia."Menyikapi hal tersebut telah diadakan rapat kementerian/lembaga di pusat untuk membahas
situasi ini termasuk dengan Kemnaker selaku regulator, dan diputuskan untuk menghentikan sementara
waktu penempatan PMI ke Malaysia hingga terdapat klarifikasi dari pemerintah Malaysia," kata Judha
pada press briefing mingguan Kemlu RI, Kamis (14/7/2022).Judha mengatakan, perwakilan RI
menemukan beberapa bukti bahwa Malaysia masih menerapkan Sistem Maid Online (SMO).Sistem ini
adalah mekanisme rekrutmen yang diluar kesepakatan yang ada dalam MoU antara Pemerintah
Indonesia dan Malaysia pada 1 April lalu.Hal ini tentu tidak sesuai dengan isi dari MoU yang sudah
ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan Indonesia dan Menteri Sumber Manusia Malaysia.Judha
mengatakan, secara khusus SMO atau sistem maid online ini membuat posisi pekerja migran kita menjadi
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rentan tereksploitasi."Dalam Mou tersebut, khususnya di pasal 3 dan juga di Appendix C MoU memuat
kesepakatan kedua negara bahwa penempatan PMI sektor domestik dari Indonesia ke Malaysia
dilakukan melalui one channel system'/satu kanal, dan sistem ini menjadi satu-satunya mekanisme legal
untuk merekrut dan menempatkan pekerja migran kita di sektor domestik ke Malaysia," ujarnya.Selain
menunggu klarifikasi dari pemerintah Malaysia, pemerintah Indonesia juga akan memastikan komitmen
untuk menghentikan mekanisme sistem maid online (SMO) untuk penempatan PMI sektor domestik ke
Malaysia.
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Neutral

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan Indonesia menghentikan
sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia karena
negara jiran tidak mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal
(one channel system) pada 1 April 2022.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan Indonesia menghentikan sementara
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia karena negara jiran tidak
mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal (one channel system) pada 1
April 2022.Menaker dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis malam, mengatakan kedua negara telah
menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1
April 2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara
menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di
Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah
disepakati bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO) yang dikelola Kementerian Dalam
Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia."Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan
komitmen kedua negara, karena penempatan seharusnya menggunakan one channel system,"
katanya.Penggunaan SMO membuat posisi tenaga kerja Indonesia (TKI) menjadi rentan tereksploitasi
karena tidak sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia dan tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar."Terkait hal tersebut, KBRI di Kuala
Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara waktu
penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk komitmen
untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," kata Ida.Keputusan penghentian PMI
sektor domestik ke Malaysia telah disampaikan secara resmi oleh KBRI Kuala Lumpur kepada
Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia.Dia menjelaskan berdasarkan hasil pemantauan KBRI Kuala
Lumpur, Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia telah menerbitkan pernyataan media pada 13 Juli
lalu bahwa mereka akan segera mengadakan pembahasan dengan Kementerian Dalam Negeri Malaysia
guna membahas persoalan tersebut.Ida optimistis hasil pembahasan antara kedua kementerian tersebut
akan berjalan dengan produktif dan memberi hasil yang positif. Sehingga kesepakatan sebagaimana
tercantum dalam MoU dapat terimplementasi dengan baik."Kami mengharapkan hasil positif dari
pembahasan antara Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri Malaysia,
sehingga apa yang telah disepakati antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia dapat berjalan
sebagaimana mestinya," demikian Ida Fauziyah.*

166

Title

PT Nindya Karya (Persero) Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Author
Arsitektur, Ini Syaratnya

_noname

Media

Tribun News Ambon

Reporter

Date

14 July 2022

Tone

Link

http://ambon.tribunnews.com/2022/07/14/pt-nindya-karya-persero-buka-lowongan-kerjauntuk-lulusan-s1-arsitektur-ini-syaratnya

Neutral

Summary PT Nindya Karya (Persero) buka lowongan kerja dengan pendidikan minimal S1 Arsitektur.
Ada 3 posisi yang dibutuhkan, yaitu Pelaksana Arsitek, QC Arsitek, Surveyor. PT Nindya Karya
(persero) membuka kesempatan bagimu untuk mengisi formasi yang tersedia untuk
penempatan di Jakarta. 1. Pelaksana Arsitek (01ARS).

PT Nindya Karya (Persero) buka lowongan kerja dengan pendidikan minimal S1 Arsitektur.Ada 3 posisi
yang dibutuhkan, yaitu Pelaksana Arsitek, QC Arsitek, Surveyor.Melansir laman Instagram @nindyakarya
Kamis (14/7/2022) pendaftaran paling lambat tanggal 15 Juli 2022."LokerNaker Untukmu RekanakerPT
Nindya Karya (persero) membuka kesempatan bagimu untuk mengisi formasi yang tersedia untuk
penempatan di Jakarta.Info lebih lanjut kunjungi IG @nindyakaryaAyo buruan siapkan diri dan daftarkan
diri Rekanaker!Pendaftaran paling lambat tanggal 15 Juli 2022, Mention teman, tetangga, dan saudaramu
agar mereka tahu informasi baik ini.Selamat berjuang! Wujudkan #IndonesiaKompeten! #Lowongan
#lowongankerja #loker #infoloker #jobs #kemnaker," tulis kemnaker.1. Pelaksana Arsitek (01ARS)- S1
Arsitek- Pengalaman finishing hotel bintang 52. QC Arsitek (01QC)- S1 Arsitek- Pengalaman finishing hotel
bintang 53. Surveyor (01Surveyor)- Pengalaman finishing hotel bintang 5- Contract project based
berdasarkan selesainya pekerjaanKetentuana. Usia maksimal 45 tahunb. Pendidikan minimal S1
Arsitekturc. Memiliki kemampuan Project Control, metode pelaksanaan pekerjaan arsitekturd.
Berpengalaman Finishing Hotel Bintang 4 atau Bintang 5e. Mahir menggunakan Ms Word, Excel, Outlook,
PowerPoint, dan Ms Projectf. Familiar dengan BIMg. Penempatan Bali dan Labuan BajoPersyaratan- Bagi
pelamar yang memenuhi kualfikasi, dapat mengirimkan surat lamaran dengan melampirkan dokumen
dibawah ini:a.b. Surat pengalaman kerjac. KTP/ identitas diri yang masih berlakud. Pas foto ukuran 4x6
sebanyak 2 lembare. Ijazah dan transkip nilai terakhir yang telah dilegalisirf. Sertifikat TOEFLg. Surat
keterangan catatan kepolisian (dapat menyusul)h. Sertifikat keahlian (jika ada)i. Seluruh dokumen
persyaratan dikirim melalui email recruitment@nindyakarya.co.id dengan format:Nama lengkap_
pendidikan_ kode lowonganj. Pengiriman berkas lamaran paling lambat pada tanggal 15 Juli 2022Tetap
waspada terhadap upaya penipuan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dengan mengatasnamakan
Lowongan Kerja Nindya Karya, apabila terdapat penagihan biaya apapun.- Seluruh proses rekrutmen
Nindya Karya gratis.
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Positive

Summary Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta segera ada kepastian soal Upah
Minimum Provinsi atau UMP DKI 2022. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah
memenangkan gugatan pengusaha yang menolak revisi UMP DKI Jakarta 2022 menjadi Rp
4,6 juta. Gembong mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengambil keputusan
atas pembatalan keputusan Gubernur Anies Baswedan soal UMP DKI itu. Pemprov DKI harus
memutuskan apakah akan mengajukan banding atau tidak.

Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta segera ada kepastian soal Upah Minimum
Provinsi atau UMP DKI 2022. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah memenangkan gugatan
pengusaha yang menolak revisi UMP DKI Jakarta 2022 menjadi Rp 4,6 juta.Gembong mendesak
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengambil keputusan atas pembatalan keputusan Gubernur
Anies Baswedan soal UMP DKI itu. Pemprov DKI harus memutuskan apakah akan mengajukan banding
atau tidak."Harus segera disikapi. Tidak boleh digantung-gantung supaya ada kepastian semua pihak,"
kata Gembong di Jakarta, Kamis 14, Juli 2022.Jika Pemprov DKI yakin dengan dasar hukum dan kajian
penerbitan revisi UMP DKI saat itu, langkah banding atas putusan PTUN tersebut bisa menjadi pilihan.
Namun langkah banding butuh waktu panjang sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi
pengusaha dan buruh."Jika dasar hukumnya matang dan kuat, Pemprov DKI tidak akan kalah dengan
gugatan para pengusaha. Tapi karena lemah di sisi kajian, yang terjadi kekalahan," ujarnya.Apabila
Pemprov DKI Jakarta tidak banding, putusan PTUN harus dipatuhi dan dijalankan. Gembong mengatakan
Pemprov DKI harus menyosialisasikan soal putusan PTUN tersebut. "Duduk bareng dengan para
pengusaha, para buruh agar semua bisa ditaati," tambahnya.Gugatan kepada Gubernur DKI Anies
Baswedan soal revisi UMP DKI 2022 diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jakarta pada
13 Januari 2022. Majelis hakim PTUN mengeluarkan putusannya pada 13 Juli lalu.Dalam amar
putusannya, PTUN DKI Jakarta membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1517
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tahun 2021 tentang UMP 2022 yang diterbitkan pada 16 Desember 2021. Dengan putusan itu, UMP DKI
2022 Rp 4.641.854 dibatalkan pengadilan.Gubernur DKI Anies Baswedan juga diwajibkan menurunkan
UMP 2022 menjadi Rp4.573.845. Angka itu adalah rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta
Nomor:I/Depeprov/XI/2021 pada 15 November 2021.Menanggapi putusan PTUN itu, Wagub Riza Patria
mengatakan masih dievaluasi.Awalnya, Anies menerbitkan Kepgub DKI nomor 1395 tahun 2021 tentang
UMP 2022 tentang kenaikan upah Rp37. 749 atau naik 0,85 persen dari UMP 2021 sebesar Rp4.416.186.
Pada 16 Desember 2021, Anies menerbitkan Kepgub 1517 soal UMP 2022 yang merevisi kenaikan UMP
2022 sebesar 5,1 persen sehingga upah naik menjadi Rp 4.641.854.Anies bersurat dengan Menteri
Ketenagakerjaan pada 22 November 2021 untuk peninjauan kembali formula penetapan UMP. Alasan
Anies merevisi upah buruh adalah besaran itu dianggap masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas
keadilan karena inflasi DKI sebesar 1,14 persen.Keputusan Anies merevisi UMP DKI 2022 itu ditolak para
pengusaha. Apindo DKI akhirnya melayangkan gugatan di PTUN Jakarta.
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Negative

Summary Sikap Kemnaker yang diam seribu bahasa, membuat 14 juta lebih pekerja lelah menanti dan
menganggap BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta hanya omong
kosong belaka. Penantian para pekerja ditengah harga bahan pokok yang semakin melangit,
tak kunjung terjawab kapan sebenarnya BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022
akan cair?. Pertanyaan serupa tak henti-hentinya menghiasi kolom komentar setiap
unggahan akun Instagram Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), namun waktu pasti
penyaluran dana BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 belum juga mendapat
jawaban. Para pekerja calon penerima mengeluhkan segala hal terkait bantuan subsidi upah
yang tak juga mendapat jawaban, kapan sebenarnya BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS
Ketenagakerjaan 2022 akan cair?.

Penantian para pekerja ditengah harga bahan pokok yang semakin melangit, tak kunjung terjawab kapan
sebenarnya BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 akan cair?Pertanyaan serupa tak hentihentinya menghiasi kolom komentar setiap unggahan akun Instagram Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker), namun waktu pasti penyaluran dana BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022
belum juga mendapat jawaban.Sikap Kemnaker yang diam seribu bahasa, membuat 14 juta lebih pekerja
lelah menanti dan menganggap BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta hanya
omong kosong belaka.Para pekerja calon penerima mengeluhkan segala hal terkait bantuan subsidi upah
yang tak juga mendapat jawaban, kapan sebenarnya BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022
akan cair?Melalui kolom komentar, para pekerja yang menantikan kabar pencairannya mulai
menganggap bantuan langsung tunai (BLT) subsidi gaji batal cair dan hanya omong kosong."Menangisi
bsu tk kunjung cair," @ha*****."BSU kapan cair? Tiap hari cari beritanya terus yang muncul "ini kata
menaker" "coba cek kriteria" terus," @az*****.
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Neutral

Summary BLT subsidi gaji Rp1 juta dikabarkan akan segera cair, simak cara cek status penerima BSU
2022 dengan login situs berikut. Seperti diketahui, Kemnaker telah merencanakan untuk
segera menyalurkan BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta. Namun terkait tanggal resmi
penyaluran BLT subsidi gaji atau BSU 2022 ini sampai sekarang belum ada keterangan
pastinya. Sesuai dengan info dari Kemnaker, rencana penyaluran BSU 2022 ini ternyata
masih dalam tahap pematangan.

BLT subsidi gaji Rp1 juta dikabarkan akan segera cair, simak cara cek status penerima BSU 2022 dengan
login situs berikut.Seperti diketahui, Kemnaker telah merencanakan untuk segera menyalurkan BSU 2022
atau BLT subsidi gaji Rp1 juta.Namun terkait tanggal resmi penyaluran BLT subsidi gaji atau BSU 2022 ini
sampai sekarang belum ada keterangan pastinya.Sesuai dengan info dari Kemnaker, rencana penyaluran
BSU 2022 ini ternyata masih dalam tahap pematangan.Kemnaker tengah menyiapkan pematangan untuk
memastikan program BSU 2022 dapat berjalan dengan cepat, tepat, akurat dan akuntabel.Akan tetapi,
terkait kriteria penerima BSU 2022 sementara telah ditetapkan yaitu untuk para pekerja atau buruh yang
memiliki upah di bawah Rp3,5 juta.Lalu untuk data penerima BSU 2022 juga masih menggunakan data
pekerja atau buruh yang termasuk dalam peserta BPJS Ketenagakerjaan.
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Summary Tanda BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair Rp1 Juta dapat dilakukan
pengecekan pada saldo rekening Bank Himbara atau Himpunan Bank Milik Negara. Informasi
terkait jadwal pencairan BSU 2022 bisa disimak di artikel ini. Simak pula cara cek saldo
rekening dan tanda BSU 2022 sudah cair di sini. Lantas apakah BSU 2022 sudah cair?.

