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7
Mengintai,Upah
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Positive

Summary

Rakyat Bahaya Mengintai, Upah Lebih Murah. .
Merdeka Banyak PMI Lewat Jalur Tikus. ANGGOTA
Komisi IX DPR Inna Suryani menyoroti permasalahan pemberangkatan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) nonprosedural melalui jalur
tikus di B atain, Kepulauan Riau (Kepri).
Pemberangkatan ilegal pekerja ke Singapura
dan Malaysia ini menimbulkan banyak
masalah.
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Title

Bahaya Mengintai,Upah Lebih Murah

Media

Rakyat Merdeka

Reporter

Date

16 August 2022

Tone

Page

7

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0816/RAKYAT_MERDEKA1/Bahaya%20Mengintai,Upah%20Lebih%20Murah=1=7=1.jpg

Positive

Summary Bahaya Mengintai, Upah Lebih Murah. . Banyak PMI Lewat Jalur Tikus. ANGGOTA Komisi IX DPR
Inna Suryani menyoroti per- masalahan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
nonprosedural melalui jalur tikus di B atain, Kepulauan Riau (Kepri). Pemberangkatan ilegal
pekerja ke Singapura dan Malaysia ini menimbulkan banyak masalah.
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1.

15
Difasilitasi Pulang Positive Mediata.id
August ke Kampung dan
2022 Dapat Kursi Roda,
TKW Asal Bone :
Terima Kasih Pak
Gubernur

Perempuan paruh baya asal
Kabupaten Bone, bernama Sukma
merasa bersyukur bertemu langsung
dengan Gubernur Sulawesi Selatan,
Andi Sudirman Sulaiman. Hal itu
diungkapkan Sukma saat Gubernur
Andi Sudirman mengunjungi
kediaman keluarga Sukma di Dusun
Dekko, Desa Mappesangka,
Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone,
Minggu 14 Agustus 2022. Sukma
menyampaikan rasa syukur serta
berterima kasih atas kepedulian
Gubernur termuda di Indonesia itu
terhadap dirinya. Ia merupakan
korban perampokan di Malaysia.

2.

15
Kimia Farma Buka Neutral Jawa Post National
August Banyak Lowongan
Network
2022 Kerja, Cek
Syaratnya

PT Kimia Farma Grup (PT Kimia
Farma Tbk, Kimia Farma Apotek, PT
Kimia Farma Trading & Distribution,
dan PT Kimia Farma Diagnostika)
membuka kesempatan bagi pencari
kerja untuk 13 posisi. Berita
Selanjutnya: Kimia Farma: Vaksin
Booster Sinopharm Tingkatkan
Respons Imun Sebanyak 8 Kali.
Lowongan kerja di bidang kesehatan
tersebut mematok persyaratan
secara umum, yaitu:. - Pendidikan
D3 Farmasi.

3.

15
[Berita]Kimia
Neutral Creacorridor.com
August Farma Buka
2022 Banyak Lowongan
Kerja, Cek
Syaratnya

PT Kimia Farma Grup (PT Kimia
Farma Tbk, Kimia Farma Apotek, PT
Kimia Farma Trading & Distribution,
dan PT Kimia Farma Diagnostika)
membuka kesempatan bagi pencari
kerja untuk 13 posisi. Dikutip dari
akun resmi Kemnaker di Instagram,
Senin (15/8) ke-13 posisi tersebut, di
antaranya Radiografer, Sales, Tenaga
Teknis Kefarmasian, Apoteker
Pendamping, Tenaga Magang
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Contact Center, BOD Secretary,
Tenaga Teknis Kefarmasian, dan
Apoteker Pengelola Apotek.
4.

15
Difasilitasi Pulang Positive Republik News
August ke Kampung dan
2022 Dapat Kursi Roda,
TKW Asal Bone:
Terima Kasih Pak
Gubernur

Perempuan paruh baya asal
Kabupaten Bone, bernama Sukma
merasa bersyukur bertemu langsung
dengan Gubernur Sulawesi Selatan,
Andi Sudirman Sulaiman. Hal itu
diungkapkan Sukma saat Gubernur
Andi Sudirman mengunjungi
kediaman keluarga Sukma di Dusun
Dekko, Desa Mappesangka,
Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone,
Minggu (14/08/2022). Sukma
menyampaikan rasa syukur serta
berterima kasih atas kepedulian
Gubernur termuda di Indonesia itu
terhadap dirinya. Ia merupakan
korban perampokan di Malaysia.

5.

15
BSU BLT Subsidi Neutral Ayo Surabaya
August Gaji via BPJS
2022 Ketenagakerjaan
2022 Rp 1 Juta Cair
Dua Hari Lagi
Tepat 17 Agustus
2022?

Jika benar BSU BLT subsidi gaji via
BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp 1 juta
cair tepat pada 17 Agustus 2022,
artinya akan cair dalam dua hari
kedepan sejak berita ini diturunkan.
Lantas, apakah BSU BLT subsidi gaji
via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp 1
juta cair dua hari lagi pada 17
Agustus 2022?. Peringatan Hari
Kemerdekaan pada 17 Agustus 2022
tinggal menghitung hari, BSU BLT
subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan
2022 Rp 1 juta cair tepat pada
perayaan HUT RI ke-77?. Kendati
belum ada kabar penyaluran dana
BSU BLT subsidi gaji via BPJS
Ketenagakerjaan 2022, harapan para
pekerja, bantuan subsidi upah cair
pada Agustus ini.

6.

15
Soal BSU 2022 :
Neutral Ayo Bandung
August Menaker Berikan
2022 Pesan Pendek
Perihal

Soal BSU 2022, Menaker Ida
Fauziyah berikan pesan pendek atau
short message perihal Bantuan
Subsidi Upah bagi Pekerja tahun
anggaran 2022 yang belum kunjung
cair sampai menjelang HUT RI 17

6

Pencairannya, Bisa
Jadi Tanda!

Agustus 2022. Sebuah short message
atau pesan singkat dari Menaker
tersebut bisa menjadi sebuah tanda
perihal pencairan BSU 2022.
Walaupun, tidak semua pekerja di
Kemenaker bisa mendapatkan
bantuan langsung tunai ini. Sebab
BSU 2022 sampai saat ini belum juga
terlihat ada kabar baik bagi para
pekerja penerima bantuan.

7.

15
Menaker Ida
Neutral Ayo Bandung
August Fauziyah Bocorkan
2022 Jadwal BSU 2022
Cair, Dana Rp1
Juta Bakal
Ditransfer ke
Karyawan

Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah sempat memberikan
bocoran kepada para karyawan,
terkait kapan BSU 2022 cair. Meski
telah mengumumkan informasi
tersebut, Ida Fauziyah tidak
menyebutkan secara rinci soal kapan
jadwal BSU 2022 kapan cair. BSU
2022 dikabarkan segera cair dan
disalurkan ke rekening para
karyawan yang terdaftar sebagai
peserta penerima BLT Subsidi Gaji.
Apalagi memasuki pada Agustus ini,
pencairan bansos tersebut semakin
dinantikan oleh para penerima BLT
Subsidi Gaji Rp1 juta atau BSU 2022.

8.

15
Kemnaker
Neutral Bisnis Indonesia
August Sediakan Ribuan
2022 Lowongan Kerja
dalam Satu Situs,
Begini Cara
Menggunakannya

Binis.com, SOLO- Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah
memberikan fasilitas kepada para
pencari kerja Indonesia. Cara
menggunakannya juga mudah:.
Dilansir dari situs Karirhub
Kemnaker, sejauh ini sudah 31 ribu
total pemberi kerja tersedia dengan
lebih dari 89 ribu lowongan kerja.
Fasilitas yang dimaksud berupa situs
yang menyediakan ribuan lowongan
kerja yang bisa dimanfaatkan oleh
seluruh masyarakat Indonesia.

9.

15
Pendaftaran Kartu Positive Tribun News Palu
August Prakerja
2022 Gelombang 41
Dibuka,Ini Cara
Daftar Kartu

Pendaftaran Kartu Prakerja
gelombang ke 41 sudah dibuka,
berikut cara daftar Kartu Prakerja
gelombang 41 lewat HP: cara daftar
hingga cara gabung gelombang serta
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Prakerja 41 dan
Tips Agar Lolos

mengerjakan tes melalui HP atau
komputer. Semua pendaftaran kartu
prakerja 41 dan pengisian data
hanya dilakukan di link resmi
www.prakerja.go.id. Lalu apa saja
syarat untuk mendaftar Kartu
Prakerja gelombang 41 dan cara
untuk mendaftar Prakerja 41.
Program Kartu Prakerja akan
diprioritaskan bagi pekerja/buruh
yang dirumahkan maupun pelaku
usaha mikro dan kecil yang
terdampak ekonomi selama
pandemi covid 19.

10.

15
Mampir ke Jepara, Neutral Radar Kudus
August Menaker Ida
2022 Fauziyah Beli
Produk Ukir

Baru saja, Ida Fauziyah Menteri
Ketenagakerjaan berkunjung ke
Jepara (14/07). Ia mengatakan Ida
Fauziyah datang namun hanya
sebentar di Jepara. Ketika saya ada
kunjungan ke luar negeri, dan
bertemu dengan pejabat, baik
menteri atau perdana menteri ratarata rumah mereka ada furniture
dari Jepara, dan saat mereka
berkunjung ke Indonesia pun Jepara
menjadi salah satu tujuan", jelas Ida
Fauziyah. Ia melipir untuk "sekedar"
belanja produk ukir khas Jepara.

11.

15
Semua Mahasiswa Negative Sigijateng.id
August Unwidha Klaten
2022 yang
Melaksanakan KKN
Jadi Peserta BPJS
Ketenagakerjaan

Semua mahasiswa Unwidha Klaten
yang melaksanakan kuliah kerja
nyata (KKN) pada tahun ini
didaftarkan sebagai peserta program
jaminan sosial ketenagakerjaan. Dan
sebanyak 366 mahasiswa KKN
termasuk 22 dosen pembimbing
lapangan (DPL) Unwidha Klaten yang
dilepas KKN pada awal bulan
Agustus 202 ini, kini menjadi peserta
program jaminan sosial BPJS
Ketenagakerjaan Cabang Klaten.

12.

15
Siap-siap! BSU
Positive Ayo Semarang
August 2022 Cair ke
2022 Rekening Pekerja,
Cek di Link

Penerima dana bantuan BSU 2022
harus sudah memenuhi syarat yang
ditentukan oleh Kemnaker. Syarat
utama yang diberikan oleh
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Kemnaker jika
Muncul Notifikasi
ini

Kemnaker untuk para calon
penerima dana BSU 2022 adalah
memiliki penghasilan atau gaji di
bawah 3,5 juta per bulan dan masih
aktif di BPJS Ketenagakerjaan.
Pekerja yang sudah memenuhi
syarat akan terdaftar sebagai calon
penerima dana BSU 2022 dari
Pemerintah melalui Kemnaker. Calon
penerima dana bantuan BSU 2022
akan mendapatkan notifikasi
pemberitahuan jika dana BLT subsidi
gaji dicairkan, seperti:.

13.

15
Bagaimana Hukum Negative Nakita.id
August Pelecehan Seksual
2022 di Tempat Kerja?
Belajar dari Kasus
Karyawan Kawan
Lama Group yang
Alami Pelecehan
Tertulis di Grup
WA

Jagad media sosial dihebohkan
dengan cuitan seorang suami yang
mengaku istrinya telah mengalami
pelecehan di grup whatsapp (WA)
kantornya yang diduga adalah
Kawan Lama Group. Usut punya
usut, diketahui korban merupakan
karyawan di salah satu unit kerja
Kawan Lama Group yang berbasis di
Jakarta. Kementerian Tenaga Kerja
dan Transmigrasi bekerjasama
dengan Organisasi Buruh
Internasional telah menerbitkan
Buku Pedoman Pencegahan
Pelecehan Seksual di Tempat Kerja.
Buku Pedoman Pencegahan
Pelecehan Seksual di Tempat Kerja
juga menjeaskan bentuk-bentuk
pelecehan seksual.

14.

15
Info Ribuan
Positive Harian Jogja
August Lowongan Kerja
2022 Tersedia dalam
Satu Situs
Kemenaker, Begini
Cara
Memanfaatkannya

Cara menggunakannya juga mudah:.
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) menyediakan satu situs
yang memuat ribuan lowongan kerja
yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh
masyarakat Indonesia. 1. Pertama-.
2. Setelah itu, isi kolom pencarian
dengan kriteria pekerjaan yang
diinginkan.
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15.

15
3 Tahap BSU 2022 Positive Ayo Semarang
August Cair ke Rekening,
2022 Lengkapi Syarat Ini
Pasti Dapat Rp1
Juta

BSU 2022 diberikan kepada pekerja
yang sudah memenuhi syarat
ketentuan dari Kemnaker sebesar
Rp500 ribu selama 2 bulan dan akan
diberikan secara langsung Rp1 juta.
Dana BSU 2022 merupakan salah
satu program bantuan sosial dari
Pemerintah melalui Kemnaker
kepada pekerja. Ada beberapa
syarat ketentuan dari Kemnaker
yang harus dipenuhi oleh para
pekerja agar bisa menjadi salah satu
calon penerima BSU 2022, seperti:. Bekerja di wilayah PPKM level 3 dan
4.

16.

15
Wakil Ketua Komisi Neutral Serasah.id
August lV Dampingi
2022 Disnakertrans
Bertemu Gubernur
Jambi

serasah.id, Wakil Ketua Komisi lV
DPRD Provinsi Jambi Supriyanto
dampingi Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi (Disnakertrans) Jambi
bertemu dengan Gubernur Jambi.
Pertemuan itu dilaksanakan di
rumah Dinas Gubernur Jambi, dalam
pertemuan itu juga terlihat dihadiri
Kepala Lapas Perempuan Jambi. "Iya
pak Supriyanto wakil Ketua Komisi lV
mendampingi kementerian tenaga
kerja dan Dinas tenaga kerja
menghadap gubernur," kata Hefni.
Dalam pertemuan itu mereka
membahas berbagai persoalan
ketenagakerjaan di Jambi.

17.

15
Fresh Graduate, Positive Tribun News Batam
August Kamu Wajib Tahu
2022 Cara Jitu Dapat
Pekerjaan Setelah
Lulus Kuliah

Itu tadi tips-tips agar Kamu bisa
cepat mendapat pekerjaan setelah
lulus kuliah dan cara mengirim
lamaran kerja yang benar.
Mendapatkan pekerjaan impian
menjadi harapan hampir setiap
orang yang baru lulus kuliah atau
fresh graduate. Namun
mendapatkan pekerjaan tidaklah
semudah membalikan telapak
tangan.
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18.

15
17 Agustus
August Tanggal Merah,
2022 Cek Daftar Sisa
Hari Libur 2022

Neutral Detik

17 Agustus tanggal merah di bulan
Agustus. Tanggal 17 Agustus 2022
adalah tanggal merah satu-satunya
di bulan Agustus 2022. Tanggal 17
Agustus 2022 jatuh pada hari Rabu.
Simak informasi lengkap tentang 17
Agustus tanggal merah berikut ini.

19.

15
2 Link Cek BSU
Neutral Ayo Bandung
August 2022 Rp1 Juta,
2022 Kemnaker Pastikan
Bantuan akan Cair
ke Rekening
Himbara

Bantuan Subsidi Upah alias BSU 2022
Rp1 juta bisa dicek melalui link resmi
milik Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker). Lantas apakah BSU
2022 sudah cair ke rekening bank
Himbara calon penerima? Namun,
melalui keterangan resminya
Kemnaker memastikan bahwa BSU
2022 Rp1 juta akan cair ke rekening
penerima. Simak informasi di bawah
ini hingga selesai agar tak keliru.

20.

15
PKWT adalah
August Perjanjian Kerja
2022 Waktu Tertentu,
Begini
Penjelasannya

Neutral Kompas

Kepanjangan PKWT adalah
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Jika
merujuk pada Keputusan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor 100 Tahun 2004, disebutkan
bahwa PKWT adalah perjanjian kerja
antara pekerja dengan pemberi kerja
untuk mengadakan hubungan kerja
dalam waktu tertentu. Perjanjian
PKWT adalah hanya dapat dibuat
perusahaan untuk pekerjaan
tertentu yang menurut jenis, dan
sifat atau kegiatan pekerjaannya
akan selesai dalam waktu tertentu.
Dalam UU Ketenagakerjaan
(sebelum Omnibus Law Cipta Kerja),
batas maksimal PKWT adalah 3
tahun.

21.

15
PKWT adalah
August Perjanjian Kerja
2022 Waktu Tertentu,
Begini
Penjelasannya

Neutral Kompas

Kepanjangan PKWT adalah
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
Regulasi lainnya adalah aturan
turunan UU Cipta Kerja, yakni
Peraturan Pemerintah Nomor 35
Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu
Kerja dan Waktu Istirahat, dan
11

Pemutusan Hubungan Kerja (PP
35/2021). Kepanjangan PKWT adalah
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
Regulasi lainnya adalah aturan
turunan UU Cipta Kerja, yakni
Peraturan Pemerintah Nomor 35
Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu
Kerja dan Waktu Istirahat, dan
Pemutusan Hubungan Kerja (PP
35/2021).
22.

15
Segera Cair BSU Neutral Smol.id
August 2022 di Bulan
2022 Agustus? Berikut
Pesan dari
Kemnaker soal BLT
Subsidi Gaji Rp1
Juta

Berikut ini ada informasi tentang
BSU 2022 akan cair di bulan
Agustus? inilah pesan dari Kemnaker
soal BLT Subsidi Gaji Rp1 juta. Bagi
Anda yang kini tengah mencari
informasi tentang BSU yang akan
cair bulan Agustus 2022, simak
selengkapnya di bawah ini. Artikel ini
memuat informasi tentang pesan
dari Kemnaker soal BSU 2022 yang
akan cair di bulan Agustus.
Kemenaker sempat mengeluarkan
keterangan tertulis untuk menjawab
keresahan masyarakat khususnya
pekerja terkait jadwal pencairan BSU
yang tak kunjung keluar.

23.

15
Belum Terdaftar Negative Ayo Semarang
August Penerima BSU
2022 2022? 4 Cara lapor
Agar BLT Rp1 Juta
Otomatis Cair

Para pekerja yang sudah termasuk
dalam daftar penerima BSU 2022
akan mendapatkan dana bantuan
Rp500 ribu selama 2 bulan dan akan
diberikan secara langsung Rp1 juta.
Pencairan dana BSU 2022 akan
disalurkan secara transfer melalui
rekening bank Himbara dan Bank
Syariah Indonesia untuk wilayah
Aceh. Pekerja yang belum memiliki
rekening di jaringan bank Himbara
untuk pencairan BSU 2022 tidak
perlu khawatir karena Kemnaker
akan membukakan rekening secara
kolektif.
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24.

15
Mahasiswa KKN Neutral Jateng Pos
August Unwidha Klaten
2022 Jadi Peserta BPJS
Ketenagakerjaan

Sebanyak 366 mahasiswa KKN
termasuk 22 dosen pembimbing
lapangan Unwidha Klaten kini
menjadi peserta program jaminan
sosial BPJS Ketenagakerjaan Cabang
Klaten. Kepala Kantor BPJS
Ketenagakerjaan Cabang Klaten,
Noviana Kartika Setyaningtyas,
didampingi Sony Ahmad Wardani,
Account Representative Khusus,
mengapresiasi kebijakan Unwidha
Klaten yang memberikan
perlindungan mahasiswa KKN. Selain
itu, BPJS Ketenagakerjaan juga
memberikan apresiasi dan terima
kasih kepada mitra kerja Bimantoro
Agency yang telah membantu
terwujudnya perlindungan
mahasiswa Unwidha Klaten yang
melaksanakan pratik kerja atau KKN.
Mahasiswa Universitas Widya
Dharma Klaten, Jawa Tengah, yang
melaksanakan kuliah kerja nyata
pada tahun ini didaftarkan sebagai
peserta program jaminan sosial
ketenagakerjaan.

25.

15
Indonesia - Arab
August Saudi Sepakati
2022 Sistem
Penempatan
Pekerja Migran

Indonesia dan Arab Saudi
menyepakati technical arrangements
yang berfungsi sebagai pengaturan
teknis pilot project Sistem
Penempatan Satu Kanal (SPSK)
secara terbatas bagi Pekerja Migran
Indonesia (PMI). Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
mengatakan, technical
arrangements SPSK secara terbatas
bagi PMI di Arab Saudi ini sudah
ditandatangani sejak 11 Oktober
2018 lalu. Dan sistem Musaned milik
Arab Saudi dan aplikasi siap kerja
milik Indonesia ini akan
diintegrasikan dalam 2 bulan
kedepan, guna bisa memberikan
kemudahan bagi warga negara
Indonesia yang ingin bekerja di Saudi

Positive Kompas Tv

13

Arabia. Direktur Perlindungan WNI
Kemlu, Judha Nugraha
menambahkan, sebelumnya
pemerintah Indonesia sempat
menutup kerjasama penempatan
tenaga kerja ke 19 negara di timur
tengah.
26.

15
BSU BLT Subsidi Neutral Ayo Surabaya
August Gaji via BPJS
2022 Ketenagakerjaan
2022 Rp1 Juta Cair
Besok Sebelum 17
Agustus 2022?

Benarkah BSU BLT subsidi gaji via
BPJS Ketenagakerjaan 2022 senilai
Rp1 juta cair besok sebelum 17
Agustus 2022 atau setelahnya?.
Kenyataannya, hingga mamasuki
minggu ketiga bulan Agustus alias
mendekati peringatan Hari
Kemerdekaan HUT RI ke-77 pada 17
Agustus 2022 nanti, BSU 2022 belum
juga ada kabar pencairannya.
Bantuan subsidi upah alias BSU BLT
subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan
2022 sebesar Rp1 juta cair kapan?.
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) pastikan BSU BLT subsidi
gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022
Rp1 juta cair.

27.

15
Link Cek BSU 2022 Neutral Ayo Surabaya
August BPJS
2022 Ketenagakerjaan
Cair ke Himbara,
Coba di Sini

Kamu bisa cek Bantuan Subsidi Upah
alias BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan
Rp1 juta melalui link resmi milik
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker). BSU 2022 BPJS
Ketenagakerjaan sudah cair ke calon
penerima? Kabar pencairan bantuan
subsidi upah BSU 2022 BPJS
Ketenagakerjaan hingga kini masih
dipertanyakan para pekerja dan
buruh. Pasalnya, BSU 2022 BPJS
Ketenagakerjaan dijanjikan cair pada
bulan April lalu hingga saat ini belum
ada titik terang.

28.

15
Lowongan Kerja di Neutral Tribun News
August Bandara,
Tangerang
2022 Perekrutan Avsec
Periode Agustus
2022 Masih Dibuka

Dikutip dari Instagram Kementerian
Tenaga Kerja RI @kemnaker,
perekrutan Avsec periode Agustus
2022 masih dibuka. Perekrutan
Avsec periode Agustus 2022
dilakukan oleh PT Angkasa Pura
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Solusi Integra. Demikian info
lowongan kerja Avsec periode
Agustus 2022 yang dikutip dari akun
Instagram @kemnaker. - Bandar
udara atau bandara adalah titik
krusial bagi pelaku perjalanan udara.
29.

15
Dede Farhan
Negative Mediabudayaindonesia No. 29 Tahun 2000 tentang
August Aulawi, Perspektif
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
2022 Penegakan Hukum
dan Peraturan Pemerintah No. 30
Permasalahan
Tahun 2000 tentang
Sektor Konstruksi
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa
Konstruksi ", ujar Pemerhati
Konstruksi Dede Farhan Aulawi di
Bandung, Senin (15/8). BANDUNG |
Budaya Indonesia- Setiap
pemerintahan suatu negara pasti
ingin selalu dan terus melaksanakan
pembangunan di negaranya masingmasing. Baik pembangunan fisik
maupun non fisik karena
pembangunan merupakan salah satu
indikator penting dari tujuan
pemerintahan itu sendiri. Disinilah
peran penting sektor konstruksi
untuk melaksanakan pembangunan
fisik sebagaimana dicanangkan oleh
pemerintah.

30.

15
Dede Farhan
Negative Mediabudayaindonesia No. 29 Tahun 2000 tentang
August Aulawi, Perspektif
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
2022 Penegakan Hukum
dan Peraturan Pemerintah No. 30
Permasalahan
Tahun 2000 tentang
Sektor Konstruksi
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa
Konstruksi ", ujar Pemerhati
Konstruksi Dede Farhan Aulawi di
Bandung, Senin (15/8). BANDUNG |
Budaya Indonesia- Setiap
pemerintahan suatu negara pasti
ingin selalu dan terus melaksanakan
pembangunan di negaranya masingmasing. Baik pembangunan fisik
maupun non fisik karena
pembangunan merupakan salah satu
indikator penting dari tujuan
pemerintahan itu sendiri.
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31.

15
Hore! Kartu
Neutral Jurnalis Indonesia
August Prakerja
2022 Gelombang 41
Telah Dibuka,
Berikut Syarat dan
Cara
Pendaftarannya

Sebelum mendaftar Kartu Prakerja
Gelombang 41 ini, ada beberapa
Syarat yang harus kalian penuhi. Jika
kalian telah mempersiapkan
berbagai Syarat yang telah diberikan
untuk mendaftar Kartu Prakerja
Gelombang 41 ini, dapat langsung
melakukan pendaftaran akun seperti
di bawah ini. Kartu Prakerja
Gelombang [email protected]
JURNALIS INDONESIA- Kabar baik
untuk masyarakat, karena Kartu
Prakerja Gelombang 41 telah dibuka
oleh Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker). Dilansir melalui laman
Instagram @prakerja.go.id pada
Senin (15/8), Program Kartu Prakerja
Gelombang 41 ini dibuka pada hari
Minggu (14/8) sekitar pukul 13.00
WIB.

32.

15
BSU 2022 Sudah Neutral Ayo Bandung
August Dipastikan Cair
2022 oleh Kemnaker,
Alur Pencairan Rp1
Juta ke Rekening
Penerima Harus
Diketahui

Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) sudah memastikan
Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022
cair ke rekening penerima, namun
belum tentu Agustus ini. Namun
sebelum itu, ketahui terlebih dahulu
syarat yang harus dipenuhi calon
penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan
2022. Berdasarkan Permenaker RI
No 16 Tahun 2022, ini syarat
mendapatkan BSU 2022 BPJS
Ketenagakerjaan:. Ada alur resmi
pencairan bantuan subsidi upah Rp1
juta ke rekening penerima.

33.

15
BSU 2022 Cair
Neutral Ayo Bandung
August Setelah Tahapan
2022 Ini Selesai, Cek di
Sini Alur
Pencairannya

Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) pastikan BSU 2022 Rp1
juta akan cair setelah sejumlah
tahapan selesai. Apa saja alur
pencairan BSU 2022 Rp1 juta hingga
cair ke rekening penerima? Sebelum
mengetahui tahapan pencairan
bantuan subsidi upah, simak dahulu
syarat mendapatkan BSU 2022 BPJS
Ketenagakerjaan.
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34.

15
Jadi Korban
Positive Kabar Makassar
August Perampokan,
2022 Pemprov Sulawesi
Selatan Fasilitasi
TKW Pulang ke
Bone

"Atas kerjasama antara KJRI Kota
kinabalu, Kemnaker, BP2MI dan
Pemprov Sulawesi Selatan, setelah
dirawat dan dibuatkan special pass,
ibu Sukma dipulangkan ke Indonesia
lewat Nunukan pada tanggal 8
agustus 2022," ungkapnya.
Perempuan paruh baya asal
Kabupaten Bone, bernama Sukma
merasa bersyukur bertemu langsung
dengan Gubernur Sulawesi Selatan,
Andi Sudirman Sulaiman. Hal itu
diungkapkan Sukma saat Gubernur
Andi Sudirman mengunjungi
kediaman keluarga Sukma di Dusun
Dekko, Desa Mappesangka,
Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone,
Minggu (14/08). Terlebih, Gubernur
Sulawesi Selatan juga memberikan
fasilitasi untuk pemulangan Sukma
dari Malaysia hingga ke kampung
halamannya.

35.

15
5 Pekerja
Positive Rakyat62.id
August Rumahan Perbaiki
2022 Permohonan Soal
Kerugian
Konstitusional Rakyat62.id

Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK)
menggelar sidang pengujian materiil
Pasal 1 ayat 15 dan Pasal 50 Undangundang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan terhadap
Undang-undang Dasar (UUD) 1945.
Agenda sidang dengan nomor
perkara 75/PUU-XX/2022 itu ialah
perbaikan permohonan. Sebelumnya
tidak disebut sebagai pemohon,"
kata salah satu kuasa hukum
pemohon Wilopo Husodo dalam
sidang virtual di MK, Jakarta Pusat,
Senin, 15 Agustus 2022. Wilopo
menyebut ada tambahan dalam poin
pokok-pokok permohonan.

36.

15
5 Pekerja
Positive Redaksiharian.com
August Rumahan Perbaiki
2022 Permohonan Soal
Kerugian
Konstitusional RedaksiHarian.com

Sebelumnya tidak disebut sebagai
pemohon," kata salah satu kuasa
hukum pemohon Wilopo Husodo
dalam sidang virtual di MK, Jakarta
Pusat, Senin, 15 Agustus 2022.
Wilopo menyebut ada tambahan
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dalam poin pokok-pokok
permohonan. "Kami juga
memasukkan teori maupun konvensi
internasional dan rujukan-rujukan
lain soal pokok permohonan," ujar
dia. Pemohon mengajukan pengujian
Pasal 1 ayat 15 dan Pasal 50 UU
Ketenagakerjaan terhadap UUD
1945.
37.

15
5 Pekerja
Positive Tribunwarta.com
August Rumahan Perbaiki
2022 Permohonan Soal
Kerugian
Konstitusional TribunWarta.com

Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK)
menggelar sidang pengujian materiil
Pasal 1 ayat 15 dan Pasal 50 Undangundang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan terhadap
Undang-undang Dasar (UUD) 1945.
Agenda sidang dengan nomor
perkara 75/PUU-XX/2022 itu ialah
perbaikan permohonan. Sebelumnya
tidak disebut sebagai pemohon,"
kata salah satu kuasa hukum
pemohon Wilopo Husodo dalam
sidang virtual di MK, Jakarta Pusat,
Senin, 15 Agustus 2022. Wilopo
menyebut ada tambahan dalam poin
pokok-pokok permohonan.

38.

15
5 Pekerja
Positive Miliarder.co.id
August Rumahan Perbaiki
2022 Permohonan Soal
Kerugian
Konstitusional Miliarder.Co.id

Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK)
menggelar sidang pengujian materiil
Pasal 1 ayat 15 dan Pasal 50 Undangundang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan terhadap
Undang-undang Dasar (UUD) 1945.
Agenda sidang dengan nomor
perkara 75/PUU-XX/2022 itu ialah
perbaikan permohonan. Sebelumnya
tidak disebut sebagai pemohon,"
kata salah satu kuasa hukum
pemohon Wilopo Husodo dalam
sidang virtual di MK, Jakarta Pusat,
Senin, 15 Agustus 2022. Wilopo
menyebut ada tambahan dalam poin
pokok-pokok permohonan.
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39.

15
5 Pekerja
Positive Portalutama.com
August Rumahan Perbaiki
2022 Permohonan Soal
Kerugian
Konstitusional PortalUtama.com

Sebelumnya tidak disebut sebagai
pemohon," kata salah satu kuasa
hukum pemohon Wilopo Husodo
dalam sidang virtual di MK, Jakarta
Pusat, Senin, 15 Agustus 2022.
Wilopo menyebut ada tambahan
dalam poin pokok-pokok
permohonan. "Kami juga
memasukkan teori maupun konvensi
internasional dan rujukan-rujukan
lain soal pokok permohonan," ujar
dia. Pemohon mengajukan pengujian
Pasal 1 ayat 15 dan Pasal 50 UU
Ketenagakerjaan terhadap UUD
1945.

40.

15
BPJS
August Ketenagakerjaan
2022 targetkan siswa
magang di Aceh
terlindungi

Pernyataan itu disampaikannya di
sela-sela penandatanganan MOU
antara BPJS Ketenagakerjaan dengan
SMK Negeri 1 Al Mubarkaya
Kabupaten Aceh Besar di kantor
BPJAMSOSTEK Banda Aceh. Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh
berharap seluruh sekolah dalam
wilayah kerjanya terdaftar dalam
program perlindungan
BPJAMSOSTEK. "Alhamdulillah hari
ini kita kembali menandatangani
kerja sama terkait perlindungan
BPJAMSOSTEK kepada siswa magang
dari SMK 1 Al Mubarkeya Kabupaten
Aceh Besar," kata Kepala Kantor
Cabang Banda Aceh Syarifah Wan
Fatimah di ruang kerjanya di Banda
Aceh, Senin.

41.

15
5 Pekerja rumahan Negative Berita Viral Indonesia
August menyelesaikan
Terbaru
2022 petisi tentang
kekurangan
konstitusional

Positive Antara Aceh
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Mahkamah Konstitusi (MK)
melakukan pengujian substantif
Pasal 1, 15, dan 50 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang
pelanggaran UUD 1945. Schedule
sidang Perkara No. 75/PUU-XX/2022
adalah permintaan perbaikan.
Sebelumnya, mereka tidak terdaftar
sebagai pemohon," kata kuasa

hukum pemohon Wilopo Husodo
pada pekan 15 Agustus 2022 One
mengatakan saat digital sidang di
Mahkamah Konstitusi di Jakarta
Pusat. Apa pendapat Anda tentang
artikel ini?.
42.

15
BSU 2022 Sudah Positive Pikiran Rakyat Depok
August Cair? Intip Pesan
2022 Kemnaker soal
Jadwal Pencairan
BLT Subsidi Gaji
Rp1 Juta

Intip pesan Kemnaker soal jadwal
pencairan BLT subsidi gaji Rp1 Juta di
bawah ini. Untuk mengetahui
informasi terkait BSU 2022 sudah
cair atau belum, simak pesan
Kemnaker terkait jadwal pencairan
BLT subsidi gaji Rp1 juta ini.
Sebelumnya Kemnaker sempat
mengeluarkan keterangan tertulis
mengenai jadwal pencairan BSU
2022 yang belum keluar di Twitter
resminya. Dalam keterangannya,
Kemnaker menjelaskan alasan
Bantuan Subsidi Upah (BSU) belum
tersalurkan karena pihaknya masih
mempersiapkan mekanisme dan
teknis penyaluran BSU.

43.

15
Menaker soroti
August pentingnya
2022 investasi dalam
sumber daya
manusia

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan bahwa
investasi dalam sumber daya
manusia (SDM) berbentuk
peningkatan kapabilitas perlu
dilakukan untuk memastikan
kompetensi dan produktivitas.
Penting untuk mempromosikan
kesetaraan bagi semua orang di
dunia kerja," ujar Menaker Ida
dalam acara B20-G20 Dialogue:
Future of Work and Education Task
Force yang diikuti secara virtual dari
Jakarta, Senin malam. "Kita harus
melipatgandakan investasi kita
dalam sumber daya manusia. Ida
mengatakan bahwa penting untuk
memastikan dilanjutkannya investasi
yang lebih baik dalam
mengembangkan pekerjaan yang
layak di tingkat nasional dan global.

Positive Antara Kalteng
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44.

15
Menaker soroti
August pentingnya
2022 investasi dalam
sumber daya
manusia

Positive Antara

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan bahwa
investasi dalam sumber daya
manusia (SDM) berbentuk
peningkatan kapabilitas perlu
dilakukan untuk memastikan
kompetensi dan produktivitas.
Penting untuk mempromosikan
kesetaraan bagi semua orang di
dunia kerja," ujar Menaker Ida
dalam acara B20-G20 Dialogue:
Future of Work and Education Task
Force yang diikuti secara virtual dari
Jakarta, Senin malam. "Kita harus
melipatgandakan investasi kita
dalam sumber daya manusia. Ida
mengatakan bahwa penting untuk
memastikan dilanjutkannya investasi
yang lebih baik dalam
mengembangkan pekerjaan yang
layak di tingkat nasional dan global.

45.

15
Menaker soroti
August pentingnya
2022 investasi dalam
sumber daya
manusia

Positive Antara Jateng

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan bahwa
investasi dalam sumber daya
manusia (SDM) berbentuk
peningkatan kapabilitas perlu
dilakukan untuk memastikan
kompetensi dan produktivitas.
Penting untuk mempromosikan
kesetaraan bagi semua orang di
dunia kerja," ujar Menaker Ida
dalam acara B20-G20 Dialogue:
Future of Work and Education Task
Force yang diikuti secara virtual dari
Jakarta, Senin malam. Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan bahwa
investasi dalam sumber daya
manusia (SDM) berbentuk
peningkatan kapabilitas perlu
dilakukan untuk memastikan
kompetensi dan produktivitas.
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46.