Informasi terkait jadwal pencairan BSU 2022 bisa disimak di artikel ini.Simak pula cara cek saldo rekening
dan tanda BSU 2022 sudah cair di sini.Lantas apakah BSU 2022 sudah cair?Begini penjelasan lengkapnya
seperti dikutip AyoJakarta. com dari AyoIndonesia. com dengan judul Info BSU 2022 Cair? Cek di Sini
Apakah Sudah Masuk Rekening Sekarang!Tanda BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair
Rp1 Juta dapat dilakukan pengecekan pada saldo rekening Bank Himbara atau Himpunan Bank Milik
Negara.BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan digadang-gadang akan cair pada April sebelum hari raya Idul Fitri
lalu.Nyatanya, hingga kini masuk hari ketujuh bulan Juni, tanda-tanda pencairannya belum juga nampak.:
BSU 2022 Batal Cair? Begini Pernyataan Resmi Menaker Ida FauziyahPara pekerja calon penerima dana
BLT subsidi gaji tersebut tak henti-hentinya menanyakan kapan BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan cair
melalui kolom komentar akun Instagram resmi Kemnaker.
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Summary PEMERINTAH Indonesia menghentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia.
Alasannya Malaysia mengabaikan nota kesepahaman (MoU) Penempatan dan Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sektor Domestik. "Perwakilan kita di Malaysia menemukan
beberapa bukti bahwa Malaysia masih menerapkan system maid online (SMO)," ucap
Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kementerian Luar
Negeri Judha Nugraha, dalam pembaruan pers virtual di Jakarta, Kamis, (14/7). Ia
menambahkan, pekerja migran Indonesia yang berangkat dengan sistem ini, akhirnya tidak
melalui tahap-tahap yang legal.

PEMERINTAH Indonesia menghentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia. Alasannya
Malaysia mengabaikan nota kesepahaman (MoU) Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) Sektor Domestik."Perwakilan kita di Malaysia menemukan beberapa bukti bahwa
Malaysia masih menerapkan system maid online (SMO)," ucap Direktur Perlindungan WNI dan Badan
Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha, dalam pembaruan pers
virtual di Jakarta, Kamis, (14/7).Judha menuturkan, sistem mekanisme perekrutan ini di luar kesepakatan
yang ada dalam MoU tersebut. Hal ini, kata Judha, tidak sesuai dengan isi yang ditandatangani
bersama."Secara khusus, SMO ini membuat posisi pekerja migran kita menjadi rentan tereksploitasi,
karena mekanisme perekrutan ini mengangkangi UU no.18 tahun 2017, mengenai perlindungan pekerja
migran," tegas Judha.Ia menambahkan, pekerja migran Indonesia yang berangkat dengan sistem ini,
akhirnya tidak melalui tahap-tahap yang legal. Menyikapi hal tersebut, diadakan rapat dengan
kementerian dan lembaga di pemerintah pusat."Diputuskan untuk menghentikan sementara waktu
penempatan WNI ke Malaysia. Termasuk menghentikan mekanisme SMO penempatan pekerja migran
Indonesia sektor domestik ke Malaysia," ungkap Judha.Keputusan ini disampaikan secara resmi oleh KBRI
Kuala Lumpur kepada Kementerian Sumber Manusia Malaysia. Judha mengatakan, kementerian tersebut
menjadi perwakilan Malaysia yang menandatangani MoU tersebut dengan Kementerian
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Ketenagakerjaan.Dari hasil monitor KBRI Kuala Lumpur, Kementerian Sumber Manusia Malaysia telah
menerbitkan surat yang menyampaikan segera membahas isu ini dengan Kementerian Dalam Negeri
Indonesia.Mekanisme SMO ini berada di bawah kewenangan Kementerian Dalam Negeri Malaysia. "Kami
mengharapkan hasil positif dalam pembahasan tersebut," pungkas Judha.Pada April lalu, Pemerintah
Indonesia dan Malaysia telah menandatangani MoU tentang tersebut. Salah satu kesepakatannya adalah
upah minimum pekerja rumah tangga (PRT) naik menjadi Rp5,2 juta.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan, Mou itu memberikan kewenangan kepada perwakilan RI di Malaysia untuk
menetapkan besaran upah minimum PMI sebesar 1.500 Ringgit Malaysia (RM) atau setara Rp5,2 juta per
bulan.Untuk memastikan PMI menerima upah sesuai ketentuan, pemberi kerja harus memiliki
penghasilan minimal RM7ribu atau setara Rp23,8 juta per bulan."Gaji mereka (PMI) minimal RM1. 500
atau Rp5,2 juta bersih tanpa potongan. Lebih besar dari UMP DKI. Ini kenaikan dari yang sebelumnya
sekitar RM1.200," kata Ida saat konfrensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (1/4).Selain soal upah, kata
Ida, MoU ini juga menyatakan bahwa PRT hanya bisa dipekerjakan di satu rumah yang diisi maksimal
enam anggota keluarga. PMI juga hanya boleh melakukan pekerjaan sesuai tugasnya sehingga tak ada
beban kerja ganda (multi tasking).Para PMI juga mendapatkan jatah libur sehari dalam sepekan. Mereka
juga mendapatkan hak cuti tahunan. "Hal itu selama ini tidak ada," ujar Ida.Terkait perlindungannya, kata
Ida, MoU ini mengharuskan pemberi kerja membayar asuransi ketenagakerjaan dan asuransi kesehatan
Malaysia bagi PMI yang bekerja di rumahnya. Di lain sisi, para PMI juga akan memperoleh jaminan sosial
berupa BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Indonesia.Ida menambahkan, poin penting lainnya
yang diatur dalam MoU ini adalah penerapan skema one channel system. Dengan skema ini, mekanisme
perekrutan dan penempatan PMI sektor domestik hanya bisa dilakukan oleh Perusahaan Penempatan
Pekerja Migran Indonesia (P3MI) resmi dan agensi resmi pula di Malaysia.P3MI dan agensi Malaysia resmi
ini diharuskan pula terdaftar dalam sistem daring milik Pemerintah Indonesia dan Malaysia. Skema one
channel system ini, kata Ida, akan berlaku efektif dalam tahun ini.Ida tak bisa memastikan waktu persinya
karena pihak Malaysia masih mempersiapkan diri. "Kami sudah siap. Kita sedang menunggu Malaysia,"
ujarnya.Menurut Ida, skema one channel system ini bisa mencegah pengiriman TKI ilegal oleh para calo.
Karena itu, Kemenaker kini sedang berupaya menyosialisasikan isi MoU ini ke daerah-daerah yang banyak
warganya menjadi PMI.Sementara itu, menurut Direktur Bina Penempatan dan Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia, Rendra Setiawan, kini terdapat sekitar 800 ribu PMI di Malaysia. Sekitar 50% di
antaranya merupakan PRT.
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Summary BSU 2022 kapan cair? Jadwal pencairan BSU 2022 hingga kini masih banyak dinantikan
informasinya oleh penerima BLT Rp1 juta. Bagi pekerja yang ingin mengetahui apakah sudah
terdaftar sebagai penerima BSU 2022 atau BLT Rp1 juta, bisa swgera akses link
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk cek nama penerima, sesuai dengan peraturan tahun
sebelumnya. Sebagai informasi, menurut penuturan Menaker, pencairan BSU 2022 atau BLT
Rp1 juta masih belum bisa dipastikan kapan akan disalurkan.

BSU 2022 kapan cair? Segera akses bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, untuk cek nama penerima BLT Rp1
juta.Jadwal pencairan BSU 2022 hingga kini masih banyak dinantikan informasinya oleh penerima BLT
Rp1 juta.Bagi pekerja yang ingin mengetahui apakah sudah terdaftar sebagai penerima BSU 2022 atau
BLT Rp1 juta, bisa swgera akses link bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk cek nama penerima, sesuai
dengan peraturan tahun sebelumnya.Sebagai informasi, menurut penuturan Menaker, pencairan BSU
2022 atau BLT Rp1 juta masih belum bisa dipastikan kapan akan disalurkan.Hal iru karena pihak Kemnaker
masih merampungkan mekanisme pencairan BSU 2022, agar bisa dicairkan secara tepat, cepat, akurat,
dan akuntabel."Saat ini kami sedang mempersiapkan instrumen kebijakan pelaksanaan BSU tahun 2022,
dan kami ingin memastikan bahwa subsidi upah ini dapat dijalankan secara tepat, akurat, dan akuntabel.
tiga hal itu yang harus kami jaga. Maka dari itu kami membutuhkan waktu," kata Menaker Ida Fauziyah,
sebagaimana dikutip oleh Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara News pada 14 Juli 2022.Sebagaimana
dikutip oleh Pikiranrakyat-Depok.com dari website bsu.bpjsketenagakerjaan.go id, berikut ini penjelasan
cara cek nama penerima BSU 2022 atau BLT Rp1 juta.
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Summary - Indonesia menunggu itikad baik Malaysia untuk menghapus perekrutan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) sektor domestik lewat Sistem Maid Online (SMO). Penegasan ini
disampaikan Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI),
Judha Nugraha, pada press briefing mingguan Kemlu RI, Kamis (14/7/2022). Indonesia
menyambut baik pernyataan pers yang diterbitkan Kementerian Sumber Manusia Malaysia
pada tanggal 13 Juli, yang menyatakan akan segera membahas isu ini dengan Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri) Malaysia. Judha mengatakan, tentunya pemerintah Indonesia
mengharapkan adanya hasil positif dari pembahasan antara dua kementerian Malaysia
tersebut.

- Indonesia menunggu itikad baik Malaysia untuk menghapus perekrutan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
sektor domestik lewat Sistem Maid Online (SMO). Penegasan ini disampaikan Direktur Perlindungan WNI
Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI), Judha Nugraha, pada press briefing mingguan Kemlu RI,
Kamis (14/7/2022).Indonesia menyambut baik pernyataan pers yang diterbitkan Kementerian Sumber
Manusia Malaysia pada tanggal 13 Juli, yang menyatakan akan segera membahas isu ini dengan
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Malaysia.Judha mengatakan, tentunya pemerintah Indonesia
mengharapkan adanya hasil positif dari pembahasan antara dua kementerian Malaysia tersebut.
"Mekanisme SMO atau sistem maid online berada di bawah kewenangan Kementerian Dalam Negeri
Malaysia. Tentunya kami mengharapkan ada hasil positif dari pembahasan antara Kementerian sumber
manusia dan juga Kementerian Dalam Negeri Malaysia," ujarnya. SMO menjadi salah satu trigger yang
membuat pemerintah Indonesia memutuskan untuk menghentikan sementara pengiriman PMI ke
Malaysia. Judha mengatakan SMO adalah mekanisme rekrutmen yang diluar kesepakatan yang ada
dalam MoU yang disepakati kedua negara paling pada 1 April lalu.Dalam MoU yang ditandatangani oleh
Menteri Ketenagakerjaan Indonesia dan Menteri Sumber Manusia Malaysia, khususnya di pasal 3 dan
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juga di Appendix C MoU memuat kesepakatan kedua negara. Kesepakatan itu antara lain penempatan
PMI sektor domestik dari Indonesia ke Malaysia harus dilakukan melalui one channel system'/satu kanal.
Sistem ini menjadi satu-satunya mekanisme legal untuk merekrut dan menempatkan pekerja migran kita
di sektor domestik ke Malaysia. Perwakilan RI di Malaysia menemukan beberapa bukti bahwa Malaysia
masih menerapkan Sistem Maid Online (SMO). Hal ini tentu tidak sesuai dengan isi dari MoU. Judha
mengatakan, secara khusus SMO membuat posisi pekerja migran kita menjadi rentan tereksploitasi.
"Kesepakatan dalam MoU tersebut dibuat berdasarkan itikad baik dari kedua negara,". "Mekanisme
perekrutan ini (SMO) memby pass undang-undang 18 tahun 2017 mengenai perlindungan pekerja
migran, karena pekerjaan kita yang berangkat ke Malaysia akhirnya tidak melalui tahap-tahap persiapan
yang benar," ujarnya. Judha mengungkapkan, kebijakan pemberhentian sementara ini sudah
didiskusikan oleh kementerian/lembaga di pusat termasuk dengan Kemnaker selaku regulator.
Pemerintah Indonesia juga menunggu komitmen pemerintah Malaysia untuk menghentikan mekanisme
SMO untuk penempatan PMI sektor domestik ke Malaysia.
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Summary - Indonesia menunggu itikad baik Malaysia untuk menghapus perekrutan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) sektor domestik lewat Sistem Maid Online (SMO). Penegasan ini
disampaikan Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI),
Judha Nugraha, pada press briefing mingguan Kemlu RI, Kamis (14/7/2022). Indonesia
menyambut baik pernyataan pers yang diterbitkan Kementerian Sumber Manusia Malaysia
pada tanggal 13 Juli, yang menyatakan akan segera membahas isu ini dengan Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri) Malaysia. Judha mengatakan, tentunya pemerintah Indonesia
mengharapkan adanya hasil positif dari pembahasan antara dua kementerian Malaysia
tersebut.

- Indonesia menunggu itikad baik Malaysia untuk menghapus perekrutan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
sektor domestik lewat Sistem Maid Online (SMO). Penegasan ini disampaikan Direktur Perlindungan WNI
Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI), Judha Nugraha, pada press briefing mingguan Kemlu RI,
Kamis (14/7/2022).Indonesia menyambut baik pernyataan pers yang diterbitkan Kementerian Sumber
Manusia Malaysia pada tanggal 13 Juli, yang menyatakan akan segera membahas isu ini dengan
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Malaysia.Judha mengatakan, tentunya pemerintah Indonesia
mengharapkan adanya hasil positif dari pembahasan antara dua kementerian Malaysia tersebut.
"Mekanisme SMO atau sistem maid online berada di bawah kewenangan Kementerian Dalam Negeri
Malaysia. Tentunya kami mengharapkan ada hasil positif dari pembahasan antara Kementerian sumber
manusia dan juga Kementerian Dalam Negeri Malaysia," ujarnya. SMO menjadi salah satu trigger yang
membuat pemerintah Indonesia memutuskan untuk menghentikan sementara pengiriman PMI ke
Malaysia. Judha mengatakan SMO adalah mekanisme rekrutmen yang diluar kesepakatan yang ada
dalam MoU yang disepakati kedua negara paling pada 1 April lalu.Dalam MoU yang ditandatangani oleh
Menteri Ketenagakerjaan Indonesia dan Menteri Sumber Manusia Malaysia, khususnya di pasal 3 dan
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juga di Appendix C MoU memuat kesepakatan kedua negara. Kesepakatan itu antara lain penempatan
PMI sektor domestik dari Indonesia ke Malaysia harus dilakukan melalui one channel system'/satu kanal.
Sistem ini menjadi satu-satunya mekanisme legal untuk merekrut dan menempatkan pekerja migran kita
di sektor domestik ke Malaysia. Perwakilan RI di Malaysia menemukan beberapa bukti bahwa Malaysia
masih menerapkan Sistem Maid Online (SMO). Hal ini tentu tidak sesuai dengan isi dari MoU. Judha
mengatakan, secara khusus SMO membuat posisi pekerja migran kita menjadi rentan tereksploitasi.
"Kesepakatan dalam MoU tersebut dibuat berdasarkan itikad baik dari kedua negara,". "Mekanisme
perekrutan ini (SMO) memby pass undang-undang 18 tahun 2017 mengenai perlindungan pekerja
migran, karena pekerjaan kita yang berangkat ke Malaysia akhirnya tidak melalui tahap-tahap persiapan
yang benar," ujarnya. Judha mengungkapkan, kebijakan pemberhentian sementara ini sudah
didiskusikan oleh kementerian/lembaga di pusat termasuk dengan Kemnaker selaku regulator.
Pemerintah Indonesia juga menunggu komitmen pemerintah Malaysia untuk menghentikan mekanisme
SMO untuk penempatan PMI sektor domestik ke Malaysia.
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Summary Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah mendukung langkah moratorium
penyaluran pekerja migran Tanah Air ke Malaysia. "Sebenarnya Migrant Care itu sebenarnya
juga mendorong ketika majikan Adelina diputus bebas [oleh pengadilan Malaysia]. Anis
mengatakan lembaganya sudah mendukung langkah pemberhentian penyaluran PMI ke
Malaysia saat kasus kematian Adelina (26), PMI asal Nusa Tenggara Timur di Malaysia pada
2018. Anis bahkan mendukung penghentian penyaluran PMI ke Malaysia sebagai salah satu
sikap Indonesia.