15
Menaker soroti
August pentingnya
2022 investasi dalam
sumber daya
manusia -

Positive 24hour.id

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan bahwa
investasi dalam sumber daya
manusia (SDM) berbentuk
peningkatan kapabilitas perlu
dilakukan untuk memastikan
kompetensi dan produktivitas.
Penting untuk mempromosikan
kesetaraan bagi semua orang di
dunia kerja," ujar Menaker Ida
dalam acara B20-G20 Dialogue:
Future of Work and Education Task
Force yang diikuti secara virtual dari
Jakarta, Senin malam. "Kita harus
melipatgandakan investasi kita
dalam sumber daya manusia. Ida
mengatakan bahwa penting untuk
memastikan dilanjutkannya investasi
yang lebih baik dalam
mengembangkan pekerjaan yang
layak di tingkat nasional dan global.

47.

15
Menaker soroti
August pentingnya
2022 investasi dalam
sumber daya
manusia

Positive Antara Papua

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan bahwa
investasi dalam sumber daya
manusia (SDM) berbentuk
peningkatan kapabilitas perlu
dilakukan untuk memastikan
kompetensi dan produktivitas.
Penting untuk mempromosikan
kesetaraan bagi semua orang di
dunia kerja," ujar Menaker Ida
dalam acara B20-G20 Dialogue:
Future of Work and Education Task
Force yang diikuti secara virtual dari
Jakarta, Senin malam. Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan bahwa
investasi dalam sumber daya
manusia (SDM) berbentuk
peningkatan kapabilitas perlu
dilakukan untuk memastikan
kompetensi dan produktivitas.
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48.

15
Menaker soroti
August pentingnya
2022 investasi dalam
sumber daya
manusia

Positive Antara Sumbar

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan bahwa
investasi dalam sumber daya
manusia (SDM) berbentuk
peningkatan kapabilitas perlu
dilakukan untuk memastikan
kompetensi dan produktivitas.
Penting untuk mempromosikan
kesetaraan bagi semua orang di
dunia kerja," ujar Menaker Ida
dalam acara B20-G20 Dialogue:
Future of Work and Education Task
Force yang diikuti secara virtual dari
Jakarta, Senin malam. "Kita harus
melipatgandakan investasi kita
dalam sumber daya manusia. Ida
mengatakan bahwa penting untuk
memastikan dilanjutkannya investasi
yang lebih baik dalam
mengembangkan pekerjaan yang
layak di tingkat nasional dan global.

49.

15
Menaker soroti
August pentingnya
2022 investasi dalam
sumber daya
manusia

Positive Antara Sulteng

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan bahwa
investasi dalam sumber daya
manusia (SDM) berbentuk
peningkatan kapabilitas perlu
dilakukan untuk memastikan
kompetensi dan produktivitas.
Penting untuk mempromosikan
kesetaraan bagi semua orang di
dunia kerja," ujar Menaker Ida
dalam acara B20-G20 Dialogue:
Future of Work and Education Task
Force yang diikuti secara virtual dari
Jakarta, Senin malam. "Kita harus
melipatgandakan investasi kita
dalam sumber daya manusia. Ida
mengatakan bahwa penting untuk
memastikan dilanjutkannya investasi
yang lebih baik dalam
mengembangkan pekerjaan yang
layak di tingkat nasional dan global.
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50.

15
Menaker soroti
August pentingnya
2022 investasi dalam
sumber daya
manusia

Positive Newsexplorer.net

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan bahwa
investasi dalam sumber daya
manusia (SDM) berbentuk
peningkatan kapabilitas perlu
dilakukan untuk memastikan
kompetensi dan produktivitas.
Penting untuk mempromosikan
kesetaraan bagi semua orang di
dunia kerja," ujar Menaker Ida
dalam acara B20-G20 Dialogue:
Future of Work and Education Task
Force yang diikuti secara virtual dari
Jakarta, Senin malam. "Kita harus
melipatgandakan investasi kita
dalam sumber daya manusia. Ida
mengatakan bahwa penting untuk
memastikan dilanjutkannya investasi
yang lebih baik dalam
mengembangkan pekerjaan yang
layak di tingkat nasional dan global.

51.

15
Menaker soroti
August pentingnya
2022 investasi dalam
sumber daya
manusia

Positive Antara Riau

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan bahwa
investasi dalam sumber daya
manusia (SDM) berbentuk
peningkatan kapabilitas perlu
dilakukan untuk memastikan
kompetensi dan produktivitas.
Penting untuk mempromosikan
kesetaraan bagi semua orang di
dunia kerja," ujar Menaker Ida
dalam acara B20-G20 Dialogue:
Future of Work and Education Task
Force yang diikuti secara virtual dari
Jakarta, Senin malam. "Kita harus
melipatgandakan investasi kita
dalam sumber daya manusia. Ida
mengatakan bahwa penting untuk
memastikan dilanjutkannya investasi
yang lebih baik dalam
mengembangkan pekerjaan yang
layak di tingkat nasional dan global.
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52.

15
Menaker soroti
August pentingnya
2022 investasi dalam
sumber daya
manusia

Positive Antara Sumut

53.

15
5 Pekerja
Neutral Detikfakta.com
August Rumahan Perbaiki
2022 Permohonan Soal
Kerugian
Konstitusional DetikFakta. com
Setiap Detik, Selalu
Ada Fakta Baru!

Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK)
menggelar sidang pengujian materiil
Pasal 1 ayat 15 dan Pasal 50 Undangundang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan terhadap
Undang-undang Dasar (UUD) 1945.
Agenda sidang dengan nomor
perkara 75/PUU-XX/2022 itu ialah
perbaikan permohonan. Sebelumnya
tidak disebut sebagai pemohon,"
kata salah satu kuasa hukum
pemohon Wilopo Husodo dalam
sidang virtual di MK, Jakarta Pusat,
Senin, 15 Agustus 2022. Wilopo
menyebut ada tambahan dalam poin
pokok-pokok permohonan.

54.

15
Menaker: Berbagai Neutral Antara Sulteng
August kebijakan
2022 dilakukan untuk
tingkatkan
kompetensi SDM

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah memastikan bahwa
berbagai kebijakan di tingkat
nasional telah dilakukan untuk
mendorong peningkatan kompetensi
sumber daya manusia di Tanah Air.
Berbicara dalam acara B20-G20
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Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan bahwa
investasi dalam sumber daya
manusia (SDM) berbentuk
peningkatan kapabilitas perlu
dilakukan untuk memastikan
kompetensi dan produktivitas.
Penting untuk mempromosikan
kesetaraan bagi semua orang di
dunia kerja," ujar Menaker Ida
dalam acara B20-G20 Dialogue:
Future of Work and Education Task
Force yang diikuti secara virtual dari
Jakarta, Senin malam. "Kita harus
melipatgandakan investasi kita
dalam sumber daya manusia. Ida
mengatakan bahwa penting untuk
memastikan dilanjutkannya investasi
yang lebih baik dalam
mengembangkan pekerjaan yang
layak di tingkat nasional dan global.

Dialogue: Future of Work and
Education Task Force diikuti virtual
dari Jakarta, Senin malam, Menaker
Ida mengatakan berbagai langkah
sudah dilakukan dalam bentuk
kebijakan ketenagakerjaan yang
lebih baik. "Peningkatan kebijakan
ketenagakerjaan yang lebih baik
berkontribusi pada peningkatan
Indonesia di Indeks Daya Saing
Global ke peringkat 37 dari 140
negara pada 2021," kata Ida
Fauziyah. Selain itu kolaborasi juga
dilakukan dengan sektor swasta,
organisasi pekerja dan akademisi
untuk mentransformasi balai latihan
kerja sebagai pusat peningkatan
kompetensi dan produktivitas.
55.

15
Menaker: Berbagai Neutral Antara Jateng
August kebijakan
2022 dilakukan untuk
tingkatkan
kompetensi SDM

26

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah memastikan bahwa
berbagai kebijakan di tingkat
nasional telah dilakukan untuk
mendorong peningkatan kompetensi
sumber daya manusia di Tanah Air.
Berbicara dalam acara B20-G20
Dialogue: Future of Work and
Education Task Force diikuti virtual
dari Jakarta, Senin malam, Menaker
Ida mengatakan berbagai langkah
sudah dilakukan dalam bentuk
kebijakan ketenagakerjaan yang
lebih baik. Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah memastikan
bahwa berbagai kebijakan di tingkat
nasional telah dilakukan untuk
mendorong peningkatan kompetensi
sumber daya manusia di Tanah Air.
Berbicara dalam acara B20-G20
Dialogue: Future of Work and
Education Task Force diikuti virtual
dari Jakarta, Senin malam, Menaker
Ida mengatakan berbagai langkah
sudah dilakukan dalam bentuk

kebijakan ketenagakerjaan yang
lebih baik.
56.

15
Menaker: Berbagai Neutral Antara
August kebijakan
2022 dilakukan untuk
tingkatkan
kompetensi SDM

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah memastikan bahwa
berbagai kebijakan di tingkat
nasional telah dilakukan untuk
mendorong peningkatan kompetensi
sumber daya manusia di Tanah Air.
Berbicara dalam acara B20-G20
Dialogue: Future of Work and
Education Task Force diikuti virtual
dari Jakarta, Senin malam, Menaker
Ida mengatakan berbagai langkah
sudah dilakukan dalam bentuk
kebijakan ketenagakerjaan yang
lebih baik. "Peningkatan kebijakan
ketenagakerjaan yang lebih baik
berkontribusi pada peningkatan
Indonesia di Indeks Daya Saing
Global ke peringkat 37 dari 140
negara pada 2021," kata Ida
Fauziyah.

57.

15
Menaker: Berbagai Neutral Portalutama.com
August kebijakan
2022 dilakukan untuk
tingkatkan
kompetensi SDM PortalUtama.com

Berbicara dalam acara B20-G20
Dialogue: Future of Work and
Education Task Force diikuti virtual
dari Jakarta, Senin malam, Menaker
Ida mengatakan berbagai langkah
sudah dilakukan dalam bentuk
kebijakan ketenagakerjaan yang
lebih baik. "Peningkatan kebijakan
ketenagakerjaan yang lebih baik
berkontribusi pada peningkatan
Indonesia di Indeks Daya Saing
Global ke peringkat 37 dari 140
negara pada 2021," kata Ida
Fauziyah. Selain itu kolaborasi juga
dilakukan dengan sektor swasta,
organisasi pekerja dan akademisi
untuk mentransformasi balai latihan
kerja sebagai pusat peningkatan
kompetensi dan produktivitas.
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58.

15
Menaker: Berbagai Neutral Antara Kalteng
August kebijakan
2022 dilakukan untuk
tingkatkan
kompetensi SDM

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah memastikan bahwa
berbagai kebijakan di tingkat
nasional telah dilakukan untuk
mendorong peningkatan kompetensi
sumber daya manusia di Tanah Air.
Berbicara dalam acara B20-G20
Dialogue: Future of Work and
Education Task Force diikuti virtual
dari Jakarta, Senin malam, Menaker
Ida mengatakan berbagai langkah
sudah dilakukan dalam bentuk
kebijakan ketenagakerjaan yang
lebih baik. Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah memastikan
bahwa berbagai kebijakan di tingkat
nasional telah dilakukan untuk
mendorong peningkatan kompetensi
sumber daya manusia di Tanah Air.
Berbicara dalam acara B20-G20
Dialogue: Future of Work and
Education Task Force diikuti virtual
dari Jakarta, Senin malam, Menaker
Ida mengatakan berbagai langkah
sudah dilakukan dalam bentuk
kebijakan ketenagakerjaan yang
lebih baik.

59.

15
Menaker: Berbagai Neutral Antara Sumut
August kebijakan
2022 dilakukan untuk
tingkatkan
kompetensi SDM

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah memastikan bahwa
berbagai kebijakan di tingkat
nasional telah dilakukan untuk
mendorong peningkatan kompetensi
sumber daya manusia di Tanah Air.
Berbicara dalam acara B20-G20
Dialogue: Future of Work and
Education Task Force diikuti virtual
dari Jakarta, Senin malam, Menaker
Ida mengatakan berbagai langkah
sudah dilakukan dalam bentuk
kebijakan ketenagakerjaan yang
lebih baik. "Peningkatan kebijakan
ketenagakerjaan yang lebih baik
berkontribusi pada peningkatan
Indonesia di Indeks Daya Saing
Global ke peringkat 37 dari 140
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negara pada 2021," kata Ida
Fauziyah. Selain itu kolaborasi juga
dilakukan dengan sektor swasta,
organisasi pekerja dan akademisi
untuk mentransformasi balai latihan
kerja sebagai pusat peningkatan
kompetensi dan produktivitas.
60.

15
Semua sekolah di Positive Antara Jateng
August Aceh diharapkan
2022 dapat program
perlindungan BPJS
TK

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan (BPJS TK) Cabang
Banda Aceh berharap seluruh
sekolah dalam wilayah kerjanya
terdaftar dalam program
perlindungan BPJAMSOSTEK.
"Alhamdulillah hari ini kita kembali
menandatangani kerja sama terkait
perlindungan BPJAMSOSTEK kepada
siswa magang dari SMK 1 Al
Mubarkeya Kabupaten Aceh Besar,"
kata Kepala Kantor Cabang BPJS TK
Banda Aceh Syarifah Wan Fatimah di
Banda Aceh, Senin. Di sela-sela
penandatanganan MoU antara BPJS
TK dengan SMK Negeri 1 Al
Mubarkaya Kabupaten Aceh Besar di
kantor BPJAMSOSTEK Banda Aceh, ia
menjelaskan pihaknya telah
melakukan penandatangan kerja
sama dengan sejumlah sekolah yakni
SMK 2 Banda Aceh dan SMK 1 Banda
Aceh, SMTI dan SMK Al Mubarkaya.
Ia mengatakan sekolah SMK 1 Al
Mubarkaya mendaftarkan siswanya
dalam program Jaminan Kecelakaan
Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian
(JKM) dengan iuran mulai dari
Rp16.800.

61.

15
Semua sekolah di Positive Antara
August Aceh diharapkan
2022 dapat program
perlindungan BPJS
TK

Alhamdulillah hari ini kita kembali
menandatangani kerja sama terkait
perlindungan BPJAMSOSTEK kepada
siswa magang dari SMK 1 Al
Mubarkeya Kabupaten Aceh Besar
Banda Aceh
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62.

15
Semua sekolah di Positive Antara Kalteng
August Aceh diharapkan
2022 dapat program
perlindungan BPJS
TK

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan (BPJS TK) Cabang
Banda Aceh berharap seluruh
sekolah dalam wilayah kerjanya
terdaftar dalam program
perlindungan BPJAMSOSTEK.
"Alhamdulillah hari ini kita kembali
menandatangani kerja sama terkait
perlindungan BPJAMSOSTEK kepada
siswa magang dari SMK 1 Al
Mubarkeya Kabupaten Aceh Besar,"
kata Kepala Kantor Cabang BPJS TK
Banda Aceh Syarifah Wan Fatimah di
Banda Aceh, Senin. Di sela-sela
penandatanganan MoU antara BPJS
TK dengan SMK Negeri 1 Al
Mubarkaya Kabupaten Aceh Besar di
kantor BPJAMSOSTEK Banda Aceh, ia
menjelaskan pihaknya telah
melakukan penandatangan kerja
sama dengan sejumlah sekolah yakni
SMK 2 Banda Aceh dan SMK 1 Banda
Aceh, SMTI dan SMK Al Mubarkaya.
Ia mengatakan sekolah SMK 1 Al
Mubarkaya mendaftarkan siswanya
dalam program Jaminan Kecelakaan
Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian
(JKM) dengan iuran mulai dari
Rp16.800.

63.

15
Semua sekolah di Positive Antara Sulteng
August Aceh diharapkan
2022 dapat program
perlindungan BPJS
TK

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan (BPJS TK) Cabang
Banda Aceh berharap seluruh
sekolah dalam wilayah kerjanya
terdaftar dalam program
perlindungan BPJAMSOSTEK.
"Alhamdulillah hari ini kita kembali
menandatangani kerja sama terkait
perlindungan BPJAMSOSTEK kepada
siswa magang dari SMK 1 Al
Mubarkeya Kabupaten Aceh Besar,"
kata Kepala Kantor Cabang BPJS TK
Banda Aceh Syarifah Wan Fatimah di
Banda Aceh, Senin.
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64.

15
Menaker: Berbagai Neutral Newsexplorer.net
August kebijakan
2022 dilakukan untuk
tingkatkan
kompetensi SDM

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah memastikan bahwa
berbagai kebijakan di tingkat
nasional telah dilakukan untuk
mendorong peningkatan kompetensi
sumber daya manusia di Tanah Air.
Berbicara dalam acara B20-G20
Dialogue: Future of Work and
Education Task Force diikuti virtual
dari Jakarta, Senin malam, Menaker
Ida mengatakan berbagai langkah
sudah dilakukan dalam bentuk
kebijakan ketenagakerjaan yang
lebih baik. "Peningkatan kebijakan
ketenagakerjaan yang lebih baik
berkontribusi pada peningkatan
Indonesia di Indeks Daya Saing
Global ke peringkat 37 dari 140
negara pada 2021," kata Ida
Fauziyah. Selain itu kolaborasi juga
dilakukan dengan sektor swasta,
organisasi pekerja dan akademisi
untuk mentransformasi balai latihan
kerja sebagai pusat peningkatan
kompetensi dan produktivitas.

65.

15
Menaker: Berbagai Neutral Antara Riau
August kebijakan
2022 dilakukan untuk
tingkatkan
kompetensi SDM

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah memastikan bahwa
berbagai kebijakan di tingkat
nasional telah dilakukan untuk
mendorong peningkatan kompetensi
sumber daya manusia di Tanah Air.
Berbicara dalam acara B20-G20
Dialogue: Future of Work and
Education Task Force diikuti virtual
dari Jakarta, Senin malam, Menaker
Ida mengatakan berbagai langkah
sudah dilakukan dalam bentuk
kebijakan ketenagakerjaan yang
lebih baik. "Peningkatan kebijakan
ketenagakerjaan yang lebih baik
berkontribusi pada peningkatan
Indonesia di Indeks Daya Saing
Global ke peringkat 37 dari 140
negara pada 2021," kata Ida
Fauziyah. Selain itu kolaborasi juga
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dilakukan dengan sektor swasta,
organisasi pekerja dan akademisi
untuk mentransformasi balai latihan
kerja sebagai pusat peningkatan
kompetensi dan produktivitas.
66.

15
Menaker: Berbagai Neutral Antara Papua
August kebijakan
2022 dilakukan untuk
tingkatkan
kompetensi SDM

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah memastikan bahwa
berbagai kebijakan di tingkat
nasional telah dilakukan untuk
mendorong peningkatan kompetensi
sumber daya manusia di Tanah Air.
Berbicara dalam acara B20-G20
Dialogue: Future of Work and
Education Task Force diikuti virtual
dari Jakarta, Senin malam, Menaker
Ida mengatakan berbagai langkah
sudah dilakukan dalam bentuk
kebijakan ketenagakerjaan yang
lebih baik.

67.

15
Semua sekolah di Positive Antara Riau
August Aceh diharapkan
2022 dapat program
perlindungan BPJS
TK

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan (BPJS TK) Cabang
Banda Aceh berharap seluruh
sekolah dalam wilayah kerjanya
terdaftar dalam program
perlindungan BPJAMSOSTEK.
"Alhamdulillah hari ini kita kembali
menandatangani kerja sama terkait
perlindungan BPJAMSOSTEK kepada
siswa magang dari SMK 1 Al
Mubarkeya Kabupaten Aceh Besar,"
kata Kepala Kantor Cabang BPJS TK
Banda Aceh Syarifah Wan Fatimah di
Banda Aceh, Senin.

68.

15
Semua sekolah di Positive Antara Sumut
August Aceh diharapkan
2022 dapat program
perlindungan BPJS
TK

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan (BPJS TK) Cabang
Banda Aceh berharap seluruh
sekolah dalam wilayah kerjanya
terdaftar dalam program
perlindungan BPJAMSOSTEK.
"Alhamdulillah hari ini kita kembali
menandatangani kerja sama terkait
perlindungan BPJAMSOSTEK kepada
siswa magang dari SMK 1 Al
Mubarkeya Kabupaten Aceh Besar,"
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kata Kepala Kantor Cabang BPJS TK
Banda Aceh Syarifah Wan Fatimah di
Banda Aceh, Senin.
69.

15
Semua sekolah di Positive Antara Papua
August Aceh diharapkan
2022 dapat program
perlindungan BPJS
TK

Banda Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
(BPJS TK) Cabang Banda Aceh
berharap seluruh sekolah dalam
wilayah kerjanya terdaftar dalam
program perlindungan
BPJAMSOSTEK. "Alhamdulillah hari
ini kita kembali menandatangani
kerja sama terkait perlindungan
BPJAMSOSTEK kepada siswa magang
dari SMK 1 Al Mubarkeya Kabupaten
Aceh Besar," kata Kepala Kantor
Cabang BPJS TK Banda Aceh Syarifah
Wan Fatimah di Banda Aceh, Senin.

70.

15
Menaker : Buruh Neutral Suara Merdeka
August di Indonesia
2022 Didominasi
Kalangan Nahdliyin
- Suara Merdeka
Muria

Menaker menjelaskan, Indonesia kini
tengah berpacu dengan investasi.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah menyebut, serikat
buruh atau pekerja dibutuhkan di
era industrialisasi. Karena industri
dihadirkan pemerintah untuk
kepentingan masyarakat," ujarnya
saat hadir secara virtual dalam
Halaqah Perburuhan yang digelar
DPC Konfederasi Sarikat Buruh
Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi)
Pati, Minggu (14/8). Terlebih, buruh
di Indonesia mayoritas merupakan
warga Nahdliyin.

71.

15
Semua sekolah di Positive Newsexplorer.net
August Aceh diharapkan
2022 dapat program
perlindungan BPJS
TK

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan (BPJS TK) Cabang
Banda Aceh berharap seluruh
sekolah dalam wilayah kerjanya
terdaftar dalam program
perlindungan BPJAMSOSTEK.
"Alhamdulillah hari ini kita kembali
menandatangani kerja sama terkait
perlindungan BPJAMSOSTEK kepada
siswa magang dari SMK 1 Al
Mubarkeya Kabupaten Aceh Besar,"
kata Kepala Kantor Cabang BPJS TK
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Banda Aceh Syarifah Wan Fatimah di
Banda Aceh, Senin.
72.

15
Disnaker: 16
August kelompok di
2022 Mataram daftar
program tenaga
kerja mandiri

Positive Antara Jateng

Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram,
Provinsi Nusa Tenggara Barat,
mencatat sebanyak 16 kelompok
warga di kota ini sudah mendaftar
program tenaga kerja mandiri (TKM)
yang menjadi salah satu program
unggulan Kementerian
Ketenagakerjaan. Dinas Tenaga Kerja
Kota Mataram, Provinsi Nusa
Tenggara Barat, mencatat sebanyak
16 kelompok warga di kota ini sudah
mendaftar program tenaga kerja
mandiri (TKM) yang menjadi salah
satu program unggulan Kementerian
Ketenagakerjaan. Alhamdulillah,
antusias masyarakat untuk
mengikuti program ini cukup tinggi,"
kata Kepala Dinas Tenaga Kerja
(Disnaker) Kota Mataram H Rudi
Suryawan di Mataram, Senin.
Harapannya, 16 kelompok itu bisa
terakomodasi program TKM,"
katanya.

73.

15
Disnaker: 16
August kelompok di
2022 Mataram daftar
program tenaga
kerja mandiri

Positive Antara Kalteng

Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram,
Provinsi Nusa Tenggara Barat,
mencatat sebanyak 16 kelompok
warga di kota ini sudah mendaftar
program tenaga kerja mandiri (TKM)
yang menjadi salah satu program
unggulan Kementerian
Ketenagakerjaan. Dinas Tenaga Kerja
Kota Mataram, Provinsi Nusa
Tenggara Barat, mencatat sebanyak
16 kelompok warga di kota ini sudah
mendaftar program tenaga kerja
mandiri (TKM) yang menjadi salah
satu program unggulan Kementerian
Ketenagakerjaan.

74.

15
Disnaker: 16
August kelompok di
2022 Mataram daftar

Positive Antara

Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram,
Provinsi Nusa Tenggara Barat,
mencatat sebanyak 16 kelompok
warga di kota ini sudah mendaftar
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program tenaga
kerja mandiri

program tenaga kerja mandiri (TKM)
yang menjadi salah satu program
unggulan Kementerian
Ketenagakerjaan. Alhamdulillah,
antusias masyarakat untuk
mengikuti program ini cukup tinggi,"
kata Kepala Dinas Tenaga Kerja
(Disnaker) Kota Mataram H Rudi
Suryawan di Mataram, Senin.
Harapannya, 16 kelompok itu bisa
terakomodasi program TKM,"
katanya. "Data BPS tahun 2021,
angka pengangguran di Mataram
sekitar 13.000 orang, turun dari
tahun 2020 sekitar 17.000 orang,"
katanya.

75.

15
Disnaker: 16
August kelompok di
2022 Mataram daftar
program tenaga
kerja mandiri

Positive Antara Sumbar

Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram,
Provinsi Nusa Tenggara Barat,
mencatat sebanyak 16 kelompok
warga di kota ini sudah mendaftar
program tenaga kerja mandiri (TKM)
yang menjadi salah satu program
unggulan Kementerian
Ketenagakerjaan. Alhamdulillah,
antusias masyarakat untuk
mengikuti program ini cukup tinggi,"
kata Kepala Dinas Tenaga Kerja
(Disnaker) Kota Mataram H Rudi
Suryawan di Mataram, Senin.
Harapannya, 16 kelompok itu bisa
terakomodasi program TKM,"
katanya.

76.

15
Disnaker: 16
August kelompok di
2022 Mataram daftar
program tenaga
kerja mandiri

Positive Antara Sulteng

Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram,
Provinsi Nusa Tenggara Barat,
mencatat sebanyak 16 kelompok
warga di kota ini sudah mendaftar
program tenaga kerja mandiri (TKM)
yang menjadi salah satu program
unggulan Kementerian
Ketenagakerjaan. Alhamdulillah,
antusias masyarakat untuk
mengikuti program ini cukup tinggi,"
kata Kepala Dinas Tenaga Kerja
(Disnaker) Kota Mataram H Rudi
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Suryawan di Mataram, Senin.
Harapannya, 16 kelompok itu bisa
terakomodasi program TKM,"
katanya. "Data BPS tahun 2021,
angka pengangguran di Mataram
sekitar 13.000 orang, turun dari
tahun 2020 sekitar 17.000 orang,"
katanya.
77.

15
Disnaker: 16
August kelompok di
2022 Mataram daftar
program tenaga
kerja mandiri

Positive Newsexplorer.net

Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram,
Provinsi Nusa Tenggara Barat,
mencatat sebanyak 16 kelompok
warga di kota ini sudah mendaftar
program tenaga kerja mandiri (TKM)
yang menjadi salah satu program
unggulan Kementerian
Ketenagakerjaan. Alhamdulillah,
antusias masyarakat untuk
mengikuti program ini cukup tinggi,"
kata Kepala Dinas Tenaga Kerja
(Disnaker) Kota Mataram H Rudi
Suryawan di Mataram, Senin.
Harapannya, 16 kelompok itu bisa
terakomodasi program TKM,"
katanya. "Data BPS tahun 2021,
angka pengangguran di Mataram
sekitar 13.000 orang, turun dari
tahun 2020 sekitar 17.000 orang,"
katanya.

78.

15
Disnaker: 16
August kelompok di
2022 Mataram daftar
program tenaga
kerja mandiri

Positive Antara Riau

Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram,
Provinsi Nusa Tenggara Barat,
mencatat sebanyak 16 kelompok
warga di kota ini sudah mendaftar
program tenaga kerja mandiri (TKM)
yang menjadi salah satu program
unggulan Kementerian
Ketenagakerjaan. Alhamdulillah,
antusias masyarakat untuk
mengikuti program ini cukup tinggi,"
kata Kepala Dinas Tenaga Kerja
(Disnaker) Kota Mataram H Rudi
Suryawan di Mataram, Senin.
Harapannya, 16 kelompok itu bisa
terakomodasi program TKM,"
katanya.
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79.

15
Disnaker: 16
August kelompok di
2022 Mataram daftar
program tenaga
kerja mandiri

Positive Antara Sumut

- Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram,
Provinsi Nusa Tenggara Barat,
mencatat sebanyak 16 kelompok
warga di kota ini sudah mendaftar
program tenaga kerja mandiri (TKM)
yang menjadi salah satu program
unggulan Kementerian
Ketenagakerjaan. Harapannya, 16
kelompok itu bisa terakomodasi
program TKM," katanya. "Data BPS
tahun 2021, angka pengangguran di
Mataram sekitar 13.000 orang, turun
dari tahun 2020 sekitar 17.000
orang," katanya. Mataram (ANTARA)

80.

15
Disnaker: 16
August kelompok di
2022 Mataram daftar
program tenaga
kerja mandiri

Positive Antara Papua

Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram,
Provinsi Nusa Tenggara Barat,
mencatat sebanyak 16 kelompok
warga di kota ini sudah mendaftar
program tenaga kerja mandiri (TKM)
yang menjadi salah satu program
unggulan Kementerian
Ketenagakerjaan. Alhamdulillah,
antusias masyarakat untuk
mengikuti program ini cukup tinggi,"
kata Kepala Dinas Tenaga Kerja
(Disnaker) Kota Mataram H Rudi
Suryawan di Mataram, Senin.
Harapannya, 16 kelompok itu bisa
terakomodasi program TKM,"
katanya. "Data BPS tahun 2021,
angka pengangguran di Mataram
sekitar 13.000 orang, turun dari
tahun 2020 sekitar 17.000 orang,"
katanya.

81.

15
Menaker:
Positive Antara Sulteng
August Pekerjaan
2022 berkelanjutan
elemen penting
masa depan dunia
kerja
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Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah menyebutkan jenis
pekerjaan yang berkelanjutan
merupakan elemen penting dalam
masa depan sektor ketenagakerjaan
untuk mencapai ekonomi inklusif
dan pekerjaan layak bagi semua
pihak.

82.

15
Menaker:
Positive Antara Jateng
August Pekerjaan
2022 berkelanjutan
elemen penting
masa depan dunia
kerja

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah menyebutkan jenis
pekerjaan yang berkelanjutan
merupakan elemen penting dalam
masa depan sektor ketenagakerjaan
untuk mencapai ekonomi inklusif
dan pekerjaan layak bagi semua
pihak. "Saya sangat yakin bahwa
investasi di bidang-bidang kunci
pekerjaan yang layak dan
berkelanjutan adalah elemen
penting di masa depan dunia kerja,"
jelas Menaker Ida ketika berbicara di
acara B20-G20 Dialogue: Future of
Work and Education Task Force
diikuti virtual dari Jakarta, Senin.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah menyebutkan jenis
pekerjaan yang berkelanjutan
merupakan elemen penting dalam
masa depan sektor ketenagakerjaan
untuk mencapai ekonomi inklusif
dan pekerjaan layak bagi semua
pihak.

83.

15
Menaker:
Positive Antara Kaltara
August Pekerjaan
2022 berkelanjutan
elemen penting
masa depan dunia
kerja

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah menyebutkan jenis
pekerjaan yang berkelanjutan
merupakan elemen penting dalam
masa depan sektor ketenagakerjaan
untuk mencapai ekonomi inklusif
dan pekerjaan layak bagi semua
pihak. "Saya sangat yakin bahwa
investasi di bidang-bidang kunci
pekerjaan yang layak dan
berkelanjutan adalah elemen
penting di masa depan dunia kerja,"
jelas Menaker Ida ketika berbicara di
acara B20-G20 Dialogue: Future of
Work and Education Task Force
diikuti virtual dari Jakarta, Senin. Ida
menuturkan bahwa terciptanya
perekonomian yang inklusif dan
pekerjaan yang layak bagi semua
sangat penting untuk dilakukan.
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84.

15
Menaker:
Positive Antara Sumbar
August Pekerjaan
2022 berkelanjutan
elemen penting
masa depan dunia
kerja

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah menyebutkan jenis
pekerjaan yang berkelanjutan
merupakan elemen penting dalam
masa depan sektor ketenagakerjaan
untuk mencapai ekonomi inklusif
dan pekerjaan layak bagi semua
pihak. "Saya sangat yakin bahwa
investasi di bidang-bidang kunci
pekerjaan yang layak dan
berkelanjutan adalah elemen
penting di masa depan dunia kerja,"
jelas Menaker Ida ketika berbicara di
acara B20-G20 Dialogue: Future of
Work and Education Task Force
diikuti virtual dari Jakarta, Senin.

85.

15
Menaker:
Positive Antara
August Pekerjaan
2022 berkelanjutan
elemen penting
masa depan dunia
kerja

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah menyebutkan jenis
pekerjaan yang berkelanjutan
merupakan elemen penting dalam
masa depan sektor ketenagakerjaan
untuk mencapai ekonomi inklusif
dan pekerjaan layak bagi semua
pihak. "Saya sangat yakin bahwa
investasi di bidang-bidang kunci
pekerjaan yang layak dan
berkelanjutan adalah elemen
penting di masa depan dunia kerja,"
jelas Menaker Ida ketika berbicara di
acara B20-G20 Dialogue: Future of
Work and Education Task Force
diikuti virtual dari Jakarta, Senin.

86.

15
Menaker:
Positive Antara Kalteng
August Pekerjaan
2022 berkelanjutan
elemen penting
masa depan dunia
kerja

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah menyebutkan jenis
pekerjaan yang berkelanjutan
merupakan elemen penting dalam
masa depan sektor ketenagakerjaan
untuk mencapai ekonomi inklusif
dan pekerjaan layak bagi semua
pihak. "Saya sangat yakin bahwa
investasi di bidang-bidang kunci
pekerjaan yang layak dan
berkelanjutan adalah elemen
penting di masa depan dunia kerja,"
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jelas Menaker Ida ketika berbicara di
acara B20-G20 Dialogue: Future of
Work and Education Task Force
diikuti virtual dari Jakarta, Senin.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah menyebutkan jenis
pekerjaan yang berkelanjutan
merupakan elemen penting dalam
masa depan sektor ketenagakerjaan
untuk mencapai ekonomi inklusif
dan pekerjaan layak bagi semua
pihak.
87.

15
Menaker:
Positive Newsexplorer.net
August Pekerjaan
2022 berkelanjutan
elemen penting
masa depan dunia
kerja

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah menyebutkan jenis
pekerjaan yang berkelanjutan
merupakan elemen penting dalam
masa depan sektor ketenagakerjaan
untuk mencapai ekonomi inklusif
dan pekerjaan layak bagi semua
pihak. "Saya sangat yakin bahwa
investasi di bidang-bidang kunci
pekerjaan yang layak dan
berkelanjutan adalah elemen
penting di masa depan dunia kerja,"
jelas Menaker Ida ketika berbicara di
acara B20-G20 Dialogue: Future of
Work and Education Task Force
diikuti virtual dari Jakarta, Senin.

88.

15
Menaker:
Positive Antara Papua
August Pekerjaan
2022 berkelanjutan
elemen penting
masa depan dunia
kerja

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah menyebutkan jenis
pekerjaan yang berkelanjutan
merupakan elemen penting dalam
masa depan sektor ketenagakerjaan
untuk mencapai ekonomi inklusif
dan pekerjaan layak bagi semua
pihak. "Saya sangat yakin bahwa
investasi di bidang-bidang kunci
pekerjaan yang layak dan
berkelanjutan adalah elemen
penting di masa depan dunia kerja,"
jelas Menaker Ida ketika berbicara di
acara B20-G20 Dialogue: Future of
Work and Education Task Force
diikuti virtual dari Jakarta, Senin.
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89.

15
Menaker:
Positive Antara Riau
August Pekerjaan
2022 berkelanjutan
elemen penting
masa depan dunia
kerja

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah menyebutkan jenis
pekerjaan yang berkelanjutan
merupakan elemen penting dalam
masa depan sektor ketenagakerjaan
untuk mencapai ekonomi inklusif
dan pekerjaan layak bagi semua
pihak. "Saya sangat yakin bahwa
investasi di bidang-bidang kunci
pekerjaan yang layak dan
berkelanjutan adalah elemen
penting di masa depan dunia kerja,"
jelas Menaker Ida ketika berbicara di
acara B20-G20 Dialogue: Future of
Work and Education Task Force
diikuti virtual dari Jakarta, Senin.

90.

15
Menaker:
Positive Antara Sumut
August Pekerjaan
2022 berkelanjutan
elemen penting
masa depan dunia
kerja

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah menyebutkan jenis
pekerjaan yang berkelanjutan
merupakan elemen penting dalam
masa depan sektor ketenagakerjaan
untuk mencapai ekonomi inklusif
dan pekerjaan layak bagi semua
pihak. "Saya sangat yakin bahwa
investasi di bidang-bidang kunci
pekerjaan yang layak dan
berkelanjutan adalah elemen
penting di masa depan dunia kerja,"
jelas Menaker Ida ketika berbicara di
acara B20-G20 Dialogue: Future of
Work and Education Task Force
diikuti virtual dari Jakarta, Senin. Ida
menuturkan bahwa terciptanya
perekonomian yang inklusif dan
pekerjaan yang layak bagi semua
sangat penting untuk dilakukan.

91.

15
Tiga Faktor Utama Negative 24hour.id
August Kecelakaan Kerja
2022 yang Libatkan Alat
Angkut Kontainer -

"Ada tiga faktor utama dalam
kecelakaan kerja di pesawat angkut.
Budi Riyanto Wakil Sekjen
Perkumpulan Pengusaha Jasa
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Reksa Uji Indonesia (PPJK3 RUI)
mengatakan Undang-Undang Nomor

41

1 Tahun 1970 telah mengatur setiap
tempat kerja harus menerapkan K3.
92.

15
Tiga Faktor Utama Negative Suara Surabaya
August Kecelakaan Kerja
2022 yang Libatkan Alat
Angkut Kontainer

"Ada tiga faktor utama dalam
kecelakaan kerja di pesawat angkut.
Budi Riyanto Wakil Sekjen
Perkumpulan Pengusaha Jasa
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Reksa Uji Indonesia (PPJK3 RUI)
mengatakan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1970 telah mengatur setiap
tempat kerja harus menerapkan K3.
"Tidak harus perusahaan.

93.

15
UPDATE :
Positive Ninopedia
August Menaker:
2022 Produktivitas SDM
Penting dan
Dibutuhkan dalam
Berinvestasi

Hal itu disampaikan Menaker Ida
Fauziyah ketika memberikan
sambutan pada B20-G20 Dialogue:
The Future of Work and Education
Task Force, di Yogyakarta, Senin
(15/8/2022). Menaker mengatakan,
Indonesia harus terus mendorong
investasi dalam pembangunan
ekonominya.

94.

15
VIRAL : Menaker: Positive Tugunews.com
August Produktivitas SDM
2022 Penting dan
Dibutuhkan dalam
Berinvestasi

Hal itu disampaikan Menaker Ida
Fauziyah ketika memberikan
sambutan pada B20-G20 Dialogue:
The Future of Work and Education
Task Force, di Yogyakarta, Senin
(15/8/2022). Menaker mengatakan,
Indonesia harus terus mendorong
investasi dalam pembangunan
ekonominya.

95.

15
Menaker:
Positive Tribun News
August Produktivitas SDM
2022 Penting dan
Dibutuhkan dalam
Berinvestasi

Hal itu disampaikan Menaker Ida
Fauziyah ketika memberikan
sambutan pada B20-G20 Dialogue:
The Future of Work and Education
Task Force, di Yogyakarta, Senin
(15/8/2022). Menaker mengatakan,
Indonesia harus terus mendorong
investasi dalam pembangunan
ekonominya. Menaker menegaskan,
pihaknya di Kementerian
Ketenagakerjaan siap untuk bekerja
sama dalam menciptakan kondisi
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terbaik bagi pekerja dan pengusaha
di dunia.
96.

15
16 kelompok di
August Mataram daftar
2022 program tenaga
kerja mandiri

Positive Antara Mataram

97.

15
Menaker:
Positive Pripos
August Produktivitas SDM
2022 Penting
Dibutuhkan dalam
Investasi

Hal itu diungkapkan Menaker Ida
Fauziyah ketika memberikan
sambutan pada B20-G20 Dialogue:
The Future of Work and Education
Task Force, di Yogyakarta, Senin
(15/8/2022) malam. Menaker
mengatakan, Indonesia harus terus
mendorong investasi dalam
pembangunan ekonominya,
investasi yang baik harus
berkontribusi pada pencapaian
mendasar dengan menciptakan
kesempatan kerja; mendorong
transfer pengetahuan dan teknologi;
mengembangkan kapasitas SDM;
meningkatkan produktivitas; dan
berkontribusi pada perekonomian
nasional. Menaker menegaskan,
Kementerian Ketenagakerjaan siap
untuk bekerja sama dalam
menciptakan kondisi terbaik bagi
pekerja dan pengusaha di dunia.

98.

15
Menaker Ida
August Fauziyah Sebut
2022 Daya Saing

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengaku sudah
membuat berbagai kebijakan untuk
meningkatkan kompetensi tenaga

Neutral Yogya.inews.id
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Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram,
Provinsi Nusa Tenggara Barat,
mencatat sebanyak 16 kelompok
warga di kota ini sudah mendaftar
program tenaga kerja mandiri (TKM)
yang menjadi salah satu program
unggulan Kementerian
Ketenagakerjaan. Alhamdulillah,
antusias masyarakat untuk
mengikuti program ini cukup tinggi,"
kata Kepala Dinas Tenaga Kerja
(Disnaker) Kota Mataram H Rudi
Suryawan di Mataram, Senin.
Harapannya, 16 kelompok itu bisa
terakomodasi program TKM,"
katanya.

Indonesia Berada
di Peringkat 37

99.

kerja Indonesia agar bisa bersaing di
tingkat global. Saat ini indeks daya
saing Indonesia berada di peringkat
37 dunia.. "Alhamdulillah kami telah
berkontribusi pada peningkatan
indeks daya saing global Indonesia
ke peringkat 37 dari 140 negara
pada tahun 2021," kata Ida pada
Pertemuan B20-G20 Dialogue Future
of Work and Education Task Force, di
Yogyakarta, Senin (15/8/2022).

16
Menaker:
Positive Wartapembaruan.co.id Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
August Produktivitas SDM
Ida Fauziyah, menyampaikan bahwa
2022 Sangat Penting
produktivitas SDM sangat penting
dan Dibutuhkan
dan dibutuhkan dalam berinvestasi.
Dalam Investasi
"Indonesia harus terus mendorong
investasi dalam pembangunan
ekonominya, investasi yang baik
harus berkontribusi pada
pencapaian mendasar dengan
menciptakan kesempatan kerja;
mendorong transfer pengetahuan
dan teknologi; mengembangkan
kapasitas SDM; meningkatkan
produktivitas; dan berkontribusi
pada perekonomian nasional," kata
Menaker Ida Fauziyah ketika
memberikan sambutan pada B20G20 Dialogue: The Future of Work
and Education Task Force, di
Yogyakarta, Senin (15/8/2022)
malam. Menaker menegaskan,
Kementerian Ketenagakerjaan siap
untuk bekerja sama dalam
menciptakan kondisi terbaik bagi
pekerja dan pengusaha di dunia.

100. 16
Gaji TKI di Taiwan Positive Medcom.id
August Naik hingga Rp 9,9
2022 Juta, DPR Apresiasi
BP2MI
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Gaji tenaga kerja Indonesia (TKI)
atau pekerja migran Indonesia (PMI)
sektor domestik di Taiwan naik dari
17 ribu new Taiwan dollar (NTD).
Anggota Komisi XI DPR RI, Masinton
Pasaribu mengapresiasi langkah
Badan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI) dan Kementerian

Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI,
yang bernegosiasi dengan Taiwan.
Proses tersebut menuai hasil hingga
Taiwan menyetujui kenaikan gaji
PMI dan penghapusan biaya agensi
yang sebelumnya dibebankan
kepada pekerja.
101. 16
Menaker Ida
Positive Tvonenews
August Fauziah Sebut B202022 G20 Jadi Ajang
Penting Kolaborasi
Pemerintah dan
Swasta Soal
Ekonomi Pasca
Pandemi

Sleman, DI Yogyakarta- Menteri
Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah
mengatakan perlunya kolaborasi
antara pemerintah dan pihak swasta
dalam upaya pemulihan ekonomi
pasca pandemi. "Kerja menghadapi
masa pasca pandemi dan future of
work, saya kira membutuhkan kerja
kolaborasi antara pemerintah dan
swasta," kata Ida kepada wartawan.
Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri
dan membutuhkan kerja
konfrontasi.

102. 16
43 Perusahaan
August Saudi Diizinkan
2022 Merekrut ART
Indonesia

Juru bicara Kementerian Sumber
Daya Manusia dan Pembangunan
Sosial (MHRSD), Saad Al-Hammad,
mengatakan, ada 43 perusahaan
yang akan diizinkan untuk
melakukan perekrutan langsung
pekerja rumah tangga Indonesia
melalui sistem 'saluran tunggal'.
"Saluran tersebut akan berada di
bawah sistem elektronik antara Arab
Saudi dan Indonesia untuk
memastikan perlindungan hak-hak
para pihak yang terlibat dalam
hubungan kontraktual serta untuk
meningkatkan pemantauan ketat
oleh kementerian," kata Al-Hammad
dilansir dari Saudi Gazette, Senin
(15/8).

Positive Repjabar

103. 16
Berharap
Neutral Republika.id
August Ekosistem Digital
2022 Kian Imbang
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Melalui program seperti HUB.ID,
Sekolah Beta, 1.000 Startup Digital,
dan startupstudio.id, Kementerian
Kominfo berupaya membantu lebih
banyak lagi usaha rintisan, meraih
investasi dan mensinergikan

bisnisnya, untuk menjaga kontinuitas
bisnis. "Selain itu, Kementerian
Kominfo juga menyelenggarakan
Digital Leadership Academy (DLA),
sehingga para pengambil keputusan
seperti di perusahaan dapat
menciptakan kebijakan di sektor
digital yang lebih berimbang," ujar
Dedy.
104. 16
Uang BSU 2022
Neutral Ayo Bandung
August Bisa Diambil dari
2022 ATM atau
Rekening Bank
HIMBARA Jika Ada
Tanda Ini

Uang BSU 2022 baru bisa diambil
oleh penerima dari ATM atau
Rekening Bank HIMBARA jika sudah
ada tanda ini. Ada beberapa tanda
atau penciri bagi penerima BSU 2022
apabila dana dari Kemnaker sudah
cair dan uangnya sudah masuk ke
rekening Himpunan Bank Negara
(HIMBARA). Akan tetapi tanda BSU
2022 sudah masuk ke rekening
Himbara penerima tersebut harus
dipastikan dengan cara cek website
BSU Kemnaker.

105. 16
BSU 2022 Cair di 5 Positive Ayo Bandung
August Rekening Pekerja,
2022 Cek 4 Tanda
Penerima Bantuan
Subsidi Upah

Pekerja wajib memastikan apakah
penerima Bantuan Subsidi Upah
memiliki salah satu dari 5 Rekening
ini, dimana nanti BU 2022 akan
dicairkan. Selain itu para penerima
BSU bisa juga mengetahui 4 tanda ini
saat BSU 2022 atau BSU BPJS
Ketenagakerjaan cair. BSU 2022 atau
Bantuan Subsidi Upah merupakan
program pemerintah untuk
membantu pekerja atau buruh yang
terdampak Covid-19.

106. 16
Mismatch
Neutral Harian Jogja
August Pendidikan dan
2022 Dunia Kerja Coba
Dipangkas

Menaker, Ida Fauziah, mengatakan
pemerintah sudah mengeluarkan
Perpres Nomor 68/2022 tentang
Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan
Pelatihan Vokasi, sebagai upaya
mengurangi mismatch yang terjadi.
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) mengupayakan
pengurangan mismatch antara dunia
pendidikan dan dunia usaha. Jadi
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kita demand driven ya, mengikuti
kebutuhan pasar kerja melalui
pelatihan dan pendidikan vokasi,"
kata Ida, disela B20-G20 Dialogue
Future of Work and Education Task
Force di Royal Ambarrukmo
Yogyakarta, Senin (15/8/2022). Ida
juga mendorong adanya kolaborasi
dengan berbagai pihak untuk
mengurangi ketidakcocokan.
107. 16
Menaker:
Positive Bisnistoday.co.id
August Produktivitas SDM
2022 Penting
Dibutuhkan dalam
Investasi

Hal itu diungkapkan Menaker Ida
Fauziyah ketika memberikan
sambutan pada B20-G20 Dialogue:
The Future of Work and Education
Task Force, di Yogyakarta, Senin
(15/8) malam. Menaker
mengatakan, Indonesia harus terus
mendorong investasi dalam
pembangunan ekonominya,
investasi yang baik harus
berkontribusi pada pencapaian
mendasar dengan menciptakan
kesempatan kerja; mendorong
transfer pengetahuan dan teknologi;
mengembangkan kapasitas SDM;
meningkatkan produktivitas; dan
berkontribusi pada perekonomian
nasional.

108. 16
Produktifitas SDM Positive Pewartasatu.com
August Penting, Menaker
2022 Siap Bekerja Sama
Menciptakan
Kondisi Terbaik
Bagi Pekerja dan
Pengusaha di
Dunia

Menaker Ida Fauziyah
mentampaiksn ini ketika
memberikan sambutan pada B20G20 Dialogue: The Future of Work
and Education Task Force, di
Yogyakarta, Senin (15/8/2022)
malam. Presidensi G20 Indonesia,
tambah Menaker, menempatkan
tujuan utama dari Kelompok Kerja
G20 Bidang Ketenagakerjaan, untuk
memastikan pemulihan ekonomi
yang cepat dari pandemi COVID- 19
serta mencapai agenda 2030 untuk
pembangunan berkelanjutan.
Produktivitas SDM sangat penting
dan dibutuhkan dalam berinvestasi.
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109. 16
Info Terbaru
August Kemnaker Soal
2022 Penyaluran BSU
2022, Benarkah
BLT Subsidi Gaji
Cair Agustus?

Neutral Pikiran Rakyat Depok Banyak pekerja mungkin masih terus
menantikan penyaluran BSU 2022
dari Kemnaker sejak pertama
diumumkan akan digulirkan kembali.
Bahkan, tidak sedikit yang
mempertanyakan apakah BSU 2022
atau BLT Subsidi Gaji tersebut sudah
dicairkan Kemnaker atau tidak pada
Agustus ini. Seperti diketahui,
Pemerintah melalui Presiden Jokowi
sebelumnya menyebut BLT Subsidi
Gaji bakal berlanjut pencairannya
pada tahun 2022. Sebelumnya,
Kemnaker sempat memberi
keterangan tertulis mengenai jadwal
pencairan BSU 2022 yang tak
kunjung dirilis.
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Title

Difasilitasi Pulang ke Kampung dan Dapat Kursi Roda, TKW Asal
Bone : Terima Kasih Pak Gubernur

Author

Editor

Media

Mediata.id

Reporter

Date

15 August 2022

Tone

Link

http://mediata.id/difasilitasi-pulang-ke-kampung-dan-dapat-kursi-roda-tkw-asal-boneterima-kasih-pak-gubernur

Positive

Summary Perempuan paruh baya asal Kabupaten Bone, bernama Sukma merasa bersyukur bertemu
langsung dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman. Hal itu diungkapkan
Sukma saat Gubernur Andi Sudirman mengunjungi kediaman keluarga Sukma di Dusun
Dekko, Desa Mappesangka, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, Minggu 14 Agustus 2022.

Perempuan paruh baya asal Kabupaten Bone, bernama Sukma merasa bersyukur bertemu langsung
dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman. Sukma menyampaikan rasa syukur serta
berterima kasih atas kepedulian Gubernur termuda di Indonesia itu terhadap dirinya. Hal itu diungkapkan
Sukma saat Gubernur Andi Sudirman mengunjungi kediaman keluarga Sukma di Dusun Dekko, Desa
Mappesangka, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, Minggu 14 Agustus 2022. Ia merupakan korban
perampokan di Malaysia. Dirinya saat itu, di negeri Jiran bekerja sebagai TKW. Atas kejadian perampokan
yang menimpanya, Ia mengalami luka yang membuat dirinya tidak bisa menggerakkan kakinya seperti
biasanya. Sukma tampak senang bertemu langsung dengan sosok pria yang akrab disapa Gubernur
Andalan ini. Bahkan Andi Sudirman memberikan bantuan berupa kursi roda untuk membantu aktivitas
Sukma hingga pulih. "Alhamdulillah, terima kasih banyak bantuannya Gubernur, bapak Andi Sudirman.
Aku sudah balik kampung dengan selamat," kata Sukma terharu. Terlebih, Gubernur Sulawesi Selatan
juga memberikan fasilitasi untuk pemulangan Sukma dari Malaysia hingga ke kampung halamannya.
Kepulangan Sukma ini atas arahan Gubernur Sulawesi Selatan untuk menjemput Sukma di Kabupaten
Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara oleh tim terpadu yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi
Selatan, BP2MI, dan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Sulawesi Selatan. "Atas kerjasama antara
KJRI Kota kinabalu, Kemnaker, BP2MI dan Pemprov Sulawesi Selatan, setelah dirawat dan dibuatkan
special pass, ibu Sukma dipulangkan ke Indonesia lewat Nunukan pada tanggal 8 agustus 2022,"
ungkapnya. Kepada Sukma, Gubernur Andi Sudirman mendoakan agar segera sembuh. "Ini kursi roda ta,
hak ta itu, pakai ki selamat. Banyak-banyak kita latihan gunakan, dan latihan menggerakkan kaki ta,"
tuturnya.
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Title

Kimia Farma Buka Banyak Lowongan Kerja, Cek Syaratnya

Author

_noname

Media

Jawa Post National Network

Reporter

Date

15 August 2022

Tone

Link

http://www.jpnn.com/news/kimia-farma-buka-banyak-lowongan-kerja-cek-syaratnya

Neutral

Summary PT Kimia Farma Grup (PT Kimia Farma Tbk, Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading &
Distribution, dan PT Kimia Farma Diagnostika) membuka kesempatan bagi pencari kerja
untuk 13 posisi. Berita Selanjutnya: Kimia Farma: Vaksin Booster Sinopharm Tingkatkan
Respons Imun Sebanyak 8 Kali. Lowongan kerja di bidang kesehatan tersebut mematok
persyaratan secara umum, yaitu:. - Pendidikan D3 Farmasi.

PT Kimia Farma Grup (PT Kimia Farma Tbk, Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution,
dan PT Kimia Farma Diagnostika) membuka kesempatan bagi pencari kerja untuk 13 posisi.Dikutip dari
akun resmi Kemnaker di Instagram, Senin (15/8) ke-13 posisi tersebut, di antaranya Radiografer, Sales,
Tenaga Teknis Kefarmasian, Apoteker Pendamping, Tenaga Magang Contact Center, BOD Secretary,
Tenaga Teknis Kefarmasian, dan Apoteker Pengelola Apotek.Lowongan kerja di bidang kesehatan
tersebut mematok persyaratan secara umum, yaitu:- D3 Radiologi- Memiliki STR aktif- Maksimal usia 27
tahun- Diutamakan yang memiliki pengalaman- Memiliki kejujuran, integritas, kreatif, dan komunikatifMampu mengoperasikan Ms. Office- Sudah mendapatkan vaksin, minimal dosis ke-2- Bersedia
ditempatkan di Labklinik kF. Gading Serpong2. Tenaga Teknis Kefarmasian- Pendidikan D3 FarmasiMemiliki STRTTK yang masih aktif- Usia Maksimal 27 tahun- Penempatan : Jember, Bandung, BogorMemiliki pemahaman mengenai produk farmasi- Memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait
Farmakologi- Customer-Oriented3. Sales- Pendidikan minimal SMA/SMK Sederajat- Berpengalaman
sebagai Sales PBF- Jejaring luas pada area toko obat, apotek, pemerintahan daerah, rumah sakit- Bekerja
berdasarkan target- Memiliki kemampuan komunikasi dan negosiasi yang baik- Memiliki kendaraan roda
2 dengan surat kendaraan yang masih aktif dan memiliki SIM C- Telah vaksinasi COVID-19 minimal dosis
2- Penempatan Kota Banjarmasin4. Apoteker Pendamping- Pendidikan minimal Profesi ApotekerMemiliki STRA yang masih aktif- Usia maksimal 27 tahun- Penempatan: Jember, Bandung, BogorMemiliki pemahaman farmasi klinis yang baik- Memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait
Farmakologi- Customer-Oriented- Memiliki ketelitian dan keakuratan dalam bekerja- Mampu bekerja
dalam tim- Memiliki kemampuan komunikasi yang baik5. BOD Secretary- Diutamakan minimal D3
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Sekretaris- Diutamakan wanita, usia maksimal 27 tahun- Berpenampilan menarik- Memiliki keterampilan
bidang administrasi yang baik- Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris baik lisan maupun tulisanMampu mengoperasikan Ms. Office- Komunikatif, inisiatif, dan proaktif6. Tenaga Magang Contact
Center- Minimal S1 Ilmu Komunikasi atau Desain Grafis- Usia maksimal 27 tahun- Memiliki kemampuan
komunikasi yang baik- Berbahasa Inggris aktif- Bersedia bekerja shift7. Apoteker Pengelola ApotekPendidikan minimal Profesi Apoteker- Memiliki STRA yang masih aktif- Usia maksimal 27 tahun- Memiliki
pengetahuan Basic Management Pharmacy- Memiliki pengetahuan Inventory Management- Memiliki
kemampuan dalam mengelola SDM- Memiliki kemampuan analisa dan evaluasi kinerja apotekMemahami trend kebutuhan konsumen atau pelanggan- Memiliki kemampuan fokus orientasi pada
target kinerja- Memiliki kemampuan komunikasi yang baik"Selanjutnya, jika memenuhi kriteria tersebut
informasi selengkapnya dan pendaftaran bisa dicek di https://rekrutmen.kimiafarma.co.id dan email
rekrutmen@kimiafarma.co.id," tulis sebagai keterangan.Bagi pelamar diinformasikan bahwa wilayah
rekrutmen hanya untuk di daerah tertentu. Berita Selanjutnya: Kimia Farma: Vaksin Booster Sinopharm
Tingkatkan Respons Imun Sebanyak 8 KaliRedaktur : Dedi Sofian
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[Berita]Kimia Farma Buka Banyak Lowongan Kerja, Cek
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Author

Copyright

Media

Creacorridor.com

Reporter

Date

15 August 2022

Tone

Link

http://www.creacorridor.com/2022/08/beritakimia-farma-buka-banyak-lowongan-kerjacek-syaratnya.html

Neutral

Summary PT Kimia Farma Grup (PT Kimia Farma Tbk, Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading &
Distribution, dan PT Kimia Farma Diagnostika) membuka kesempatan bagi pencari kerja
untuk 13 posisi. Dikutip dari akun resmi Kemnaker di Instagram, Senin (15/8) ke-13 posisi
tersebut, di antaranya Radiografer, Sales, Tenaga Teknis Kefarmasian, Apoteker
Pendamping, Tenaga Magang Contact Center, BOD Secretary, Tenaga Teknis Kefarmasian,
dan Apoteker Pengelola Apotek.

PT Kimia Farma Grup (PT Kimia Farma Tbk, Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution,
dan PT Kimia Farma Diagnostika) membuka kesempatan bagi pencari kerja untuk 13 posisi. Dikutip dari
akun resmi Kemnaker di Instagram, Senin (15/8) ke-13 posisi tersebut, di antaranya Radiografer, Sales,
Tenaga Teknis Kefarmasian, Apoteker Pendamping, Tenaga Magang Contact Center, BOD Secretary,
Tenaga Teknis Kefarmasian, dan Apoteker Pengelola Apotek.

52

Title

Difasilitasi Pulang ke Kampung dan Dapat Kursi Roda, TKW Asal Author
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Reporter
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Tone

Link

http://republiknews.co.id/difasilitasi-pulang-ke-kampung-dan-dapat-kursi-roda-tkw-asalbone-terima-kasih-pak-gubernur

Positive

Summary Perempuan paruh baya asal Kabupaten Bone, bernama Sukma merasa bersyukur bertemu
langsung dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman. Hal itu diungkapkan
Sukma saat Gubernur Andi Sudirman mengunjungi kediaman keluarga Sukma di Dusun
Dekko, Desa Mappesangka, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, Minggu (14/08/2022).
Sukma menyampaikan rasa syukur serta berterima kasih atas kepedulian Gubernur termuda
di Indonesia itu terhadap dirinya. Ia merupakan korban perampokan di Malaysia.

Perempuan paruh baya asal Kabupaten Bone, bernama Sukma merasa bersyukur bertemu langsung
dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman.Sukma menyampaikan rasa syukur serta
berterima kasih atas kepedulian Gubernur termuda di Indonesia itu terhadap dirinya.Hal itu diungkapkan
Sukma saat Gubernur Andi Sudirman mengunjungi kediaman keluarga Sukma di Dusun Dekko, Desa
Mappesangka, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, Minggu (14/08/2022).Ia merupakan korban
perampokan di Malaysia. Dirinya saat itu, di negeri Jiran bekerja sebagai TKW.Atas kejadian perampokan
yang menimpanya, ia mengalami luka yang membuat dirinya tidak bisa menggerakkan kakinya seperti
biasanya.Sukma tampak senang bertemu langsung dengan sosok pria yang akrab disapa Gubernur
Andalan ini. Bahkan Andi Sudirman memberikan bantuan berupa kursi roda untuk membantu aktivitas
Sukma hingga pulih."Alhamdulillah, terima kasih banyak bantuannya Gubernur, bapak Andi Sudirman.
Aku sudah balik kampung dengan selamat," kata Sukma terharu.Terlebih, Gubernur Sulawesi Selatan juga
memberikan fasilitasi untuk pemulangan Sukma dari Malaysia hingga ke kampung
halamannya.Kepulangan Sukma ini atas arahan Gubernur Sulawesi Selatan untuk menjemput Sukma di
Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara oleh tim terpadu yaitu Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Sulawesi Selatan, BP2MI, dan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Sulawesi
Selatan."Atas kerjasama antara KJRI Kota kinabalu, Kemnaker, BP2MI dan Pemprov Sulawesi Selatan,
setelah dirawat dan dibuatkan special pass, ibu Sukma dipulangkan ke Indonesia lewat Nunukan pada
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tanggal 8 agustus 2022," ungkapnya.Kepada Sukma, Gubernur Andi Sudirman mendoakan agar segera
sembuh."Ini kursi roda ta, hak ta itu, pakai ki selamat. Banyak-banyak kita latihan gunakan, dan latihan
menggerakkan kaki ta," tutur Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. (*)

54

Title

BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp 1 Juta Cair Author
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Neutral

Summary Jika benar BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp 1 juta cair tepat pada 17
Agustus 2022, artinya akan cair dalam dua hari kedepan sejak berita ini diturunkan. Lantas,
apakah BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp 1 juta cair dua hari lagi pada
17 Agustus 2022?. Peringatan Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus 2022 tinggal menghitung
hari, BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp 1 juta cair tepat pada perayaan
HUT RI ke-77?. Kendati belum ada kabar penyaluran dana BSU BLT subsidi gaji via BPJS
Ketenagakerjaan 2022, harapan para pekerja, bantuan subsidi upah cair pada Agustus ini.

Peringatan Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus 2022 tinggal menghitung hari, BSU BLT subsidi gaji via
BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp 1 juta cair tepat pada perayaan HUT RI ke-77?Jika benar BSU BLT subsidi
gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp 1 juta cair tepat pada 17 Agustus 2022, artinya akan cair dalam
dua hari kedepan sejak berita ini diturunkan.Kendati belum ada kabar penyaluran dana BSU BLT subsidi
gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022, harapan para pekerja, bantuan subsidi upah cair pada Agustus
ini.Terutama, pencairan dana BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta tak diinginkan
cair lebih dari tahun lalu, yakni pada bulan Agustus 2022.Seperti tahun sebelumnya, BSU 2021 cair secara
bertahap mulai Agustus hingga Desember. Lantas, apakah BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan
2022 Rp 1 juta cair dua hari lagi pada 17 Agustus 2022?Meskipun Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah memastikan BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp 1 juta pasti cair, namun
pekerja calon penerima dana diminta untuk bersabar."Itu (BSU) pasti, sabar ya. Kita sedang proses
tuntaskan regulasinya," tulis Menaker Ida Fauziyah menjawab pertanyaan di kolom komentarnya
beberapa waktu lalu.
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Neutral

Summary Soal BSU 2022, Menaker Ida Fauziyah berikan pesan pendek atau short message perihal
Bantuan Subsidi Upah bagi Pekerja tahun anggaran 2022 yang belum kunjung cair sampai
menjelang HUT RI 17 Agustus 2022. Sebuah short message atau pesan singkat dari Menaker
tersebut bisa menjadi sebuah tanda perihal pencairan BSU 2022. Walaupun, tidak semua
pekerja di Kemenaker bisa mendapatkan bantuan langsung tunai ini. Sebab BSU 2022 sampai
saat ini belum juga terlihat ada kabar baik bagi para pekerja penerima bantuan.

Soal BSU 2022, Menaker Ida Fauziyah berikan pesan pendek atau short message perihal Bantuan Subsidi
Upah bagi Pekerja tahun anggaran 2022 yang belum kunjung cair sampai menjelang HUT RI 17 Agustus
2022.Sebuah short message atau pesan singkat dari Menaker tersebut bisa menjadi sebuah tanda perihal
pencairan BSU 2022.Sebab BSU 2022 sampai saat ini belum juga terlihat ada kabar baik bagi para pekerja
penerima bantuan.Program ini merupakan salah satu program Kementerian Ketenagakerjaan berupa
Bantuan Langsung Tunai yang diperuntukkan bagi pekerja.Saat ini tidak sedikit pekerja yang telah lama
menantikan jadwal pencairan dana tersebut yang dikabarkan sebesar Rp1 Juta.Walaupun, tidak semua
pekerja di Kemenaker bisa mendapatkan bantuan langsung tunai ini.Dana tersebut akan dibagikan dan
disalurkan hanya kepada 8,8 juta pekerja dan juga hanya kategori tertentu saja.Ada syarat yang harus
dikantongi oleh penerima agar bisa mendapatkan saluran dana bantuan ini.
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Neutral

Summary Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah sempat memberikan bocoran kepada para
karyawan, terkait kapan BSU 2022 cair. Meski telah mengumumkan informasi tersebut, Ida
Fauziyah tidak menyebutkan secara rinci soal kapan jadwal BSU 2022 kapan cair. BSU 2022
dikabarkan segera cair dan disalurkan ke rekening para karyawan yang terdaftar sebagai
peserta penerima BLT Subsidi Gaji. Apalagi memasuki pada Agustus ini, pencairan bansos
tersebut semakin dinantikan oleh para penerima BLT Subsidi Gaji Rp1 juta atau BSU 2022.

BSU 2022 dikabarkan segera cair dan disalurkan ke rekening para karyawan yang terdaftar sebagai
peserta penerima BLT Subsidi Gaji.Bansos ini merupakan salah satu cara pemerintah untuk
mensejahterahkan para karyawan, khususnya bagi mereka yang terkena dampak pandemi Covid
19.Apalagi memasuki pada Agustus ini, pencairan bansos tersebut semakin dinantikan oleh para
penerima BLT Subsidi Gaji Rp1 juta atau BSU 2022.Besaran yang akan disalurkan ialah Rp1 juta. Di mana
dana tersebut rencananya akan disalurkan melalui bank himbara, di antaranya, BRI, BTN, BNI, Mandiri,
serta Bank Indonesia Syariah (Khusus Aceh).Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah sempat memberikan
bocoran kepada para karyawan, terkait kapan BSU 2022 cair.Ida Fauziyah menegaskan, pihaknya akan
segera mungkin menyalurkan hak para karyawan, apabila regulasi terbaru BSU BPJS Ketenagakerjaan
telah rampung.Hal tersebut ia sampaikan melalui Instagram pribadinya, saat seorang warganet
menanyakan soal kapan BSU 2022 cair.Meski telah mengumumkan informasi tersebut, Ida Fauziyah tidak
menyebutkan secara rinci soal kapan jadwal BSU 2022 kapan cair.
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Neutral

Summary Binis.com, SOLO- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah memberikan fasilitas
kepada para pencari kerja Indonesia. Cara menggunakannya juga mudah:. Dilansir dari situs
Karirhub Kemnaker, sejauh ini sudah 31 ribu total pemberi kerja tersedia dengan lebih dari
89 ribu lowongan kerja. Fasilitas yang dimaksud berupa situs yang menyediakan ribuan
lowongan kerja yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Binis.com, SOLO - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah memberikan fasilitas kepada para
pencari kerja Indonesia.Fasilitas yang dimaksud berupa situs yang menyediakan ribuan lowongan kerja
yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia.Situs tersebut adalah:
https://karirhub.kemnaker.go.id/. Di sini pencari kerja bisa menemukan pekerjaan yang sesuai dengan
kehalian mereka.Cara menggunakannya juga mudah:1. Pertama-tama silahkan mengunjungi link:
https://karirhub.kemnaker.go.id/.2. Setelah itu, isi kolom pencarian dengan kriteria pekerjaan yang
diinginkan.3. Atau, kamu juga bisa mengisinya dengan nama perusahaan yang kamu incar.4. Pilih lokasi
tempat kamu ingin bekerja di kolom lokasi.5. Klik "Cari" dan kemudian kamu akan diperlihatkan berbagai
lowongan kerja di sejumlah perusahaan.6. Langkah selanjutnya, kamu tinggal memenuhi persyaratan
yang diminta dan mengirimkan lamaran.Dilansir dari situs Karirhub Kemnaker, sejauh ini sudah 31 ribu
total pemberi kerja tersedia dengan lebih dari 89 ribu lowongan kerja.
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Positive

Summary Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang ke 41 sudah dibuka, berikut cara daftar Kartu
Prakerja gelombang 41 lewat HP: cara daftar hingga cara gabung gelombang serta
mengerjakan tes melalui HP atau komputer. Semua pendaftaran kartu prakerja 41 dan
pengisian data hanya dilakukan di link resmi www.prakerja.go.id. Lalu apa saja syarat untuk
mendaftar Kartu Prakerja gelombang 41 dan cara untuk mendaftar Prakerja 41. Program
Kartu Prakerja akan diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang dirumahkan maupun pelaku
usaha mikro dan kecil yang terdampak ekonomi selama pandemi covid 19. - Calon pemilik
Kartu Prakerja harus dari kalangan yang tidak sedang mengikuti pendidikan formal.

Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang ke 41 sudah dibuka, berikut cara daftar Kartu Prakerja gelombang
41 lewat HP: cara daftar hingga cara gabung gelombang serta mengerjakan tes melalui HP atau
komputer.Semua pendaftaran kartu prakerja 41 dan pengisian data hanya dilakukan di link resmi
www.prakerja.go.id.Lalu apa saja syarat untuk mendaftar Kartu Prakerja gelombang 41 dan cara untuk
mendaftar Prakerja 41.Program Kartu Prakerja akan diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang dirumahkan
maupun pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak ekonomi selama pandemi covid 19.Orang yang
sudah bekerja, karyawan, korban PHK, dan pelaku usaha mikro dan kecil juga dapat mendaftar selama
memenuhi persyaratan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi.Simak langkah-langkah
pendaftaran di bawah ini, untuk bisa tergabung dalam program Kartu Prakerja 2022.Panduan ini
berdasarkan pada prosedur pendafaran Kartu Prakerja gelombang 1 sampai 39, jika ada perubahan carar
pendaftaran, akan diinformasikan kemudian.Adapun pendaftaran bisa dilakukan secara online di
www.prakerja.go.id atau secara offline.Berdasarkan Pasal 2 Permenko Nomor 11 Tahun 2020, Kartu
Prakerja diberikan kepada para pencari kerja dengan rincian sebagai berikut:- Pekerja/buruh yang
terkena PHK.- Pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, termasuk
pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima buruh, termasuk pelaku usaha mikro dan
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kecil.Para pencari kerja dan pekerja/buruh yang dimaksud harus memenuhi persyaratan berikut:- Calon
pemilik Kartu Prakerja hanya dari kalangan Warga Negara Indonesia (WNI), dibuktikan dengan KTP.Berusia paling rendah 18 tahun.- Calon pemilik Kartu Prakerja harus dari kalangan yang tidak sedang
mengikuti pendidikan formal.Siapkan email dan nomor HP yang aktif. Melakukan pendaftaran akun di
laman www.prakerja.go.id. Walau laman ini dapat diakses melalui ponsel, namun lebih disarankan untuk
mengakses melalui laptop/PC. Isikan data yakni berupa informasi diri yang asli dan sesuai.Setelah berhasil
mendaftarkan akun, maka segera cek email dan lakukan verifikasi akun sesuai dengan perintah yang
dikirimkan.Setelah berhasil mendaftar akun, maka silahkan Login dan masuk pada halaman Dashboard.
Buka laman atau situs www.prakerja.go.id. Isikan alamat email yang telah terdaftar dan masukkan
password. Klik Login dan tunggu beberapa saat.Selanjutnya, akan ada 3 tahap verifikasi data sebelum
melakukan Tes SeleksiPertama, isikan informasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda
Penduduk (KTP) dan tanggal lahir, lalu klik Berikutnya. Kedua, isikan nama lengkap, email, alamat tempat
tinggal sesuai KTP, alamat domisili saat ini, pendidikan terakhir, dan status kebekerjaan. Ketiga, isikan
nomor HP aktif, lalu klik Kirim untuk mendapatkan kode OTP yang akan diterima melalui SMS. Setelah
kode OTP diterima, segera masukkan ke kolom yang tersedia dan klik Verifikasi. Apabila kamu belum
menerima kode OTP, maka kamu dapat meminta ulang dengan klik bagian Kirim Ulang (berwarna
biru).Setelah berhasil melakukan verifikasi, pendaftar atau pengguna akan diarahkan menuju pernyataan
pendaftaran.Maka, silahkan isi sesuai status pekerjaan sekarang.Apabila pendaftaran akun Kartu Pra
Kerja berhasil, selanjutnya peserta akan menjalankan Tes Seleksi.Tes Seleksi dapat dimulai dengan klik
tombol Mulai Sekarang.Adapun tes seleksi akan segera dievalusi dan hasil tes seleksi akan diterima
sekitar 5 menit.Namun, apabila dalam waktu 5 menit tidak mendapatkan hasil, silahkan klik menu
Refresh.Setelah tahap tes Seleksi selesai, maka peserta akan menerima pemberitahuan
kelolosan.Kemudian, peserta dapat memilih jadwal gelombang yang telah disediakan.Adapun untuk
materi tes meliputi:1. Tes Motivasi2. Tes Kemampuan DasarLalu kapan pendaftaran akan
ditutup?Biasanya pendaftaran Kartu Prakerja ditututup seminggu setelah dibuka.Semua informasi resmi
akan disampaikan di akun resmi Instagram @prakerja.idTes ini dapat dilakukan secara online pada situs
resmi Kartu Pra Kerja, www.prakerja.go.id.Tes ini wajib diikuti bagi masayrakat yang telah berhasil
mendaftarkan diri pada situs Kartu Pra Kerja dan telah memverifikasi email untuk akunnya.Dirangkum
dari menu FAQ situs Kartu Pra Kerja, berikut ketentuan Tes Seleksi Kartu Pra Kerja.Waktu Tes Seleksi
berdurasi 25 menit. Jumlah soal Tes Seleksi sebanyak 19 soal. Peserta diperbolehkan menggunakan alat
bantu untuk menyelesaikan soal, seperti: kertas, pensil/pulpen. Tes Seleksi dilakukan berdasarkan
gelombang di setiap periodenya. Jumlah kuota Tes Seleksi terbatas.Maka peserta disarankan segera
mengikuti seleksi agar tidak ketinggalan kuota.Diketahui, peserta juga dapat melihat jumlah kuota pada
periode gelombang pada bagian Dashboard.6. Apabila peserta tidak mendapat kuota gelombang, maka
peserta masih dapat mengikuti seleksi pada periode gelombang berikutnya.7. Di setiap gelombang yang
telah dipilih, peserta akan menerima pemberitahuan atas kelolosannya.8. Apabila peserta dinyatakan
gagal Tes Seleksi, maka tetap dapat melakukan tes seleksi kembali tanpa mengulang proses pendaftaran
dari awal.Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan program Kartu Pra Kerja ini juga menggandeng
beberapa platform digital.Adapun Mitra Platform Digital tersebut, meliputi: Tokopedia, Mau Belajar Apa,
Pintaria, Kemnaker, Skill Academy, Bukalapak, Sekolahmu, dan Pijar Mahir.Dilansir ekon.go.id,
pelaksanaan dan penyesuaian fokus dari Program Kartu Pra Kerja tersebut akan dipercepat sebagai salah
satu langkah implementasi Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2020 tentang Re-focusing Kegiatan,
Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa untuk Percepatan Penanganan Coronavirus
Disease 2019 (Covid-19).Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan,
sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Program Kartu Pra Kerja kini telah disesuaikan.Program Kartu
Prakerja akan menyasar sekitar 5,6 juta peserta di 2020, dengan bantuan pelatihan dan insentif yang
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diterima oleh masing-masing peserta sebesar Rp 3.550.000.Insentif sebesar Rp 3.550.000 ini terdiri dari
bantuan pelatihan sebesar Rp 1.000.000.Insentif paska pelatihan sebesar Rp 600. 000 per bulan selama
4 bulan, serta insentif survei kebekerjaan sebesar Rp 50.000 setiap kali survei selama 3 kali survei atau
sejumlah Rp 150.000.Namun perlu diketahui bahwa setiap peserta program hanya dapat mengikuti
program sebanyak 1 kali.Kemudian bantuan insentif tersebut akan dibayarkan setelah peserta
menyelesaikan minimal satu kali pelatihan.Masa pemberian bantuan insentif ini hanya akan berlaku 3
sampai 4 bulan saja.Dengan adanya bantuan Pra Kerja ini, diharapkan para pekerja dapat meningkatkan
kompetensi dan kualitas Sumber Daya Manusianya (SDM).Kartu Pra Kerja ini merupakan program
pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja ter-PHK, atau pekerja yang
membutuhkan peningkatan kompetensi.
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Neutral

Summary Baru saja, Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan berkunjung ke Jepara (14/07). Ia
mengatakan Ida Fauziyah datang namun hanya sebentar di Jepara. Ketika saya ada
kunjungan ke luar negeri, dan bertemu dengan pejabat, baik menteri atau perdana menteri
rata-rata rumah mereka ada furniture dari Jepara, dan saat mereka berkunjung ke Indonesia
pun Jepara menjadi salah satu tujuan", jelas Ida Fauziyah. Ia melipir untuk "sekedar" belanja
produk ukir khas Jepara.

Baru saja, Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan berkunjung ke Jepara (14/07). Ia melipir untuk
"sekedar" belanja produk ukir khas Jepara. Dari kunjungan itu, ia mendukung agar seni ukir Jepara bisa
terus dipromosikan baik dalam maupun luar negeri.Kunjungan ini dikonfirmasi oleh Gus Nung, wakil
ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara. Ia mengatakan Ida Fauziyah datang namun hanya
sebentar di Jepara.Dalam kunjungan itu, Ida terlihat berkunjung ke beberapa show room yang ada di
Jepara.Tak sendiri, Ida tampak ditemani oleh suaminya, serta pasangan kader Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB) Jepara yakni Gus Nung dan Hindun Anisah.Ida mengaku, sejak kecil ia tahu bahwa seni ukir terkenal
hanya dari Jepara. Bukan kota lain.Meski begitu, ia ikut menyayangkan saat ini generasi pengukir di
Jepara semakin langka. Padahal, seni ukir bisa menjadi ciri khas yang dibanggakan oleh masyarakat
Indonesia terlebih Jepara.Ia berharap pemerintah bisa mengintervensi masalah ini agar ditemukan
solusinya. Selain itu, agar seni ukir bisa bertahan. Tidak hanya beberapa tahun ini namun juga dua puluh
atau tiga puluh tahun kedepan. Dan seterusnya.Tak hanya itu, Ida menilai pemerintah setempat perlu
terus meningkatkan promosi seni ukir Jepara. Ia melihat banyak pejabat dari luar negeri yang mengoleksi
mebel atau furniture dari Jepara."Promosi dalam negeri dan luar negeri harus ditingkatkan. Karena di
luar negeri orang mengenal Jepara karena furniture dan ukiranya. Ketika saya ada kunjungan ke luar
negeri, dan bertemu dengan pejabat, baik menteri atau perdana menteri rata-rata rumah mereka ada
furniture dari Jepara, dan saat mereka berkunjung ke Indonesia pun Jepara menjadi salah satu tujuan",
jelas Ida Fauziyah.Ia juga berharap agar anak-anak muda Jepara bisa mencintai seni ukir. Ia menilai,
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menghargai karya ukir juga menjadi bentuk pelestarian seni asli Jepara ini."Mengapresiasi karya ukir juga
sebagai salah satu wujud pelestarian seni ukir di Jepara. Karena karya ukir tidak bisa disamakan dengan
produk-produk pabrikan," ungkapnya.Setelah berkunjung, Ida melanjutkan perjalanan ke Pati. Hindun
Anisah menerangkan, Ida datang ke Pati untuk menghadiri acara Haul salah satu pendiri Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama (PBNU). Yakni KH Syansuri, ayah dari KH Bisri Syansuri.
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Negative

Summary Semua mahasiswa Unwidha Klaten yang melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) pada tahun
ini didaftarkan sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dan sebanyak 366
mahasiswa KKN termasuk 22 dosen pembimbing lapangan (DPL) Unwidha Klaten yang
dilepas KKN pada awal bulan Agustus 202 ini, kini menjadi peserta program jaminan sosial
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Klaten. Sementara, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan
Cabang Klaten, Noviana Kartika Setyaningtyas, didampingi Sony Ahmad Wardani, Account
Representative Khusus, mengapresiasi kebijakan Unwidha Klaten yang memberikan
perlindungan mahasiswa KKN. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan apresiasi
dan terima kasih kepada mitra kerja Bimantoro Agency yang telah membantu terwujudnya
perlindungan mahasiswa Unwidha Klaten yang melaksanakan pratik kerja atau KKN.

Sebanyak 366 Mahasiswa Universitas Widya Dharma (Unwidha) Klaten, Jawa Tengah, melakukan
program kuliah kerja nyata (KKN) mulai awal bulan Agustus 2022 ini. 336 mahasiswa KKN Unwidha
disebar atau diterjunkan di delapan kecamatan yang meliputi 11 desa di wilayah Kabupaten Klaten.
Mereka dilepas Rektor Unwidha Triyono pada pelepasan mahasiswa KKN, Rabu (3/8/2022), dan mereka
akan melakukan KKN selama satu bulan. Semua mahasiswa Unwidha Klaten yang melaksanakan kuliah
kerja nyata (KKN) pada tahun ini didaftarkan sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Dan sebanyak 366 mahasiswa KKN termasuk 22 dosen pembimbing lapangan (DPL) Unwidha Klaten yang
dilepas KKN pada awal bulan Agustus 202 ini, kini menjadi peserta program jaminan sosial BPJS
Ketenagakerjaan Cabang Klaten. "Mahasiswa KKN dan DPL telah menjadi peserta program jaminan
kecelakaan kerja BPJS Ketenagakerjaan," kata Rektor Unwidha Triyono dalam keterangan belum lama
ini.Meski sudah masuk program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, rektor berharap seluruh
mahasiswa KKN tetap dalam keadaan sehat dan selamat, serta disiplin menjaga protokol kesehatan.
Dikatakan Rektor Unwidha Triyono, mahasiswa diterjunkan di sejumlah wilayah kecamatan, yakni Klaten
Utara di Kelurahan Gergunung, Kecamatan Bayat di Desa Krikilan dan Krakitan, Kecamatan Kebonarum
di Karangdukuh, Ngrondul, dan Pluneng. Kemudian, Kecamatan Kalikotes di Desa Jimbung, Kecamatan
Klaten Tengah di Jomboran, Kecamatan Cawas di Karangasem, Kecamatan Karangnongko di Kanoman,
dan Kecamatan Kemalang di DesaTangkil. "Saya berpesan kepada mahasiswa KKN saat mencatat potensi
desa yang dapat dikembangkan untuk peningkatan ekonomi kreatif," kata Triyono. Terkait kepesertaan
mahasiswa KKN dalam program jaminan sosial tersebut, Bayu Wiwoho, agensi BPJS Ketenagakerjaan
mengatakan, bahwa hal itu sesuai dengan Inpres No 2/2021 dan Permenaker No 5/2021. Mahasiswa KKN
dan mahasiswa magang atau sekarang dikenal MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) dalam
Permenaker No 5/2021 Pasal 35 disebutkan secara implisit wajib terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. "Jadi,
semua mahasiswa yang melaksanakan KKN terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Untuk iuran Rp16. 800 per
bulan, sangat murah dan terjangkau dengan manfaat yang tidak ada batasnya," jelasnya. Menurut Bayu,
kerja sama Unwidha dengan BPJS Ketenagakerjaan adalah yang pertama di Klaten. Namun, untuk Jawa
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Tengah dan DI Yogyakarta kerja sama sudah dilakukan dengan beberapa perguruan tinggi. Sementara,
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Klaten, Noviana Kartika Setyaningtyas, didampingi Sony
Ahmad Wardani, Account Representative Khusus, mengapresiasi kebijakan Unwidha Klaten yang
memberikan perlindungan mahasiswa KKN. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan apresiasi
dan terima kasih kepada mitra kerja Bimantoro Agency yang telah membantu terwujudnya perlindungan
mahasiswa Unwidha Klaten yang melaksanakan pratik kerja atau KKN. "Untuk selanjutnya, BPJS
Ketenagakerjaan akan memberikan perlindungan kepada siswa SMK yang magang atau praktik kerja
lapangan (PKL). Mudah-mudahan rencana ini bisa direalisasikan dalam waktu dekat," tandasnya.
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Positive

Summary Penerima dana bantuan BSU 2022 harus sudah memenuhi syarat yang ditentukan oleh
Kemnaker. Syarat utama yang diberikan oleh Kemnaker untuk para calon penerima dana BSU
2022 adalah memiliki penghasilan atau gaji di bawah 3,5 juta per bulan dan masih aktif di
BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja yang sudah memenuhi syarat akan terdaftar sebagai calon
penerima dana BSU 2022 dari Pemerintah melalui Kemnaker. Calon penerima dana bantuan
BSU 2022 akan mendapatkan notifikasi pemberitahuan jika dana BLT subsidi gaji dicairkan,
seperti:.

Penerima dana bantuan BSU 2022 harus sudah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Kemnaker.Syarat
utama yang diberikan oleh Kemnaker untuk para calon penerima dana BSU 2022 adalah memiliki
penghasilan atau gaji di bawah 3,5 juta per bulan dan masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan.Pekerja yang
sudah memenuhi syarat akan terdaftar sebagai calon penerima dana BSU 2022 dari Pemerintah melalui
Kemnaker.Para pekerja juga bisa mengecek secara langsung apakah sudah terdaftar sebagai calon
penerima atau belum dengan mengunjungi link kemnaker.go.id.Dana bantuan BLT subsidi gaji yang
diberikan oleh Pemerintah melalui Kemnaker Rp500 ribu untuk 2 bulan dan akan disalurkan secara
langsung Rp1 juta.Penyaluran dana bantuan BLT subsidi gaji akan di transfer melalui jaringan bank
Himbara dan Bank Syariah Indonesia untuk wilayah Aceh.Pekerja yang belum memiliki rekening di
jaringan bank Himbara tidak perlu khawatir karena pihak Kemnaker akan membukakan rekening secara
kolektif.Calon penerima dana bantuan BSU 2022 akan mendapatkan notifikasi pemberitahuan jika dana
BLT subsidi gaji dicairkan, seperti:
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Negative

Summary Jagad media sosial dihebohkan dengan cuitan seorang suami yang mengaku istrinya telah
mengalami pelecehan di grup whatsapp (WA) kantornya yang diduga adalah Kawan Lama
Group. Usut punya usut, diketahui korban merupakan karyawan di salah satu unit kerja
Kawan Lama Group yang berbasis di Jakarta. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
bekerjasama dengan Organisasi Buruh Internasional telah menerbitkan Buku Pedoman
Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja. Buku Pedoman Pencegahan Pelecehan
Seksual di Tempat Kerja juga menjeaskan bentuk-bentuk pelecehan seksual.

Jagad media sosial dihebohkan dengan cuitan seorang suami yang mengaku istrinya telah mengalami
pelecehan di grup whatsapp (WA) kantornya yang diduga adalah Kawan Lama Group.Lewat media sosial
Twitter, @jerangkah alias Richo Pramono yang merupakan suami dari korban juga membeberkan isi chat
grup WA sang istri dan nama-nama pelaku.Diduga sang istri dilecehkan secara tertulis melalui isi chat
ketika menjadi sukarelawan untuk foto produk kantornya.Beberapa rekan kerja di grup WA tersebut juga
mengakses foto yang diambil tanpa sadar dan tanpa persetujuan sang korban.Hal ini mengundang
perhatian lantaran salah satu pelaku pelechan tersebut adalah seorang perempuan rekan kerja
korban.Usut punya usut, diketahui korban merupakan karyawan di salah satu unit kerja Kawan Lama
Group yang berbasis di Jakarta.Lantas bagaimana sebenarnya hukum pelecehan seksual di tempat
kerja?Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerjasama dengan Organisasi Buruh Internasional
telah menerbitkan Buku Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja.Dalam buku tersebut
dijelaskan pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk
melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku
lain apapun yang bersifat seksual.Tak berhenti sampai di sana, pelecehan tersebut juga membuat
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seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan/atau terintimidasi.Dimana reaksi seperti itu adalah
masuk akal dalam situasi dan kondisi yang ada, dan tindakan tersebut mengganggu kerja, dijadikan
persyaratan kerja atau menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan atau tidak
sopan.Bentuk pelecehan seksual di tempat kerjaBuku Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di
Tempat Kerja juga menjeaskan bentuk-bentuk pelecehan seksual.Adapun perilaku yang termasuk bentuk
pelecehan seksual, antara lain:1. Pelecehan fisikBerupa sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke
perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, mencubit, melirik atau menatap penuh nafsu.2.
Pelecehan lisanBerupa ucapan verbal/komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau
bagian tubuh atau penampilan seseorang, lelucon, dan komentar bernada seksual.3. Pelecehan
isyaratBerupa bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulangulang, isyarat dengan jari, dan menjilat bibir.4. Pelecehan tertulis atau gambarTermasuk menampilkan
bahan pornografi, gambar, screensaver atau poster seksual, atau pelecehan lewat email dan moda
komunikasi elektronik lainnya.5. Pelecehan psikologis/emosionalTerdiri atas permintaan-permintaan
dan ajakan-ajakan yang terus-menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan,
penghinaan atau celaan yang bersifat seksual.Hukum tindakan pelecehan seksual diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dikategorikan sebagai tindak kejahatan terhadap kesusilaan,
tindakan perkosaan, dan perbuatan cabul yang menyerang kehormatan dan kesusilaan.Hal ini
sebagaimana diatur dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 296 KUHP.Bagi pelaku perbuatan tersebut
diancam hukuman pidana dari dua tahun delapan bulan sampai dengan lima belas tahun penjara apabila
sampai mengakibatkan kematian.Sementara apabila perbuatan pelecehan seksual dilakukan melalui
jaringan internet maka terancam pidana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik.
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Positive

Summary Cara menggunakannya juga mudah:. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
menyediakan satu situs yang memuat ribuan lowongan kerja yang bisa dimanfaatkan oleh
seluruh masyarakat Indonesia. 1. Pertama-. 2. Setelah itu, isi kolom pencarian dengan
kriteria pekerjaan yang diinginkan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyediakan satu situs yang memuat ribuan lowongan kerja
yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia.Cara menggunakannya juga mudah:1.
Pertama-2. Setelah itu, isi kolom pencarian dengan kriteria pekerjaan yang diinginkan.3. Atau, kamu juga
bisa mengisinya dengan nama perusahaan yang kamu incar.4. Pilih lokasi tempat kamu ingin bekerja di
kolom lokasi.5. Klik "Cari" dan kemudian kamu akan diperlihatkan berbagai lowongan kerja di sejumlah
perusahaan.6. Langkah selanjutnya, kamu tinggal memenuhi persyaratan yang diminta dan mengirimkan
lamaran.Dilansir dari situs Karirhub Kemnaker, sejauh ini sudah 31 ribu total pemberi kerja tersedia
dengan lebih dari 89 ribu lowongan kerja.
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Summary BSU 2022 diberikan kepada pekerja yang sudah memenuhi syarat ketentuan dari Kemnaker
sebesar Rp500 ribu selama 2 bulan dan akan diberikan secara langsung Rp1 juta. Dana BSU
2022 merupakan salah satu program bantuan sosial dari Pemerintah melalui Kemnaker
kepada pekerja. Ada beberapa syarat ketentuan dari Kemnaker yang harus dipenuhi oleh
para pekerja agar bisa menjadi salah satu calon penerima BSU 2022, seperti:. - Bekerja di
wilayah PPKM level 3 dan 4.

Dana BSU 2022 merupakan salah satu program bantuan sosial dari Pemerintah melalui Kemnaker kepada
pekerja.BSU 2022 diberikan kepada pekerja yang sudah memenuhi syarat ketentuan dari Kemnaker
sebesar Rp500 ribu selama 2 bulan dan akan diberikan secara langsung Rp1 juta.Ada beberapa syarat
ketentuan dari Kemnaker yang harus dipenuhi oleh para pekerja agar bisa menjadi salah satu calon
penerima BSU 2022, seperti:- Warga Negara Indonesia- Masih aktif sebagai anggota di BPJS
Ketenagakerjaan- Memiliki gaji maksimal 3,5 juta per bulan- Bekerja di wilayah PPKM level 3 dan 4Bekerja di sektor bidang aneka industri, industri barang konsumsi, transportasi, real estate dan property,
perdagangan dan jasa kecuali pendidikan dan Kesehatan
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Summary serasah.id, Wakil Ketua Komisi lV DPRD Provinsi Jambi Supriyanto dampingi Dinas
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jambi bertemu dengan Gubernur Jambi.
Pertemuan itu dilaksanakan di rumah Dinas Gubernur Jambi, dalam pertemuan itu juga
terlihat dihadiri Kepala Lapas Perempuan Jambi. "Iya pak Supriyanto wakil Ketua Komisi lV
mendampingi kementerian tenaga kerja dan Dinas tenaga kerja menghadap gubernur," kata
Hefni. Dalam pertemuan itu mereka membahas berbagai persoalan ketenagakerjaan di
Jambi.

serasah.id, Wakil Ketua Komisi lV DPRD Provinsi Jambi Supriyanto dampingi Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi (Disnakertrans) Jambi bertemu dengan Gubernur Jambi. Pertemuan itu dilaksanakan di
rumah Dinas Gubernur Jambi, dalam pertemuan itu juga terlihat dihadiri Kepala Lapas Perempuan Jambi.
Wakil Ketua Komisi lV Supriyanto melalui Pendamping Komisi lV Hefni membenarkan pertemuan itu.You
might also like"Iya pak Supriyanto wakil Ketua Komisi lV mendampingi kementerian tenaga kerja dan
Dinas tenaga kerja menghadap gubernur," kata Hefni. Dalam pertemuan itu mereka membahas berbagai
persoalan ketenagakerjaan di Jambi. "Dari Komisi lV hanya mendampingi pertemuan itu, karena
merupakan mitra kerjanya," ujarnya.
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Summary Itu tadi tips-tips agar Kamu bisa cepat mendapat pekerjaan setelah lulus kuliah dan cara
mengirim lamaran kerja yang benar. Mendapatkan pekerjaan impian menjadi harapan
hampir setiap orang yang baru lulus kuliah atau fresh graduate. Namun mendapatkan
pekerjaan tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Terlebih bagi para lulusan baru,
yang harus bersaing dengan para pelamar yang sudah memiliki pengalaman bekerja.

Mendapatkan pekerjaan impian menjadi harapan hampir setiap orang yang baru lulus kuliah atau fresh
graduate.Namun mendapatkan pekerjaan tidaklah semudah membalikan telapak tangan.Terlebih bagi
para lulusan baru, yang harus bersaing dengan para pelamar yang sudah memiliki pengalaman
bekerja.Tips dan cara cepat mendapatkan pekerjaan setelah lulus kuliah bisa jadi informasi yang
bermanfaat bagi para fresh graduate.Memang mendapatkan pekerjaan pertama setelah lulus kuliah
bukanlah perkara yang mudah.Faktanya, banyak fresh graduate yang harus menunggu berbulan-bulan
bahkan bertahun-tahun untuk mendapatkan pekerjaan pertama mereka.Salah satu faktor yang
menyebabkan lulusan baru cukup lama mendapatkan pekerjaan adalah pengalaman yang
kurang.Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan berbagai informasi seperti cara melamar
pekerjaan yang benar hingga tips untuk mengembangkan kemampuan karyawan.Informasi tersebut
dibagikan melalui unggahan di Instagram resmi Kemnaker, @kemnaker.Berikut ini tips dan cara jitu agar
bisa cepat dapat pekerjaan setelah lulus kuliah dari Kemnaker.Tips cepat dapat pekerjaan setelah lulus
kuliahMengikuti kegiatan magang, organisasi, atau freelance Menjalin hubungan dengan alumni
Memperluas koneksi Membuat prioritas kegiatan Mencari dan mengikuti bursa kerja atau job fair
Memperbarui email menjadi lebih profesional Jangan menjadi pemilih atau terlalu selektif Rapikan profil
media sosial Anda Menunjukkan karakter yang baik Selalu follow-up hasil wawancara kerja AndaCara
mengirim email lamaran kerja yang benarSelain tips di atas, lulusan baru juga wajib memperhatikan etika
dan tata cara mengirim email lamaran kerja yang benar.Dengan mengirim email lamaran kerja yang benar
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bisa menambah peluang Anda agar bisa diterima di pekerjaan impian.Berikut ini etika tentang cara
mengirim email lamaran kerja untuk fresh graduate.1. Subjek email harus jelas. Tulis nama Anda beserta
posisi yang akan dilamar2. Jangan kirim satu lamaran kerja ke banyak email3. Jangan lupa lampirkan
cover letter atau CV yang sesuai dengan posisi yang dilamar4. Cantumkan kata pembuka pada badan
email dengan kalimat dan bahasa yang formal dan sopan.Itu tadi tips-tips agar Kamu bisa cepat mendapat
pekerjaan setelah lulus kuliah dan cara mengirim lamaran kerja yang benar.Tetaplah berusaha dan
berdoa serta jangan patah semangat jika belum mendapatkan kesempatan bekerja di perusahaan
impian.
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Summary 17 Agustus tanggal merah di bulan Agustus. Tanggal 17 Agustus 2022 adalah tanggal merah
satu-satunya di bulan Agustus 2022. Tanggal 17 Agustus 2022 jatuh pada hari Rabu. Simak
informasi lengkap tentang 17 Agustus tanggal merah berikut ini.

17 Agustus tanggal merah di bulan Agustus. Tanggal 17 Agustus 2022 adalah tanggal merah satu-satunya
di bulan Agustus 2022. Tanggal 17 Agustus 2022 jatuh pada hari Rabu.Simak informasi lengkap tentang
17 Agustus tanggal merah berikut ini.Apakah 17 Agustus tanggal merah? Ya. Penentuan tanggal merah
termasuk 17 Agustus tanggal merah ditetapkan pada SKB 3 Menteri. Surat Keputusan Bersama 3 Menteri
Nomor 375 Tahun 2022 (Menteri Agama), Nomor 1 Tahun 2022 (Menteri Ketenagakerjaan), dan Nomor
1 Tahun 2022 (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) itu memuat penetapan
tanggal merah atau hari libur dan cuti bersama tahun 2022.Dalam SKB 3 Menteri itu disebutkan bahwa
pada tanggal 17 Agustus 2022 adalah tanggal merah. Penetapan 17 Agustus tanggal merah itu dalam
rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022 atau HUT ke-77 Kemerdekaan
RI.17 Agustus Tanggal Merah dan Daftar Sisa Tanggal Merah Tahun 2022Menurut SKB 3 Menteri, selain
17 Agustus tanggal merah, masih ada sisa beberapa hari yang juga ditetapkan sebagai tanggal merah.
Sisa tanggal merah sepanjang tahun 2022 itu dapat disimak berikut ini.Berikut daftar tanggal merah yang
tersisa sepanjang tahun 2022:Rabu, 17 Agustus 2022: Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Sabtu, 8
Oktober 2022: Maulid Nabi Muhammad SAW Minggu, 25 Desember 2022: Hari Raya Natal. 17 Agustus
Tanggal Merah Peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan RISeperti diketahui, 17 Agustus tanggal merah
adalah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022 atau HUT ke-77 Kemerdekaan RI.
Tanggal 17 Agustus adalah tanggal bersejarah bagi rakyat Indonesia.Dalam sejarahnya, tanggal 17
Agustus 1945 adalah hari dimana Indonesia berhasil mendeklarasikan kemerdekaannya dengan
ditandainya pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno.Dilansir dari situs
Kemdikbud, bulan Agustus adalah bulan yang memiliki arti penting bagi Indonesia karena di bulan
Agustus Indonesia berhasil mendeklarasikan kemerdekaannya sebagai negara yang bebas dari penjajah.
Berbagai upaya perjuangan dilakukan oleh pemimpin-pemimpin pergerakkan demi terciptanya
kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.Dalam rangka peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan Republik
Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2022, pemerintah telah mengumumkan tema dan logo peringatan
HUT ke-77 Kemerdekaan RI melalui Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara. Dalam SE Menteri tersebut
telah disampaikan beberapa hal antara lain:Tema peringatan HUT Ke-77 Kemerdekaan RI Tahun 2022
adalah Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat. Tema dan logo dapat diunduh pada situs resmi Kementerian
Sekretariat Negara (www.setneg.go.id). Logo HUT ke-77 Kemerdekaan RI Tahun 2022 adalah
mencerminkan rasa optimis dari bangsa yang dinamis, bersinergi, tegas, dan lugas dalam menghadapi
tantangan global. Merupakan perwujudan harapan untuk bersama pulih lebih cepat dan bangkit lebih
kuat menuju Indonesia maju.Dalam rangka menyemarakkan 17 Agustus tanggal merah peringatan HUT
ke-77 Kemerdekaan RI dapat dilakukan dengan beberapa hal antara lain:Mengibarkan Bendera Merah
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Putih secara serentak di lingkungan masing-masing pada tanggal 1 sampai 31 Agustus 2022. Memasang
dekorasi, umbul-umbul, poster, spanduk, baliho atau hiasan lainnya di lingkungan sekitar secara serentak
pada tanggal 1 sampai 31 Agustus 2022. Mengimplementasikan secara maksimal logo dan desain turunan
HUT RI ke 77 ke dalam berbagai bentuk media, sesuai kapasitas masing-masing. Menyelenggarakan
program dan kegiatan, baik secara daring maupun luring untuk menyemarakkan Bulan Kemerdekaan.
Pada tanggal 17 Agustus 2022 pukul 10.17-10.20 WIB, selama 3 menit untuk menghentikan seluruh
kegiatan sejenak untuk menghormati peringatan Detik-Detik Proklamasi. Dengan berdiri tegap saat Lagu
Kebangsaan IndonesiaRaya dikumandangkan secara serentak di berbagai lokasi dan daerah. Untuk
mendukung pelaksanaan pada poin sebelumnya, jajaran TNI dan Polri serta kantor-kantor instansi
pemerintah maupun swasta agar memperdengarkan sirine atau suara penanda lainnya sebelum Lagu
Kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan.Demikian informasi seputar 17 Agustus tanggal merah
dalam rangka peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia.
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http://www.ayobandung.com/umum/pr-794175729/2-link-cek-bsu-2022-rp1-jutakemnaker-pastikan-bantuan-akan-cair-ke-rekening-himbara

Neutral

Summary Bantuan Subsidi Upah alias BSU 2022 Rp1 juta bisa dicek melalui link resmi milik Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker). Lantas apakah BSU 2022 sudah cair ke rekening bank Himbara
calon penerima? Namun, melalui keterangan resminya Kemnaker memastikan bahwa BSU
2022 Rp1 juta akan cair ke rekening penerima. Simak informasi di bawah ini hingga selesai
agar tak keliru.

Bantuan Subsidi Upah alias BSU 2022 Rp1 juta bisa dicek melalui link resmi milik Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker).Lantas apakah BSU 2022 sudah cair ke rekening bank Himbara calon
penerima? Simak informasi di bawah ini hingga selesai agar tak keliru.Kabar pencairan Bantuan Subsidi
Upah hingga kini masih dipertanyakan para pekerja dan buruh.Pasalnya, bantuan yang dijanjikan cair
pada bulan April lalu hingga saat ini belum ada titik terang.Namun, melalui keterangan resminya
Kemnaker memastikan bahwa BSU 2022 Rp1 juta akan cair ke rekening penerima.Ada dua link untuk cek
penerima apakah anda bisa mendapatkan BSU BPJS Ketenagakerjaan dari Kemnaker.Tapi sebelum itu,
simak terlebih dahulu syarat untuk mendapatkan bantuan subsidi upah.
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Neutral

Summary Kepanjangan PKWT adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Jika merujuk pada Keputusan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100 Tahun 2004, disebutkan bahwa PKWT
adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pemberi kerja untuk mengadakan hubungan
kerja dalam waktu tertentu. Perjanjian PKWT adalah hanya dapat dibuat perusahaan untuk
pekerjaan tertentu yang menurut jenis, dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai
dalam waktu tertentu. Dalam UU Ketenagakerjaan (sebelum Omnibus Law Cipta Kerja),
batas maksimal PKWT adalah 3 tahun.

PKWT adalah istilah yang tak lagi terdengar asing dalam aturan ketenagakerjaan. Arti PKWT sendiri
seringkali dikaitkan kesepakatan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja. Lalu apa itu PKWT?
Kepanjangan PKWT adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Jika merujuk pada Keputusan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100 Tahun 2004, disebutkan bahwa PKWT adalah perjanjian kerja
antara pekerja dengan pemberi kerja untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu. Dalam
arti PKWT, perusahaan mempekerjakan karyawan dalam kontrak, sehingga pekerja bersangkutan disebut
dengan karyawan kontrak yang sifatnya hanya sementara.Perusahaan tidak bisa memberikan status
PKWT pada semua jenis pekerjaan. Perjanjian PKWT adalah hanya dapat dibuat perusahaan untuk
pekerjaan tertentu yang menurut jenis, dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu
tertentu. Dalam praktiknya, setelah kontrak habis, perusahaan bisa memperpanjang atau
memperbaharui kontrak atau mengangkat pekerja kontrak tersebut sebagai karyawan tetap.Dalam UU
Ketenagakerjaan (sebelum Omnibus Law Cipta Kerja), batas maksimal PKWT adalah 3 tahun. Pekerja yang
sudah ditetapkan sebagai karyawan tetap, akan diikat dalam perjanjian kerja baru dengan perusahaan
dalam PKWTT. Dengan kata lain, PKWTT adalah status bagi karyawan tetap yang perjanjian kerjanya tidak
lagi dibatasi oleh periode tertentu. Dalam PKWTT, karyawan direkrut pemberi kerja untuk melakukan
jenis-jenis pekerjaan waktu tidak tertentu yang sifatnya tetap dan terus menerus. Untuk kasus umum
lainnya, perusahaan juga seringkali menetapkan perjanjian PKWTT atau mengangkat karyawan tetap
tanpa melalui masa kontrak dalam PKWT. Skema ini dikenal dengan masa percobaan yang lazimnya
dilakukan dalam waktu 3 bulan. Perusahaan akan mengikat karyawan yang direkrutnya dalam PKWTT
setelah karyawan bersangkutan dianggap memenuhi syarat setelah melalui masa percobaan.
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Summary Kepanjangan PKWT adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Regulasi lainnya adalah aturan
turunan UU Cipta Kerja, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan
Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35/2021). Kepanjangan PKWT adalah Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu. Regulasi lainnya adalah aturan turunan UU Cipta Kerja, yakni Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya,
Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35/2021).