Indonesia melakukan pemberhentian sementara atau moratorium penyaluran Pekerja Migran Indonesia
(PMI) baru ke Maalysia setelah adanya masalah terkait sistem perekrutan pekerja domestik.Ketua Pusat
Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah mendukung langkah moratorium penyaluran pekerja migran
Tanah Air ke Malaysia. Anis mengatakan lembaganya sudah mendukung langkah pemberhentian
penyaluran PMI ke Malaysia saat kasus kematian Adelina (26), PMI asal Nusa Tenggara Timur di Malaysia
pada 2018."Sebenarnya Migrant Care itu sebenarnya juga mendorong ketika majikan Adelina diputus
bebas [oleh pengadilan Malaysia]. Kami mendorong salah satunya adalah menunda implementasi MoU,"
terangnya, Kamis (14/7/2022).Anis bahkan mendukung penghentian penyaluran PMI ke Malaysia sebagai
salah satu sikap Indonesia. Untuk itu, dia mendukung moratorium penyaluran PMI ke Malaysia yang
belum lama ini dilakukan.Namun, Anis mengingatkan bahwa pemerintah harus memastikan kebijakan
moratorium berjalan. Dia mengkhawatirkan pihak Malaysia masih merekrut PMI tanpa adanya
pemberitahuan ke Indonesia, seperti tertuang pada MoU yang ditandatangani April 2022.Selain itu,
pemerintah dinilai perlu menyediakan alternatif bagi PMI yang ingin bekerja di Malaysia dan terdampak
oleh kebijakan moratorium."Dulu kita pernah moratorium, tetapi kemudian Malaysia main curang
dengan mereka menampung teman-teman pekerja migran Indonesia yang datang ke sana tanpa
dokumen, lalu diterbitkan visa, tanpa ada MoU dengan kita," jelasnya.Di sisi lain, Kementerian
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Ketenagakerjaan meminta Pemerintah Malaysia untuk menjalankan komitmen yang telah tertuang
dalam nota kesepahaman yang telah disepakati tersebut.Direktur Bina Penempatan dan Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia Kemenaker Rendra Setiawan menyampaikan Kedutaan Besar Indonesia di
Malaysia menemukan adanya sistem selain One Channel System (OCS), yakni System Maid Online (SMO)
yang digunakan untuk merekrut pekerja domestik."Kami kan minta One Channel System [OCS] jadi kanal
satu-satunya, kami minta komitmen itu saja," ujarnya, Kamis (14/7/2022).Pada Juni 2022, Badan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat bahwa Malaysia menduduki peringkat keempat
dengan PMI terbanyak yakni 812 orang, atau 5,2 persen dari 15.641 PMI. Secara akumulatif Januari-Juni
2022, PMI di Malaysia juga terbanyak keempat dengan total 1.200 orang.Kendati demikian, jumlah PMI
di Malaysia selama Januari-Juni 2022 masih lebih sedikit dari Hong Kong (24.753 orang), Taiwan (17.890
orang), dan Korea Selatan (3.030 orang).Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
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Summary Indonesia menunggu itikad baik Malaysia untuk menghapus perekrutan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) sektor domestik lewat Sistem Maid Online (SMO). Penegasan ini
disampaikan Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI),
Judha Nugraha, pada press briefing mingguan Kemlu RI, Kamis (14/7/2022). Indonesia
menyambut baik pernyataan pers yang diterbitkan Kementerian Sumber Manusia Malaysia
pada tanggal 13 Juli, yang menyatakan akan segera membahas isu ini dengan Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri) Malaysia. Judha mengatakan, tentunya pemerintah Indonesia
mengharapkan adanya hasil positif dari pembahasan antara dua kementerian Malaysia
tersebut.

Indonesia menunggu itikad baik Malaysia untuk menghapus perekrutan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
sektor domestik lewat Sistem Maid Online (SMO).Penegasan ini disampaikan Direktur Perlindungan WNI
Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI), Judha Nugraha, pada press briefing mingguan Kemlu RI,
Kamis (14/7/2022).Indonesia menyambut baik pernyataan pers yang diterbitkan Kementerian Sumber
Manusia Malaysia pada tanggal 13 Juli, yang menyatakan akan segera membahas isu ini dengan
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Malaysia.Judha mengatakan, tentunya pemerintah Indonesia
mengharapkan adanya hasil positif dari pembahasan antara dua kementerian Malaysia
tersebut."Mekanisme SMO atau sistem maid online berada di bawah kewenangan Kementerian Dalam
Negeri Malaysia. Tentunya kami mengharapkan ada hasil positif dari pembahasan antara Kementerian
sumber manusia dan juga Kementerian Dalam Negeri Malaysia," ujarnya.SMO menjadi salah satu trigger
yang membuat pemerintah Indonesia memutuskan untuk menghentikan sementara pengiriman PMI ke
Malaysia.Judha mengatakan SMO adalah mekanisme rekrutmen yang diluar kesepakatan yang ada dalam
MoU yang disepakati kedua negara paling pada 1 April lalu.Dalam MoU yang ditandatangani oleh Menteri
Ketenagakerjaan Indonesia dan Menteri Sumber Manusia Malaysia, khususnya di pasal 3 dan juga di
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Appendix C MoU memuat kesepakatan kedua negara.Kesepakatan itu antara lain penempatan PMI
sektor domestik dari Indonesia ke Malaysia harus dilakukan melalui one channel system'/satu
kanal.Sistem ini menjadi satu-satunya mekanisme legal untuk merekrut dan menempatkan pekerja
migran kita di sektor domestik ke Malaysia.Perwakilan RI di Malaysia menemukan beberapa bukti bahwa
Malaysia masih menerapkan Sistem Maid Online (SMO).Hal ini tentu tidak sesuai dengan isi dari
MoU.Judha mengatakan, secara khusus SMO membuat posisi pekerja migran kita menjadi rentan
tereksploitasi."Kesepakatan dalam MoU tersebut dibuat berdasarkan itikad baik dari kedua
negara,"."Mekanisme perekrutan ini (SMO) memby pass undang-undang 18 tahun 2017 mengenai
perlindungan pekerja migran, karena pekerjaan kita yang berangkat ke Malaysia akhirnya tidak melalui
tahap-tahap persiapan yang benar," ujarnya.Judha mengungkapkan, kebijakan pemberhentian
sementara ini sudah didiskusikan oleh kementerian/lembaga di pusat termasuk dengan Kemnaker selaku
regulator.Pemerintah Indonesia juga menunggu komitmen pemerintah Malaysia untuk menghentikan
mekanisme SMO untuk penempatan PMI sektor domestik ke Malaysia.
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Negative

Summary Indonesia menunggu penjelasan dari pihak Malaysia soal indikasi pelanggaran MoU tenaga
kerja untuk pekerja migran Indonesia (PMI) baru-baru ini. Untuk sementara, Pemerintah
Indonesia pada Rabu, 13 Juli 2022, sudah memutuskan untuk berhenti mengirim PMI ke
Malaysia. "(Pemerintah pusat) menghentikan sementara waktu penempatan PMI ke
Malaysia hingga dapat klarifikasi dari pemerintah Malaysia, termasuk komitmen untuk
menghentikan mekanisme sistem maid online untuk penempatan PMI sektor domestik ke
Malaysia," kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha
Nugraha dalam jumpa pers, Kamis, 11 Juli 2022. Sebelumnya, Duta Besar Indonesia untuk
Malaysia Hermono mencatat adanya aktivitas di media sosial yang mengiklankan pekerja
domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas.

Indonesia menunggu penjelasan dari pihak Malaysia soal indikasi pelanggaran MoU tenaga kerja untuk
pekerja migran Indonesia (PMI) baru-baru ini. Untuk sementara, Pemerintah Indonesia pada Rabu, 13 Juli
2022, sudah memutuskan untuk berhenti mengirim PMI ke Malaysia."(Pemerintah pusat) menghentikan
sementara waktu penempatan PMI ke Malaysia hingga dapat klarifikasi dari pemerintah Malaysia,
termasuk komitmen untuk menghentikan mekanisme sistem maid online untuk penempatan PMI sektor
domestik ke Malaysia," kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha
Nugraha dalam jumpa pers, Kamis, 11 Juli 2022.Sebelumnya, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia
Hermono mencatat adanya aktivitas di media sosial yang mengiklankan pekerja domestik asal Indonesia
oleh agen perekrutan lepas. Mekanisme itu, yang dikenal dengan Maid Online System, tidak berada di
dalam kesepakatan MoU penempatan dan perlindungan PMI di Malaysia.Menteri Ketenagakerjaan RI Ida
Fauziyah menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M
Saravanan pada 1 April 2022.Dalam kesepakatan itu, perwakilan Indonesia di Malaysia berwenang
menetapkan besaran upah minimum PMI, yaitu 1.500 ringgit Malaysia atau sekitar Rp5,1 juta, dengan
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pendapatan minimum calon pemberi kerja sebesar RM7. 000 atau sekitar Rp23 juta.Di antara poin-poin
lain yang digariskan dalam nota kesepahaman tersebut adalah hak cuti tahunan, hak untuk
berkomunikasi, dan larangan menahan paspor pembantu.Judha mengatakan, sistem maid online
membuat posisi PMI menjadi rentan tereksploitasi karena mekanisme perekrutannya melanggar
Undang-undang No 18 tahun 2017 mengenai perlindungan pekerja migran. "Migran kita yang berangkat
ke Malaysia akhirnya tidak melalui tahap-tahap persiapan yang benar," katanya.KBRI Kuala Lumpur sudah
menyampaikan permintaan penjelasan dari Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia.Pihak
Malaysia, melalui pernyataan pers Rabu, menyatakan, mereka akan segera membahas isu ini dengan
kementerian dalam negeri Malaysia.MoU ditandatangai Menteri Ketenagakerjaan Malaysia dan
Indonesia. Sedangkan sistem maid online di bawah kementerian dalam negeri Malaysia.
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Summary Kemlu RI menyebut, pihak Malaysia tidak mematuhi kesepakatan dalam nota kesepahaman
(MoU) terkait penempatan pekerja migran sektor domestik dari Indonesia ke Malaysia yang
ditandatangani pada 1 April lalu. Pemerintah Indonesia menghentikan pengiriman tenaga
kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia. "Perwakilan kita di Malaysia menemukan beberapa bukti
bahwa Malaysia masih menerapkan system maid online (SMO)," ucap Direktur Perlindungan
WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha,
dalam pembaruan pers virtual di Jakarta, Kamis, 14 Juli 2022. Kemlu RI menyebut, sistem
mekanisme perekrutan ini di luar kesepakatan yang da dalam MoU tersebut.

Pemerintah Indonesia menghentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia. Hal ini
disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri RI. Kemlu RI menyebut, pihak Malaysia tidak mematuhi
kesepakatan dalam nota kesepahaman (MoU) terkait penempatan pekerja migran sektor domestik dari
Indonesia ke Malaysia yang ditandatangani pada 1 April lalu."Perwakilan kita di Malaysia menemukan
beberapa bukti bahwa Malaysia masih menerapkan system maid online (SMO)," ucap Direktur
Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha,
dalam pembaruan pers virtual di Jakarta, Kamis, 14 Juli 2022.Kemlu RI menyebut, sistem mekanisme
perekrutan ini di luar kesepakatan yang da dalam MoU tersebut. Hal ini, kata Judha, tidak sesuai dengan
isi yang ditandatangani bersama. "Secara khusus, SMO ini membuat posisi pekerja migran kita menjadi
rentan tereksploitasi, karena mekanisme perekrutan ini 'mem-by pass' UU no.18 tahun 2017, mengenai
perlindungan pekerja migran," tegas Judha. Ia menambahkan, pekerja migran Indonesia yang berangkat
dengan sistem ini, akhirnya tidak melalui tahap-tahap yang legal. Menyikapi hal tersebut, diadakan rapat
dengan kementerian dan lembaga di pemerintah pusat. "Diputuskan untuk menghentikan sementara
waktu penempatan WNI ke Malaysia termasuk komitmen untuk menghentikan mekanisme SMO
penempatan pekerja migran Indonesia sektor domestik ke Malaysia," ungkap Judha. Keputusan ini
disampaikan secara resmi oleh KBRI Kuala Lumpur kepada Kementerian Sumber Manusia Malaysia. Judha
mengatakan, kementerian tersebut yang menandatangani MoU pada April lalu, bersama dengan
Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia. Dari hasil monitor KBRI Kuala Lumpur, Kementerian Sumber
Manusia Malaysia telah menerbitkan surat yang menyampaikan segera membahas isu ini dengan
Kementerian Dalam Negeri Indonesia. Mekanisme SMO ini berada di bawah kewenangan Kementerian
Dalam Negeri Malaysia. "Kami mengharapkan hasil positif dalam pembahasan tersebut," pungkas
Judha.Perusahaan Malaysia telah mengajukan sekitar 20.000 aplikasi untuk pekerja, sekitar setengahnya
untuk pekerjaan di sektor perkebunan dan manufaktur, menurut Hermono. Malaysia bergantung pada
jutaan pekerja asing, yang sebagian besar berasal dari Indonesia, Bangladesh, dan Nepal, untuk mengisi
pekerjaan pabrik dan perkebunan yang dijauhi oleh penduduk setempat. Tetapi meskipun mencabut
pembekuan pandemi pada perekrutan pada bulan Februari, Malaysia belum melihat kembalinya pekerja
secara signifikan di tengah lambatnya persetujuan pemerintah dan pembicaraan yang berlarut-larut
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dengan negara-negara sumber mengenai perlindungan karyawan. Ada kekhawatiran yang berkembang
dalam beberapa tahun terakhir atas perlakuan terhadap pekerja migran, dengan tujuh perusahaan
Malaysia dilarang oleh Amerika Serikat dalam dua tahun terakhir atas apa yang digambarkan sebagai
"kerja paksa".Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengungkapkan perlindungan dan keadilan bagi
pekerja migran Indonesia harus diperjuangkan dengan mengedepankan semangat persatuan dan dialog
dalam rangka mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan. "Perlindungan warga negara mestinya mendapatkan
tempat utama dalam setiap dinamika bernegara, termasuk terhadap para pekerja migran Indonesia,"
kata Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Perjuangan Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (6/7/2022). Apalagi, ujar Lestari, mekanisme
perlindungan pekerja migran Indonesia sudah tercantum dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. "Hal itu sekaligus menegaskan bahwa perlindungan terhadap
pekerja migran Indonesia merupakan tanggung jawab negara," tegas Rerie, sapaan akrab Lestari. Namun,
ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, di saat menghadapi ragam permasalahan kasus yang
melibatkan pekerja migran, seringkali terkesan negara tidak hadir melindungi para pekerja.Secara
individu maupun kelompok pekerja, tambah Rerie, pekerja migran sering terabaikan dalam setiap upaya
menuntut kejelasan perlindungan atau jaminan yang telah diatur dalam skema perlindungan baik dalam
undang-undang maupun peraturan turunannya. Rerie juga mengingatkan, pentingnya kehadiran
Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) di dalam negeri, yang saat ini proses
legislasinya mandek di DPR. "Perlindungan warga negara, mestinya mendapatkan tempat utama dalam
setiap dinamika bernegara," tegas Rerie.Enam 00:58VIDEO VERTIKAL: PM Sri Lanka Perintahkan Militer
Tertibkan Warga Sipil dengan Cara Apa punEnam 00:00VIDEO: Mirip Warkop DKI, Bajaj Ini Bawa 27
Penumpang Sekaligus!Enam 00:00VIDEO: PM Sri Lanka Perintahkan Militer Tertibkan Warga Sipil dengan
Cara Apapun
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Summary Lakukan cek bantuan bpjs ketenagakerjaan dengan ktp elektronik secara online. "Anda lolos
verifikasi dan validasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah
(BSU), untuk verifikasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker. BSU disalurkan kepada
pekerja dan buruh yang terdaftar oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian
Ketenagakerjaan. Pertama simpan nomor WA BPJS Ketenagakerjaan 081380070175 di
ponsel.