PKWT adalah istilah yang tak lagi terdengar asing dalam aturan ketenagakerjaan. Arti PKWT sendiri
seringkali dikaitkan kesepakatan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja. Lalu apa itu
PKWT?Kepanjangan PKWT adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Jika merujuk pada Keputusan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100 Tahun 2004, disebutkan bahwa PKWT adalah
perjanjian kerja antara pekerja dengan pemberi kerja untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu
tertentu.Dalam arti PKWT, perusahaan mempekerjakan karyawan dalam kontrak, sehingga pekerja
bersangkutan disebut dengan karyawan kontrak yang sifatnya hanya sementara.PKWT adalah karyawan
kontrak?Perusahaan tidak bisa memberikan status PKWT pada semua jenis pekerjaan. Perjanjian PKWT
adalah hanya dapat dibuat perusahaan untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis, dan sifat atau
kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu.Dalam praktiknya, setelah kontrak habis,
perusahaan bisa memperpanjang atau memperbaharui kontrak atau mengangkat pekerja kontrak
tersebut sebagai karyawan tetap.Dalam UU Ketenagakerjaan (sebelum Omnibus Law Cipta Kerja), batas
maksimal PKWT adalah 3 tahun.Pekerja yang sudah ditetapkan sebagai karyawan tetap, akan diikat
dalam perjanjian kerja baru dengan perusahaan dalam PKWTT. Dengan kata lain, PKWTT adalah status
bagi karyawan tetap yang perjanjian kerjanya tidak lagi dibatasi oleh periode tertentu.Dalam PKWTT,
karyawan direkrut pemberi kerja untuk melakukan jenis-jenis pekerjaan waktu tidak tertentu yang
sifatnya tetap dan terus menerus.Untuk kasus umum lainnya, perusahaan juga seringkali menetapkan
perjanjian PKWTT atau mengangkat karyawan tetap tanpa melalui masa kontrak dalam PKWT.Skema ini
dikenal dengan masa percobaan yang lazimnya dilakukan dalam waktu 3 bulan. Perusahaan akan
mengikat karyawan yang direkrutnya dalam PKWTT setelah karyawan bersangkutan dianggap memenuhi
syarat setelah melalui masa percobaan.Arti PKWT menurut UUTerdapat sejumlah peraturan yang
mengatur PKWTT. Regulasi tersebut salah satunya adalah Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan).Kini, sebagian ketentuan yang termuat dalam UU
Ketenagakerjaan direvisi dengan peraturan sapu jagat yakni UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (UU Cipta Kerja).Regulasi lainnya adalah aturan turunan UU Cipta Kerja, yakni Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan
Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35/2021).Berikut ini perbedaan PKWT dan PKWTT
secara garis besar:PKWTMemiliki batas waktu perjanjian dalam kontrak kerjaTidak ada masa
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percobaanJenis pekerjaan yang sekali selesai atau sementara yang dilakukan paling lama 3
tahunKaryawan tidak diberikan pesangon jika diberhentikan saat kontraknya habis (revisi di UU Cipta
Kerja, perusahaan wajib membayar kompensasi jika melakukan PHK sebelum kontrak habis)Harus ada
perjanjian tertulisPKWTTJenis pekerjaan tidak memiliki batasan waktuPerusahaan bisa melakukan masa
percobaanTidak ada batasan waktuPerusahaan harus membayar uang pesangon jika karyawan
diberhentikanPerjanjian kerja bisa tertulis dan lisanRevisi PKWT di UU Cipta KerjaAturan terbaru PKWT
adalah UU Cipta Kerja. Pemerintah dan DPR mengubah skema kontrak kerja dalam UU Cipta Kerja. Dalam
Omnibus Law Cipta Kerja, Pasal 59 UU Nomor 13 Tahun 2003 dihapus. Pasal tersebut mengatur batasan
PKWT.Dalam aturan lama di UU Ketenagakerjaan, perusahaan hanya bisa melakukan kontrak kerja
perjanjian PKWT adalah paling lama 3 tahun.Setelah itu, perusahaan diwajibkan untuk mengangkat
pekerja atau buruh sebagai karyawan tetap (PKWTT) jika ingin mempekerjakannya setelah lewat masa 3
tahun.Pemerintah beralasan, dihapuskannya Pasal 59 yang mengatur batas waktu PKWT karena UU Cipta
Kerja menganut fleksibilitas. Hal itu juga sudah lazim diterapkan di negara lain untuk kemudahan
berusaha investor.PKWT adalah istilah yang tak lagi terdengar asing dalam aturan ketenagakerjaan. Arti
PKWT sendiri seringkali dikaitkan kesepakatan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja. Lalu apa itu
PKWT?Kepanjangan PKWT adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Jika merujuk pada Keputusan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100 Tahun 2004, disebutkan bahwa PKWT adalah
perjanjian kerja antara pekerja dengan pemberi kerja untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu
tertentu.Dalam arti PKWT, perusahaan mempekerjakan karyawan dalam kontrak, sehingga pekerja
bersangkutan disebut dengan karyawan kontrak yang sifatnya hanya sementara.PKWT adalah karyawan
kontrak?Perusahaan tidak bisa memberikan status PKWT pada semua jenis pekerjaan. Perjanjian PKWT
adalah hanya dapat dibuat perusahaan untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis, dan sifat atau
kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu.Dalam praktiknya, setelah kontrak habis,
perusahaan bisa memperpanjang atau memperbaharui kontrak atau mengangkat pekerja kontrak
tersebut sebagai karyawan tetap.Dalam UU Ketenagakerjaan (sebelum Omnibus Law Cipta Kerja), batas
maksimal PKWT adalah 3 tahun.Pekerja yang sudah ditetapkan sebagai karyawan tetap, akan diikat
dalam perjanjian kerja baru dengan perusahaan dalam PKWTT. Dengan kata lain, PKWTT adalah status
bagi karyawan tetap yang perjanjian kerjanya tidak lagi dibatasi oleh periode tertentu.Dalam PKWTT,
karyawan direkrut pemberi kerja untuk melakukan jenis-jenis pekerjaan waktu tidak tertentu yang
sifatnya tetap dan terus menerus.Untuk kasus umum lainnya, perusahaan juga seringkali menetapkan
perjanjian PKWTT atau mengangkat karyawan tetap tanpa melalui masa kontrak dalam PKWT.Skema ini
dikenal dengan masa percobaan yang lazimnya dilakukan dalam waktu 3 bulan. Perusahaan akan
mengikat karyawan yang direkrutnya dalam PKWTT setelah karyawan bersangkutan dianggap memenuhi
syarat setelah melalui masa percobaan.Arti PKWT menurut UUTerdapat sejumlah peraturan yang
mengatur PKWTT. Regulasi tersebut salah satunya adalah Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan).Kini, sebagian ketentuan yang termuat dalam UU
Ketenagakerjaan direvisi dengan peraturan sapu jagat yakni UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (UU Cipta Kerja).Regulasi lainnya adalah aturan turunan UU Cipta Kerja, yakni Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan
Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35/2021).Berikut ini perbedaan PKWT dan PKWTT
secara garis besar:PKWTMemiliki batas waktu perjanjian dalam kontrak kerjaTidak ada masa
percobaanJenis pekerjaan yang sekali selesai atau sementara yang dilakukan paling lama 3
tahunKaryawan tidak diberikan pesangon jika diberhentikan saat kontraknya habis (revisi di UU Cipta
Kerja, perusahaan wajib membayar kompensasi jika melakukan PHK sebelum kontrak habis)Harus ada
perjanjian tertulisPKWTTJenis pekerjaan tidak memiliki batasan waktuPerusahaan bisa melakukan masa
percobaanTidak ada batasan waktuPerusahaan harus membayar uang pesangon jika karyawan
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diberhentikanPerjanjian kerja bisa tertulis dan lisanRevisi PKWT di UU Cipta KerjaAturan terbaru PKWT
adalah UU Cipta Kerja. Pemerintah dan DPR mengubah skema kontrak kerja dalam UU Cipta Kerja. Dalam
Omnibus Law Cipta Kerja, Pasal 59 UU Nomor 13 Tahun 2003 dihapus. Pasal tersebut mengatur batasan
PKWT.Dalam aturan lama di UU Ketenagakerjaan, perusahaan hanya bisa melakukan kontrak kerja
perjanjian PKWT adalah paling lama 3 tahun.Setelah itu, perusahaan diwajibkan untuk mengangkat
pekerja atau buruh sebagai karyawan tetap (PKWTT) jika ingin mempekerjakannya setelah lewat masa 3
tahun.Pemerintah beralasan, dihapuskannya Pasal 59 yang mengatur batas waktu PKWT karena UU Cipta
Kerja menganut fleksibilitas. Hal itu juga sudah lazim diterapkan di negara lain untuk kemudahan
berusaha investor.KOMPAS.COM/PUTHUT DWI PUTRANTO NUGROHO Apa itu PKWT atau arti PKWT?
Kepanjangan PKWT adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Apa itu PKWT atau arti PKWT? Kepanjangan
PKWT adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.Kompensasi PKWTDalam aturan baru, menurut
Kementerian Ketenagakerjaan, ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan para pekerja kontrak
dalam UU Cipta Kerja, terutama terkait perlindungan pekerja saat menjadi korban pemutusan hubungan
kerja (PHK).Pekerja dengan status kontrak akan mendapatkan kompensasi jika terkena PHK. Kerugiannya,
masa kepastian karyawan kontrak dalam PKWT diangkat menjadi karyawan tetap semakin lama.Selama
ini banyak kasus perusahaan memecat pekerja kontrak kapan saja, baik karena alasan efisiensi maupun
kinerja karyawan yang tak sesuai harapan.Dengan adanya kompensasi di UU Cipta Kerja bagi pekerja yang
berstatus kontrak PKWT, secara tidak lansung karyawan atau buruh akan mendapatkan perlindungan
lebih besar dari negara.IST/dokumentasi buruh rokok Kepanjangan PKWT adalah perjanjian kerja waktu
tertentu, arti PKWT adalah kontrak kerja antara pemberi kerja dengan pekerja. Sudah apa itu PKWT?
Kepanjangan PKWT adalah perjanjian kerja waktu tertentu, arti PKWT adalah kontrak kerja antara
pemberi kerja dengan pekerja. Sudah apa itu PKWT?Kesimpulannya, PKWT adalah kontrak dari pemberi
kerja kepada pekerja untuk melakukan pekerjaan dalam waktu tertentu. Arti PKWT bisa disamakan
dengan pegawai kontrak sebelum sebelum bisa menjadi karyawan tetap dalam PKWTT. Jadi sudah tahu
apa itu PKWT?Kompensasi PKWTDalam aturan baru, menurut Kementerian Ketenagakerjaan, ada
beberapa keuntungan yang bisa didapatkan para pekerja kontrak dalam UU Cipta Kerja, terutama terkait
perlindungan pekerja saat menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).Pekerja dengan status
kontrak akan mendapatkan kompensasi jika terkena PHK. Kerugiannya, masa kepastian karyawan
kontrak dalam PKWT diangkat menjadi karyawan tetap semakin lama.Selama ini banyak kasus
perusahaan memecat pekerja kontrak kapan saja, baik karena alasan efisiensi maupun kinerja karyawan
yang tak sesuai harapan.Dengan adanya kompensasi di UU Cipta Kerja bagi pekerja yang berstatus
kontrak PKWT, secara tidak lansung karyawan atau buruh akan mendapatkan perlindungan lebih besar
dari negara.Kesimpulannya, PKWT adalah kontrak dari pemberi kerja kepada pekerja untuk melakukan
pekerjaan dalam waktu tertentu. Arti PKWT bisa disamakan dengan pegawai kontrak sebelum sebelum
bisa menjadi karyawan tetap dalam PKWTT. Jadi sudah tahu apa itu PKWT?
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Summary Berikut ini ada informasi tentang BSU 2022 akan cair di bulan Agustus? inilah pesan dari
Kemnaker soal BLT Subsidi Gaji Rp1 juta. Bagi Anda yang kini tengah mencari informasi
tentang BSU yang akan cair bulan Agustus 2022, simak selengkapnya di bawah ini. Artikel ini
memuat informasi tentang pesan dari Kemnaker soal BSU 2022 yang akan cair di bulan
Agustus. Kemenaker sempat mengeluarkan keterangan tertulis untuk menjawab keresahan
masyarakat khususnya pekerja terkait jadwal pencairan BSU yang tak kunjung keluar.

Berikut ini ada informasi tentang BSU 2022 akan cair di bulan Agustus? inilah pesan dari Kemnaker soal
BLT Subsidi Gaji Rp1 juta.Bagi Anda yang kini tengah mencari informasi tentang BSU yang akan cair bulan
Agustus 2022, simak selengkapnya di bawah ini.Artikel ini memuat informasi tentang pesan dari
Kemnaker soal BSU 2022 yang akan cair di bulan Agustus.Kemenaker sempat mengeluarkan keterangan
tertulis untuk menjawab keresahan masyarakat khususnya pekerja terkait jadwal pencairan BSU yang tak
kunjung keluar.Dalam keterangan tertulis tersebut, Kemenaker menjelaskan alasan Bantuan Subsidi
Upah tahun ini belum bisa diberikan kepada para pekerja.Disampaikan dalam cuitan di akun Twitter resmi
@KemnakerRI, pemerintah saat ini masih dalam tahap mempersiapkan mekanisme dan teknis
penyaluran BSU.Selain itu, pemerintah juga masih harus melakukan revisi data penerima Bantuan Subsidi
Upah tahun ini.
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Negative

Summary Para pekerja yang sudah termasuk dalam daftar penerima BSU 2022 akan mendapatkan
dana bantuan Rp500 ribu selama 2 bulan dan akan diberikan secara langsung Rp1 juta.
Pencairan dana BSU 2022 akan disalurkan secara transfer melalui rekening bank Himbara
dan Bank Syariah Indonesia untuk wilayah Aceh. Pekerja yang belum memiliki rekening di
jaringan bank Himbara untuk pencairan BSU 2022 tidak perlu khawatir karena Kemnaker
akan membukakan rekening secara kolektif. Dana bantuan BLT subsidi gaji diberikan kepada
pekerja atau buruh yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan
ekonomi pekerja dalam penanganan dampak Covid-19.

Pencairan dana BSU 2022 akan disalurkan secara transfer melalui rekening bank Himbara dan Bank
Syariah Indonesia untuk wilayah Aceh.Para pekerja yang sudah termasuk dalam daftar penerima BSU
2022 akan mendapatkan dana bantuan Rp500 ribu selama 2 bulan dan akan diberikan secara langsung
Rp1 juta.Pekerja yang belum memiliki rekening di jaringan bank Himbara untuk pencairan BSU 2022 tidak
perlu khawatir karena Kemnaker akan membukakan rekening secara kolektif.Dana bantuan BLT subsidi
gaji diberikan kepada pekerja atau buruh yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan
meningkatkan ekonomi pekerja dalam penanganan dampak Covid-19.Pekerja yang bisa menjadi
penerima dana BLT subsidi gaji harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Kemnaker.Syarat utama
yang harus dimiliki oleh penerima diantaranya masih aktif sebagai anggota di BPJS Ketenagakerjaan dan
berpenghasilan atau gaji di bawah 3,5 juta per bulan.Pekerja yang sudah memenuhi syarat, dipastikan
akan terdaftar menjadi calon penerima dana bantuan subsidi BPJS Ketenagakerjaan.
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Summary Sebanyak 366 mahasiswa KKN termasuk 22 dosen pembimbing lapangan Unwidha Klaten
kini menjadi peserta program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan Cabang Klaten. Kepala
Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Klaten, Noviana Kartika Setyaningtyas, didampingi
Sony Ahmad Wardani, Account Representative Khusus, mengapresiasi kebijakan Unwidha
Klaten yang memberikan perlindungan mahasiswa KKN. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan
juga memberikan apresiasi dan terima kasih kepada mitra kerja Bimantoro Agency yang
telah membantu terwujudnya perlindungan mahasiswa Unwidha Klaten yang melaksanakan
pratik kerja atau KKN. Mahasiswa Universitas Widya Dharma Klaten, Jawa Tengah, yang
melaksanakan kuliah kerja nyata pada tahun ini didaftarkan sebagai peserta program
jaminan sosial ketenagakerjaan.

Mahasiswa Universitas Widya Dharma Klaten, Jawa Tengah, yang melaksanakan kuliah kerja nyata pada
tahun ini didaftarkan sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan. Sebanyak 366 mahasiswa
KKN termasuk 22 dosen pembimbing lapangan Unwidha Klaten kini menjadi peserta program jaminan
sosial BPJS Ketenagakerjaan Cabang Klaten."Hari ini, mahasiswa KKN dan DPL telah menjadi peserta
program jaminan kecelakaan kerja BPJS Ketenagakerjaan," kata Rektor Unwidha Triyono pada pelepasan
mahasiswa KKN, Rabu .Meski sudah masuk program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, rektor
berharap seluruh mahasiswa KKN tetap dalam keadaan sehat dan selamat, serta disiplin menjaga
protokol kesehatan.Menurut Triyono, sebanyak 366 mahasiswa KKN Unwidha tahun ini disebar atau
diterjunkan di delapan kecamatan yang meliputi 11 desa di wilayah Kabupaten Klaten. Mereka KKN
selama satu bulan.Wilayah kecamatan yang menjadi lokasi KKN, yakni Klaten Utara di Kelurahan
Gergunung, Kecamatan Bayat di Desa Krikilan dan Krakitan, Kecamatan Kebonarum di Karangdukuh,
Ngrondul, dan Pluneng.Kemudian, Kecamatan Kalikotes di Desa Jimbung, Kecamatan Klaten Tengah di
Jomboran, Kecamatan Cawas di Karangasem, Kecamatan Karangnongko di Kanoman, dan Kecamatan
Kemalang di DesaTangkil."Saya berpesan kepada mahasiswa KKN setelah tiba di desa tempat kuliah kerja
terpadu atau KKN segera dicatat potensi desa yang dapat dikembangkan untuk peningkatan ekonomi
kreatif," kata Triyono.Iuran murah Terkait kepesertaan mahasiswa KKN dalam program jaminan sosial
tersebut, Bayu Wiwoho, agensi BPJS Ketenagakerjaan mengatakan, bahwa hal itu sesuai dengan Inpres
No 2/2021 dan Permenaker No 5/2021.Mahasiswa KKN dan mahasiswa magang atau sekarang dikenal
MBKM dalam Permenaker No 5/2021 Pasal 35 disebutkan secara implisit wajib terdaftar di BPJS
Ketenagakerjaan."Jadi, semua mahasiswa yang melaksanakan KKN terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.
Untuk iuran Rp16. 800 per bulan, sangat murah dan terjangkau dengan manfaat yang tidak ada
batasnya," jelasnya.Menurut Bayu, kerja sama Unwidha dengan BPJS Ketenagakerjaan adalah yang
pertama di Klaten. Namun, untuk Jawa Tengah dan DI Yogyakarta kerja sama sudah dilakukan dengan
beberapa perguruan tinggi.Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Klaten, Noviana Kartika
Setyaningtyas, didampingi Sony Ahmad Wardani, Account Representative Khusus, mengapresiasi
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kebijakan Unwidha Klaten yang memberikan perlindungan mahasiswa KKN. Selain itu, BPJS
Ketenagakerjaan juga memberikan apresiasi dan terima kasih kepada mitra kerja Bimantoro Agency yang
telah membantu terwujudnya perlindungan mahasiswa Unwidha Klaten yang melaksanakan pratik kerja
atau KKN."Untuk selanjutnya, BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan perlindungan kepada siswa SMK
yang magang atau pratik kerja lapangan . Mudah-mudahan rencana ini bisa direalisasikan dalam waktu
dekat," tandasnya.

84

Title

Indonesia - Arab Saudi Sepakati Sistem Penempatan
Pekerja Migran

Author

KompasTV Dewata

Media

Kompas Tv

Reporter

Date

15 August 2022

Tone

Link

http://www.kompas.tv/article/319131/indonesia-arab-saudi-sepakati-sistem-penempatanpekerja-migran

Positive

Summary Indonesia dan Arab Saudi menyepakati technical arrangements yang berfungsi sebagai
pengaturan teknis pilot project Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) secara terbatas bagi
Pekerja Migran Indonesia (PMI). Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan,
technical arrangements SPSK secara terbatas bagi PMI di Arab Saudi ini sudah ditandatangani
sejak 11 Oktober 2018 lalu. Dan sistem Musaned milik Arab Saudi dan aplikasi siap kerja milik
Indonesia ini akan diintegrasikan dalam 2 bulan kedepan, guna bisa memberikan kemudahan
bagi warga negara Indonesia yang ingin bekerja di Saudi Arabia. Direktur Perlindungan WNI
Kemlu, Judha Nugraha menambahkan, sebelumnya pemerintah Indonesia sempat menutup
kerjasama penempatan tenaga kerja ke 19 negara di timur tengah.

Indonesia dan Arab Saudi menyepakati technical arrangements yang berfungsi sebagai pengaturan teknis
pilot project Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) secara terbatas bagi Pekerja Migran Indonesia
(PMI).Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, technical arrangements SPSK secara terbatas
bagi PMI di Arab Saudi ini sudah ditandatangani sejak 11 Oktober 2018 lalu. Namun karena adanya
sejumlah kendala, salah satunya pandemi Covid-19, technical arrangement SPSK ini telah habis masa
berlakunya sebelum terimplementasi secara penuh. Dan sistem Musaned milik Arab Saudi dan aplikasi
siap kerja milik Indonesia ini akan diintegrasikan dalam 2 bulan kedepan, guna bisa memberikan
kemudahan bagi warga negara Indonesia yang ingin bekerja di Saudi Arabia.Direktur Perlindungan WNI
Kemlu, Judha Nugraha menambahkan, sebelumnya pemerintah Indonesia sempat menutup kerjasama
penempatan tenaga kerja ke 19 negara di timur tengah. Namun pihaknya menilai, timur tengah
merupakan negara yang patut di perhitungkan dalam penempatan tenaga kerja. Dengan di
berlakukannya SPSK ini, nantinya keamanan warga negara bisa terjamin.Selain mengintegrasikan sistem
informasi pasar kerja, kedua negara juga menyepakati pembentukan Joint Task Force (satuan tugas
gabungan) yang terdiri dari pejabat terkait dari kedua pemerintah.
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Neutral

Summary Benarkah BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 senilai Rp1 juta cair besok
sebelum 17 Agustus 2022 atau setelahnya?. Kenyataannya, hingga mamasuki minggu ketiga
bulan Agustus alias mendekati peringatan Hari Kemerdekaan HUT RI ke-77 pada 17 Agustus
2022 nanti, BSU 2022 belum juga ada kabar pencairannya. Bantuan subsidi upah alias BSU
BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 sebesar Rp1 juta cair kapan?. Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) pastikan BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022
Rp1 juta cair.

Bantuan subsidi upah alias BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 sebesar Rp1 juta cair
kapan?Benarkah BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 senilai Rp1 juta cair besok sebelum
17 Agustus 2022 atau setelahnya?Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pastikan BSU BLT subsidi
gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta cair. Sayangnya, pihaknya tak memberikan informasi pasti
tanggal penyalurannya.Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan BSU
BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 sebesar Rp1 juta bakal cair. Namun, meminta pekerja
untuk bersabar."Itu (BSU) pasti, sabar ya. Kita sedang proses tuntaskan regulasinya," tulis Menaker Ida
Fauziyah menjawab pertanyaan di kolom komentarnya beberapa waktu lalu.Kepastian pencairan
bantuan langsung tunai subsidi gaji tersebut benar adanya. Namun, seperti yang sudah-sudah, Kemnaker
tak bisa menjanjikan kepastian tanggal penyalurannya.Layaknya sebelumnya, BSU 2022 dikabarkan bakal
cair April sebelum hari raya Idul Fitri. Kenyataannya, hingga mamasuki minggu ketiga bulan Agustus alias
mendekati peringatan Hari Kemerdekaan HUT RI ke-77 pada 17 Agustus 2022 nanti, BSU 2022 belum juga
ada kabar pencairannya.
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Neutral

Summary Kamu bisa cek Bantuan Subsidi Upah alias BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan Rp1 juta melalui
link resmi milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan
sudah cair ke calon penerima? Kabar pencairan bantuan subsidi upah BSU 2022 BPJS
Ketenagakerjaan hingga kini masih dipertanyakan para pekerja dan buruh. Pasalnya, BSU
2022 BPJS Ketenagakerjaan dijanjikan cair pada bulan April lalu hingga saat ini belum ada
titik terang.

Kamu bisa cek Bantuan Subsidi Upah alias BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan Rp1 juta melalui link resmi
milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan sudah cair ke calon
penerima? Simak informasi di bawah ini hingga selesai agar tak keliru.Kabar pencairan bantuan subsidi
upah BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan hingga kini masih dipertanyakan para pekerja dan buruh.Pasalnya,
BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan dijanjikan cair pada bulan April lalu hingga saat ini belum ada titik
terang.Namun, melalui keterangan resminya Kemnaker memastikan bahwa BSU 2022 Rp1 juta akan cair
ke rekening penerima.Link Cek Penerima BSU 2022 BPJS KetenagakerjaanDilansir dari Ayobandung.com,
ada dua link untuk cek penerima apakah anda bisa mendapatkan BSU BPJS Ketenagakerjaan dari
Kemnaker.Untuk mengetahui bantuan subsidi upah cair ke rekening, anda bisa cek nama penerima di link
di bawah ini:Link 1: https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/Link 2: https://kemnaker.go.id/Melalui
keterangannya, Kemnaker memastikan pencairan BSU 2022 dijalankan dengan cepat, tepat, akurat dan
akuntabel."Kami terus memastikan BSU 2022 dapat dijalankan dengan cepat, tepat, akurat dan
akuntabel, serta dengan tata kelola yang baik," tulis Kemnaker di Instagram @kemnaker.Lebih lanjut,
pihaknya juga menegaskan jika seluruh tahapan telah selesai maka BSU 2022 Rp1 juta akan segera
disalurkan ke rekening penerima."Jika seluruh tahapan tadi sudah siap, segera kami salurkan ya
Rekanaker," sambungnya.Syarat Penerima BSU 2022 BPJS KetenagakerjaanTapi sebelum itu, simak
terlebih dahulu syarat untuk mendapatkan bantuan subsidi upah.Berdasarkan Permenaker RI No 16
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Tahun 2022, ini syarat mendapatkan BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan:1. Warga Negara Indonesia (WNI)
yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).2. Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS
Ketenagakerjaan s.d 30 Juni 2021.3. Mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta per bulan.
Dalam hal pekerja/buruh bekerja di wilayah dengan UMP/UMK lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka
persyaratan gaji/upah menjadi paling banyak sebesar UMP/UMK dengan pembulatan ratusan ribu ke
atas, sesuai dengan upah terakhir yang dilaporkan Pemberi Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan
tercatat di BPJS Ketenagakerjaan.4. Pekerja / Buruh penerima upah.5. Bekerja di wilayah PPKM Level 3
dan 4 (28 Provinsi dan 167 Kab/Kota) sesuai Inmendagri 22/2021 dan 23/2021.6. Diutamakan bekerja di
sektor usaha : Industri Barang Konsumsi, Transportasi, Aneka Industri, Properti & Real Estate dan
Perdagangan & jasa (kecuali jasa Pendidikan dan Kesehatan) sesuai dengan klasifikasi data sektoral di
BPJS Ketenagakerjaan.Itulah cara cek nama penerima BSU 2022 Rp1 juta dan kepastian pencairan
berdasarkan keterangan Kemnaker.
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Neutral

Summary Dikutip dari Instagram Kementerian Tenaga Kerja RI @kemnaker, perekrutan Avsec periode
Agustus 2022 masih dibuka. Perekrutan Avsec periode Agustus 2022 dilakukan oleh PT
Angkasa Pura Solusi Integra. Demikian info lowongan kerja Avsec periode Agustus 2022 yang
dikutip dari akun Instagram @kemnaker. - Bandar udara atau bandara adalah titik krusial
bagi pelaku perjalanan udara.

- Bandar udara atau bandara adalah titik krusial bagi pelaku perjalanan udara. Peningkatan penumpang
maupun jadwal penerbangan membuat bandara semakin sibuk.Pihak-pihak terkait layanan bandara pun
membuka lowongan kerja di bandara agar semakin optimal dalam memberikan pelayanan kepada
pengunjung bandara.Salah satu komponen di bandara adalah Aviation Security (Avsec). Dikutip dari
Instagram Kementerian Tenaga Kerja RI @kemnaker, perekrutan Avsec periode Agustus 2022 masih
dibuka.Perekrutan Avsec periode Agustus 2022 dilakukan oleh PT Angkasa Pura Solusi Integra.PT Angkasa
Pura Solusi Integra merupakan perusahaan pengelola jasa sumber daya manusia profesional.PT Angkasa
Pura Solusi Integra saat ini membutuhkan karyawan dengan posisi jabatan sebagai aviation security atau
Avsec.Kriteria yang disebutkan adalah:* untuk wanita minimal 162 cm dengan berat badan proporsional*
untuk pria minimal 168 cm dengan berat badan proporsionalDemikian info lowongan kerja Avsec periode
Agustus 2022 yang dikutip dari akun Instagram @kemnaker
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Negative

Summary No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah No.
30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi ", ujar Pemerhati
Konstruksi Dede Farhan Aulawi di Bandung, Senin (15/8). BANDUNG | Budaya IndonesiaSetiap pemerintahan suatu negara pasti ingin selalu dan terus melaksanakan pembangunan
di negaranya masing- masing. Baik pembangunan fisik maupun non fisik karena
pembangunan merupakan salah satu indikator penting dari tujuan pemerintahan itu sendiri.
Disinilah peran penting sektor konstruksi untuk melaksanakan pembangunan fisik
sebagaimana dicanangkan oleh pemerintah.

BANDUNG | Budaya Indonesia - Setiap pemerintahan suatu negara pasti ingin selalu dan terus
melaksanakan pembangunan di negaranya masing - masing. Baik pembangunan fisik maupun non fisik
karena pembangunan merupakan salah satu indikator penting dari tujuan pemerintahan itu sendiri.
Disinilah peran penting sektor konstruksi untuk melaksanakan pembangunan fisik sebagaimana
dicanangkan oleh pemerintah. Di Indonesia ada Undang Undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan
Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah. No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa
Konstruksi ", ujar Pemerhati Konstruksi Dede Farhan Aulawi di Bandung, Senin (15/8). Hal tersebut ia
sampaikan dalam diskusi santai dengan beberapa awak media yang mewawancarainya terkait dengan
pesatnya pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dari satu sisi tentunya harus bersyukur dengan
pesatnya pembangunan tersebut, namun dari sisi lain tentunya ada beberapa hal yang harus
diperhatikan misalnya masalah penegakan hukum dalam sektor konstruksi jika dinilai ada pelanggaran
hukum dalam pelaksanaannya. Sebagian masyarakat Indonesia tentunya sudah mengetahui bahwa jasa
konstruksi merupakan sektor yang memegang peran penting dalam pembangunan di Indonesia. Baik
pembangunan berupa gedung - gedung, mall, perumahan, jembatan, jalan, pabrik, bendungan, dan lain
- lain. Kemudian terkait dengan masalah penegakan hukum sektor konstruksi, Dede menyampaikan
pendapatnya bahwa penyelesaian atas pelanggaran hukum di sektor konstruksi ini harus dilakukan
secara transparan agar tidak terkesan diskriminatif. Kita mungkin masih ingat kasus jembatan Grogol
yang dibangun oleh Kontraktor asing ternyata ramp-nya runtuh yang menewaskan beberapa tenaga
kerja. Kemudian ada juga kasus Rumah Toko yang dibangun di Sunter Jakarta utara runtuh yang
menewaskan lebih dari 10 tenaga kerjanya, dan berbagai kasus lainnya yang sejenis. Namun sayang
penyelesaian dari kasus - kasus tersebut tidak ada kabar beritanya. Selanjutnya Dede juga menjelaskan
bahwa dunia Jasa Konstruksi tidak pernah sepi dari sengketa dan perselisihan. Potensi konflik timbul dari
pelakunya sendiri (pengguna, penyedia dan pihak ketiga), bisa juga akibat tidak sepakatnya para pihak
dalam menafsirkan perjanjian kerja. Perselisihan timbul biasanya setelah terjadi klaim akibat adanya
perubahan / ketidaksepakatan dalam menterjemahkan kontrak. Belum lagi masih adanya dugaan praktek
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korupsi berupa mark up harga, pungutan liar, gratifikasi, dan lain - lain. Menyinggung masalah korupsi,
Dede juga menjelaskan pandangannya bahwa dalam kehidupan sehari-hari korupsi hampir terjadi di
setiap tingkatan dalam aspek bermasyarakat, apalagi terkait dengan proyek - proyek konstruksi yang
dimilainya basah sehingga terkadang jadi bahan bancakan banyak pihak yang tidak bertanggung jawab.
Tanpa disadari, korupsi timbul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum,
seperti memberi hadiah kepada pejabat/ pegawai negeri sebagai imbal jasa sebuah pelayanan. " Terakhir
jangan lupakan bahwa kegiatan membangun di seluruh Indonesia harus memenuhi persyaratan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku sesuai dengan Undang Undang No. 1 tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja, dan di bidang konstruksi telah dikeluarkan Surat keputusan Bersama antara Menteri
Pekerjaan Umum dan Menteri Tenaga Kerja no 174/Men/1986 dan 104/KPTS/1986 tentang Pedoman
Keselamatan dan Kesehatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi. Semua harus patuh dan taat pada
aturan hukum yang berlaku karena tujuan pasti baik untuk semua pihak ", pungkasnya menutup diskusi
dengan menyeruput teh tawar panas kesukaannya.
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Negative

Summary No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah No.
30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi ", ujar Pemerhati
Konstruksi Dede Farhan Aulawi di Bandung, Senin (15/8). BANDUNG | Budaya IndonesiaSetiap pemerintahan suatu negara pasti ingin selalu dan terus melaksanakan pembangunan
di negaranya masing- masing. Baik pembangunan fisik maupun non fisik karena
pembangunan merupakan salah satu indikator penting dari tujuan pemerintahan itu sendiri.
Disinilah peran penting sektor konstruksi untuk melaksanakan pembangunan fisik
sebagaimana dicanangkan oleh pemerintah.

BANDUNG | Budaya Indonesia - Setiap pemerintahan suatu negara pasti ingin selalu dan terus
melaksanakan pembangunan di negaranya masing - masing. Baik pembangunan fisik maupun non fisik
karena pembangunan merupakan salah satu indikator penting dari tujuan pemerintahan itu sendiri.
Disinilah peran penting sektor konstruksi untuk melaksanakan pembangunan fisik sebagaimana
dicanangkan oleh pemerintah. Di Indonesia ada Undang Undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan
Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah. No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa
Konstruksi ", ujar Pemerhati Konstruksi Dede Farhan Aulawi di Bandung, Senin (15/8). Hal tersebut ia
sampaikan dalam diskusi santai dengan beberapa awak media yang mewawancarainya terkait dengan
pesatnya pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dari satu sisi tentunya harus bersyukur dengan
pesatnya pembangunan tersebut, namun dari sisi lain tentunya ada beberapa hal yang harus
diperhatikan misalnya masalah penegakan hukum dalam sektor konstruksi jika dinilai ada pelanggaran
hukum dalam pelaksanaannya. Sebagian masyarakat Indonesia tentunya sudah mengetahui bahwa jasa
konstruksi merupakan sektor yang memegang peran penting dalam pembangunan di Indonesia. Baik
pembangunan berupa gedung - gedung, mall, perumahan, jembatan, jalan, pabrik, bendungan, dan lain
- lain. Kemudian terkait dengan masalah penegakan hukum sektor konstruksi, Dede menyampaikan
pendapatnya bahwa penyelesaian atas pelanggaran hukum di sektor konstruksi ini harus dilakukan
secara transparan agar tidak terkesan diskriminatif. Kita mungkin masih ingat kasus jembatan Grogol
yang dibangun oleh Kontraktor asing ternyata ramp-nya runtuh yang menewaskan beberapa tenaga
kerja. Kemudian ada juga kasus Rumah Toko yang dibangun di Sunter Jakarta utara runtuh yang
menewaskan lebih dari 10 tenaga kerjanya, dan berbagai kasus lainnya yang sejenis. Namun sayang
penyelesaian dari kasus - kasus tersebut tidak ada kabar beritanya. Selanjutnya Dede juga menjelaskan
bahwa dunia Jasa Konstruksi tidak pernah sepi dari sengketa dan perselisihan. Potensi konflik timbul dari
pelakunya sendiri (pengguna, penyedia dan pihak ketiga), bisa juga akibat tidak sepakatnya para pihak
dalam menafsirkan perjanjian kerja. Perselisihan timbul biasanya setelah terjadi klaim akibat adanya
perubahan / ketidaksepakatan dalam menterjemahkan kontrak. Belum lagi masih adanya dugaan praktek
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korupsi berupa mark up harga, pungutan liar, gratifikasi, dan lain - lain. Menyinggung masalah korupsi,
Dede juga menjelaskan pandangannya bahwa dalam kehidupan sehari-hari korupsi hampir terjadi di
setiap tingkatan dalam aspek bermasyarakat, apalagi terkait dengan proyek - proyek konstruksi yang
dimilainya basah sehingga terkadang jadi bahan bancakan banyak pihak yang tidak bertanggung jawab.
Tanpa disadari, korupsi timbul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum,
seperti memberi hadiah kepada pejabat/ pegawai negeri sebagai imbal jasa sebuah pelayanan. " Terakhir
jangan lupakan bahwa kegiatan membangun di seluruh Indonesia harus memenuhi persyaratan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku sesuai dengan Undang Undang No. 1 tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja, dan di bidang konstruksi telah dikeluarkan Surat keputusan Bersama antara Menteri
Pekerjaan Umum dan Menteri Tenaga Kerja no 174/Men/1986 dan 104/KPTS/1986 tentang Pedoman
Keselamatan dan Kesehatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi. Semua harus patuh dan taat pada
aturan hukum yang berlaku karena tujuan pasti baik untuk semua pihak ", pungkasnya menutup diskusi
dengan menyeruput teh tawar panas kesukaannya.
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Neutral

Summary Sebelum mendaftar Kartu Prakerja Gelombang 41 ini, ada beberapa Syarat yang harus kalian
penuhi. Jika kalian telah mempersiapkan berbagai Syarat yang telah diberikan untuk
mendaftar Kartu Prakerja Gelombang 41 ini, dapat langsung melakukan pendaftaran akun
seperti di bawah ini. Kartu Prakerja Gelombang [email protected] JURNALIS INDONESIAKabar baik untuk masyarakat, karena Kartu Prakerja Gelombang 41 telah dibuka oleh
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Dilansir melalui laman Instagram
@prakerja.go.id pada Senin (15/8), Program Kartu Prakerja Gelombang 41 ini dibuka pada
hari Minggu (14/8) sekitar pukul 13.00 WIB.