Lakukan cek bantuan bpjs ketenagakerjaan dengan ktp elektronik secara online.Bantuan diberikan senilai
Rp 1 juta kepada pekerja swasta.Login sso.bpjsketenagakerjaan.go.id lalu buat akun bila belum memiliki
akun.Masukkan email dan password. Klik saya bukan robot, lalu login.Setelah melakukan login pilih menu
bantuan subsidi upah.Informasi calon penerima BSU 2022 segera diketahui.Kamu hanya perlu
menyiapkan identitas diri seperti KTP.Kemudian mengakses bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Masukkan
NIK KTP, nama lengkap dan tanggal lahir.Pastikan data yang diisi sesuai dengan data yang dilaporkan
kepada BPJAMSOSTEK. Klik im not a robot lalu lanjutkan.Status akan tampil dilayar saat melakukan
pengecekkan."Anda lolos verifikasi dan validasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan
Subsidi Upah (BSU), untuk verifikasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker. Proses verifikasi dan
validasi dilakukan sesuai dengan Permenaker Nomor 16 tahun 2021."Notifikasi status tidak sebagai
penerima juga akan diketahui."Mohon maaf, data tidak ditemukan. Informasi lebih lanjut dapat
mengunjungi Agen 175 / BPJSTKU".Tunggu AturanBSU 2022 masih dinanti para pekerja di tanah
air.Belum rampungnya aturan menjadi penyebab BSU BPJS 2022 tak kunjung cair.Namun pekerja bisa
melakukan pengecekkan status penerima BSU BPJS 2022 secara online.Para pekerja dapat mengecek
terlebih dahulu status perkembangan bantuan melalui laman Kemnaker.Jika tercantum, pekerja akan
menerima notifikasi status penerimaan bantuan subsidi upah.Kemudian penerima BSU tinggal datang ke
Bank Himbara terdekat untuk mengaktifkan rekening.Setelah itu penerima bantuan baru bisa mencairkan
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dana atau mengambil dana bantuan secara tunai.Cek KemnakerCara mengecek di Kemnaker dengan
mengunjungi website kemnaker.go.id.Pekerja selanjutnya melakukan pendaftaran akun. Apabila belum
memiliki akun, maka harus melakukan pendaftaran.Lengkapi pendaftaran akun dan aktivasi akun dengan
menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone.Jika sudah, login ke dalam akun yang
dibuat.Lengkapi profil biodata diri berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan dan tipe
lokasi.Setelah itu, Anda akan mendapatkan notifikasi terdaftar sebagai calon penerima BSU maupun tidak
terdaftar.BSU disalurkan kepada pekerja dan buruh yang terdaftar oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan dan
Kementerian Ketenagakerjaan.Bantuan sebesar Rp 500 ribu untuk dua bulan, namun pencairannya akan
diberikan secara sekaligus, yakni Rp 1 juta secara transfer.Selain melalui website Kemnaker, pekerja juga
bisa melakukan pengecekkan dengan mengakses laman sso.bpjsketenagakerjaan.go.id,
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau melakukan chat WA.Chat WAPertama simpan nomor WA BPJS
Ketenagakerjaan 081380070175 di ponsel.Kemudian lakukan chat WA pada nomor tersebut.Lalu pilih
topik Informasi Calon Penerima BSU 2022.Akan muncul pertanyaan apakah sahabat termasuk calon
penerima dalam persyaratan regulasi tersebut dan akan melakukan pengecekan?Segera saja ketik Ya lalu
kirim.BPJS Ketenagakerjaan akan mengirim balasan pesan dengan seperti berikut ini:Pengecekan Data
Calon Penerima BSU 2022Untuk Pengecekan Data Calon Penerima BSU 2022, mohon mengisi data profil
Andaterlebih dahulu dengan format sebagai berikut :Contoh pengisian data :Nomor Peserta (KPJ) :
18xxxxxx66(Salin, Isi dan Kirim)NO.PESERTA (KPJ) :Ikuti petunjuk dengan menyalin dan mengisi data.
Setelah itu kirim.Informasi calon penerima BSU 2022 segera diketahui.Tahapan Penyaluran BSU1. BP
Jamsostek melakukan verifikasi sesuai dengan kriteria Permenaker RI No. 16 Tahun 2021;2. Selanjutnya,
BP Jamsostek melakukan validasi data administrasi dan pembayaran BSU;3. Setelah selesai
memverifikasi, pembayaranBSU akan disalurkan ke rekening pekerja melalui Bank Himbara, seperti Bank
BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BTN.4. Sementara, untuk pekerja di Provinsi Aceh akan diproses
melalui BSI (Bank Syariah Indonesia).SyaratPemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8,8
triliun untuk program BSU 2022 dengan cakupan penerima berjumlah 8,8 juta pekerja atau
buruh.Program subsidi upah ini hanya diperuntukkan bagi pekerja atau buruh dengan gaji di bawah 3,5
juta per bulan.Nantinya, lewat bantuan ini pekerja atau buruh akan menerima dana sebesar Rp 500. 000
per bulan untuk dua bulan.Namun rencananya pembayaran BSU akan dilakukan sekaligus sebesar Rp 1
juta.Mulanya direncanakan BSU cair pada April 2022, namun sampai saat ini belum terealisasi karena
Kemnaker masih melakukan finalisasi regulasi dan data calon penerima.Adapun pemerintah sudah dua
kali memberikan BSU untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta pada 2020 dan Rp 3,5 juta pada
2021.Bantuan diberikan untuk memulihkan ekonomi yang terkena dampak pandemi Covid-19.
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Summary Dalam keputusan tersebut, PTUN membatalkan kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 sebesar Rp
4.641.854. Pengamat Kebijakan Publik Sugiyanto mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies
Rasyid Baswedan untuk segera merespon putusan PTUN tersebut. Sebagaimana diketahui
Gubernur Anies Baswedan dinilai melanggar aturan dalam keputusan menaikkan UMP DKI
Jakarta Tahun 2022 sebesar 5,1% atau naik menjadi Rp. Apalagi menurut SGY panggilan
akrabnya, proses penetapan UMP DKI Jakarta ini telah berlangsung selama tujuh bulan atau
sisa lima bulan sebelum pemberlakukan UMP tahun 2022 berakhir. Kekalahan ini tentu
menjadi pelajaran penting agar lebih cermat dalam membuat keputusan menaikan UMP DKI
Jakarta," kata SGY dalam keterangannya, Kamis (14/7).

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta tahun 2022.Dalam keputusan tersebut, PTUN
membatalkan kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 sebesar Rp 4.641.854.Pengamat Kebijakan Publik
Sugiyanto mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan untuk segera merespon putusan PTUN
tersebut. Hal itu penting dilakukan untuk menghindari terjadinya kekacauan antara pengusaha dan
buruh.Apalagi menurut SGY panggilan akrabnya, proses penetapan UMP DKI Jakarta ini telah berlangsung
selama tujuh bulan atau sisa lima bulan sebelum pemberlakukan UMP tahun 2022 berakhir."Tak ada
pilihan lagi kecuali Gubernur Anies menerima atau mengajukan banding ke Mahkamah Agung (MA) atas
putusan PTUN Jakarta. Kekalahan ini tentu menjadi pelajaran penting agar lebih cermat dalam membuat
keputusan menaikan UMP DKI Jakarta," kata SGY dalam keterangannya, Kamis (14/7).SGY menyarankan,
sebelum menyikapi putusan PTUN, Anies sebaiknya melakukan sosialisasi putusan PTUN kepada buruh
dan penting pula adanya duduk bersama antara pihak pengusaha dengan buruh. Sebab, komunikasi
antara pemerintah, pengusaha, dan buruh, dinilai bakal menghasilkan peraturan yang adil."Kondisi ini
bagaikan benang kusut, namun tetap harus diurai. Sebaiknya sebelum bersikap, Gubernur Anies
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Baswedan dapat bertemu terlebih dahulu dengan pengusaha dan buruh.. Tujuannya untuk duduk
bersama kembali yakni membahas UMP DKI Jakarta agar polemik ini tidak berkepanjangan," terang
dia.Meski demikian, Wakil Ketua DPW Partai Perindo DKI itu menilai, apapun kebijakan yang diambil
terkait putusan PTUN tersebut, akan menjadi dilema bagi Anies. Jika UMP tidak jadi dinaikan, lanjut dia,
akan mengecewakan buruh."PTUN ini bak buah simalakama. Bila menerima kekalahan, maka harus
mengembalikan upah menajadi Rp. 4.573.845. Tentunya keputusan ini akan mengecewak buruh. Tetapi
bila terus banding tetapi tetap kalah, maka beresiko, yakni dapat memalukan bagi Gubernur Anies," ujar
dia.Sebagaimana diketahui Gubernur Anies Baswedan dinilai melanggar aturan dalam keputusan
menaikkan UMP DKI Jakarta Tahun 2022 sebesar 5,1% atau naik menjadi Rp. 4.641.854.Nenurut
Gubernur Anies, pihaknya mengambil keputusan tersebut berdasarkan asas keadilan yang merupakan
salah satu asas penting dalam hukum. Sedangkan bila mengunakan rumusan dari Kementerian Tenaga
Kerja maka kenaikan UMP DKI Jakarya hanya 0,8%. Dasar aturannya merujuk pada formula penentuan
UMP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Tetapi
dengan angka kenaikan hanya 0,8% itu, Gubernur Anies Baswedan merasa keadilan jelas terganggu.
Sehingga akhirnya mantan menteri pendidikan ini menetapkan angka 5,1%.Atas hal tersebut kemudian,
sejumlah pengusaha mengugat kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2022 ini. Hasilnya, PTUN membatalkan
kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 dari Rp 4.641.854, dikembalikan menjadi Rp 4.574.845 sesuai
rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta.SGY menambahkan, dalam menyikapi putusan PTUN
tersebut, perlu ada kebijakan yang membuat pengusaha tidak merasa dirugikan namun mampu
emuaskan buruh dan pemerintah sebagai regulator mampu menegakan aturan dengan
maksimal."Intinya, atas masalah UMP DKI Jakarta tahun 2022 ini, maka tetap kemaslahatan masyarakat
Jakarta harus lebih diutamakan diatas kepentingan pribadi dan golongan," tutup dia.
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Neutral

Summary Kementerian Ketenagakerjaan saat ini tengah mengkaji terkait penghentian sementara
Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. "Saya jelaskan terkait dengan berita yang
disampaikan oleh pak Dubes Indonesia untuk Malaysia Hermono untuk penutupan
pemberhentian pengiriman pekerja migran Indonesia seluruh bidang, itu memang kami saat
ini sedang melakukan tentunya telaah," kata Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan Anwar Sanusi, kepada Liputan6.com, Kamis (14/7/2022).

Kementerian Ketenagakerjaan saat ini tengah mengkaji terkait penghentian sementara Pekerja Migran
Indonesia (PMI) ke Malaysia."Saya jelaskan terkait dengan berita yang disampaikan oleh pak Dubes
Indonesia untuk Malaysia Hermono untuk penutupan pemberhentian pengiriman pekerja migran
Indonesia seluruh bidang, itu memang kami saat ini sedang melakukan tentunya telaah," kata Sekretaris
Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi, kepada Liputan6.com, Kamis (14/7/2022).Sekjen
Anwar menegaskan, memang kebijakan untuk menyetop berasal dari Kementerian Ketenagakerjaan
(kemnaker). Oleh karena itu, pihaknya memerintahkan kepada atase Ketenagakerjaan yang ada di
Malaysia untuk melakukan pengumpulan data-data terutama yang menyangkut masalah sistem maid
online."Jadi, sistem online ini kan memang sistem yang sudah lama yang diterapkan oleh imigrasi
Malaysia, terutama untuk mendapatkan pekerja asing dari Konversi visa," ujarnya.Awalnya visa PMI itu
merupakan visa kunjungan ke Malaysia yang kemudian PMI tersebut melamar kerja secara online,
sehingga visa mereka menjadi visa pekerja. Jika hal ini terus dilanjutkan, maka akan merugikan
PMI."Kalau ini tetap berlaku, ini jelas akan sangat merugikan terutama pada pekerja-pekerja migran kita
yang nanti akan ada di sana," jelasnya.Sebab, dengan sistem seperti itu Kementerian Ketenagakerjaan RI
tidak memiliki data dan informasi yang cukup terutama menyangkut masalah identitas PMI yang bekerja
di Malaysia.Sehingga inilah yang menjadi bahan krusial pada saat dulu RI menandatangani memorandum
of understanding terkait dengan pengiriman tenaga pekerja migran ke Malaysia."Yang itu sudah
ditandatangani oleh 2 Menteri, yaitu Menteri sumber daya manusia dan menteri Ketenagakerjaan
dihadapan pimpinan negara masing-masing bapak presiden dan juga Perdana Menteri," ujarnya.Sekjen
Anwar menegaskan, sistem maid online itu seharusnya sudah tidak ada karena kedua negara sudah
sepakat menggunakan single online system untuk perekrutan PMI ke Malaysia."Artinya sistem
penempatan yang satu terintegrasi antara sistem yang ada di Kementerian ketenagakerjaan dengan
sistem yang ada di Malaysia. Kemarin Pak dubes sudah menyatakan itu dan kami nanti akan melakukan
telaah, setelah telaah itu bisa kita kita sampaikan ya ini kita akan mengambil keputusan,"
tegasnya.Kementerian Ketenagakerjaan RI akan mempertanyakan secara tegas kepada kementerian
sumber manusia dan juga Kementerian Dalam Negeri yang menangani bidang imigrasi terkait hal
tersebut."Nah, itu yang yang yang menjadi konsen dari kami mudah-mudahan dalam waktu yang tidak
terlalu lama kita akan segera mengambil keputusan yang tegas terutama kan kita mereview MoU ini
adalah yang sudah kemarin kita tanda tangan bersama" pungkasnya.
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Negative

Summary Kepastian pencairan Subsidi Gaji Rp 1 juta dinantikan oleh penerima sejak sebelum lebaran
Idul Fitri 2022 lalu. Adapun cara cek penerima BSU atau subsidi gaji Rp 1 juta bisa dilakukan
melalui laman resmi Kemnaker atau atau laman BPJS Ketenagakerjaan. Janji pemerintah
bakal mencairkan kembali Bantuan Subsidi Upah atau BSU hingga saat ini belum terealisasi.
Hal ini dikarenakan pemerintah sempat menjanjikan BSU akan cair sebelum lebaran.

Janji pemerintah bakal mencairkan kembali Bantuan Subsidi Upah atau BSU hingga saat ini belum
terealisasi.Kepastian pencairan Subsidi Gaji Rp 1 juta dinantikan oleh penerima sejak sebelum lebaran
Idul Fitri 2022 lalu.Hal ini dikarenakan pemerintah sempat menjanjikan BSU akan cair sebelum
lebaran.Namun sampai bulan Juli 2022 ini, kabar pencairan BSU tak ada kejelasan dari pemerintah kapan
akan dicairkan.Melalui akun Instagram @kemnaker, terakhir Kementerian Ketenagakerjaan hanya
beralasan tengah menyiapkan antara lain merampungkan regulasi teknis pelaksanaan BSU 2022,
mengajukan dan merevisi anggaran bersama Kementerian Keuangan."Tidak kalah penting adalah
mereviu data calon penerima BSU 2022 dengan BPJS Ketenagakerjaan dan berkoordinasi dengan pihak
Himbara selaku bank penyalurKemnaker ingin memastikan bahwa BSU 2022 dapat dijalankan dengan
cepat, tepat, akurat, dan akuntabel, serta dengan tata kelola yang baik.Jika seluruh tahapan sudah siap,
maka BSU 2022 akan segera disalurkan kepada pekerja." tulis akun Instagram @kemnaker.Begitulah
bunyi pernyataan dari Kemnaker soal pencairan BSU Rp 1 juta.Terkait program BSU tahun 2022 ini,
pemerintah menggelontorkan anggaran senilai Rp 8,8 triliun.Nantinya, dana tersebut akan disalurkan
kepada 8,8 juta pekerja yang memenuhi persyaratan.Cara cek penerima BSUAdapun cara cek penerima
BSU atau subsidi gaji Rp 1 juta bisa dilakukan melalui laman resmi Kemnaker atau atau laman BPJS
Ketenagakerjaan.Hanya saja, laman BPJS Ketenagakerjaan saat ini masih belum dapat diakses karena
sedang dalam peningkatan kapasitas sehubungan dengan rencana penyaluran BSU 2022.1. Cek penerima
BSU di laman Kemnaker- Kunjungi laman Kemnaker.go.id- Daftar akun di laman ini, jika belum memiliki
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akun- Jika sudah memiliki akun, lakukan login ke akun yang Anda miliki- Lengkapi profil biodata diri Anda
berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan, dan tipe lokasi- Cek pemberitahuan untuk
mendapatkan notifikasi sebagai penerima BSU 2022 atau bukan</2. Cek penerima BSU di laman BPJS
Ketenagakerjaan- Masuk ke laman https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/- Di bagian "Cek apakah kamu
termasuk penerima BSU?" isikan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama sesuai KTP, dan tanggal lahirCek bagian verifikasi Ketuk "Lanjutkan"- Layar akan menampilkan informasi apakah Anda terdaftar
sebagai calon penerima atau bukan.- Jika Anda termasuk penerima BSU 2022, dana akan ditransfer
malalui rekening Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau Bank Syariah Indonesia (khusus wilayah
Aceh).- Apabila Anda belum memiliki rekening Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau Bank Syariah
Indonesia (khusus wilayah Aceh), maka akan dibuatkan rekening kolektif oleh Kemnaker yang bekerja
sama dengan pihak bank dan perusahaan tempat Anda bekerja.
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Negative

Summary Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi, menilai penyetopan
sementara pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia merupakan langkah yang
tepat. Sekjen Anwar menjelaskan, alasan pemberhentian ini lantaran sistem rekrutmen PMI
di Malaysia dinilai merugikan PMI. "Jadi, sistem online ini kan memang sistem yang sudah
lama yang diterapkan oleh imigrasi Malaysia, terutama untuk mendapatkan pekerja asing
dari Konversi visa," kata Anwar kepada Liputan6.com, Kamis (14/7/2022). Awalnya visa PMI
itu merupakan visa kunjungan ke Malaysia yang kemudian PMI tersebut melamar kerja
secara online, sehingga visa mereka menjadi visa pekerja.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi, menilai penyetopan sementara
pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia merupakan langkah yang tepat.Sekjen Anwar
menjelaskan, alasan pemberhentian ini lantaran sistem rekrutmen PMI di Malaysia dinilai merugikan
PMI."Jadi, sistem online ini kan memang sistem yang sudah lama yang diterapkan oleh imigrasi Malaysia,
terutama untuk mendapatkan pekerja asing dari Konversi visa," kata Anwar kepada Liputan6.com, Kamis
(14/7/2022).Awalnya visa PMI itu merupakan visa kunjungan ke Malaysia yang kemudian PMI tersebut
melamar kerja secara online, sehingga visa mereka menjadi visa pekerja. Jika hal ini terus dilanjutkan,
maka akan merugikan PMI."Kalau ini tetap berlaku, ini jelas akan sangat merugikan terutama pada
pekerja-pekerja migran kita yang nanti akan ada di sana," jelasnya.Sebab, dengan sistem seperti itu
Kementerian Ketagakerjaan RI tidak memiliki data dan informasi yang cukup terutama menyangkut
masalah identitas PMI yang bekerja di Malaysia.Sehingga inilah yang menjadi fokus Pemerintah Indonesia
saat menandatangani memorandum of understanding terkait dengan pengiriman tenaga pekerja migran
ke Malaysia."Yang itu sudah ditandatangani oleh 2 Menteri, yaitu Menteri sumberdaya manusia dan
menteri Ketenagakerjaan dihadapan pimpinan negara masing-masing bapak presiden dan juga Perdana
Menteri," ujarnya.Sekjen Anwar menegaskan, sistem maid online itu seharusnya sudah tidak ada karena
kedua negara sudah sepakat menggunakan single online system untuk perekrutan PMI ke
Malaysia."Artinya sistem penempatan yang satu terintegrasi antara sistem yang ada di Kementerian
ketenagakerjaan dengan sistem yang ada di Malaysia. Kemarin Pak dubes sudah menyatakan itu dan kami
nanti akan melakukan telaah, setelah telaah itu bisa kita kita sampaikan ya ini kita akan mengambil
keputusan," tegasnya.Oleh karena itu, pihaknya memerintahkan kepada atase Ketenagakerjaan yang ada
di Malaysia untuk melakukan pengumpulan data-data terutama yang menyangkut masalah sistem maid
online."Ini kami komunikasi terus kepada kepada teman-teman terutama yang ada di atnaker Malaysia
dan juga nanti kami tentunya akan Komunikasi dengan Kementerian sumber manusia yang itu
merupakan Mitra dari Kementerian Ketenagakerjaan," pungkasnya.Badan Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI) kembali memberangkatkan ratusan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Korea Selatan.
Pemberangkatan tersebut menggunakan skema Government to Government dan di lepas di Graha Insan
Cita, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.Kepala BP2MI, Benny Rhamdani mengatakan, BP2MI secara
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konsisten berusaha untuk menempatkan PMI untuk bekerja di luar negeri yang layak dan secara legal.
Kali ini, ratusan PMI akan dikirimkan ke Korea Selatan untuk bekerja meniti karir."Total yang
diberangkatkan saat ini sebanyak 375 dengan sekma Government to Government," ujar Benny saat
ditemui Liputan6.com, Selasa (28/6/2022).Benny menjelaskan, nantinya para PMI sebanyak 265 orang
bekerja di sektor manufaktur dan 110 PMI di sektor perikanan. Hingga pertengahan 2022 BP2MI
mencatat sebanyak 3.239 orang yang bekerja di Korea Selatan."Sebelumnya 58.000 orang sempat
tertunda keberangkatannya karena Covid-19 namun kini sudah diberangkatkan," jelas
Benny.Rencananya BP2MI akan meberangkatkan kembali PMI yang tertunda keberangkatan dan Agustus
mendatang, menjadi target penyelesaian pemberangkatan. PMI merupakan pahlawan negara karena
turut menyumbangkan salah satu devisa negara terbesar."Pemerintah sadar bahwa sumbangan devisa
dari PMI sangat besar, mencapai Rp 159,6 triliun," tegas Benny.Benny mengungkapkan, BP2MI mencatat
sebanyak 66 negara sudah membuka peluang kerja untuk PMI. Namun masih terdapat 84 negara di dunia
yang belum membuka peluang kerja untuk PMI."PMI yang berangkat bekerja, membawa surat credential
untuk diberikan kepada majikannya, PMI layak dan wajib berbangga, membusungkan dada," ungkap
Benny.Sementara, Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani mengatakan, BP2MI mampu
memberangkatkan PMI dengan skema Government to Government ke Korea Selatan. Hal itu patut
diberikan apresiasi atas kemampuan dan keberhasilan BP2MI."Untuk itu, Pemerintah memiliki prioritas
memberikan perlindungan optimal kepada PMI," ujar Christina.
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Neutral

Summary Puluhan karyawan perusahaan di Batam mengikuti bimbingan teknis Pelayanan
Keselamatan, Kesehatan Kerja (Bimtek K3) yang diselenggarakan Disnaker Provinsi Kepri
bekerjasama dengan Komisi II DPRD Provinsi Kepri, dan menggandeng Kemenaker RI, acara
tersebut digelar di Ballroom lantai II hotel Pacifik, Kamis (14/7/2022) siang. Turut hadir
dalam acara tersebut, Kadisnaker Provinsi yang diwakili oleh Kapala Bidang Pengawasan,
Said Muhammad Idris SE, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Wahyu wahyudin, Perwakilan
Kemenaker RI Agus Subekti, KUPT Wasnaker Batam, Aldi Admiral, dan praktisi dari berbagi
sumber. Sebelum dimulainya acara, Ketua Komisi II DPRD provinsi Kepri Wahyu Wahyudin
dalam kata sambutannya menyampaikan kepada para peserta agar tidak takut untuk
melaporkan adanya insiden kecelakaan kerja atau kekurangan penerapan K3 di Perusahaan.
"Pengawasan ini perlu diperketat, karena pengawasan ini juga bisa menghasilkan PAD
provinsi Kepri, untuk mengawasi TKA terkait IMTA nya," ucapnya.