Kartu Prakerja Gelombang [email protected] JURNALIS INDONESIA - Kabar baik untuk masyarakat, karena
Kartu Prakerja Gelombang 41 telah dibuka oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).Sebelumnya,
Prakerja Gelombang 40 telah ditutup pada Jumat (12/8) setelah melakukan penerimaan yang dimulai
pada Minggu (7/8). Dilansir melalui laman Instagram @prakerja.go.id pada Senin (15/8), Program Kartu
Prakerja Gelombang 41 ini dibuka pada hari Minggu (14/8) sekitar pukul 13.00 WIB."Kesempatan Gabung
Gelombang 41 udah dibuka nih Sob! Buat yang kemarin terus nanyain, manfaatkan kesempatan ini ya
jangan sampai kelewatan waktunya!" tulis akun Instagram Prakerja. Bagi kalian yang belum mendaftar
Kartu Prakerja Gelombang 41 dapat langsung mendaftarkan diri melalui website resmi
www.prakerja.go.id langsung."Sobat Kartu Prakerja yang belum mendaftar, segera lakukan pendaftaran
di website prakerja.go.id supaya bisa segera gabung di gelombang kali ini!" lanjut akun Instagram
resminya.Sebelum mendaftar Kartu Prakerja Gelombang 41 ini, ada beberapa Syarat yang harus kalian
penuhi. Berikut Syarat pendaftarannya.Jika kalian telah mempersiapkan berbagai Syarat yang telah
diberikan untuk mendaftar Kartu Prakerja Gelombang 41 ini, dapat langsung melakukan pendaftaran
akun seperti di bawah ini. 1. Kunjungi laman menggunakan perangkat HP atau Laptop2. Masukkan alamat
email yang masih aktif dan password yang terdiri dari 6 karakter3. Kemudian konfirmasi password 4.
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Selanjutnya, klik centang pada pernyataan di bawah "ulangi password" 5. Terakhir, klik opsi "Daftar".11.
Isi "Pernyataan Pendaftar" sesuai dengan kondisi Anda 12. Lalu klik "Oke"13. Setelah itu, pendaftar harus
menjalani tes motivasi dan kemampuan dasar dengan klik "Mulai Tes". Hasil tes akan dievaluasi oleh tim
seleksi Kartu Prakerja14. Pilih gelombang yang sesuai dengan domisili, lalu klik "Gabung" 15. Nantinya
akan ada persetujuan prakerja berupa beberapa pernyataan16. Jika sudah sesuai, klik opsi "Saya
Menyetujui" 17. Tahap pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 41 selesai.Jika kalian sudah memiliki akun
Prakerja, langsung saja mendaftar dengan beberapa langkah di bawah ini. 1. Calon peserta mengunjungi
situs www.prakerja.go.id2. Kemudian, lakukan login melalui akun Kartu Prakerja yang sudah dimiliki3.
Selanjutnya, pastikan Anda mengaktifkan pengaturan lokasi dengan mencentang ikon gembok di
dashboard alamat situs 4. Verifikasi KTP dengan mengisi NIK, nomor KK, dan tanggal lahir,5. Klik opsi
"Lanjut" 6.
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Neutral

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sudah memastikan Bantuan Subsidi Upah atau
BSU 2022 cair ke rekening penerima, namun belum tentu Agustus ini. Namun sebelum itu,
ketahui terlebih dahulu syarat yang harus dipenuhi calon penerima BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022. Berdasarkan Permenaker RI No 16 Tahun 2022, ini syarat
mendapatkan BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan:. Ada alur resmi pencairan bantuan subsidi
upah Rp1 juta ke rekening penerima.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sudah memastikan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 cair
ke rekening penerima, namun belum tentu Agustus ini.Lantas kapan jadwal pencairannya? Ada alur resmi
pencairan bantuan subsidi upah Rp1 juta ke rekening penerima.Namun sebelum itu, ketahui terlebih
dahulu syarat yang harus dipenuhi calon penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022.Berdasarkan
Permenaker RI No 16 Tahun 2022, ini syarat mendapatkan BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan:1. Warga
Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).2. Terdaftar sebagai
peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan s.d 30 Juni 2021.3. Mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp
3,5 juta per bulan. Dalam hal pekerja/buruh bekerja di wilayah dengan UMP/UMK lebih besar dari Rp 3,5
juta, maka persyaratan gaji/upah menjadi paling banyak sebesar UMP/UMK dengan pembulatan ratusan
ribu ke atas, sesuai dengan upah terakhir yang dilaporkan Pemberi Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan
dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan.
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Neutral

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pastikan BSU 2022 Rp1 juta akan cair setelah
sejumlah tahapan selesai. Apa saja alur pencairan BSU 2022 Rp1 juta hingga cair ke rekening
penerima? Sebelum mengetahui tahapan pencairan bantuan subsidi upah, simak dahulu
syarat mendapatkan BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan Permenaker RI No 16
Tahun 2022, ini syarat mendapatkan BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan:.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pastikan BSU 2022 Rp1 juta akan cair setelah sejumlah
tahapan selesai.Apa saja alur pencairan BSU 2022 Rp1 juta hingga cair ke rekening penerima? Berikut
informasinya.Kabar mengenai pencairan bantuan subsidi upah masih menjadi pertanyaan besar calon
penerima khususnya pekerja dan buruh.Pasalnya, bantuan yang dijanjikan cair bulan April hingga awal
Agustus ini belum ada pertanda cair ke rekening bank penerima.Sebelum mengetahui tahapan pencairan
bantuan subsidi upah, simak dahulu syarat mendapatkan BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan.Berdasarkan
Permenaker RI No 16 Tahun 2022, ini syarat mendapatkan BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan:1. Warga
Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).2. Terdaftar sebagai
peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan s.d 30 Juni 2021.
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Positive

Summary "Atas kerjasama antara KJRI Kota kinabalu, Kemnaker, BP2MI dan Pemprov Sulawesi Selatan,
setelah dirawat dan dibuatkan special pass, ibu Sukma dipulangkan ke Indonesia lewat
Nunukan pada tanggal 8 agustus 2022," ungkapnya. Perempuan paruh baya asal Kabupaten
Bone, bernama Sukma merasa bersyukur bertemu langsung dengan Gubernur Sulawesi
Selatan, Andi Sudirman Sulaiman. Hal itu diungkapkan Sukma saat Gubernur Andi Sudirman
mengunjungi kediaman keluarga Sukma di Dusun Dekko, Desa Mappesangka, Kecamatan
Ponre, Kabupaten Bone, Minggu (14/08). Terlebih, Gubernur Sulawesi Selatan juga
memberikan fasilitasi untuk pemulangan Sukma dari Malaysia hingga ke kampung
halamannya.

Perempuan paruh baya asal Kabupaten Bone, bernama Sukma merasa bersyukur bertemu langsung
dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman.Sukma menyampaikan rasa syukur serta
berterima kasih atas kepedulian Gubernur termuda di Indonesia itu terhadap dirinya.Hal itu diungkapkan
Sukma saat Gubernur Andi Sudirman mengunjungi kediaman keluarga Sukma di Dusun Dekko, Desa
Mappesangka, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, Minggu (14/08).Ia merupakan korban perampokan
di Malaysia. Dirinya bekerja sebagai TKW di Negeri Jiran beberapa waktu lalu.Atas kejadian perampokan
yang menimpanya, Ia mengalami luka yang membuat dirinya tidak bisa menggerakkan kakinya seperti
biasanya.Sukma tampak senang bertemu langsung dengan sosok pria yang akrab disapa Gubernur
Andalan ini. Bahkan Andi Sudirman memberikan bantuan berupa kursi roda untuk membantu aktivitas
Sukma hingga pulih."Alhamdulillah, terima kasih banyak bantuannya Gubernur, bapak Andi Sudirman.
Aku sudah balik kampung dengan selamat," kata Sukma terharu.Terlebih, Gubernur Sulawesi Selatan juga
memberikan fasilitasi untuk pemulangan Sukma dari Malaysia hingga ke kampung
halamannya.Kepulangan Sukma ini atas arahan Gubernur Sulawesi Selatan untuk menjemput Sukma di
Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara oleh tim terpadu yaitu Dinas Tenaga Kerja dan
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Transmigrasi Sulawesi Selatan, BP2MI, dan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Sulawesi
Selatan."Atas kerjasama antara KJRI Kota kinabalu, Kemnaker, BP2MI dan Pemprov Sulawesi Selatan,
setelah dirawat dan dibuatkan special pass, ibu Sukma dipulangkan ke Indonesia lewat Nunukan pada
tanggal 8 agustus 2022," ungkapnya.Kepada Sukma, Gubernur Andi Sudirman mendoakan agar segera
sembuh. "Ini kursi roda ta, hak ta itu, pakai ki selamat. Banyak-banyak kita latihan gunakan, dan latihan
menggerakkan kaki ta," tuturnya.
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Positive

Summary Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian materiil Pasal 1 ayat 15 dan
Pasal 50 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undangundang Dasar (UUD) 1945. Agenda sidang dengan nomor perkara 75/PUU-XX/2022 itu ialah
perbaikan permohonan. Sebelumnya tidak disebut sebagai pemohon," kata salah satu kuasa
hukum pemohon Wilopo Husodo dalam sidang virtual di MK, Jakarta Pusat, Senin, 15
Agustus 2022. Wilopo menyebut ada tambahan dalam poin pokok-pokok permohonan.

Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian materiil Pasal 1 ayat 15 dan Pasal 50
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-undang Dasar (UUD)
1945. Agenda sidang dengan nomor perkara 75/PUU-XX/2022 itu ialah perbaikan permohonan.
"Perbaikan pertama berupa identitas para pemohon kami cantumkan sebagai pemohon satu sampai
lima. Sebelumnya tidak disebut sebagai pemohon," kata salah satu kuasa hukum pemohon Wilopo
Husodo dalam sidang virtual di MK, Jakarta Pusat, Senin, 15 Agustus 2022. Wilopo mengatakan perbaikan
berikutnya ialah mencantumkan kewenangan MK. Hal itu berdasarkan kewenangan yang tercantum
dalam peraturan MK.Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?Selain itu, pihaknya
mencantumkan kedudukan hukum khususnya hak konstitusi pemohon. Kemudian menambah uraian
kerugian para pemohon. "Baik secara umum soal pengakuan hak pemohon maupun yang spesifik soal
kerugian yang dialami pemohon selaku pekerja rumahan," papar Wilopo. Wilopo menyebut ada
tambahan dalam poin pokok-pokok permohonan. Mereka mencantumkan beberapa teori soal definisi
pemberi kerja maupun pengusaha berdasarkan teori pakar hukum ketenagakerjaan. "Kami juga
memasukkan teori maupun konvensi internasional dan rujukan-rujukan lain soal pokok permohonan,"
ujar dia. Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul sebagai ketua sidang mengatakan perbaikan
permohonan diterima. Majelis hakim bakal membawa permohonan itu ke rapat permusyawaratan
hakim. "Kelanjutannya akan dibawa ke sidang pleno atau tidak, hasilnya akan diberitahukan oleh
kepaniteraan," tutur Manahan. Pemohon mengajukan pengujian Pasal 1 ayat 15 dan Pasal 50 UU
Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945. Musababnya, para pemohon pernah melakukan audiensi ke
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk mempertanyakan status perlindungan hukum pekerja
rumahan sebagai pekerja dan status hubungan kerja berdasarkan UU a quo. Kemenaker merespons
bahwa istilah pekerja rumahan tidak dikenal dalam UU a quo. Pekerja rumahan dapat dikategorikan
sebagai pekerja berdasarkan beleid tersebut. Namun posisinya berada di luar hubungan kerja. Pemohon
merasa hak konstitusionalnya terabaikan dengan tidak adanya pengakuan terhadap pekerja rumahan.
Sehingga menutup akses keadilan dan kepastian hukum dari pengusaha atau pemberi kerja.
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Positive

Summary Sebelumnya tidak disebut sebagai pemohon," kata salah satu kuasa hukum pemohon Wilopo
Husodo dalam sidang virtual di MK, Jakarta Pusat, Senin, 15 Agustus 2022. Wilopo menyebut
ada tambahan dalam poin pokok-pokok permohonan. "Kami juga memasukkan teori
maupun konvensi internasional dan rujukan-rujukan lain soal pokok permohonan," ujar dia.
Pemohon mengajukan pengujian Pasal 1 ayat 15 dan Pasal 50 UU Ketenagakerjaan terhadap
UUD 1945.

"Perbaikan pertama berupa identitas para pemohon kami cantumkan sebagai pemohon satu sampai
lima. Sebelumnya tidak disebut sebagai pemohon," kata salah satu kuasa hukum pemohon Wilopo
Husodo dalam sidang virtual di MK, Jakarta Pusat, Senin, 15 Agustus 2022.Wilopo mengatakan perbaikan
berikutnya ialah mencantumkan kewenangan MK. Hal itu berdasarkan kewenangan yang tercantum
dalam peraturan MK.Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?Selain itu, pihaknya
mencantumkan kedudukan hukum khususnya hak konstitusi pemohon. Kemudian menambah uraian
kerugian para pemohon."Baik secara umum soal pengakuan hak pemohon maupun yang spesifik soal
kerugian yang dialami pemohon selaku pekerja rumahan," papar Wilopo.Wilopo menyebut ada
tambahan dalam poin pokok-pokok permohonan. Mereka mencantumkan beberapa teori soal definisi
pemberi kerja maupun pengusaha berdasarkan teori pakar hukum ketenagakerjaan."Kami juga
memasukkan teori maupun konvensi internasional dan rujukan-rujukan lain soal pokok permohonan,"
ujar dia.Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul sebagai ketua sidang mengatakan perbaikan
permohonan diterima. Majelis hakim bakal membawa permohonan itu ke rapat permusyawaratan
hakim."Kelanjutannya akan dibawa ke sidang pleno atau tidak, hasilnya akan diberitahukan oleh
kepaniteraan," tutur Manahan.Pemohon mengajukan pengujian Pasal 1 ayat 15 dan Pasal 50 UU
Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945. Musababnya, para pemohon pernah melakukan audiensi ke
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk mempertanyakan status perlindungan hukum pekerja
rumahan sebagai pekerja dan status hubungan kerja berdasarkan UU a quo.Kemenaker merespons
bahwa istilah pekerja rumahan tidak dikenal dalam UU a quo. Pekerja rumahan dapat dikategorikan
sebagai pekerja berdasarkan beleid tersebut. Namun posisinya berada di luar hubungan kerja.Pemohon
merasa hak konstitusionalnya terabaikan dengan tidak adanya pengakuan terhadap pekerja rumahan.
Sehingga menutup akses keadilan dan kepastian hukum dari pengusaha atau pemberi kerja.(END)
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Positive

Summary Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian materiil Pasal 1 ayat 15 dan
Pasal 50 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undangundang Dasar (UUD) 1945. Agenda sidang dengan nomor perkara 75/PUU-XX/2022 itu ialah
perbaikan permohonan. Sebelumnya tidak disebut sebagai pemohon," kata salah satu kuasa
hukum pemohon Wilopo Husodo dalam sidang virtual di MK, Jakarta Pusat, Senin, 15
Agustus 2022. Wilopo menyebut ada tambahan dalam poin pokok-pokok permohonan.

Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian materiil Pasal 1 ayat 15 dan Pasal 50
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-undang Dasar (UUD)
1945. Agenda sidang dengan nomor perkara 75/PUU-XX/2022 itu ialah perbaikan permohonan.
"Perbaikan pertama berupa identitas para pemohon kami cantumkan sebagai pemohon satu sampai
lima. Sebelumnya tidak disebut sebagai pemohon," kata salah satu kuasa hukum pemohon Wilopo
Husodo dalam sidang virtual di MK, Jakarta Pusat, Senin, 15 Agustus 2022. Wilopo mengatakan perbaikan
berikutnya ialah mencantumkan kewenangan MK. Hal itu berdasarkan kewenangan yang tercantum
dalam peraturan MK.Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?Selain itu, pihaknya
mencantumkan kedudukan hukum khususnya hak konstitusi pemohon. Kemudian menambah uraian
kerugian para pemohon. "Baik secara umum soal pengakuan hak pemohon maupun yang spesifik soal
kerugian yang dialami pemohon selaku pekerja rumahan," papar Wilopo. Wilopo menyebut ada
tambahan dalam poin pokok-pokok permohonan. Mereka mencantumkan beberapa teori soal definisi
pemberi kerja maupun pengusaha berdasarkan teori pakar hukum ketenagakerjaan. "Kami juga
memasukkan teori maupun konvensi internasional dan rujukan-rujukan lain soal pokok permohonan,"
ujar dia. Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul sebagai ketua sidang mengatakan perbaikan
permohonan diterima. Majelis hakim bakal membawa permohonan itu ke rapat permusyawaratan
hakim. "Kelanjutannya akan dibawa ke sidang pleno atau tidak, hasilnya akan diberitahukan oleh
kepaniteraan," tutur Manahan. Pemohon mengajukan pengujian Pasal 1 ayat 15 dan Pasal 50 UU
Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945. Musababnya, para pemohon pernah melakukan audiensi ke
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk mempertanyakan status perlindungan hukum pekerja
rumahan sebagai pekerja dan status hubungan kerja berdasarkan UU a quo. Kemenaker merespons
bahwa istilah pekerja rumahan tidak dikenal dalam UU a quo. Pekerja rumahan dapat dikategorikan
sebagai pekerja berdasarkan beleid tersebut. Namun posisinya berada di luar hubungan kerja. Pemohon
merasa hak konstitusionalnya terabaikan dengan tidak adanya pengakuan terhadap pekerja rumahan.
Sehingga menutup akses keadilan dan kepastian hukum dari pengusaha atau pemberi kerja.
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Summary Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian materiil Pasal 1 ayat 15 dan
Pasal 50 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undangundang Dasar (UUD) 1945. Agenda sidang dengan nomor perkara 75/PUU-XX/2022 itu ialah
perbaikan permohonan. Sebelumnya tidak disebut sebagai pemohon," kata salah satu kuasa
hukum pemohon Wilopo Husodo dalam sidang virtual di MK, Jakarta Pusat, Senin, 15
Agustus 2022. Wilopo menyebut ada tambahan dalam poin pokok-pokok permohonan.

Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian materiil Pasal 1 ayat 15 dan Pasal 50
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-undang Dasar (UUD)
1945. Agenda sidang dengan nomor perkara 75/PUU-XX/2022 itu ialah perbaikan permohonan.
"Perbaikan pertama berupa identitas para pemohon kami cantumkan sebagai pemohon satu sampai
lima. Sebelumnya tidak disebut sebagai pemohon," kata salah satu kuasa hukum pemohon Wilopo
Husodo dalam sidang virtual di MK, Jakarta Pusat, Senin, 15 Agustus 2022. Wilopo mengatakan perbaikan
berikutnya ialah mencantumkan kewenangan MK. Hal itu berdasarkan kewenangan yang tercantum
dalam peraturan MK.Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?Selain itu, pihaknya
mencantumkan kedudukan hukum khususnya hak konstitusi pemohon. Kemudian menambah uraian
kerugian para pemohon. "Baik secara umum soal pengakuan hak pemohon maupun yang spesifik soal
kerugian yang dialami pemohon selaku pekerja rumahan," papar Wilopo. Wilopo menyebut ada
tambahan dalam poin pokok-pokok permohonan. Mereka mencantumkan beberapa teori soal definisi
pemberi kerja maupun pengusaha berdasarkan teori pakar hukum ketenagakerjaan. "Kami juga
memasukkan teori maupun konvensi internasional dan rujukan-rujukan lain soal pokok permohonan,"
ujar dia. Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul sebagai ketua sidang mengatakan perbaikan
permohonan diterima. Majelis hakim bakal membawa permohonan itu ke rapat permusyawaratan
hakim. "Kelanjutannya akan dibawa ke sidang pleno atau tidak, hasilnya akan diberitahukan oleh
kepaniteraan," tutur Manahan. Pemohon mengajukan pengujian Pasal 1 ayat 15 dan Pasal 50 UU
Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945. Musababnya, para pemohon pernah melakukan audiensi ke
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk mempertanyakan status perlindungan hukum pekerja
rumahan sebagai pekerja dan status hubungan kerja berdasarkan UU a quo. Kemenaker merespons
bahwa istilah pekerja rumahan tidak dikenal dalam UU a quo. Pekerja rumahan dapat dikategorikan
sebagai pekerja berdasarkan beleid tersebut. Namun posisinya berada di luar hubungan kerja. Pemohon
merasa hak konstitusionalnya terabaikan dengan tidak adanya pengakuan terhadap pekerja rumahan.
Sehingga menutup akses keadilan dan kepastian hukum dari pengusaha atau pemberi kerja.
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Summary Sebelumnya tidak disebut sebagai pemohon," kata salah satu kuasa hukum pemohon Wilopo
Husodo dalam sidang virtual di MK, Jakarta Pusat, Senin, 15 Agustus 2022. Wilopo menyebut
ada tambahan dalam poin pokok-pokok permohonan. "Kami juga memasukkan teori
maupun konvensi internasional dan rujukan-rujukan lain soal pokok permohonan," ujar dia.
Pemohon mengajukan pengujian Pasal 1 ayat 15 dan Pasal 50 UU Ketenagakerjaan terhadap
UUD 1945.

"Perbaikan pertama berupa identitas para pemohon kami cantumkan sebagai pemohon satu sampai
lima. Sebelumnya tidak disebut sebagai pemohon," kata salah satu kuasa hukum pemohon Wilopo
Husodo dalam sidang virtual di MK, Jakarta Pusat, Senin, 15 Agustus 2022.Wilopo mengatakan perbaikan
berikutnya ialah mencantumkan kewenangan MK. Hal itu berdasarkan kewenangan yang tercantum
dalam peraturan MK.Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?Selain itu, pihaknya
mencantumkan kedudukan hukum khususnya hak konstitusi pemohon. Kemudian menambah uraian
kerugian para pemohon."Baik secara umum soal pengakuan hak pemohon maupun yang spesifik soal
kerugian yang dialami pemohon selaku pekerja rumahan," papar Wilopo.Wilopo menyebut ada
tambahan dalam poin pokok-pokok permohonan. Mereka mencantumkan beberapa teori soal definisi
pemberi kerja maupun pengusaha berdasarkan teori pakar hukum ketenagakerjaan."Kami juga
memasukkan teori maupun konvensi internasional dan rujukan-rujukan lain soal pokok permohonan,"
ujar dia.Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul sebagai ketua sidang mengatakan perbaikan
permohonan diterima. Majelis hakim bakal membawa permohonan itu ke rapat permusyawaratan
hakim."Kelanjutannya akan dibawa ke sidang pleno atau tidak, hasilnya akan diberitahukan oleh
kepaniteraan," tutur Manahan.Pemohon mengajukan pengujian Pasal 1 ayat 15 dan Pasal 50 UU
Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945. Musababnya, para pemohon pernah melakukan audiensi ke
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk mempertanyakan status perlindungan hukum pekerja
rumahan sebagai pekerja dan status hubungan kerja berdasarkan UU a quo.Kemenaker merespons
bahwa istilah pekerja rumahan tidak dikenal dalam UU a quo. Pekerja rumahan dapat dikategorikan
sebagai pekerja berdasarkan beleid tersebut. Namun posisinya berada di luar hubungan kerja.Pemohon
merasa hak konstitusionalnya terabaikan dengan tidak adanya pengakuan terhadap pekerja rumahan.
Sehingga menutup akses keadilan dan kepastian hukum dari pengusaha atau pemberi kerja.(END)
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Positive

Summary Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela penandatanganan MOU antara BPJS
Ketenagakerjaan dengan SMK Negeri 1 Al Mubarkaya Kabupaten Aceh Besar di kantor
BPJAMSOSTEK Banda Aceh. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan
Cabang Banda Aceh berharap seluruh sekolah dalam wilayah kerjanya terdaftar dalam
program perlindungan BPJAMSOSTEK. "Alhamdulillah hari ini kita kembali menandatangani
kerja sama terkait perlindungan BPJAMSOSTEK kepada siswa magang dari SMK 1 Al
Mubarkeya Kabupaten Aceh Besar," kata Kepala Kantor Cabang Banda Aceh Syarifah Wan
Fatimah di ruang kerjanya di Banda Aceh, Senin. Ia menjelaskan pihaknya telah melakukan
penandatangan kerja sama dengan sejumlah sekolah yakni SMK 2 Banda Aceh dan SMK 1
Banda Aceh, SMTI dan SMK Al Mubarkaya.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh berharap seluruh
sekolah dalam wilayah kerjanya terdaftar dalam program perlindungan BPJAMSOSTEK."Alhamdulillah
hari ini kita kembali menandatangani kerja sama terkait perlindungan BPJAMSOSTEK kepada siswa
magang dari SMK 1 Al Mubarkeya Kabupaten Aceh Besar," kata Kepala Kantor Cabang Banda Aceh
Syarifah Wan Fatimah di ruang kerjanya di Banda Aceh, Senin.Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela
penandatanganan MOU antara BPJS Ketenagakerjaan dengan SMK Negeri 1 Al Mubarkaya Kabupaten
Aceh Besar di kantor BPJAMSOSTEK Banda Aceh.Ia menjelaskan pihaknya telah melakukan
penandatangan kerja sama dengan sejumlah sekolah yakni SMK 2 Banda Aceh dan SMK 1 Banda Aceh,
SMTI dan SMK Al Mubarkaya.Ia mengatakan sekolah SMK 1 Al Mubarkaya mendaftarkan siswanya dalam
program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dengan iuran mulai dari Rp16.800.Menurut
dia pemberian perlindungan kepada siswa magang sesuai dengan Permenaker Nomor 5 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan
Hari Tua serta implementasi Pergub Aceh nomor 11 tahun 2022 yang mewajibkan perlindungan bagi
peserta magang dan PKL.Ia menambahkan bagi sekolah yang akan mendaftarkan siswanya cukup
melengkapi identitas seperti kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga bagi yang belum memiliki
KTP dan selanjutnya membayar iuran.Kepala SMK 1 Al Mubarkaya, Sukmanil Fuadi mengatakan dalam
kerja sama tersebut pihaknya mendaftarkan sebanyak 210 siswa yang akan mengikut program
pemagangan di kantor dan tempat lainnya.Ada pun 210 siswa yang terdaftar dalam program
perlindungan BPJAMSOSTEK itu tersebar dalam delapan kompetensi keahlian.
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Negative

Summary Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan pengujian substantif Pasal 1, 15, dan 50 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang pelanggaran UUD 1945. Schedule sidang Perkara No.
75/PUU-XX/2022 adalah permintaan perbaikan. Sebelumnya, mereka tidak terdaftar sebagai
pemohon," kata kuasa hukum pemohon Wilopo Husodo pada pekan 15 Agustus 2022 One
mengatakan saat digital sidang di Mahkamah Konstitusi di Jakarta Pusat. Apa pendapat Anda
tentang artikel ini?.

Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan pengujian substantif Pasal 1, 15, dan 50 Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang pelanggaran UUD 1945. Schedule sidang Perkara No. 75/PUU-XX/2022 adalah
permintaan perbaikan. "Perbaikan pertama adalah bentuk standing pemohon, kami daftarkan sebagai
pemohon satu sampai lima. Sebelumnya, mereka tidak terdaftar sebagai pemohon," kata kuasa hukum
pemohon Wilopo Husodo pada pekan 15 Agustus 2022 One mengatakan saat digital sidang di Mahkamah
Konstitusi di Jakarta Pusat. Perbaikan selanjutnya, kata Willopo, adalah memasukkan kewenangan MK.
Hal ini didasarkan pada kewenangan yang diatur dalam Konstitusi Mahkamah Konstitusi.Apa pendapat
Anda tentang artikel ini?Selain itu, termasuk standing hukum, terutama hak konstitusional pemohon.
Kemudian tambahkan keterangan kerugian pemohon. "Ini tentang pengakuan hak pemohon secara
umum, dan secara khusus tentang kerugian yang dialami pemohon sebagai pekerja rumah tangga," kata
Willopo. Ada beberapa tambahan pada inti aplikasi, kata Wilopo. Mereka termasuk beberapa teori
tentang majikan dan definisi majikan berdasarkan teori ahli hukum perburuhan. "Kami juga memasukkan
teori tentang pokok permohonan serta konvensi internasional dan referensi lainnya," katanya. Hakim
Konstitusi Manahan MP Sitompul, yang memimpin persidangan, mengatakan permohonan amandemen
tersebut telah diterima. Majelis hakim akan mengajukan permohonan tersebut kepada Juri Assessment
Convention. "Dilanjutkan ke rapat paripurna atau tidak, hasilnya akan diberitahukan oleh panitera," kata
Manahan. Pemohon mengajukan peninjauan kembali Pasal 1, 15 dan 50 UU Ketenagakerjaan terhadap
UUD 1945 dengan alasan pemohon mendekati Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) mempertanyakan
standing perlindungan hukum pekerja rumah tangga sebagai pekerja dan berdasarkan Establishment
standing hubungan kerja hukum. Kementerian Tenaga Kerja menanggapi bahwa istilah pekerja rumahan
tidak diakui dalam UU. Berdasarkan peraturan tersebut, pekerja rumah tangga dapat diklasifikasikan
sebagai pekerja. Namun, posisinya berada di luar hubungan kerja. Pemohon mendalilkan bahwa hak
konstitusionalnya diabaikan dengan tidak mengakui PRT. Dengan demikian menutup akses pengusaha
atau pengusaha terhadap keadilan dan kepastian hukum.
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Positive

Summary Intip pesan Kemnaker soal jadwal pencairan BLT subsidi gaji Rp1 Juta di bawah ini. Untuk
mengetahui informasi terkait BSU 2022 sudah cair atau belum, simak pesan Kemnaker
terkait jadwal pencairan BLT subsidi gaji Rp1 juta ini. Sebelumnya Kemnaker sempat
mengeluarkan keterangan tertulis mengenai jadwal pencairan BSU 2022 yang belum keluar
di Twitter resminya. Dalam keterangannya, Kemnaker menjelaskan alasan Bantuan Subsidi
Upah (BSU) belum tersalurkan karena pihaknya masih mempersiapkan mekanisme dan
teknis penyaluran BSU.

BSU 2022 sudah cair? Intip pesan Kemnaker soal jadwal pencairan BLT subsidi gaji Rp1 Juta di bawah
ini.Bantuan Subsidi Upah (BSU) kini tengah ditunggu-tunggu oleh para pekerja mengingat sampai saat ini
bansos tersebut masih belum disalurkan oleh Pemerintah.Untuk mengetahui informasi terkait BSU 2022
sudah cair atau belum, simak pesan Kemnaker terkait jadwal pencairan BLT subsidi gaji Rp1 juta
ini.Sebelumnya Kemnaker sempat mengeluarkan keterangan tertulis mengenai jadwal pencairan BSU
2022 yang belum keluar di Twitter resminya.Dalam keterangannya, Kemnaker menjelaskan alasan
Bantuan Subsidi Upah (BSU) belum tersalurkan karena pihaknya masih mempersiapkan mekanisme dan
teknis penyaluran BSU.Mengingat para penerima BSU jika ditotal jumlah cukup besar. Sehingga mereka
masih memerlukan waktu untuk merevisi data penerima bantuan pada tahun ini agar tepat sasaran."Saat
ini Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyiapkan antara lain merampungkan regulasi teknik
pelaksanaan BSU 2022, mengajukan dan merevisi anggaran bersama Kementerian Keuangan," ujarnya,
dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari @KemnakerRI.
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa investasi dalam
sumber daya manusia (SDM) berbentuk peningkatan kapabilitas perlu dilakukan untuk
memastikan kompetensi dan produktivitas. Penting untuk mempromosikan kesetaraan bagi
semua orang di dunia kerja," ujar Menaker Ida dalam acara B20-G20 Dialogue: Future of
Work and Education Task Force yang diikuti secara virtual dari Jakarta, Senin malam. "Kita
harus melipatgandakan investasi kita dalam sumber daya manusia. Ida mengatakan bahwa
penting untuk memastikan dilanjutkannya investasi yang lebih baik dalam mengembangkan
pekerjaan yang layak di tingkat nasional dan global.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa investasi dalam sumber daya
manusia (SDM) berbentuk peningkatan kapabilitas perlu dilakukan untuk memastikan kompetensi dan
produktivitas."Kita harus melipatgandakan investasi kita dalam sumber daya manusia. Penting untuk
mempromosikan kesetaraan bagi semua orang di dunia kerja," ujar Menaker Ida dalam acara B20-G20
Dialogue: Future of Work and Education Task Force yang diikuti secara virtual dari Jakarta, Senin
malam.Ida mengatakan bahwa penting untuk memastikan dilanjutkannya investasi yang lebih baik dalam
mengembangkan pekerjaan yang layak di tingkat nasional dan global.Langkah itu perlu itu dilakukan
ketika dunia sedang mengalami perubahan besar yang disebabkan otomatisasi dan digitalisasi yang
menyebabkan menghilangnya banyak jenis pekerjaan. Namun, di saat bersamaan juga mendorong
kelahiran jenis pekerjaan baru.Pergeseran tersebut membutuhkan pekerja yang adaptif dan kreatif,
didukung oleh kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan kompetensi dan pembelajaran
sepanjang hayat.Fenomena pergeseran itu, ujar Ida, juga merupakan kesempatan untuk
mempromosikan pekerjaan lebih berkualitas dan perlindungan sosial bagi pekerja.Selain itu diperlukan
peningkatan investasi pada berbagai institusi ketenagakerjaan."Diperlukan pengembangan sumber daya
manusia yang responsif terhadap pandemi, konflik dan krisis di dunia kerja," ujarnya.Semakin cepat
respons terhadap tantangan tersebut, maka akan dapat semakin baik usaha untuk memperkuat
pembangunan ekonomi dan mengurangi kemiskinan serta mencapai keadilan sosial.Diperlukan juga
peningkatan investasi dalam jenis pekerjaan berkelanjutan dan layak, yang menurutnya merupakan masa
depan dari sektor ketenagakerjaan.
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa investasi dalam
sumber daya manusia (SDM) berbentuk peningkatan kapabilitas perlu dilakukan untuk
memastikan kompetensi dan produktivitas. Penting untuk mempromosikan kesetaraan bagi
semua orang di dunia kerja," ujar Menaker Ida dalam acara B20-G20 Dialogue: Future of
Work and Education Task Force yang diikuti secara virtual dari Jakarta, Senin malam. "Kita
harus melipatgandakan investasi kita dalam sumber daya manusia. Ida mengatakan bahwa
penting untuk memastikan dilanjutkannya investasi yang lebih baik dalam mengembangkan
pekerjaan yang layak di tingkat nasional dan global.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa investasi dalam sumber daya
manusia (SDM) berbentuk peningkatan kapabilitas perlu dilakukan untuk memastikan kompetensi dan
produktivitas."Kita harus melipatgandakan investasi kita dalam sumber daya manusia. Penting untuk
mempromosikan kesetaraan bagi semua orang di dunia kerja," ujar Menaker Ida dalam acara B20-G20
Dialogue: Future of Work and Education Task Force yang diikuti secara virtual dari Jakarta, Senin
malam.Ida mengatakan bahwa penting untuk memastikan dilanjutkannya investasi yang lebih baik dalam
mengembangkan pekerjaan yang layak di tingkat nasional dan global.Langkah itu perlu itu dilakukan
ketika dunia sedang mengalami perubahan besar yang disebabkan otomatisasi dan digitalisasi yang
menyebabkan menghilangnya banyak jenis pekerjaan. Namun, di saat bersamaan juga mendorong
kelahiran jenis pekerjaan baru.Pergeseran tersebut membutuhkan pekerja yang adaptif dan kreatif,
didukung oleh kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan kompetensi dan pembelajaran
sepanjang hayat.Fenomena pergeseran itu, ujar Ida, juga merupakan kesempatan untuk
mempromosikan pekerjaan lebih berkualitas dan perlindungan sosial bagi pekerja.Selain itu diperlukan
peningkatan investasi pada berbagai institusi ketenagakerjaan."Diperlukan pengembangan sumber daya
manusia yang responsif terhadap pandemi, konflik dan krisis di dunia kerja," ujarnya.Semakin cepat
respons terhadap tantangan tersebut, maka akan dapat semakin baik usaha untuk memperkuat
pembangunan ekonomi dan mengurangi kemiskinan serta mencapai keadilan sosial.Diperlukan juga
peningkatan investasi dalam jenis pekerjaan berkelanjutan dan layak, yang menurutnya merupakan masa
depan dari sektor ketenagakerjaan.*
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Menaker soroti pentingnya investasi dalam sumber
daya manusia