Puluhan karyawan perusahaan di Batam mengikuti bimbingan teknis Pelayanan Keselamatan, Kesehatan
Kerja (Bimtek K3) yang diselenggarakan Disnaker Provinsi Kepri bekerjasama dengan Komisi II DPRD
Provinsi Kepri, dan menggandeng Kemenaker RI, acara tersebut digelar di Ballroom lantai II hotel Pacifik,
Kamis (14/7/2022) siang.Acara akan diselenggaran selama dua hari yakni 14 Juli - 15 Juli 2022. Tak hanya
mendapatkan fasilitas bimtek, panitia juga menyiapkan fasilitas kamar hotel untuk menginap bagi
peserta kegiatan yang rumahnya jauh.Turut hadir dalam acara tersebut, Kadisnaker Provinsi yang diwakili
oleh Kapala Bidang Pengawasan, Said Muhammad Idris SE, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Wahyu
wahyudin, Perwakilan Kemenaker RI Agus Subekti, KUPT Wasnaker Batam, Aldi Admiral, dan praktisi dari
berbagi sumber.Sebelum dimulainya acara, Ketua Komisi II DPRD provinsi Kepri Wahyu Wahyudin dalam
kata sambutannya menyampaikan kepada para peserta agar tidak takut untuk melaporkan adanya
insiden kecelakaan kerja atau kekurangan penerapan K3 di Perusahaan."Bapak ibu jangan takut kalau
pengawasan Disnaker provinsi datang keperusahaan untuk melakukan pengawasan. Kalau ada hal-hal
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yang membuat bapak ibu takut pada atasan, apabila ada kekurangan penerapan K3 nya diperusahaan,
jangan takut untuk melaporkan, identitas bapak ibu akan dirahasian pengawasan. Karena pengawasan
itu diminta laporan setiap bulannya," katanya.Wahyu juga meminta kepada Kementrian RI agar
anggarannya bersama-sama digelontorkan. Dan meminta pengawasan Disnaker juga agar pengawasan
lebih ditingkatkan."Pengawasan ini perlu diperketat, karena pengawasan ini juga bisa menghasilkan PAD
provinsi Kepri, untuk mengawasi TKA terkait IMTA nya," ucapnya.Pantauan awak media ini, setelah kata
sambutan yang disampaikan ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri Wahyu, acara langsung dibuka oleh
Kepala Disnaker Provinsi yang diwakili Said Muhammad Idris SE."Dalam kesempatan ini, jangan siasiakan. Bagi seluruh peserta yang hadir ini, kalian yang yang beruntung mengikuti kegiatan ini. Karena
dari sekian banyak peserta yang mendaftar, kalian yang terseleksi." Katanya.Disela acara, KUPT Wasnaker
Batam Aldy Admiral selaku ketua panitia tidak lupa mengucapkan terimakasihnya kepada ketua komisi II
DPRD Provinsi Kepri Wahyu Wahyudin yang yang telah membantu atas suksesnya acara Bimtek K3
tersebut."Berkat Pokir dari pak Wahyudin lah acara terselenggara. Dan saya mengucapkan terimakasih
banyak untuk beliau," katanya.Aldy juga menghimbau kepada seluruh peserta Bimtek K3 agar pelatihan
yang akan di selenggarakan benar-benar diperhatikan dan jangan disia-siakan. Karena Bimtek ini sangat
penting untuk baik bagi perusahaan maupun para karyawan.Lanjudnya lagi, acara Bimtek tersebut akan
dilanjudkan Rabu (15/7/2022) besok, dengan melakukan olahraga bersama sebelum dilanjudkannya
acara kegiatan bimtek. Atas hal itulah panitia menyediakan kamar bagi para peserta untuk menginap,
agar semua kegiatan tidak terkendala."Pesan saya kepada peserta, jangan sia-siakan kesempatan Bimtek
ini. Dan selanjutnya dapat mengimplementasikan hasil bimtek ini ke perusahaan masing2,"
pungkasnya.Editor red
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Summary Kepala BP Jamsotek Inhil Muhammad Ridwan mengatakan, sesuai dengan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 BPJS Ketenagakerjaan berkewajiban
memberikan beasiswa pendidikan kepada ahli waris peserta apabila masa iuran sudah lebih
dari 36 bulan atau tiga tahun manfaat. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
(BPJamsostek) Cabang Indragiri Hilirmembayarkan beasiswa kepada anak pekerja (nasabah)
Dedi Anri Siregar yang terdaftar sebagai peserta di PT.TH Indo Plantatiaon sebesar
Rp66.814.637.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Cabang Indragiri Hilirmembayarkan
beasiswa kepada anak pekerja (nasabah) Dedi Anri Siregar yang terdaftar sebagai peserta di PT.TH Indo
Plantatiaon sebesar Rp66.814.637.Dedi Anri Siregar terdaftar sebagai peserta di PT.TH Indo
Plantatiaonsejak1998. Ia mengalami sakit dan meninggal dunia bukan akibat kerja.Kepala BP Jamsotek
Inhil Muhammad Ridwan mengatakan, sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5
Tahun 2021 BPJS Ketenagakerjaan berkewajiban memberikan beasiswa pendidikan kepada ahli waris
peserta apabila masa iuran sudah lebih dari 36 bulan atau tiga tahun manfaat."Bantuan tersebut
diserahkan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS memberikan
perlindungan sosial," ucap Muhammad Ridwan, Kamis.Penyerahan bantuan tersebut dilakukan
Muhammad Ridwan secara simbolis Selasa (14 /7) lalu kepada ahli waris yakni istri Almarhum, Yuli Astuti
Yang di damping anaknya.Adapun santunan yang diberikan yakni sebesar Rp66.814.637 terdiri dari
Jaminan Hari Tua (JHT)Rp21.498.137, Jaminan Pensiun (JP) Rp1.816.500, Jaminan Kematian (JKM)
Rp42.000.000 dan beasiswa untuk anak yang saat ini masih duduk di kelas tiga SD sebesar Rp1,5 juta yang
akan dibayarkan setiap tahun sampai ke jenjang pendidikan S1Yuli Astuti mengaku, dalam pengurusan
klaim di BPJamsostek ini sangat mudah dan cepat. datang dan membawa berkas yang sudah lengkap dari
Personalia PT TIHP.Ia pun mengucapkan terimakasih kepada BP Jamsostek karena mempermudah segala
urusan."Hari itu langsung diproses, santunan ini akan saya buat buka usaha jualan di kampung halaman
Kota Kediri," tuturnya.BP Jamsostek menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),
Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jamianan Kehilangan Pekerjaan ( JKP) dan Jaminan
Kematian (JKM).Program Jaminan Sosial adalah perlindungan sosial untuk menjamin seluruh tenaga kerja
dan keluarganya agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak pada saat terjadi resiko yang
menyebabkan berkurangnya atau hilangnya penghasilan.Iuran Program JKK dan JKM sebesar Rp.16.800
per orang per bulan atau Rp.201.600 per orang per tahun, dengan manfaat yang luar biasa.
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Summary Simak informasi resmi dari Kemnaker perihal BLT subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan,
selengkapnya di bawah ini. AYOSURABAYA.COM-- Bantuan subsidi upah alias BSU BLT
Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 kapan cair masih jadi pertanyaan yang paling
sering dilontarkan para pekerja. Kendati demikian pihaknya, tak sekalipun muncul untuk
menjawab pertanyaan pekerja terkait BSUBLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022.
Pertanyaan BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 kapan cair muncul, karena
setelah beberapa minggu pemberitahuan program Bantuan Subsidi Upah tak kunjung
diterima.

Kapan BSU 2022 cair? Simak informasi resmi dari Kemnaker perihal BLT subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan,
selengkapnya di bawah ini.AYOSURABAYA.COM -- Bantuan subsidi upah alias BSU BLT Subsidi Gaji via
BPJS Ketenagakerjaan 2022 kapan cair masih jadi pertanyaan yang paling sering dilontarkan para
pekerja.Terutama, di Instagram Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Kendati demikian pihaknya,
tak sekalipun muncul untuk menjawab pertanyaan pekerja terkait BSUBLT Subsidi Gaji via BPJS
Ketenagakerjaan 2022.Pertanyaan BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 kapan cair
muncul, karena setelah beberapa minggu pemberitahuan program Bantuan Subsidi Upah tak kunjung
diterima.Sebelumnya pada 1 Mei 2022, Kemnaker memberikan keterangan bahwa akan kembali
mengadakan program BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan tahun 2022."Untuk mendorong
pemulihan ekonomi nasional, pemerintah (melalui Kemnaker) kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji
atau Upah (BSU) bagi pekerja atau buruh di tahun 2022," Tulis Kemnaker melalui laman resmi Instagram
milik Kementerian KetenagakerjaanBukan hanya sekedar wacana, tetapi dana sebesar Rp8,8 Triliun telah
dialokasikan Kemnaker untuk penerima BSU 2022.
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Summary Indonesia menunggu penjelasan dari pihak Malaysia soal indikasi pelanggaran MoU tenaga
kerja untuk pekerja migran Indonesia (PMI) baru-baru ini. Untuk sementara, Pemerintah
Indonesia pada Rabu, 13 Juli 2022, sudah memutuskan untuk berhenti mengirim PMI ke
Malaysia. "(Pemerintah pusat) menghentikan sementara waktu penempatan PMI ke
Malaysia hingga dapat klarifikasi dari pemerintah Malaysia, termasuk komitmen untuk
menghentikan mekanisme sistem maid online untuk penempatan PMI sektor domestik ke
Malaysia," kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha
Nugraha dalam jumpa pers, Kamis, 11 Juli 2022. Sebelumnya, Duta Besar Indonesia untuk
Malaysia Hermono mencatat adanya aktivitas di media sosial yang mengiklankan pekerja
domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas.

Indonesia menunggu penjelasan dari pihak Malaysia soal indikasi pelanggaran MoU tenaga kerja untuk
pekerja migran Indonesia (PMI) baru-baru ini. Untuk sementara, Pemerintah Indonesia pada Rabu, 13 Juli
2022, sudah memutuskan untuk berhenti mengirim PMI ke Malaysia."(Pemerintah pusat) menghentikan
sementara waktu penempatan PMI ke Malaysia hingga dapat klarifikasi dari pemerintah Malaysia,
termasuk komitmen untuk menghentikan mekanisme sistem maid online untuk penempatan PMI sektor
domestik ke Malaysia," kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha
Nugraha dalam jumpa pers, Kamis, 11 Juli 2022.Sebelumnya, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia
Hermono mencatat adanya aktivitas di media sosial yang mengiklankan pekerja domestik asal Indonesia
oleh agen perekrutan lepas. Mekanisme itu, yang dikenal dengan Maid Online System, tidak berada di
dalam kesepakatan MoU penempatan dan perlindungan PMI di Malaysia.Menteri Ketenagakerjaan RI Ida
Fauziyah menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M
Saravanan pada 1 April 2022.Dalam kesepakatan itu, perwakilan Indonesia di Malaysia berwenang
menetapkan besaran upah minimum PMI, yaitu 1.500 ringgit Malaysia atau sekitar Rp5,1 juta, dengan
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pendapatan minimum calon pemberi kerja sebesar RM7. 000 atau sekitar Rp23 juta.Di antara poin-poin
lain yang digariskan dalam nota kesepahaman tersebut adalah hak cuti tahunan, hak untuk
berkomunikasi, dan larangan menahan paspor pembantu.Judha mengatakan, sistem maid online
membuat posisi PMI menjadi rentan tereksploitasi karena mekanisme perekrutannya melanggar
Undang-undang No 18 tahun 2017 mengenai perlindungan pekerja migran. "Migran kita yang berangkat
ke Malaysia akhirnya tidak melalui tahap-tahap persiapan yang benar," katanya.KBRI Kuala Lumpur sudah
menyampaikan permintaan penjelasan dari Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia.Pihak
Malaysia, melalui pernyataan pers Rabu, menyatakan, mereka akan segera membahas isu ini dengan
kementerian dalam negeri Malaysia.MoU ditandatangai Menteri Ketenagakerjaan Malaysia dan
Indonesia. Sedangkan sistem maid online di bawah kementerian dalam negeri Malaysia.
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Summary JawaPos.com- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan Indonesia
menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke
Malaysia karena negara jiran tidak mengikuti kesepakatan dalam memorandum of
understanding (MoU) untuk menerapkan sistem satu kanal (one channel system) pada 1
April 2022. Menaker mengatakan, kedua negara telah menandatangani MoU tentang
Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang
menyatakan penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara menempatkan
PMI sektor domestik ke Malaysia. Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di
Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih menerapkan sistem di luar sistem yang
telah disepakati bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO) yang dikelola
Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia. "Terkait hal
tersebut, KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk
menghentikan sementara waktu penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi
dari Pemerintah Malaysia termasuk komitmen untuk menutup mekanisme SMO sebagai
jalur penempatan PMI," kata Ida.

JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan Indonesia menghentikan
sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia karena negara jiran
tidak mengikuti kesepakatan dalam memorandum of understanding (MoU) untuk menerapkan sistem
satu kanal (one channel system) pada 1 April 2022.Menaker mengatakan, kedua negara telah
menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1
April 2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara
menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di
Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah
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disepakati bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO) yang dikelola Kementerian Dalam
Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia. "Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan
dan komitmen kedua negara, karena penempatan seharusnya menggunakan one channel system,"
katanya.Penggunaan SMO membuat posisi tenaga kerja Indonesia (TKI) menjadi rentan tereksploitasi
karena tidak sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia dan tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar."Terkait hal tersebut, KBRI di Kuala
Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara waktu
penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk komitmen
untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," kata Ida.Keputusan penghentian PMI
sektor domestik ke Malaysia telah disampaikan secara resmi oleh KBRI Kuala Lumpur kepada
Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia. Dia menjelaskan berdasarkan hasil pemantauan KBRI
Kuala Lumpur, Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia telah menerbitkan pernyataan media pada
13 Juli lalu bahwa mereka akan segera mengadakan pembahasan dengan Kementerian Dalam Negeri
Malaysia guna membahas persoalan tersebut.- News- Ekonomi- Hiburan- Bola
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Summary Indonesia melakukan moratorium penyaluran Pekerja Migran Indonesia (PMI) baru ke
Malaysia setelah adanya masalah terkait sistem perekrutan pekerja migran. Khususnya,
remitansi PMI yang bekerja di Malaysia. "Saya kira moratorium ini sebenarnya merusak
momentum pengiriman yang sebenarnya kalau kita lihat dari data di sepanjang 2022 itu
mengalami kenaikan terutama pengiriman PMI ke Malaysia," terangnya, Kamis (14/7/2022).
Adapun, Kementerian Ketenagakerjaan meminta Pemerintah Malaysia untuk menjalankan
komitmen yang telah tertuang dalam MoU tersebut.

Indonesia melakukan moratorium penyaluran Pekerja Migran Indonesia (PMI) baru ke Malaysia setelah
adanya masalah terkait sistem perekrutan pekerja migran. Kebijakan moratorium diperkirakan bisa
berdampak pada remitansi PMI.Ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet
mengatakan kebijakan moratorium bisa berdampak pada momentum pengiriman yang belakangan ini
mengalami kenaikan. Khususnya, remitansi PMI yang bekerja di Malaysia."Saya kira moratorium ini
sebenarnya merusak momentum pengiriman yang sebenarnya kalau kita lihat dari data di sepanjang
2022 itu mengalami kenaikan terutama pengiriman PMI ke Malaysia," terangnya, Kamis
(14/7/2022).Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), remitansi dari pekerja Indonesia di luar negeri
sebelum masa pandemi mencapai US$11,4 miliar di 2019. Jumlah tersebut tumbuh 21 persen terhadap
kurun waktu lima tahun sebelumnya.Kendati demikian, Yusuf menilai moratorium diperlukan apabila
mengingat ada kesepakatan yang kemudian tidak diakui oleh salah satu negara dalam perjanjian kerja
sama pengiriman PMI. Perjanjian tersebut tertuang pada Memorandum of Understanding (MoU) yang
diteken April 2022.Menurut Yusuf, terdapat peluang untuk meningkatnya remitansi. Akan tetapi, hal
tersebut dinilai sangat ditentukan dari periode ketidakpastian yang saat ini tengah melanda global
misalnya inflasi yang memicu potensi resesi di sejumlah negara."Artinya, jika misalnya kasus dari
pandemi mengalami peningkatan, inflasi mengalami peningkatan, dan resesi terjadi saya kira ini juga
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akan ikut menentukan mengingat beberapa negara tujuan pengiriman PMI berpotensi terkena dampak
dari salah satu tiga indikator di atas," tutur Yusuf.Misalnya, Korea Selatan yang menjadi salah satu negara
tujuan, diproyeksi mengalami resesi apabila Amerika Serikat (AS) mengalami resesi sehingga memberikan
dampak bola salju ke negara-negara lain, yang bermitra dagang termasuk di dalamnya Korea
Selatan.Untuk diketahui, Korea Selatan menduduki posisi lima besar negara dengan PMI terbanyak pada
Januari-Juni 2022.Sementara itu, Taiwan dan Hongkong dinilai masih memiliki tantangan yakni pandemi
yang bisa saja akan kembali meningkat.Adapun, Kementerian Ketenagakerjaan meminta Pemerintah
Malaysia untuk menjalankan komitmen yang telah tertuang dalam MoU tersebut.Direktur Bina
Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Kemenaker Rendra Setiawan
menyampaikan Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia menemukan adanya sistem selain OCS, yakni
System Maid Online (SMO) yang digunakan untuk merekrut pekerja domestik."Kami kan minta One
Channel System [OCS] jadi kanal satu-satunya, kami minta komitmen itu saja," ujarnya, Kamis
(14/7/2022).Pada Juni 2022, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat bahwa
Malaysia menduduki peringkat keempat dengan PMI terbanyak yakni 812 orang, atau 5,2 persen dari
15.641 PMI. Secara akumulatif Januari-Juni 2022, PMI di Malaysia juga terbanyak keempat dengan total
1.200 orang.Kendati demikian, jumlah PMI di Malaysia selama Januari-Juni 2022 masih lebih sedikit dari
Hong Kong (24.753 orang), Taiwan (17.890 orang), dan Korea Selatan (3.030 orang).Cek Berita dan Artikel
yang lain di Google News
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Summary JogoBoyo.com- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan Indonesia
menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke
Malaysia karena negara jiran tidak mengikuti kesepakatan dalam memorandum of
understanding (MoU) untuk menerapkan sistem satu kanal (one channel system) pada 1
April 2022. Menaker mengatakan, kedua negara telah menandatangani MoU tentang
Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang
menyatakan penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara menempatkan
PMI sektor domestik ke Malaysia. Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di
Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih menerapkan sistem di luar sistem yang
telah disepakati bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO) yang dikelola
Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia. "Terkait hal
tersebut, KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk
menghentikan sementara waktu penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi
dari Pemerintah Malaysia termasuk komitmen untuk menutup mekanisme SMO sebagai
jalur penempatan PMI," kata Ida.