Author

Mohamad Amin
Madani

Media

Antara Jateng

Reporter

Date

15 August 2022

Tone

Link

http://jateng.antaranews.com/nasional/berita/3059825/menaker-soroti-pentingnyainvestasi-dalam-sumber-daya-manusia

Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa investasi dalam
sumber daya manusia (SDM) berbentuk peningkatan kapabilitas perlu dilakukan untuk
memastikan kompetensi dan produktivitas. Penting untuk mempromosikan kesetaraan bagi
semua orang di dunia kerja," ujar Menaker Ida dalam acara B20-G20 Dialogue: Future of
Work and Education Task Force yang diikuti secara virtual dari Jakarta, Senin malam. Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa investasi dalam sumber daya
manusia (SDM) berbentuk peningkatan kapabilitas perlu dilakukan untuk memastikan
kompetensi dan produktivitas. Penting untuk mempromosikan kesetaraan bagi semua orang
di dunia kerja," ujar Menaker Ida dalam acara B20-G20 Dialogue: Future of Work and
Education Task Force yang diikuti secara virtual dari Jakarta, Senin malam.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa investasi dalam sumber daya
manusia (SDM) berbentuk peningkatan kapabilitas perlu dilakukan untuk memastikan kompetensi dan
produktivitas."Kita harus melipatgandakan investasi kita dalam sumber daya manusia. Penting untuk
mempromosikan kesetaraan bagi semua orang di dunia kerja," ujar Menaker Ida dalam acara B20-G20
Dialogue: Future of Work and Education Task Force yang diikuti secara virtual dari Jakarta, Senin malam.
Ida mengatakan bahwa penting untuk memastikan dilanjutkannya investasi yang lebih baik dalam
mengembangkan pekerjaan yang layak di tingkat nasional dan global. Langkah itu perlu itu dilakukan
ketika dunia sedang mengalami perubahan besar yang disebabkan otomatisasi dan digitalisasi yang
menyebabkan menghilangnya banyak jenis pekerjaan. Namun, di saat bersamaan juga mendorong
kelahiran jenis pekerjaan baru. Pergeseran tersebut membutuhkan pekerja yang adaptif dan kreatif,
didukung oleh kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan kompetensi dan pembelajaran
sepanjang hayat. Fenomena pergeseran itu, ujar Ida, juga merupakan kesempatan untuk
mempromosikan pekerjaan lebih berkualitas dan perlindungan sosial bagi pekerja. Selain itu diperlukan
peningkatan investasi pada berbagai institusi ketenagakerjaan."Diperlukan pengembangan sumber daya
manusia yang responsif terhadap pandemi, konflik dan krisis di dunia kerja," ujarnya. Semakin cepat
respons terhadap tantangan tersebut, maka akan dapat semakin baik usaha untuk memperkuat
pembangunan ekonomi dan mengurangi kemiskinan serta mencapai keadilan sosial. Diperlukan juga
peningkatan investasi dalam jenis pekerjaan berkelanjutan dan layak, yang menurutnya merupakan masa
depan dari sektor ketenagakerjaan.* Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan
bahwa investasi dalam sumber daya manusia (SDM) berbentuk peningkatan kapabilitas perlu dilakukan
untuk memastikan kompetensi dan produktivitas."Kita harus melipatgandakan investasi kita dalam
sumber daya manusia. Penting untuk mempromosikan kesetaraan bagi semua orang di dunia kerja," ujar
Menaker Ida dalam acara B20-G20 Dialogue: Future of Work and Education Task Force yang diikuti secara
virtual dari Jakarta, Senin malam. Ida mengatakan bahwa penting untuk memastikan dilanjutkannya
investasi yang lebih baik dalam mengembangkan pekerjaan yang layak di tingkat nasional dan global.
110

Langkah itu perlu itu dilakukan ketika dunia sedang mengalami perubahan besar yang disebabkan
otomatisasi dan digitalisasi yang menyebabkan menghilangnya banyak jenis pekerjaan. Namun, di saat
bersamaan juga mendorong kelahiran jenis pekerjaan baru. Pergeseran tersebut membutuhkan pekerja
yang adaptif dan kreatif, didukung oleh kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan kompetensi
dan pembelajaran sepanjang hayat. Fenomena pergeseran itu, ujar Ida, juga merupakan kesempatan
untuk mempromosikan pekerjaan lebih berkualitas dan perlindungan sosial bagi pekerja. Selain itu
diperlukan peningkatan investasi pada berbagai institusi ketenagakerjaan."Diperlukan pengembangan
sumber daya manusia yang responsif terhadap pandemi, konflik dan krisis di dunia kerja," ujarnya.
Semakin cepat respons terhadap tantangan tersebut, maka akan dapat semakin baik usaha untuk
memperkuat pembangunan ekonomi dan mengurangi kemiskinan serta mencapai keadilan sosial.
Diperlukan juga peningkatan investasi dalam jenis pekerjaan berkelanjutan dan layak, yang menurutnya
merupakan masa depan dari sektor ketenagakerjaan.*

111

Title

Menaker soroti pentingnya investasi dalam sumber daya Author
manusia -

Bysuara Surabaya

Media

24hour.id

Reporter

Date

15 August 2022

Tone

Link
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa investasi dalam
sumber daya manusia (SDM) berbentuk peningkatan kapabilitas perlu dilakukan untuk
memastikan kompetensi dan produktivitas. Penting untuk mempromosikan kesetaraan bagi
semua orang di dunia kerja," ujar Menaker Ida dalam acara B20-G20 Dialogue: Future of
Work and Education Task Force yang diikuti secara virtual dari Jakarta, Senin malam. "Kita
harus melipatgandakan investasi kita dalam sumber daya manusia. Ida mengatakan bahwa
penting untuk memastikan dilanjutkannya investasi yang lebih baik dalam mengembangkan
pekerjaan yang layak di tingkat nasional dan global.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa investasi dalam sumber daya
manusia (SDM) berbentuk peningkatan kapabilitas perlu dilakukan untuk memastikan kompetensi dan
produktivitas."Kita harus melipatgandakan investasi kita dalam sumber daya manusia. Penting untuk
mempromosikan kesetaraan bagi semua orang di dunia kerja," ujar Menaker Ida dalam acara B20-G20
Dialogue: Future of Work and Education Task Force yang diikuti secara virtual dari Jakarta, Senin
malam.Ida mengatakan bahwa penting untuk memastikan dilanjutkannya investasi yang lebih baik dalam
mengembangkan pekerjaan yang layak di tingkat nasional dan global.Langkah itu perlu itu dilakukan
ketika dunia sedang mengalami perubahan besar yang disebabkan otomatisasi dan digitalisasi yang
menyebabkan menghilangnya banyak jenis pekerjaan. Namun, di saat bersamaan juga mendorong
kelahiran jenis pekerjaan baru.Pergeseran tersebut membutuhkan pekerja yang adaptif dan kreatif,
didukung oleh kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan kompetensi dan pembelajaran
sepanjang hayat.Fenomena pergeseran itu, ujar Ida, juga merupakan kesempatan untuk
mempromosikan pekerjaan lebih berkualitas dan perlindungan sosial bagi pekerja.Selain itu diperlukan
peningkatan investasi pada berbagai institusi ketenagakerjaan."Diperlukan pengembangan sumber daya
manusia yang responsif terhadap pandemi, konflik dan krisis di dunia kerja," ujarnya.Semakin cepat
respons terhadap tantangan tersebut, maka akan dapat semakin baik usaha untuk memperkuat
pembangunan ekonomi dan mengurangi kemiskinan serta mencapai keadilan sosial.Diperlukan juga
peningkatan investasi dalam jenis pekerjaan berkelanjutan dan layak, yang menurutnya merupakan masa
depan dari sektor ketenagakerjaan.*
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa investasi dalam
sumber daya manusia (SDM) berbentuk peningkatan kapabilitas perlu dilakukan untuk
memastikan kompetensi dan produktivitas. Penting untuk mempromosikan kesetaraan bagi
semua orang di dunia kerja," ujar Menaker Ida dalam acara B20-G20 Dialogue: Future of
Work and Education Task Force yang diikuti secara virtual dari Jakarta, Senin malam. Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa investasi dalam sumber daya
manusia (SDM) berbentuk peningkatan kapabilitas perlu dilakukan untuk memastikan
kompetensi dan produktivitas. Penting untuk mempromosikan kesetaraan bagi semua orang
di dunia kerja," ujar Menaker Ida dalam acara B20-G20 Dialogue: Future of Work and
Education Task Force yang diikuti secara virtual dari Jakarta, Senin malam.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa investasi dalam sumber daya
manusia (SDM) berbentuk peningkatan kapabilitas perlu dilakukan untuk memastikan kompetensi dan
produktivitas."Kita harus melipatgandakan investasi kita dalam sumber daya manusia. Penting untuk
mempromosikan kesetaraan bagi semua orang di dunia kerja," ujar Menaker Ida dalam acara B20-G20
Dialogue: Future of Work and Education Task Force yang diikuti secara virtual dari Jakarta, Senin
malam.Ida mengatakan bahwa penting untuk memastikan dilanjutkannya investasi yang lebih baik dalam
mengembangkan pekerjaan yang layak di tingkat nasional dan global.Langkah itu perlu itu dilakukan
ketika dunia sedang mengalami perubahan besar yang disebabkan otomatisasi dan digitalisasi yang
menyebabkan menghilangnya banyak jenis pekerjaan. Namun, di saat bersamaan juga mendorong
kelahiran jenis pekerjaan baru.Pergeseran tersebut membutuhkan pekerja yang adaptif dan kreatif,
didukung oleh kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan kompetensi dan pembelajaran
sepanjang hayat.Fenomena pergeseran itu, ujar Ida, juga merupakan kesempatan untuk
mempromosikan pekerjaan lebih berkualitas dan perlindungan sosial bagi pekerja.Selain itu diperlukan
peningkatan investasi pada berbagai institusi ketenagakerjaan."Diperlukan pengembangan sumber daya
manusia yang responsif terhadap pandemi, konflik dan krisis di dunia kerja," ujarnya.Semakin cepat
respons terhadap tantangan tersebut, maka akan dapat semakin baik usaha untuk memperkuat
pembangunan ekonomi dan mengurangi kemiskinan serta mencapai keadilan sosial.Diperlukan juga
peningkatan investasi dalam jenis pekerjaan berkelanjutan dan layak, yang menurutnya merupakan masa
depan dari sektor ketenagakerjaan.* Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan
bahwa investasi dalam sumber daya manusia (SDM) berbentuk peningkatan kapabilitas perlu dilakukan
untuk memastikan kompetensi dan produktivitas."Kita harus melipatgandakan investasi kita dalam
sumber daya manusia. Penting untuk mempromosikan kesetaraan bagi semua orang di dunia kerja," ujar
Menaker Ida dalam acara B20-G20 Dialogue: Future of Work and Education Task Force yang diikuti secara
virtual dari Jakarta, Senin malam.Ida mengatakan bahwa penting untuk memastikan dilanjutkannya
investasi yang lebih baik dalam mengembangkan pekerjaan yang layak di tingkat nasional dan
global.Langkah itu perlu itu dilakukan ketika dunia sedang mengalami perubahan besar yang disebabkan
113

otomatisasi dan digitalisasi yang menyebabkan menghilangnya banyak jenis pekerjaan. Namun, di saat
bersamaan juga mendorong kelahiran jenis pekerjaan baru.Pergeseran tersebut membutuhkan pekerja
yang adaptif dan kreatif, didukung oleh kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan kompetensi
dan pembelajaran sepanjang hayat.Fenomena pergeseran itu, ujar Ida, juga merupakan kesempatan
untuk mempromosikan pekerjaan lebih berkualitas dan perlindungan sosial bagi pekerja.Selain itu
diperlukan peningkatan investasi pada berbagai institusi ketenagakerjaan."Diperlukan pengembangan
sumber daya manusia yang responsif terhadap pandemi, konflik dan krisis di dunia kerja,"
ujarnya.Semakin cepat respons terhadap tantangan tersebut, maka akan dapat semakin baik usaha untuk
memperkuat pembangunan ekonomi dan mengurangi kemiskinan serta mencapai keadilan
sosial.Diperlukan juga peningkatan investasi dalam jenis pekerjaan berkelanjutan dan layak, yang
menurutnya merupakan masa depan dari sektor ketenagakerjaan.*
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http://sumbar.antaranews.com/nasional/berita/3059825/menaker-soroti-pentingnyainvestasi-dalam-sumber-daya-manusia

Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa investasi dalam
sumber daya manusia (SDM) berbentuk peningkatan kapabilitas perlu dilakukan untuk
memastikan kompetensi dan produktivitas. Penting untuk mempromosikan kesetaraan bagi
semua orang di dunia kerja," ujar Menaker Ida dalam acara B20-G20 Dialogue: Future of
Work and Education Task Force yang diikuti secara virtual dari Jakarta, Senin malam. "Kita
harus melipatgandakan investasi kita dalam sumber daya manusia. Ida mengatakan bahwa
penting untuk memastikan dilanjutkannya investasi yang lebih baik dalam mengembangkan
pekerjaan yang layak di tingkat nasional dan global.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa investasi dalam sumber daya
manusia (SDM) berbentuk peningkatan kapabilitas perlu dilakukan untuk memastikan kompetensi dan
produktivitas."Kita harus melipatgandakan investasi kita dalam sumber daya manusia. Penting untuk
mempromosikan kesetaraan bagi semua orang di dunia kerja," ujar Menaker Ida dalam acara B20-G20
Dialogue: Future of Work and Education Task Force yang diikuti secara virtual dari Jakarta, Senin
malam.Ida mengatakan bahwa penting untuk memastikan dilanjutkannya investasi yang lebih baik dalam
mengembangkan pekerjaan yang layak di tingkat nasional dan global.Langkah itu perlu itu dilakukan
ketika dunia sedang mengalami perubahan besar yang disebabkan otomatisasi dan digitalisasi yang
menyebabkan menghilangnya banyak jenis pekerjaan. Namun, di saat bersamaan juga mendorong
kelahiran jenis pekerjaan baru.Pergeseran tersebut membutuhkan pekerja yang adaptif dan kreatif,
didukung oleh kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan kompetensi dan pembelajaran
sepanjang hayat.Fenomena pergeseran itu, ujar Ida, juga merupakan kesempatan untuk
mempromosikan pekerjaan lebih berkualitas dan perlindungan sosial bagi pekerja.Selain itu diperlukan
peningkatan investasi pada berbagai institusi ketenagakerjaan."Diperlukan pengembangan sumber daya
manusia yang responsif terhadap pandemi, konflik dan krisis di dunia kerja," ujarnya.Semakin cepat
respons terhadap tantangan tersebut, maka akan dapat semakin baik usaha untuk memperkuat
pembangunan ekonomi dan mengurangi kemiskinan serta mencapai keadilan sosial.Diperlukan juga
peningkatan investasi dalam jenis pekerjaan berkelanjutan dan layak, yang menurutnya merupakan masa
depan dari sektor ketenagakerjaan.*
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa investasi dalam
sumber daya manusia (SDM) berbentuk peningkatan kapabilitas perlu dilakukan untuk
memastikan kompetensi dan produktivitas. Penting untuk mempromosikan kesetaraan bagi
semua orang di dunia kerja," ujar Menaker Ida dalam acara B20-G20 Dialogue: Future of
Work and Education Task Force yang diikuti secara virtual dari Jakarta, Senin malam. "Kita
harus melipatgandakan investasi kita dalam sumber daya manusia. Ida mengatakan bahwa
penting untuk memastikan dilanjutkannya investasi yang lebih baik dalam mengembangkan
pekerjaan yang layak di tingkat nasional dan global.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa investasi dalam sumber daya
manusia (SDM) berbentuk peningkatan kapabilitas perlu dilakukan untuk memastikan kompetensi dan
produktivitas."Kita harus melipatgandakan investasi kita dalam sumber daya manusia. Penting untuk
mempromosikan kesetaraan bagi semua orang di dunia kerja," ujar Menaker Ida dalam acara B20-G20
Dialogue: Future of Work and Education Task Force yang diikuti secara virtual dari Jakarta, Senin
malam.Ida mengatakan bahwa penting untuk memastikan dilanjutkannya investasi yang lebih baik dalam
mengembangkan pekerjaan yang layak di tingkat nasional dan global.Langkah itu perlu itu dilakukan
ketika dunia sedang mengalami perubahan besar yang disebabkan otomatisasi dan digitalisasi yang
menyebabkan menghilangnya banyak jenis pekerjaan. Namun, di saat bersamaan juga mendorong
kelahiran jenis pekerjaan baru.Pergeseran tersebut membutuhkan pekerja yang adaptif dan kreatif,
didukung oleh kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan kompetensi dan pembelajaran
sepanjang hayat.Fenomena pergeseran itu, ujar Ida, juga merupakan kesempatan untuk
mempromosikan pekerjaan lebih berkualitas dan perlindungan sosial bagi pekerja.Selain itu diperlukan
peningkatan investasi pada berbagai institusi ketenagakerjaan."Diperlukan pengembangan sumber daya
manusia yang responsif terhadap pandemi, konflik dan krisis di dunia kerja," ujarnya.Semakin cepat
respons terhadap tantangan tersebut, maka akan dapat semakin baik usaha untuk memperkuat
pembangunan ekonomi dan mengurangi kemiskinan serta mencapai keadilan sosial.Diperlukan juga
peningkatan investasi dalam jenis pekerjaan berkelanjutan dan layak, yang menurutnya merupakan masa
depan dari sektor ketenagakerjaan.*
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa investasi dalam
sumber daya manusia (SDM) berbentuk peningkatan kapabilitas perlu dilakukan untuk
memastikan kompetensi dan produktivitas. Penting untuk mempromosikan kesetaraan bagi
semua orang di dunia kerja," ujar Menaker Ida dalam acara B20-G20 Dialogue: Future of
Work and Education Task Force yang diikuti secara virtual dari Jakarta, Senin malam. "Kita
harus melipatgandakan investasi kita dalam sumber daya manusia. Ida mengatakan bahwa
penting untuk memastikan dilanjutkannya investasi yang lebih baik dalam mengembangkan
pekerjaan yang layak di tingkat nasional dan global.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa investasi dalam sumber daya
manusia (SDM) berbentuk peningkatan kapabilitas perlu dilakukan untuk memastikan kompetensi dan
produktivitas."Kita harus melipatgandakan investasi kita dalam sumber daya manusia. Penting untuk
mempromosikan kesetaraan bagi semua orang di dunia kerja," ujar Menaker Ida dalam acara B20-G20
Dialogue: Future of Work and Education Task Force yang diikuti secara virtual dari Jakarta, Senin
malam.Ida mengatakan bahwa penting untuk memastikan dilanjutkannya investasi yang lebih baik dalam
mengembangkan pekerjaan yang layak di tingkat nasional dan global.Langkah itu perlu itu dilakukan
ketika dunia sedang mengalami perubahan besar yang disebabkan otomatisasi dan digitalisasi yang
menyebabkan menghilangnya banyak jenis pekerjaan. Namun, di saat bersamaan juga mendorong
kelahiran jenis pekerjaan baru.Pergeseran tersebut membutuhkan pekerja yang adaptif dan kreatif,
didukung oleh kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan kompetensi dan pembelajaran
sepanjang hayat.Fenomena pergeseran itu, ujar Ida, juga merupakan kesempatan untuk
mempromosikan pekerjaan lebih berkualitas dan perlindungan sosial bagi pekerja.Selain itu diperlukan
peningkatan investasi pada berbagai institusi ketenagakerjaan."Diperlukan pengembangan sumber daya
manusia yang responsif terhadap pandemi, konflik dan krisis di dunia kerja," ujarnya.Semakin cepat
respons terhadap tantangan tersebut, maka akan dapat semakin baik usaha untuk memperkuat
pembangunan ekonomi dan mengurangi kemiskinan serta mencapai keadilan sosial.Diperlukan juga
peningkatan investasi dalam jenis pekerjaan berkelanjutan dan layak, yang menurutnya merupakan masa
depan dari sektor ketenagakerjaan.*
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa investasi dalam
sumber daya manusia (SDM) berbentuk peningkatan kapabilitas perlu dilakukan untuk
memastikan kompetensi dan produktivitas. Penting untuk mempromosikan kesetaraan bagi
semua orang di dunia kerja," ujar Menaker Ida dalam acara B20-G20 Dialogue: Future of
Work and Education Task Force yang diikuti secara virtual dari Jakarta, Senin malam. "Kita
harus melipatgandakan investasi kita dalam sumber daya manusia. Ida mengatakan bahwa
penting untuk memastikan dilanjutkannya investasi yang lebih baik dalam mengembangkan
pekerjaan yang layak di tingkat nasional dan global.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa investasi dalam sumber daya
manusia (SDM) berbentuk peningkatan kapabilitas perlu dilakukan untuk memastikan kompetensi dan
produktivitas."Kita harus melipatgandakan investasi kita dalam sumber daya manusia. Penting untuk
mempromosikan kesetaraan bagi semua orang di dunia kerja," ujar Menaker Ida dalam acara B20-G20
Dialogue: Future of Work and Education Task Force yang diikuti secara virtual dari Jakarta, Senin
malam.Ida mengatakan bahwa penting untuk memastikan dilanjutkannya investasi yang lebih baik dalam
mengembangkan pekerjaan yang layak di tingkat nasional dan global.Langkah itu perlu itu dilakukan
ketika dunia sedang mengalami perubahan besar yang disebabkan otomatisasi dan digitalisasi yang
menyebabkan menghilangnya banyak jenis pekerjaan. Namun, di saat bersamaan juga mendorong
kelahiran jenis pekerjaan baru.Pergeseran tersebut membutuhkan pekerja yang adaptif dan kreatif,
didukung oleh kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan kompetensi dan pembelajaran
sepanjang hayat.Fenomena pergeseran itu, ujar Ida, juga merupakan kesempatan untuk
mempromosikan pekerjaan lebih berkualitas dan perlindungan sosial bagi pekerja.Selain itu diperlukan
peningkatan investasi pada berbagai institusi ketenagakerjaan."Diperlukan pengembangan sumber daya
manusia yang responsif terhadap pandemi, konflik dan krisis di dunia kerja," ujarnya.Semakin cepat
respons terhadap tantangan tersebut, maka akan dapat semakin baik usaha untuk memperkuat
pembangunan ekonomi dan mengurangi kemiskinan serta mencapai keadilan sosial.Diperlukan juga
peningkatan investasi dalam jenis pekerjaan berkelanjutan dan layak, yang menurutnya merupakan masa
depan dari sektor ketenagakerjaan.*
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa investasi dalam
sumber daya manusia (SDM) berbentuk peningkatan kapabilitas perlu dilakukan untuk
memastikan kompetensi dan produktivitas. Penting untuk mempromosikan kesetaraan bagi
semua orang di dunia kerja," ujar Menaker Ida dalam acara B20-G20 Dialogue: Future of
Work and Education Task Force yang diikuti secara virtual dari Jakarta, Senin malam. "Kita
harus melipatgandakan investasi kita dalam sumber daya manusia. Ida mengatakan bahwa
penting untuk memastikan dilanjutkannya investasi yang lebih baik dalam mengembangkan
pekerjaan yang layak di tingkat nasional dan global.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa investasi dalam sumber daya
manusia (SDM) berbentuk peningkatan kapabilitas perlu dilakukan untuk memastikan kompetensi dan
produktivitas."Kita harus melipatgandakan investasi kita dalam sumber daya manusia. Penting untuk
mempromosikan kesetaraan bagi semua orang di dunia kerja," ujar Menaker Ida dalam acara B20-G20
Dialogue: Future of Work and Education Task Force yang diikuti secara virtual dari Jakarta, Senin malam.
Ida mengatakan bahwa penting untuk memastikan dilanjutkannya investasi yang lebih baik dalam
mengembangkan pekerjaan yang layak di tingkat nasional dan global. Langkah itu perlu itu dilakukan
ketika dunia sedang mengalami perubahan besar yang disebabkan otomatisasi dan digitalisasi yang
menyebabkan menghilangnya banyak jenis pekerjaan. Namun, di saat bersamaan juga mendorong
kelahiran jenis pekerjaan baru. Pergeseran tersebut membutuhkan pekerja yang adaptif dan kreatif,
didukung oleh kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan kompetensi dan pembelajaran
sepanjang hayat. Fenomena pergeseran itu, ujar Ida, juga merupakan kesempatan untuk
mempromosikan pekerjaan lebih berkualitas dan perlindungan sosial bagi pekerja. Selain itu diperlukan
peningkatan investasi pada berbagai institusi ketenagakerjaan."Diperlukan pengembangan sumber daya
manusia yang responsif terhadap pandemi, konflik dan krisis di dunia kerja," ujarnya. Semakin cepat
respons terhadap tantangan tersebut, maka akan dapat semakin baik usaha untuk memperkuat
pembangunan ekonomi dan mengurangi kemiskinan serta mencapai keadilan sosial. Diperlukan juga
peningkatan investasi dalam jenis pekerjaan berkelanjutan dan layak, yang menurutnya merupakan masa
depan dari sektor ketenagakerjaan.*
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Summary Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian materiil Pasal 1 ayat 15 dan
Pasal 50 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undangundang Dasar (UUD) 1945. Agenda sidang dengan nomor perkara 75/PUU-XX/2022 itu ialah
perbaikan permohonan. Sebelumnya tidak disebut sebagai pemohon," kata salah satu kuasa
hukum pemohon Wilopo Husodo dalam sidang virtual di MK, Jakarta Pusat, Senin, 15
Agustus 2022. Wilopo menyebut ada tambahan dalam poin pokok-pokok permohonan.

Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian materiil Pasal 1 ayat 15 dan Pasal 50
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-undang Dasar (UUD)
1945. Agenda sidang dengan nomor perkara 75/PUU-XX/2022 itu ialah perbaikan
permohonan."Perbaikan pertama berupa identitas para pemohon kami cantumkan sebagai pemohon
satu sampai lima. Sebelumnya tidak disebut sebagai pemohon," kata salah satu kuasa hukum pemohon
Wilopo Husodo dalam sidang virtual di MK, Jakarta Pusat, Senin, 15 Agustus 2022. Wilopo mengatakan
perbaikan berikutnya ialah mencantumkan kewenangan MK. Hal itu berdasarkan kewenangan yang
tercantum
dalam
peraturan
MK.Bagaimana
tanggapan
anda
mengenai
artikel
ini?HappyInspireConfuseSadSelain itu, pihaknya mencantumkan kedudukan hukum khususnya hak
konstitusi pemohon. Kemudian menambah uraian kerugian para pemohon."Baik secara umum soal
pengakuan hak pemohon maupun yang spesifik soal kerugian yang dialami pemohon selaku pekerja
rumahan," papar Wilopo.Wilopo menyebut ada tambahan dalam poin pokok-pokok permohonan.
Mereka mencantumkan beberapa teori soal definisi pemberi kerja maupun pengusaha berdasarkan teori
pakar hukum ketenagakerjaan."Kami juga memasukkan teori maupun konvensi internasional dan
rujukan-rujukan lain soal pokok permohonan," ujar dia.Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul sebagai
ketua sidang mengatakan perbaikan permohonan diterima. Majelis hakim bakal membawa permohonan
itu ke rapat permusyawaratan hakim."Kelanjutannya akan dibawa ke sidang pleno atau tidak, hasilnya
akan diberitahukan oleh kepaniteraan," tutur Manahan.Pemohon mengajukan pengujian Pasal 1 ayat 15
dan Pasal 50 UU Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945. Musababnya, para pemohon pernah melakukan
audiensi ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk mempertanyakan status perlindungan
hukum pekerja rumahan sebagai pekerja dan status hubungan kerja berdasarkan UU a quo.Kemenaker
merespons bahwa istilah pekerja rumahan tidak dikenal dalam UU a quo. Pekerja rumahan dapat
dikategorikan sebagai pekerja berdasarkan beleid tersebut. Namun posisinya berada di luar hubungan
kerja.Pemohon merasa hak konstitusionalnya terabaikan dengan tidak adanya pengakuan terhadap
pekerja rumahan. Sehingga menutup akses keadilan dan kepastian hukum dari pengusaha atau pemberi
kerja.(END)
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Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan bahwa berbagai kebijakan di
tingkat nasional telah dilakukan untuk mendorong peningkatan kompetensi sumber daya
manusia di Tanah Air. Berbicara dalam acara B20-G20 Dialogue: Future of Work and
Education Task Force diikuti virtual dari Jakarta, Senin malam, Menaker Ida mengatakan
berbagai langkah sudah dilakukan dalam bentuk kebijakan ketenagakerjaan yang lebih baik.
"Peningkatan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih baik berkontribusi pada peningkatan
Indonesia di Indeks Daya Saing Global ke peringkat 37 dari 140 negara pada 2021," kata Ida
Fauziyah. Selain itu kolaborasi juga dilakukan dengan sektor swasta, organisasi pekerja dan
akademisi untuk mentransformasi balai latihan kerja sebagai pusat peningkatan kompetensi
dan produktivitas.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan bahwa berbagai kebijakan di tingkat
nasional telah dilakukan untuk mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Tanah
Air.Berbicara dalam acara B20-G20 Dialogue: Future of Work and Education Task Force diikuti virtual dari
Jakarta, Senin malam, Menaker Ida mengatakan berbagai langkah sudah dilakukan dalam bentuk
kebijakan ketenagakerjaan yang lebih baik."Peningkatan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih baik
berkontribusi pada peningkatan Indonesia di Indeks Daya Saing Global ke peringkat 37 dari 140 negara
pada 2021," kata Ida Fauziyah.Selain itu kolaborasi juga dilakukan dengan sektor swasta, organisasi
pekerja dan akademisi untuk mentransformasi balai latihan kerja sebagai pusat peningkatan kompetensi
dan produktivitas.Ida juga menjelaskan bahwa telah dilakukan kebijakan untuk menciptakan program
pemagangan yang berkualitas. Indonesia berkomitmen untuk memperkuat upaya pemagangan
berkualitas demi meningkatkan kompetensi kerja dan memastikan kesempatan kerja.Salah satunya
adalah pembelajaran berbasis kerja untuk memfasilitasi dan memperlancar transisi dari pendidikan
formal ke dunia kerja.Langkah itu menawarkan peluang pengembangan keterampilan yang didorong oleh
kebutuhan dunia kerja dan memastikan dihasilkannya kualifikasi yang diakui baik di tingkat nasional
maupun internasional."Indonesia terus mendorong investasi dalam pembangunan ekonomi,"
jelasnya.Investasi tersebut didorong untuk berkontribusi pada penciptaan lapangan pekerjaan,
terjadinya transfer pengetahuan dan teknologi, pengembangan kapasitas SDM, peningkatan
produktivitas dan berkontribusi pada perekonomian nasional."Karena itu sumber daya manusia dengan
produktivitas tinggi sangat penting untuk investasi. Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia siap bekerja
sama untuk menciptakan kondisi terbaik bagi pekerja dan pengusaha kita," demikian Ida Fauziyah.*
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Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan bahwa berbagai kebijakan di
tingkat nasional telah dilakukan untuk mendorong peningkatan kompetensi sumber daya
manusia di Tanah Air. Berbicara dalam acara B20-G20 Dialogue: Future of Work and
Education Task Force diikuti virtual dari Jakarta, Senin malam, Menaker Ida mengatakan
berbagai langkah sudah dilakukan dalam bentuk kebijakan ketenagakerjaan yang lebih baik.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan bahwa berbagai kebijakan di
tingkat nasional telah dilakukan untuk mendorong peningkatan kompetensi sumber daya
manusia di Tanah Air. Berbicara dalam acara B20-G20 Dialogue: Future of Work and
Education Task Force diikuti virtual dari Jakarta, Senin malam, Menaker Ida mengatakan
berbagai langkah sudah dilakukan dalam bentuk kebijakan ketenagakerjaan yang lebih baik.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan bahwa berbagai kebijakan di tingkat
nasional telah dilakukan untuk mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Tanah Air.
Berbicara dalam acara B20-G20 Dialogue: Future of Work and Education Task Force diikuti virtual dari
Jakarta, Senin malam, Menaker Ida mengatakan berbagai langkah sudah dilakukan dalam bentuk
kebijakan ketenagakerjaan yang lebih baik."Peningkatan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih baik
berkontribusi pada peningkatan Indonesia di Indeks Daya Saing Global ke peringkat 37 dari 140 negara
pada 2021," kata Ida Fauziyah. Selain itu kolaborasi juga dilakukan dengan sektor swasta, organisasi
pekerja dan akademisi untuk mentransformasi balai latihan kerja sebagai pusat peningkatan kompetensi
dan produktivitas. Ida juga menjelaskan bahwa telah dilakukan kebijakan untuk menciptakan program
pemagangan yang berkualitas. Indonesia berkomitmen untuk memperkuat upaya pemagangan
berkualitas demi meningkatkan kompetensi kerja dan memastikan kesempatan kerja. Salah satunya
adalah pembelajaran berbasis kerja untuk memfasilitasi dan memperlancar transisi dari pendidikan
formal ke dunia kerja. Langkah itu menawarkan peluang pengembangan keterampilan yang didorong
oleh kebutuhan dunia kerja dan memastikan dihasilkannya kualifikasi yang diakui baik di tingkat nasional
maupun internasional."Indonesia terus mendorong investasi dalam pembangunan ekonomi," jelasnya.
Investasi tersebut didorong untuk berkontribusi pada penciptaan lapangan pekerjaan, terjadinya transfer
pengetahuan dan teknologi, pengembangan kapasitas SDM, peningkatan produktivitas dan berkontribusi
pada perekonomian nasional."Karena itu sumber daya manusia dengan produktivitas tinggi sangat
penting untuk investasi. Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia siap bekerja sama untuk menciptakan
kondisi terbaik bagi pekerja dan pengusaha kita," demikian Ida Fauziyah.* Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah memastikan bahwa berbagai kebijakan di tingkat nasional telah dilakukan untuk
mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Tanah Air. Berbicara dalam acara B20-G20
Dialogue: Future of Work and Education Task Force diikuti virtual dari Jakarta, Senin malam, Menaker Ida
mengatakan berbagai langkah sudah dilakukan dalam bentuk kebijakan ketenagakerjaan yang lebih
baik."Peningkatan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih baik berkontribusi pada peningkatan Indonesia
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di Indeks Daya Saing Global ke peringkat 37 dari 140 negara pada 2021," kata Ida Fauziyah. Selain itu
kolaborasi juga dilakukan dengan sektor swasta, organisasi pekerja dan akademisi untuk
mentransformasi balai latihan kerja sebagai pusat peningkatan kompetensi dan produktivitas. Ida juga
menjelaskan bahwa telah dilakukan kebijakan untuk menciptakan program pemagangan yang
berkualitas. Indonesia berkomitmen untuk memperkuat upaya pemagangan berkualitas demi
meningkatkan kompetensi kerja dan memastikan kesempatan kerja. Salah satunya adalah pembelajaran
berbasis kerja untuk memfasilitasi dan memperlancar transisi dari pendidikan formal ke dunia kerja.
Langkah itu menawarkan peluang pengembangan keterampilan yang didorong oleh kebutuhan dunia
kerja dan memastikan dihasilkannya kualifikasi yang diakui baik di tingkat nasional maupun
internasional."Indonesia terus mendorong investasi dalam pembangunan ekonomi," jelasnya. Investasi
tersebut didorong untuk berkontribusi pada penciptaan lapangan pekerjaan, terjadinya transfer
pengetahuan dan teknologi, pengembangan kapasitas SDM, peningkatan produktivitas dan berkontribusi
pada perekonomian nasional."Karena itu sumber daya manusia dengan produktivitas tinggi sangat
penting untuk investasi. Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia siap bekerja sama untuk menciptakan
kondisi terbaik bagi pekerja dan pengusaha kita," demikian Ida Fauziyah.*
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Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan bahwa berbagai kebijakan di
tingkat nasional telah dilakukan untuk mendorong peningkatan kompetensi sumber daya
manusia di Tanah Air. Berbicara dalam acara B20-G20 Dialogue: Future of Work and
Education Task Force diikuti virtual dari Jakarta, Senin malam, Menaker Ida mengatakan
berbagai langkah sudah dilakukan dalam bentuk kebijakan ketenagakerjaan yang lebih baik.
"Peningkatan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih baik berkontribusi pada peningkatan
Indonesia di Indeks Daya Saing Global ke peringkat 37 dari 140 negara pada 2021," kata Ida
Fauziyah. Selain itu kolaborasi juga dilakukan dengan sektor swasta, organisasi pekerja dan
akademisi untuk mentransformasi balai latihan kerja sebagai pusat peningkatan kompetensi
dan produktivitas.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan bahwa berbagai kebijakan di tingkat
nasional telah dilakukan untuk mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Tanah
Air.Berbicara dalam acara B20-G20 Dialogue: Future of Work and Education Task Force diikuti virtual dari
Jakarta, Senin malam, Menaker Ida mengatakan berbagai langkah sudah dilakukan dalam bentuk
kebijakan ketenagakerjaan yang lebih baik."Peningkatan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih baik
berkontribusi pada peningkatan Indonesia di Indeks Daya Saing Global ke peringkat 37 dari 140 negara
pada 2021," kata Ida Fauziyah.Selain itu kolaborasi juga dilakukan dengan sektor swasta, organisasi
pekerja dan akademisi untuk mentransformasi balai latihan kerja sebagai pusat peningkatan kompetensi
dan produktivitas.Ida juga menjelaskan bahwa telah dilakukan kebijakan untuk menciptakan program
pemagangan yang berkualitas. Indonesia berkomitmen untuk memperkuat upaya pemagangan
berkualitas demi meningkatkan kompetensi kerja dan memastikan kesempatan kerja.Salah satunya
adalah pembelajaran berbasis kerja untuk memfasilitasi dan memperlancar transisi dari pendidikan
formal ke dunia kerja.Langkah itu menawarkan peluang pengembangan keterampilan yang didorong oleh
kebutuhan dunia kerja dan memastikan dihasilkannya kualifikasi yang diakui baik di tingkat nasional
maupun internasional."Indonesia terus mendorong investasi dalam pembangunan ekonomi,"
jelasnya.Investasi tersebut didorong untuk berkontribusi pada penciptaan lapangan pekerjaan,
terjadinya transfer pengetahuan dan teknologi, pengembangan kapasitas SDM, peningkatan
produktivitas dan berkontribusi pada perekonomian nasional."Karena itu sumber daya manusia dengan
produktivitas tinggi sangat penting untuk investasi. Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia siap bekerja
sama untuk menciptakan kondisi terbaik bagi pekerja dan pengusaha kita," demikian Ida Fauziyah.*
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Summary Berbicara dalam acara B20-G20 Dialogue: Future of Work and Education Task Force diikuti
virtual dari Jakarta, Senin malam, Menaker Ida mengatakan berbagai langkah sudah
dilakukan dalam bentuk kebijakan ketenagakerjaan yang lebih baik. "Peningkatan kebijakan
ketenagakerjaan yang lebih baik berkontribusi pada peningkatan Indonesia di Indeks Daya
Saing Global ke peringkat 37 dari 140 negara pada 2021," kata Ida Fauziyah. Selain itu
kolaborasi juga dilakukan dengan sektor swasta, organisasi pekerja dan akademisi untuk
mentransformasi balai latihan kerja sebagai pusat peningkatan kompetensi dan
produktivitas. Ida juga menjelaskan bahwa telah dilakukan kebijakan untuk menciptakan
program pemagangan yang berkualitas.