JogoBoyo.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan Indonesia menghentikan
sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia karena negara jiran
tidak mengikuti kesepakatan dalam memorandum of understanding (MoU) untuk menerapkan sistem
satu kanal (one channel system) pada 1 April 2022. Menaker mengatakan, kedua negara telah
menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1
April 2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara
menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia. Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di
Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah
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disepakati bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO) yang dikelola Kementerian Dalam
Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia. "Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan
dan komitmen kedua negara, karena penempatan seharusnya menggunakan one channel system,"
katanya. Penggunaan SMO membuat posisi tenaga kerja Indonesia (TKI) menjadi rentan tereksploitasi
karena tidak sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia dan tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar. "Terkait hal tersebut, KBRI di Kuala
Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara waktu
penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk komitmen
untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," kata Ida. Keputusan penghentian PMI
sektor domestik ke Malaysia telah disampaikan secara resmi oleh KBRI Kuala Lumpur kepada
Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia. Dia menjelaskan berdasarkan hasil pemantauan KBRI
Kuala Lumpur, Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia telah menerbitkan pernyataan media pada
13 Juli lalu bahwa mereka akan segera mengadakan pembahasan dengan Kementerian Dalam Negeri
Malaysia guna membahas persoalan tersebut.
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Summary BSU 2022 kapan cair? COM-- Sampai detik ini, BSU 2022 kapan cair masih selalu
dipertanyakan para pekerja atau buruh. Pertanyaan BSU 2022 kapan cair muncul, karena
setelah beberapa minggu pemberitahuan program Bantuan Subsidi Upah tak kunjung
diterima. Bukan hanya sekedar wacana, tetapi dana sebesar Rp8,8 Triliun telah dialokasikan
Kemnaker untuk penerima BSU 2022.

BSU 2022 kapan cair? Berikut jawaban resmi dari Kemnaker perihal BSU BPJS
Ketenagakerjaan.LENGKONG, AYOBANDUNG. COM -- Sampai detik ini, BSU 2022 kapan cair masih selalu
dipertanyakan para pekerja atau buruh.Pertanyaan BSU 2022 kapan cair muncul, karena setelah
beberapa minggu pemberitahuan program Bantuan Subsidi Upah tak kunjung diterima.Sebelumnya pada
1 Mei 2022, Kemnaker memberikan keterangan bahwa akan kembali mengadakan program BSU di tahun
2022."Untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, pemerintah (melalui Kemnaker) kembali
menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji atau Upah (BSU) bagi pekerja atau buruh di tahun 2022," Tulis
Kemnaker melalui laman resmi Instagram milik Kementerian KetenagakerjaanBukan hanya sekedar
wacana, tetapi dana sebesar Rp8,8 Triliun telah dialokasikan Kemnaker untuk penerima BSU
2022.Nantinya para pekerja akan menerima bantuan sebesar Rp500. 000 selama dua bulan yang
dibayarkan dalam satu tahap, dari total alokasi dana sebesar Rp8,8 Triliun.: Info Terkini Lowongan CPNS
2022, Ini Isi Surat Resmi Menteri PANRBIni bukan yang pertama bagi Kemnaker, karena sebelumnya
sudah dua kali Bantuan Subsidi Upah sukses tersalurkan yakni tahun 2020 dan 2021.
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Summary Berikut ini info terbaru mengenai BSU 2022 cair yang sudah dinanti-nanti oleh para pekerja
atau buruh. BSU 2022 cair nantinya akan langsung masuk ke rekening bank Himbara yang
terdiri dari BNI, BRI, BTN, dan mandiri. Simak penjelasan berikut ini terkair BSU 2022 cair. :
Terungkap 3 Kendala BSU 2022 Tak Kunjung Cair hingga Kini, Pencairannya setelah Idul
Adha?. Com dengan judul "Info BSU 2022 Cair?

Berikut ini info terbaru mengenai BSU 2022 cair yang sudah dinanti-nanti oleh para pekerja atau
buruh.BSU 2022 cair nantinya akan langsung masuk ke rekening bank Himbara yang terdiri dari BNI, BRI,
BTN, dan mandiri.Simak penjelasan berikut ini terkair BSU 2022 cair.: Terungkap 3 Kendala BSU 2022 Tak
Kunjung Cair hingga Kini, Pencairannya setelah Idul Adha?Seperti dilansir AyoJakarta. com dari
AyoIndonesia. com dengan judul "Info BSU 2022 Cair? Cek di Sini Apakah Sudah Masuk Rekening
Sekarang!"BSU 2022 cair senilai Rp1 juta ke rekening pekerja yang sesuai dengan kriteris.BSU 2022 sendiri
merupakan program bantuan pemerintah melalui Kemnaker via BPJS Ketenagakerjaan.: BSU 2022 Cair
Masih Tunggu Permenaker Terbaru, Apakah Kriteria Penerima akan Berubah? Cek di SiniBadan
Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan menjadi mitra Kemnaker sebagai penyedia
data pekerja dalam proses penyaluran dana BSU BLT subsidi gaji 2022 Rp1 juta.
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Summary Kumbanews.com- Indonesia menunggu penjelasan dari pihak Malaysia soal indikasi
pelanggaran MoU tenaga kerja untuk pekerja migran Indonesia (PMI) baru-baru ini. Untuk
sementara, Pemerintah Indonesia pada Rabu, 13 Juli 2022, sudah memutuskan untuk
berhenti mengirim PMI ke Malaysia. "(Pemerintah pusat) menghentikan sementara waktu
penempatan PMI ke Malaysia hingga dapat klarifikasi dari pemerintah Malaysia, termasuk
komitmen untuk menghentikan mekanisme sistem maid online untuk penempatan PMI
sektor domestik ke Malaysia," kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar
Negeri RI Judha Nugraha dalam jumpa pers, Kamis, 11 Juli 2022. Sebelumnya, Duta Besar
Indonesia untuk Malaysia Hermono mencatat adanya aktivitas di media sosial yang
mengiklankan pekerja domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas.

Kumbanews.com - Indonesia menunggu penjelasan dari pihak Malaysia soal indikasi pelanggaran MoU
tenaga kerja untuk pekerja migran Indonesia (PMI) baru-baru ini. Untuk sementara, Pemerintah
Indonesia pada Rabu, 13 Juli 2022, sudah memutuskan untuk berhenti mengirim PMI ke
Malaysia."(Pemerintah pusat) menghentikan sementara waktu penempatan PMI ke Malaysia hingga
dapat klarifikasi dari pemerintah Malaysia, termasuk komitmen untuk menghentikan mekanisme sistem
maid online untuk penempatan PMI sektor domestik ke Malaysia," kata Direktur Perlindungan WNI dan
BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha dalam jumpa pers, Kamis, 11 Juli 2022.Sebelumnya, Duta
Besar Indonesia untuk Malaysia Hermono mencatat adanya aktivitas di media sosial yang mengiklankan
pekerja domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas. Mekanisme itu, yang dikenal dengan Maid
Online System, tidak berada di dalam kesepakatan MoU penempatan dan perlindungan PMI di
Malaysia.Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri
Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan pada 1 April 2022.Dalam kesepakatan itu, perwakilan
Indonesia di Malaysia berwenang menetapkan besaran upah minimum PMI, yaitu 1.500 ringgit Malaysia
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atau sekitar Rp5,1 juta, dengan pendapatan minimum calon pemberi kerja sebesar RM7. 000 atau sekitar
Rp23 juta.Di antara poin-poin lain yang digariskan dalam nota kesepahaman tersebut adalah hak cuti
tahunan, hak untuk berkomunikasi, dan larangan menahan paspor pembantu.Judha mengatakan, sistem
maid online membuat posisi PMI menjadi rentan tereksploitasi karena mekanisme perekrutannya
melanggar Undang-undang No 18 tahun 2017 mengenai perlindungan pekerja migran. "Migran kita yang
berangkat ke Malaysia akhirnya tidak melalui tahap-tahap persiapan yang benar," katanya.KBRI Kuala
Lumpur sudah menyampaikan permintaan penjelasan dari Kementerian Sumber Daya Manusia
Malaysia.Pihak Malaysia, melalui pernyataan pers Rabu, menyatakan, mereka akan segera membahas
isu ini dengan kementerian dalam negeri Malaysia.MoU ditandatangai Menteri Ketenagakerjaan
Malaysia dan Indonesia. Sedangkan sistem maid online di bawah kementerian dalam negeri Malaysia.
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Summary Syarat Terbaru Penerima BSU dan Cara Cek Pekerja Dapat BLT Subsidi Gaji Rp 1 Juta,
https://pontianak.tribunnews.com/2022/07/12/segera-cair-syarat-terbaru-penerima-bsudan-cara-cek-pekerja-dapat-blt-subsidi-gaji-rp-1-juta?page=all. Hingga bulan ketujuh ini,
Bantuan Subsidi Upah atau BSU sebesar Rp 1 juta tak kunjung juga cair. Cara Cek Penerima
BSU. 1. Cek Penerima BSU di Laman Kemnaker.

Hingga bulan ketujuh ini, Bantuan Subsidi Upah atau BSU sebesar Rp 1 juta tak kunjung juga
cair.Sebelumnya, pemerintah sempat menjanjikan akan mencairkan subsidi gaji bagi pekerja dengan gaji
di bawah Rp 3,5 juta jelang Idul Fitri 2022 lalu.Terbaru pemerintah kemudian mengklarifikasi bahwa
bantuan tersebut belum bisa dicairkan dengan alasan teknis.Berikut keterangan terbaru Pemerintah
melalui Kementerian Tenaga Kerja lewat akun Instagram @kemnaker."Saat ini Kementerian
Ketenagakerjaan tengah menyiapkan antara lain merampungkan regulasi teknis pelaksanaan BSU 2022,
mengajukan dan merevisi anggaran bersama Kementerian Keuangan. Tidak kalah penting adalah mereviu
data calon penerima BSU 2022 dengan BPJS Ketenagakerjaan dan berkoordinasi dengan pihak Himbara
selaku bank penyalur. Kemnaker ingin memastikan bahwa BSU 2022 dapat dijalankan dengan cepat,
tepat, akurat, dan akuntabel, serta dengan tata kelola yang baik. Jika seluruh tahapan sudah siap, maka
BSU 2022 akan segera disalurkan kepada pekerja."Terkait program BSU tahun 2022 ini, pemerintah
menggelontorkan anggaran senilai Rp 8,8 triliun.Nantinya, dana tersebut akan disalurkan kepada 8,8 juta
pekerja yang memenuhi persyaratan.Syarat Penerima BSUBerikut syarat penerima BSU atau subsidi gaji
Rp 1 juta sebagaimana dikutip dari laman resmi Kemnaker:- Warga Negara Indonesia (WNI) yang
dibuktikan dengan kepemilikan NIK.Bantuan Sosial Berikut keterangan terbaru Pemerintah melalui
Kementerian Tenaga Kerja lewat akun Instagram @kemnaker.Apabila Anda belum memiliki rekening
Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau Bank Syariah Indonesia (khusus wilayah Aceh), maka akan
dibuatkan rekening kolektif oleh Kemnaker yang bekerja sama dengan pihak bank dan perusahaan
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tempat Anda bekerja.Artikel ini telah tayang di TribunPontianak.co.id dengan judul Segera Cair! Syarat
Terbaru Penerima BSU dan Cara Cek Pekerja Dapat BLT Subsidi Gaji Rp 1 Juta,
https://pontianak.tribunnews.com/2022/07/12/segera-cair-syarat-terbaru-penerima-bsu-dan-cara-cekpekerja-dapat-blt-subsidi-gaji-rp-1-juta?page=all.Bantuan Sosial Berikut keterangan terbaru Pemerintah
melalui Kementerian Tenaga Kerja lewat akun Instagram @kemnaker.- Peserta aktif program jaminan
sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan.- Mempunyai Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta.Pekerja/Buruh bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari
Rp 3,5 juta, maka persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum
kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.- Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level
4 yang ditetapkan pemerintah.- Diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi,
transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan & jasa kecuali Pendidikan dan
Kesehatan (sesuai klasifikasi data sektoral BPJSTK).Cara Cek Penerima BSUAdapun cara cek penerima BSU
atau subsidi gaji Rp 1 juta bisa dilakukan melalui laman resmi Kemnaker atau atau laman BPJS
Ketenagakerjaan.Hanya saja, laman BPJS Ketenagakerjaan saat ini masih belum dapat diakses karena
sedang dalam peningkatan kapasitas sehubungan dengan rencana penyaluran BSU 2022.1. Cek Penerima
BSU di Laman Kemnaker- Kunjungi laman Kemnaker.go.idBantuan Sosial Berikut keterangan terbaru
Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja lewat akun Instagram @kemnaker.- Daftar akun di laman
ini, jika belum memiliki akun- Jika sudah memiliki akun, lakukan login ke akun yang Anda miliki- Lengkapi
profil biodata diri Anda berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan, dan tipe lokasi- Cek
pemberitahuan untuk mendapatkan notifikasi sebagai penerima BSU 2022 atau bukan2. Cek Penerima
BSU di Laman BPJS Ketenagakerjaan- Masuk ke laman https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/- Di bagian
"Cek apakah kamu termasuk penerima BSU?" isikan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama sesuai KTP,
dan tanggal lahir- Cek bagian verifikasi Ketuk "Lanjutkan"- Layar akan menampilkan informasi apakah
Anda terdaftar sebagai calon penerima atau bukan.- Jika Anda termasuk penerima BSU 2022, dana akan
ditransfer malalui rekening Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau Bank Syariah Indonesia (khusus
wilayah Aceh).
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Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan Indonesia menghentikan
sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia karena
negara jiran tidak mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal
( one channel system ) pada 1 April 2022.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan Indonesia menghentikan sementara
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia karena negara jiran tidak
mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal ( one channel system ) pada 1
April 2022. Menaker dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis (14/7) malam, mengatakan kedua negara
telah menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia
pada 1 April 2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara
menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia. Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di
Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah
disepakati bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO) yang dikelola Kementerian Dalam
Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia. "Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan
dan komitmen kedua negara, karena penempatan seharusnya menggunakan one channel system ,"
katanya. Penggunaan SMO membuat posisi tenaga kerja Indonesia (TKI) menjadi rentan tereksploitasi
karena tidak sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia dan tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar. "Terkait hal tersebut, KBRI di Kuala
Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara waktu
penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk komitmen
untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," kata Ida. Keputusan penghentian PMI
sektor domestik ke Malaysia telah disampaikan secara resmi oleh KBRI Kuala Lumpur kepada
Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia. Dia menjelaskan berdasarkan hasil pemantauan KBRI
Kuala Lumpur, Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia telah menerbitkan pernyataan media pada
13 Juli lalu bahwa mereka akan segera mengadakan pembahasan dengan Kementerian Dalam Negeri
Malaysia guna membahas persoalan tersebut. Ida optimistis hasil pembahasan antara kedua
kementerian tersebut akan berjalan dengan produktif dan memberi hasil yang positif. Sehingga
kesepakatan sebagaimana tercantum dalam MoU dapat terimplementasi dengan baik. "Kami
mengharapkan hasil positif dari pembahasan antara Kementerian Sumber Daya Manusia dan
Kementerian Dalam Negeri Malaysia, sehingga apa yang telah disepakati antara Pemerintah Indonesia
dan Pemerintah Malaysia dapat berjalan sebagaimana mestinya," demikian Ida Fauziyah.
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Summary Pelatihan jurnalistik ini digelar Cybers Academy bekerjasama dengan Serikat Pers Republik
Indonesia (SPRI). Cybers Academy kembali membuat gebrakan baru di bidang
pengembangan Sumber Daya Manusia Digital di Indonesia tahun 2022. Pengembangan SDM
Digital kali ini menyasar kegiatan jurnalistik melalui pelatihan Wartawan Muda Reporter bagi
para personil Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau
Bhabinkamtibmas di Polres Pesawaran, Provinsi Lampung pada Kamis, (14/7/2022). Selain
itu ada materi pelatihan wartawan muda reporter yang disuguhin Cybers Academy (CA)
melalui tayangan media digital yang diakses melalui platform resmi CA.

Cybers Academy kembali membuat gebrakan baru di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia
Digital di Indonesia tahun 2022. Pengembangan SDM Digital kali ini menyasar kegiatan jurnalistik melalui
pelatihan Wartawan Muda Reporter bagi para personil Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban
Masyarakat atau Bhabinkamtibmas di Polres Pesawaran, Provinsi Lampung pada Kamis, (14/7/2022).
Pelatihan jurnalistik ini digelar Cybers Academy bekerjasama dengan Serikat Pers Republik Indonesia
(SPRI). Materi pelatihan yang disampaikan Dewi Martha dan Andi Nurdin menggunakan modul pelatihan
berbasis Standar Kompetensi Kerja Khusus wartawan yang sudah teregistrasi di Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Selain itu ada materi pelatihan wartawan muda reporter yang
disuguhin Cybers Academy (CA) melalui tayangan media digital yang diakses melalui platform resmi CA.
Pelaksanaan kegiatan pelatihan bagi para Bhabinkamtibmas ini merupakan kelas perdana dan
berlangsung di SKB Pesawaran Maestro Class yang terletak di Desa Wiyono, Kabupaten Pesawaran,
Provinsi Lampung. Kegiatan ini juga didukung penuh oleh Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan
Pelatihan (LEMDIKLAT) POLRI Irjen Pol. Eko Budi Sampurno selaku Pembina Media Online Guetilang.com,
Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, dan Kepala Polres Pesawaran AKBP Pratomo Widodo yang hadir
langsung pada penyerahan sertifikat pelatihan dan launching Media Online Guetilang.com. Peluncuran
media online Guetilang. com ini dilakoni langsung oleh pembina media, Irjen Pol. Eko Budi Sampurno.
Media Guetilang. com ini nantinya akan menjadi sarana bagi para jebolan peserta pelatihan wartawan
dari Bhabinkamtibmas untuk menjalankan praktek jurnalistik secara nyata di media ini sebagai
kontributor. Irjen Pol. Eko Budi Sampurno mengatakan, media Guetilang. com akan memberi ruang yang
seluas-luasnya bagi citizen jurnalism atau jurnalisme warga untuk menyampaikan aspirasi atau suara
rakyat melalui media ini. Para Bhabinkamtibmas yang dilatih sebagai wartawan nantinya akan menjadi
pembina bagi warga masyarakat di tingkat terkecil yang tertarik untuk menjalankan praktek citizen
jurnalism melalui media resmi. "Kita akan menjadikan Pesawaran sebagai pilot project kegiatan ini dan
ini kegiatan baru pertama kali di Indonesia," ungkap Irjen Pol Eko. Kegiatan ini, menurutnya, telah
menggabungkan 3 kegiatan sekaligus, yang ada di warung kopi digital yang dibuat oleh Bupati Pesawaran,
di dalamnya ada Cyber Academy, LSP Pers Indonesia, dan media GueTilang.com. Kegiatan ini menjadikan
masyarakat sebagai jurnalis bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Tujuannya untuk kepentingan
masyarakat itu sendiri, selain bisa mempromosikan daerahnya, juga meningkatkan taraf hidup
masyarakat di Kabupaten Pesawaran. "Insya Allah nanti akan digetok tularkan ke seluruh Indonesia,
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hanya milestone-nya dimulai dari Pesawaran," terang Irjen Pol. Eko dalam sambutannya. Pada
kesempatan yang sama, Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona mengaku senang daerahnya menjadi pilot
project dan prototipe pelaksanaan pengembangan SDM Digital oleh Cybers Academy yang bekerjasama
dengan Polres Pesawaran untuk melatih para Bhabinkamtibmas memahami praktek jurnalistik. "Saya
sangat mendukung program pelatihan citizen journalism di Kabupaten Pesawaran, di mana program ini
terkait tentang pemanfaatan teknologi dan informatika dalam rangka untuk membiasakan masyarakat
sadar bahwa IT," ujar Bupati Dendi. Kegiatan ini juga, kata Dia, sangat bermanfaat untuk mempermudah
aktifitas pemerintah dan masyarakat. "Tentunya ada side efeknya yaitu dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, serta untuk menyadari bagaimana bijak dalam bermedsos, termasuk
menggunakan platform- platform untuk dapat disinergikan dengan program-program masyarakat
terutama yang berhubungan dengan aktifitas pemuda, dan juga aktifitas tugas dari pada kepolisian," urai
Bupati Dendi Ramadhona. Kepala Polres Pesawaran AKBP Pratomo Widodo juga memberi apresiasi
kepada Cybers Academy yang menjadikan Kabupaten Pesawaran sebagai kegiatan perdana dan prototipe
pelaksanaan pelatihan wartawan bagi Babinkanntibmas. Bupati Dendi juga menyambut baik peluncuran
media online Guetilang. com di Pesawaran untuk kepentingan penyediaan sarana penyaluran aspirasi
warga. Sedangkan Ketua Tim percepatan pembangunan SDM talenta Digital kabupaten Pesawaran Dedi
Yudianto menyatakan, pihaknya akan banyak melakukan kegiatan di Pesawaran, baik secara fisik maupun
secara digital dengan memanfaatkan WARKOP DIGITAL (Warung Kopi Digital) sebagai lokasi
pemberdayaan Babinkanntibmas dan para pemuda serta pemudi. "Ini juga sebagai wadah fasilitasi
pemanfaatan teknologi digital dan internet dalam pengembangan potensi desa, pemasaran, percepatan
akses serta pelayanan informasi guna membangun usaha mikro dan lapangan pekerjaan di desa,"
paparnya. Para peserta yang selesai mengikuti tahapan pelatihan ini kemudian akan diakomodir menjadi
kontributor Media Guetilang.com. Dan setelah dianggap cukup berpengalaman menulis berita di media
Guetilang. com nantinya akan diikutsertakan dalam pelaksanaan Sertifikasi Profesi Wartawan melalui LSP
Pers Indonesia yang berlisensi BNSP. Hal itu disampaikan Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia Soegiharto
Santoso alias Hoky yang ikut bersama rombongan Wakalemdiklat dari Jakarta.
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Summary Wakil Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik Partai Persatuan Indonesia (Perindo) DPW
DKI Jakarta Sugiyanto meminta, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan segera
mengambil sikap atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang
membatalkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 sebesar 5,1
persen. "Intinya, atas masalah UMP DKI Jakarta tahun 2022 ini, maka tetap kemaslahatan
masyarakat Jakarta harus lebih diutamakan di atas kepentingan pribadi dan golongan,"
tandasnya. Sebagaimana diketahui, Anies menaikkan UMP DKI Jakarta tahun 2022 sebesar
5,1 persen atau menjadi Rp 4.641.854. Apalagi UMP DKI Jakarta ini telah berlangsung selama
tujuh bulan.

Wakil Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik Partai Persatuan Indonesia (Perindo) DPW DKI Jakarta
Sugiyanto meminta, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan segera mengambil sikap atas putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan kenaikan Upah Minimum Provinsi
(UMP) DKI Jakarta tahun 2022 sebesar 5,1 persen."Langkah ini penting untuk menghindari terjadinya
kekacauan antara pengusaha dan buruh. Apalagi UMP DKI Jakarta ini telah berlangsung selama tujuh
bulan. Sedangkan lima bulan kedepan sudah harus berakhir. UMP baru tahun 2023 juga harus sudah
ada," kata pria yang akrab disapa SGY tersebut, Kamis (14/7).Putusan PTUN ini, menurut SGY, bak buah
simalakama. Di mana, jika Pemprov DKI Jakarta menerimanya, maka harus mengembalikan upah menjadi
Rp 4.573.845. "Tentunya keputusan ini akan mengecewakan buruh. Tetapi bila terus banding tetapi tetap
kalah, maka beresiko, yakni dapat mencoreng Gubernur Anies," ujarnya.Menurut SGY, putusan PTUN ini
harus menjadi pelajaran penting agar lebih cermat dalam membuat keputusan. Terlebih yang berdampak
luas seperti UMP ini. Dia pun menyarankan, Anies bertemu dengan pengusaha dan buruh. Tujuannya,
untuk duduk bersama membahas UMP DKI Jakarta agar tidak menjadi polemik yang
berkepanjangan."Intinya, atas masalah UMP DKI Jakarta tahun 2022 ini, maka tetap kemaslahatan
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masyarakat Jakarta harus lebih diutamakan di atas kepentingan pribadi dan golongan,"
tandasnya.Sebagaimana diketahui, Anies menaikkan UMP DKI Jakarta tahun 2022 sebesar 5,1 persen
atau menjadi Rp 4.641.854. Padahal jika menggunakan formula dari Kementerian Tenaga Kerja
(Kemenaker) yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan,
kenaikan UMP DKI Jakarta hanya 0,8 persen.Namun kenaikan UMP yang tak sampai 1 persen itu, menurut
Anies mengusik rasa keadilan. Sehingga akhirnya, mantan Menteri Pendidikan itu tidak menggunakan
formula Kemenaker dan menetapkan angka 5,1 persen. Keputusan Anies itu kemudian digugat sejumlah
pengusaha ke PTUN DKI Jakarta.
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Summary Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah mendukung langkah moratorium
penyaluran pekerja migran Tanah Air ke Malaysia. "Sebenarnya Migrant Care itu sebenarnya
juga mendorong ketika majikan Adelina diputus bebas [oleh pengadilan Malaysia]. Indonesia
menghentikan sementara atau moratorium penyaluran pekerja migran Indonesia (PMI) atau
juga dikenal dengan istilah tenaga kerja Indonesia (TKI) baru ke Malaysia menyusul
munculnya masalah sistem perekrutan pekerja domestik. Anis mengatakan lembaganya
sudah mendukung langkah pemberhentian penyaluran PMI ke Malaysia saat kasus kematian
Adelina (26), PMI asal Nusa Tenggara Timur di Malaysia pada 2018.

Indonesia menghentikan sementara atau moratorium penyaluran pekerja migran Indonesia (PMI) atau
juga dikenal dengan istilah tenaga kerja Indonesia (TKI) baru ke Malaysia menyusul munculnya masalah
sistem perekrutan pekerja domestik.Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah mendukung
langkah moratorium penyaluran pekerja migran Tanah Air ke Malaysia. Anis mengatakan lembaganya
sudah mendukung langkah pemberhentian penyaluran PMI ke Malaysia saat kasus kematian Adelina (26),
PMI asal Nusa Tenggara Timur di Malaysia pada 2018."Sebenarnya Migrant Care itu sebenarnya juga
mendorong ketika majikan Adelina diputus bebas [oleh pengadilan Malaysia]. Kami mendorong salah
satunya adalah menunda implementasi MoU," terangnya, Kamis (14/7/2022).Anis bahkan mendukung
penghentian penyaluran PMI ke Malaysia sebagai salah satu sikap Indonesia. Untuk itu, dia mendukung
moratorium penyaluran PMI ke Malaysia yang belum lama ini dilakukan.Namun, Anis mengingatkan
bahwa pemerintah harus memastikan kebijakan moratorium berjalan. Dia mengkhawatirkan pihak
Malaysia masih merekrut PMI tanpa adanya pemberitahuan ke Indonesia, seperti tertuang pada MoU
yang ditandatangani April 2022.Selain itu, pemerintah dinilai perlu menyediakan alternatif bagi PMI yang
ingin bekerja di Malaysia dan terdampak oleh kebijakan moratorium."Dulu kita pernah moratorium,
tetapi kemudian Malaysia main curang dengan mereka menampung teman-teman pekerja migran
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Indonesia yang datang ke sana tanpa dokumen, lalu diterbitkan visa, tanpa ada MoU dengan kita,"
jelasnya.Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan meminta Pemerintah Malaysia untuk menjalankan
komitmen yang telah tertuang dalam nota kesepahaman yang telah disepakati tersebut.Direktur Bina
Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kemenaker Rendra Setiawan menyampaikan
Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia menemukan adanya sistem selain One Channel System (OCS),
yakni System Maid Online (SMO) yang digunakan untuk merekrut pekerja domestik."Kami kan minta One
Channel System [OCS] jadi kanal satu-satunya, kami minta komitmen itu saja," ujarnya, Kamis
(14/7/2022).Pada Juni 2022, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat bahwa
Malaysia menduduki peringkat keempat dengan PMI terbanyak yakni 812 orang, atau 5,2 persen dari
15.641 PMI. Secara akumulatif Januari-Juni 2022, PMI di Malaysia juga terbanyak keempat dengan total
1.200 orang.Kendati demikian, jumlah PMI di Malaysia selama Januari-Juni 2022 masih lebih sedikit dari
Hong Kong (24.753 orang), Taiwan (17.890 orang), dan Korea Selatan (3.030 orang).
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