Berbicara dalam acara B20-G20 Dialogue: Future of Work and Education Task Force diikuti virtual dari
Jakarta, Senin malam, Menaker Ida mengatakan berbagai langkah sudah dilakukan dalam bentuk
kebijakan ketenagakerjaan yang lebih baik."Peningkatan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih baik
berkontribusi pada peningkatan Indonesia di Indeks Daya Saing Global ke peringkat 37 dari 140 negara
pada 2021," kata Ida Fauziyah.Selain itu kolaborasi juga dilakukan dengan sektor swasta, organisasi
pekerja dan akademisi untuk mentransformasi balai latihan kerja sebagai pusat peningkatan kompetensi
dan produktivitas.Ida juga menjelaskan bahwa telah dilakukan kebijakan untuk menciptakan program
pemagangan yang berkualitas. Indonesia berkomitmen untuk memperkuat upaya pemagangan
berkualitas demi meningkatkan kompetensi kerja dan memastikan kesempatan kerja.Salah satunya
adalah pembelajaran berbasis kerja untuk memfasilitasi dan memperlancar transisi dari pendidikan
formal ke dunia kerja.Langkah itu menawarkan peluang pengembangan keterampilan yang didorong oleh
kebutuhan dunia kerja dan memastikan dihasilkannya kualifikasi yang diakui baik di tingkat nasional
maupun internasional."Indonesia terus mendorong investasi dalam pembangunan ekonomi,"
jelasnya.Investasi tersebut didorong untuk berkontribusi pada penciptaan lapangan pekerjaan,
terjadinya transfer pengetahuan dan teknologi, pengembangan kapasitas SDM, peningkatan
produktivitas dan berkontribusi pada perekonomian nasional."Karena itu sumber daya manusia dengan
produktivitas tinggi sangat penting untuk investasi. Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia siap bekerja
sama untuk menciptakan kondisi terbaik bagi pekerja dan pengusaha kita," demikian Ida Fauziyah.*
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Neutral

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan bahwa berbagai kebijakan di
tingkat nasional telah dilakukan untuk mendorong peningkatan kompetensi sumber daya
manusia di Tanah Air. Berbicara dalam acara B20-G20 Dialogue: Future of Work and
Education Task Force diikuti virtual dari Jakarta, Senin malam, Menaker Ida mengatakan
berbagai langkah sudah dilakukan dalam bentuk kebijakan ketenagakerjaan yang lebih baik.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan bahwa berbagai kebijakan di
tingkat nasional telah dilakukan untuk mendorong peningkatan kompetensi sumber daya
manusia di Tanah Air. Berbicara dalam acara B20-G20 Dialogue: Future of Work and
Education Task Force diikuti virtual dari Jakarta, Senin malam, Menaker Ida mengatakan
berbagai langkah sudah dilakukan dalam bentuk kebijakan ketenagakerjaan yang lebih baik.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan bahwa berbagai kebijakan di tingkat
nasional telah dilakukan untuk mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Tanah Air.
Berbicara dalam acara B20-G20 Dialogue: Future of Work and Education Task Force diikuti virtual dari
Jakarta, Senin malam, Menaker Ida mengatakan berbagai langkah sudah dilakukan dalam bentuk
kebijakan ketenagakerjaan yang lebih baik. "Peningkatan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih baik
berkontribusi pada peningkatan Indonesia di Indeks Daya Saing Global ke peringkat 37 dari 140 negara
pada 2021," kata Ida Fauziyah. Selain itu kolaborasi juga dilakukan dengan sektor swasta, organisasi
pekerja dan akademisi untuk mentransformasi balai latihan kerja sebagai pusat peningkatan kompetensi
dan produktivitas. Ida juga menjelaskan bahwa telah dilakukan kebijakan untuk menciptakan program
pemagangan yang berkualitas. Indonesia berkomitmen untuk memperkuat upaya pemagangan
berkualitas demi meningkatkan kompetensi kerja dan memastikan kesempatan kerja. Salah satunya
adalah pembelajaran berbasis kerja untuk memfasilitasi dan memperlancar transisi dari pendidikan
formal ke dunia kerja. Langkah itu menawarkan peluang pengembangan keterampilan yang didorong
oleh kebutuhan dunia kerja dan memastikan dihasilkannya kualifikasi yang diakui baik di tingkat nasional
maupun internasional. "Indonesia terus mendorong investasi dalam pembangunan ekonomi," jelasnya.
Investasi tersebut didorong untuk berkontribusi pada penciptaan lapangan pekerjaan, terjadinya transfer
pengetahuan dan teknologi, pengembangan kapasitas SDM, peningkatan produktivitas dan berkontribusi
pada perekonomian nasional. "Karena itu sumber daya manusia dengan produktivitas tinggi sangat
penting untuk investasi. Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia siap bekerja sama untuk menciptakan
kondisi terbaik bagi pekerja dan pengusaha kita," demikian Ida Fauziyah. Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah memastikan bahwa berbagai kebijakan di tingkat nasional telah dilakukan untuk
mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Tanah Air. Berbicara dalam acara B20-G20
Dialogue: Future of Work and Education Task Force diikuti virtual dari Jakarta, Senin malam, Menaker Ida
mengatakan berbagai langkah sudah dilakukan dalam bentuk kebijakan ketenagakerjaan yang lebih baik.
"Peningkatan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih baik berkontribusi pada peningkatan Indonesia di
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Indeks Daya Saing Global ke peringkat 37 dari 140 negara pada 2021," kata Ida Fauziyah. Selain itu
kolaborasi juga dilakukan dengan sektor swasta, organisasi pekerja dan akademisi untuk
mentransformasi balai latihan kerja sebagai pusat peningkatan kompetensi dan produktivitas. Ida juga
menjelaskan bahwa telah dilakukan kebijakan untuk menciptakan program pemagangan yang
berkualitas. Indonesia berkomitmen untuk memperkuat upaya pemagangan berkualitas demi
meningkatkan kompetensi kerja dan memastikan kesempatan kerja. Salah satunya adalah pembelajaran
berbasis kerja untuk memfasilitasi dan memperlancar transisi dari pendidikan formal ke dunia kerja.
Langkah itu menawarkan peluang pengembangan keterampilan yang didorong oleh kebutuhan dunia
kerja dan memastikan dihasilkannya kualifikasi yang diakui baik di tingkat nasional maupun internasional.
"Indonesia terus mendorong investasi dalam pembangunan ekonomi," jelasnya. Investasi tersebut
didorong untuk berkontribusi pada penciptaan lapangan pekerjaan, terjadinya transfer pengetahuan dan
teknologi, pengembangan kapasitas SDM, peningkatan produktivitas dan berkontribusi pada
perekonomian nasional. "Karena itu sumber daya manusia dengan produktivitas tinggi sangat penting
untuk investasi. Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia siap bekerja sama untuk menciptakan kondisi
terbaik bagi pekerja dan pengusaha kita," demikian Ida Fauziyah.
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Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan bahwa berbagai kebijakan di
tingkat nasional telah dilakukan untuk mendorong peningkatan kompetensi sumber daya
manusia di Tanah Air. Berbicara dalam acara B20-G20 Dialogue: Future of Work and
Education Task Force diikuti virtual dari Jakarta, Senin malam, Menaker Ida mengatakan
berbagai langkah sudah dilakukan dalam bentuk kebijakan ketenagakerjaan yang lebih baik.
"Peningkatan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih baik berkontribusi pada peningkatan
Indonesia di Indeks Daya Saing Global ke peringkat 37 dari 140 negara pada 2021," kata Ida
Fauziyah. Selain itu kolaborasi juga dilakukan dengan sektor swasta, organisasi pekerja dan
akademisi untuk mentransformasi balai latihan kerja sebagai pusat peningkatan kompetensi
dan produktivitas.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan bahwa berbagai kebijakan di tingkat
nasional telah dilakukan untuk mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Tanah Air.
Berbicara dalam acara B20-G20 Dialogue: Future of Work and Education Task Force diikuti virtual dari
Jakarta, Senin malam, Menaker Ida mengatakan berbagai langkah sudah dilakukan dalam bentuk
kebijakan ketenagakerjaan yang lebih baik."Peningkatan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih baik
berkontribusi pada peningkatan Indonesia di Indeks Daya Saing Global ke peringkat 37 dari 140 negara
pada 2021," kata Ida Fauziyah. Selain itu kolaborasi juga dilakukan dengan sektor swasta, organisasi
pekerja dan akademisi untuk mentransformasi balai latihan kerja sebagai pusat peningkatan kompetensi
dan produktivitas. Ida juga menjelaskan bahwa telah dilakukan kebijakan untuk menciptakan program
pemagangan yang berkualitas. Indonesia berkomitmen untuk memperkuat upaya pemagangan
berkualitas demi meningkatkan kompetensi kerja dan memastikan kesempatan kerja. Salah satunya
adalah pembelajaran berbasis kerja untuk memfasilitasi dan memperlancar transisi dari pendidikan
formal ke dunia kerja. Langkah itu menawarkan peluang pengembangan keterampilan yang didorong
oleh kebutuhan dunia kerja dan memastikan dihasilkannya kualifikasi yang diakui baik di tingkat nasional
maupun internasional."Indonesia terus mendorong investasi dalam pembangunan ekonomi," jelasnya.
Investasi tersebut didorong untuk berkontribusi pada penciptaan lapangan pekerjaan, terjadinya transfer
pengetahuan dan teknologi, pengembangan kapasitas SDM, peningkatan produktivitas dan berkontribusi
pada perekonomian nasional."Karena itu sumber daya manusia dengan produktivitas tinggi sangat
penting untuk investasi. Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia siap bekerja sama untuk menciptakan
kondisi terbaik bagi pekerja dan pengusaha kita," demikian Ida Fauziyah.*
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Positive

Summary Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) Cabang Banda Aceh
berharap seluruh sekolah dalam wilayah kerjanya terdaftar dalam program perlindungan
BPJAMSOSTEK. "Alhamdulillah hari ini kita kembali menandatangani kerja sama terkait
perlindungan BPJAMSOSTEK kepada siswa magang dari SMK 1 Al Mubarkeya Kabupaten
Aceh Besar," kata Kepala Kantor Cabang BPJS TK Banda Aceh Syarifah Wan Fatimah di Banda
Aceh, Senin. Di sela-sela penandatanganan MoU antara BPJS TK dengan SMK Negeri 1 Al
Mubarkaya Kabupaten Aceh Besar di kantor BPJAMSOSTEK Banda Aceh, ia menjelaskan
pihaknya telah melakukan penandatangan kerja sama dengan sejumlah sekolah yakni SMK
2 Banda Aceh dan SMK 1 Banda Aceh, SMTI dan SMK Al Mubarkaya. Ia mengatakan sekolah
SMK 1 Al Mubarkaya mendaftarkan siswanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
dan Jaminan Kematian (JKM) dengan iuran mulai dari Rp16.800. Menurut dia pemberian
perlindungan kepada siswa magang sesuai dengan Permenaker Nomor 5 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian,
dan Jaminan Hari Tua serta implementasi Pergub Aceh nomor 11 tahun 2022 yang
mewajibkan perlindungan bagi peserta magang dan PKL.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) Cabang Banda Aceh berharap seluruh
sekolah dalam wilayah kerjanya terdaftar dalam program perlindungan BPJAMSOSTEK."Alhamdulillah
hari ini kita kembali menandatangani kerja sama terkait perlindungan BPJAMSOSTEK kepada siswa
magang dari SMK 1 Al Mubarkeya Kabupaten Aceh Besar," kata Kepala Kantor Cabang BPJS TK Banda
Aceh Syarifah Wan Fatimah di Banda Aceh, Senin.Di sela-sela penandatanganan MoU antara BPJS TK
dengan SMK Negeri 1 Al Mubarkaya Kabupaten Aceh Besar di kantor BPJAMSOSTEK Banda Aceh, ia
menjelaskan pihaknya telah melakukan penandatangan kerja sama dengan sejumlah sekolah yakni SMK
2 Banda Aceh dan SMK 1 Banda Aceh, SMTI dan SMK Al Mubarkaya.Ia mengatakan sekolah SMK 1 Al
Mubarkaya mendaftarkan siswanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan
Kematian (JKM) dengan iuran mulai dari Rp16.800.Menurut dia pemberian perlindungan kepada siswa
magang sesuai dengan Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua serta implementasi Pergub Aceh
nomor 11 tahun 2022 yang mewajibkan perlindungan bagi peserta magang dan PKL.Ia menambahkan
bagi sekolah yang akan mendaftarkan siswanya cukup melengkapi identitas seperti kartu tanda
penduduk (KTP) dan kartu keluarga bagi yang belum memiliki KTP dan selanjutnya membayar
iuran.Kepala SMK 1 Al Mubarkaya, Sukmanil Fuadi mengatakan dalam kerja sama tersebut pihaknya
mendaftarkan sebanyak 210 siswa yang akan mengikut program pemagangan di kantor dan tempat
lainnya.Adapun 210 siswa yang terdaftar dalam program perlindungan BPJAMSOSTEK itu tersebar dalam
delapan kompetensi keahlian. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) Cabang
Banda Aceh berharap seluruh sekolah dalam wilayah kerjanya terdaftar dalam program perlindungan
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BPJAMSOSTEK."Alhamdulillah hari ini kita kembali menandatangani kerja sama terkait perlindungan
BPJAMSOSTEK kepada siswa magang dari SMK 1 Al Mubarkeya Kabupaten Aceh Besar," kata Kepala
Kantor Cabang BPJS TK Banda Aceh Syarifah Wan Fatimah di Banda Aceh, Senin.Di sela-sela
penandatanganan MoU antara BPJS TK dengan SMK Negeri 1 Al Mubarkaya Kabupaten Aceh Besar di
kantor BPJAMSOSTEK Banda Aceh, ia menjelaskan pihaknya telah melakukan penandatangan kerja sama
dengan sejumlah sekolah yakni SMK 2 Banda Aceh dan SMK 1 Banda Aceh, SMTI dan SMK Al
Mubarkaya.Ia mengatakan sekolah SMK 1 Al Mubarkaya mendaftarkan siswanya dalam program Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dengan iuran mulai dari Rp16.800.Menurut dia
pemberian perlindungan kepada siswa magang sesuai dengan Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua
serta implementasi Pergub Aceh nomor 11 tahun 2022 yang mewajibkan perlindungan bagi peserta
magang dan PKL.Ia menambahkan bagi sekolah yang akan mendaftarkan siswanya cukup melengkapi
identitas seperti kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga bagi yang belum memiliki KTP dan
selanjutnya membayar iuran.Kepala SMK 1 Al Mubarkaya, Sukmanil Fuadi mengatakan dalam kerja sama
tersebut pihaknya mendaftarkan sebanyak 210 siswa yang akan mengikut program pemagangan di
kantor dan tempat lainnya.Adapun 210 siswa yang terdaftar dalam program perlindungan BPJAMSOSTEK
itu tersebar dalam delapan kompetensi keahlian.
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Summary Alhamdulillah hari ini kita kembali menandatangani kerja sama terkait perlindungan
BPJAMSOSTEK kepada siswa magang dari SMK 1 Al Mubarkeya Kabupaten Aceh Besar Banda
Aceh (ANTARA)- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) Cabang Banda
Aceh berharap seluruh sekolah dalam wilayah kerjanya terdaftar dalam program perlindungan
BPJAMSOSTEK. "Alhamdulillah hari ini kita kembali menandatangani kerja sama terkait
perlindungan BPJAMSOSTEK kepada siswa magang dari SMK 1 Al Mubarkeya Kabupaten Aceh
Besar," kata Kepala Kantor Cabang BPJS TK Banda Aceh Syarifah Wan Fatimah di Banda Aceh,
Senin. Di sela-sela penandatanganan MoU antara BPJS TK dengan SMK Negeri 1 Al Mubarkaya
Kabupaten Aceh Besar di kantor BPJAMSOSTEK Banda Aceh, ia menjelaskan pihaknya telah
melakukan penandatangan kerja sama dengan sejumlah sekolah yakni SMK 2 Banda Aceh dan
SMK 1 Banda Aceh, SMTI dan SMK Al Mubarkaya. Ia mengatakan sekolah SMK 1 Al Mubarkaya
mendaftarkan siswanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian
(JKM) dengan iuran mulai dari Rp16.800.

Alhamdulillah hari ini kita kembali menandatangani kerja sama terkait perlindungan BPJAMSOSTEK
kepada siswa magang dari SMK 1 Al Mubarkeya Kabupaten Aceh Besar Banda Aceh (ANTARA) - Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) Cabang Banda Aceh berharap seluruh sekolah
dalam wilayah kerjanya terdaftar dalam program perlindungan BPJAMSOSTEK."Alhamdulillah hari ini kita
kembali menandatangani kerja sama terkait perlindungan BPJAMSOSTEK kepada siswa magang dari SMK
1 Al Mubarkeya Kabupaten Aceh Besar," kata Kepala Kantor Cabang BPJS TK Banda Aceh Syarifah Wan
Fatimah di Banda Aceh, Senin.Di sela-sela penandatanganan MoU antara BPJS TK dengan SMK Negeri 1
Al Mubarkaya Kabupaten Aceh Besar di kantor BPJAMSOSTEK Banda Aceh, ia menjelaskan pihaknya telah
melakukan penandatangan kerja sama dengan sejumlah sekolah yakni SMK 2 Banda Aceh dan SMK 1
Banda Aceh, SMTI dan SMK Al Mubarkaya.Ia mengatakan sekolah SMK 1 Al Mubarkaya mendaftarkan
siswanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dengan iuran
mulai dari Rp16.800.Menurut dia pemberian perlindungan kepada siswa magang sesuai dengan
Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan
Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua serta implementasi Pergub Aceh nomor 11 tahun 2022
yang mewajibkan perlindungan bagi peserta magang dan PKL.Ia menambahkan bagi sekolah yang akan
mendaftarkan siswanya cukup melengkapi identitas seperti kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu
keluarga bagi yang belum memiliki KTP dan selanjutnya membayar iuran.Kepala SMK 1 Al Mubarkaya,
Sukmanil Fuadi mengatakan dalam kerja sama tersebut pihaknya mendaftarkan sebanyak 210 siswa yang
akan mengikut program pemagangan di kantor dan tempat lainnya.Adapun 210 siswa yang terdaftar
dalam program perlindungan BPJAMSOSTEK itu tersebar dalam delapan kompetensi keahlian.
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Positive

Summary Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) Cabang Banda Aceh
berharap seluruh sekolah dalam wilayah kerjanya terdaftar dalam program perlindungan
BPJAMSOSTEK. "Alhamdulillah hari ini kita kembali menandatangani kerja sama terkait
perlindungan BPJAMSOSTEK kepada siswa magang dari SMK 1 Al Mubarkeya Kabupaten
Aceh Besar," kata Kepala Kantor Cabang BPJS TK Banda Aceh Syarifah Wan Fatimah di Banda
Aceh, Senin. Di sela-sela penandatanganan MoU antara BPJS TK dengan SMK Negeri 1 Al
Mubarkaya Kabupaten Aceh Besar di kantor BPJAMSOSTEK Banda Aceh, ia menjelaskan
pihaknya telah melakukan penandatangan kerja sama dengan sejumlah sekolah yakni SMK
2 Banda Aceh dan SMK 1 Banda Aceh, SMTI dan SMK Al Mubarkaya. Ia mengatakan sekolah
SMK 1 Al Mubarkaya mendaftarkan siswanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
dan Jaminan Kematian (JKM) dengan iuran mulai dari Rp16.800.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) Cabang Banda Aceh berharap seluruh
sekolah dalam wilayah kerjanya terdaftar dalam program perlindungan BPJAMSOSTEK."Alhamdulillah
hari ini kita kembali menandatangani kerja sama terkait perlindungan BPJAMSOSTEK kepada siswa
magang dari SMK 1 Al Mubarkeya Kabupaten Aceh Besar," kata Kepala Kantor Cabang BPJS TK Banda
Aceh Syarifah Wan Fatimah di Banda Aceh, Senin.Di sela-sela penandatanganan MoU antara BPJS TK
dengan SMK Negeri 1 Al Mubarkaya Kabupaten Aceh Besar di kantor BPJAMSOSTEK Banda Aceh, ia
menjelaskan pihaknya telah melakukan penandatangan kerja sama dengan sejumlah sekolah yakni SMK
2 Banda Aceh dan SMK 1 Banda Aceh, SMTI dan SMK Al Mubarkaya.Ia mengatakan sekolah SMK 1 Al
Mubarkaya mendaftarkan siswanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan
Kematian (JKM) dengan iuran mulai dari Rp16.800.Menurut dia pemberian perlindungan kepada siswa
magang sesuai dengan Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua serta implementasi Pergub Aceh
nomor 11 tahun 2022 yang mewajibkan perlindungan bagi peserta magang dan PKL.Ia menambahkan
bagi sekolah yang akan mendaftarkan siswanya cukup melengkapi identitas seperti kartu tanda
penduduk (KTP) dan kartu keluarga bagi yang belum memiliki KTP dan selanjutnya membayar
iuran.Kepala SMK 1 Al Mubarkaya, Sukmanil Fuadi mengatakan dalam kerja sama tersebut pihaknya
mendaftarkan sebanyak 210 siswa yang akan mengikut program pemagangan di kantor dan tempat
lainnya.Adapun 210 siswa yang terdaftar dalam program perlindungan BPJAMSOSTEK itu tersebar dalam
delapan kompetensi keahlian.
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Summary Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) Cabang Banda Aceh
berharap seluruh sekolah dalam wilayah kerjanya terdaftar dalam program perlindungan
BPJAMSOSTEK. "Alhamdulillah hari ini kita kembali menandatangani kerja sama terkait
perlindungan BPJAMSOSTEK kepada siswa magang dari SMK 1 Al Mubarkeya Kabupaten
Aceh Besar," kata Kepala Kantor Cabang BPJS TK Banda Aceh Syarifah Wan Fatimah di Banda
Aceh, Senin. Di sela-sela penandatanganan MoU antara BPJS TK dengan SMK Negeri 1 Al
Mubarkaya Kabupaten Aceh Besar di kantor BPJAMSOSTEK Banda Aceh, ia menjelaskan
pihaknya telah melakukan penandatangan kerja sama dengan sejumlah sekolah yakni SMK
2 Banda Aceh dan SMK 1 Banda Aceh, SMTI dan SMK Al Mubarkaya. Ia mengatakan sekolah
SMK 1 Al Mubarkaya mendaftarkan siswanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
dan Jaminan Kematian (JKM) dengan iuran mulai dari Rp16.800.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) Cabang Banda Aceh berharap seluruh
sekolah dalam wilayah kerjanya terdaftar dalam program perlindungan BPJAMSOSTEK."Alhamdulillah
hari ini kita kembali menandatangani kerja sama terkait perlindungan BPJAMSOSTEK kepada siswa
magang dari SMK 1 Al Mubarkeya Kabupaten Aceh Besar," kata Kepala Kantor Cabang BPJS TK Banda
Aceh Syarifah Wan Fatimah di Banda Aceh, Senin.Di sela-sela penandatanganan MoU antara BPJS TK
dengan SMK Negeri 1 Al Mubarkaya Kabupaten Aceh Besar di kantor BPJAMSOSTEK Banda Aceh, ia
menjelaskan pihaknya telah melakukan penandatangan kerja sama dengan sejumlah sekolah yakni SMK
2 Banda Aceh dan SMK 1 Banda Aceh, SMTI dan SMK Al Mubarkaya.Ia mengatakan sekolah SMK 1 Al
Mubarkaya mendaftarkan siswanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan
Kematian (JKM) dengan iuran mulai dari Rp16.800.Menurut dia pemberian perlindungan kepada siswa
magang sesuai dengan Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua serta implementasi Pergub Aceh
nomor 11 tahun 2022 yang mewajibkan perlindungan bagi peserta magang dan PKL.Ia menambahkan
bagi sekolah yang akan mendaftarkan siswanya cukup melengkapi identitas seperti kartu tanda
penduduk (KTP) dan kartu keluarga bagi yang belum memiliki KTP dan selanjutnya membayar
iuran.Kepala SMK 1 Al Mubarkaya, Sukmanil Fuadi mengatakan dalam kerja sama tersebut pihaknya
mendaftarkan sebanyak 210 siswa yang akan mengikut program pemagangan di kantor dan tempat
lainnya.Adapun 210 siswa yang terdaftar dalam program perlindungan BPJAMSOSTEK itu tersebar dalam
delapan kompetensi keahlian.
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Neutral

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan bahwa berbagai kebijakan di
tingkat nasional telah dilakukan untuk mendorong peningkatan kompetensi sumber daya
manusia di Tanah Air. Berbicara dalam acara B20-G20 Dialogue: Future of Work and
Education Task Force diikuti virtual dari Jakarta, Senin malam, Menaker Ida mengatakan
berbagai langkah sudah dilakukan dalam bentuk kebijakan ketenagakerjaan yang lebih baik.
"Peningkatan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih baik berkontribusi pada peningkatan
Indonesia di Indeks Daya Saing Global ke peringkat 37 dari 140 negara pada 2021," kata Ida
Fauziyah. Selain itu kolaborasi juga dilakukan dengan sektor swasta, organisasi pekerja dan
akademisi untuk mentransformasi balai latihan kerja sebagai pusat peningkatan kompetensi
dan produktivitas.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan bahwa berbagai kebijakan di tingkat
nasional telah dilakukan untuk mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Tanah
Air.Berbicara dalam acara B20-G20 Dialogue: Future of Work and Education Task Force diikuti virtual dari
Jakarta, Senin malam, Menaker Ida mengatakan berbagai langkah sudah dilakukan dalam bentuk
kebijakan ketenagakerjaan yang lebih baik."Peningkatan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih baik
berkontribusi pada peningkatan Indonesia di Indeks Daya Saing Global ke peringkat 37 dari 140 negara
pada 2021," kata Ida Fauziyah.Selain itu kolaborasi juga dilakukan dengan sektor swasta, organisasi
pekerja dan akademisi untuk mentransformasi balai latihan kerja sebagai pusat peningkatan kompetensi
dan produktivitas.Ida juga menjelaskan bahwa telah dilakukan kebijakan untuk menciptakan program
pemagangan yang berkualitas. Indonesia berkomitmen untuk memperkuat upaya pemagangan
berkualitas demi meningkatkan kompetensi kerja dan memastikan kesempatan kerja.Salah satunya
adalah pembelajaran berbasis kerja untuk memfasilitasi dan memperlancar transisi dari pendidikan
formal ke dunia kerja.Langkah itu menawarkan peluang pengembangan keterampilan yang didorong oleh
kebutuhan dunia kerja dan memastikan dihasilkannya kualifikasi yang diakui baik di tingkat nasional
maupun internasional."Indonesia terus mendorong investasi dalam pembangunan ekonomi,"
jelasnya.Investasi tersebut didorong untuk berkontribusi pada penciptaan lapangan pekerjaan,
terjadinya transfer pengetahuan dan teknologi, pengembangan kapasitas SDM, peningkatan
produktivitas dan berkontribusi pada perekonomian nasional."Karena itu sumber daya manusia dengan
produktivitas tinggi sangat penting untuk investasi. Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia siap bekerja
sama untuk menciptakan kondisi terbaik bagi pekerja dan pengusaha kita," demikian Ida Fauziyah.*
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Neutral

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan bahwa berbagai kebijakan di
tingkat nasional telah dilakukan untuk mendorong peningkatan kompetensi sumber daya
manusia di Tanah Air. Berbicara dalam acara B20-G20 Dialogue: Future of Work and
Education Task Force diikuti virtual dari Jakarta, Senin malam, Menaker Ida mengatakan
berbagai langkah sudah dilakukan dalam bentuk kebijakan ketenagakerjaan yang lebih baik.
"Peningkatan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih baik berkontribusi pada peningkatan
Indonesia di Indeks Daya Saing Global ke peringkat 37 dari 140 negara pada 2021," kata Ida
Fauziyah. Selain itu kolaborasi juga dilakukan dengan sektor swasta, organisasi pekerja dan
akademisi untuk mentransformasi balai latihan kerja sebagai pusat peningkatan kompetensi
dan produktivitas.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan bahwa berbagai kebijakan di tingkat
nasional telah dilakukan untuk mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Tanah
Air.Berbicara dalam acara B20-G20 Dialogue: Future of Work and Education Task Force diikuti virtual dari
Jakarta, Senin malam, Menaker Ida mengatakan berbagai langkah sudah dilakukan dalam bentuk
kebijakan ketenagakerjaan yang lebih baik."Peningkatan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih baik
berkontribusi pada peningkatan Indonesia di Indeks Daya Saing Global ke peringkat 37 dari 140 negara
pada 2021," kata Ida Fauziyah.Selain itu kolaborasi juga dilakukan dengan sektor swasta, organisasi
pekerja dan akademisi untuk mentransformasi balai latihan kerja sebagai pusat peningkatan kompetensi
dan produktivitas.Ida juga menjelaskan bahwa telah dilakukan kebijakan untuk menciptakan program
pemagangan yang berkualitas. Indonesia berkomitmen untuk memperkuat upaya pemagangan
berkualitas demi meningkatkan kompetensi kerja dan memastikan kesempatan kerja.Salah satunya
adalah pembelajaran berbasis kerja untuk memfasilitasi dan memperlancar transisi dari pendidikan
formal ke dunia kerja.Langkah itu menawarkan peluang pengembangan keterampilan yang didorong oleh
kebutuhan dunia kerja dan memastikan dihasilkannya kualifikasi yang diakui baik di tingkat nasional
maupun internasional."Indonesia terus mendorong investasi dalam pembangunan ekonomi,"
jelasnya.Investasi tersebut didorong untuk berkontribusi pada penciptaan lapangan pekerjaan,
terjadinya transfer pengetahuan dan teknologi, pengembangan kapasitas SDM, peningkatan
produktivitas dan berkontribusi pada perekonomian nasional."Karena itu sumber daya manusia dengan
produktivitas tinggi sangat penting untuk investasi. Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia siap bekerja
sama untuk menciptakan kondisi terbaik bagi pekerja dan pengusaha kita," demikian Ida Fauziyah.*
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Neutral

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan bahwa berbagai kebijakan di
tingkat nasional telah dilakukan untuk mendorong peningkatan kompetensi sumber daya
manusia di Tanah Air. Berbicara dalam acara B20-G20 Dialogue: Future of Work and
Education Task Force diikuti virtual dari Jakarta, Senin malam, Menaker Ida mengatakan
berbagai langkah sudah dilakukan dalam bentuk kebijakan ketenagakerjaan yang lebih baik.
"Peningkatan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih baik berkontribusi pada peningkatan
Indonesia di Indeks Daya Saing Global ke peringkat 37 dari 140 negara pada 2021," kata Ida
Fauziyah. Selain itu kolaborasi juga dilakukan dengan sektor swasta, organisasi pekerja dan
akademisi untuk mentransformasi balai latihan kerja sebagai pusat peningkatan kompetensi
dan produktivitas.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan bahwa berbagai kebijakan di tingkat
nasional telah dilakukan untuk mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Tanah
Air.Berbicara dalam acara B20-G20 Dialogue: Future of Work and Education Task Force diikuti virtual dari
Jakarta, Senin malam, Menaker Ida mengatakan berbagai langkah sudah dilakukan dalam bentuk
kebijakan ketenagakerjaan yang lebih baik."Peningkatan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih baik
berkontribusi pada peningkatan Indonesia di Indeks Daya Saing Global ke peringkat 37 dari 140 negara
pada 2021," kata Ida Fauziyah.Selain itu kolaborasi juga dilakukan dengan sektor swasta, organisasi
pekerja dan akademisi untuk mentransformasi balai latihan kerja sebagai pusat peningkatan kompetensi
dan produktivitas.Ida juga menjelaskan bahwa telah dilakukan kebijakan untuk menciptakan program
pemagangan yang berkualitas. Indonesia berkomitmen untuk memperkuat upaya pemagangan
berkualitas demi meningkatkan kompetensi kerja dan memastikan kesempatan kerja.Salah satunya
adalah pembelajaran berbasis kerja untuk memfasilitasi dan memperlancar transisi dari pendidikan
formal ke dunia kerja.Langkah itu menawarkan peluang pengembangan keterampilan yang didorong oleh
kebutuhan dunia kerja dan memastikan dihasilkannya kualifikasi yang diakui baik di tingkat nasional
maupun internasional."Indonesia terus mendorong investasi dalam pembangunan ekonomi,"
jelasnya.Investasi tersebut didorong untuk berkontribusi pada penciptaan lapangan pekerjaan,
terjadinya transfer pengetahuan dan teknologi, pengembangan kapasitas SDM, peningkatan
produktivitas dan berkontribusi pada perekonomian nasional."Karena itu sumber daya manusia dengan
produktivitas tinggi sangat penting untuk investasi. Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia siap bekerja
sama untuk menciptakan kondisi terbaik bagi pekerja dan pengusaha kita," demikian Ida Fauziyah.*
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Positive

Summary Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) Cabang Banda Aceh
berharap seluruh sekolah dalam wilayah kerjanya terdaftar dalam program perlindungan
BPJAMSOSTEK. "Alhamdulillah hari ini kita kembali menandatangani kerja sama terkait
perlindungan BPJAMSOSTEK kepada siswa magang dari SMK 1 Al Mubarkeya Kabupaten
Aceh Besar," kata Kepala Kantor Cabang BPJS TK Banda Aceh Syarifah Wan Fatimah di Banda
Aceh, Senin. Di sela-sela penandatanganan MoU antara BPJS TK dengan SMK Negeri 1 Al
Mubarkaya Kabupaten Aceh Besar di kantor BPJAMSOSTEK Banda Aceh, ia menjelaskan
pihaknya telah melakukan penandatangan kerja sama dengan sejumlah sekolah yakni SMK
2 Banda Aceh dan SMK 1 Banda Aceh, SMTI dan SMK Al Mubarkaya. Ia mengatakan sekolah
SMK 1 Al Mubarkaya mendaftarkan siswanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
dan Jaminan Kematian (JKM) dengan iuran mulai dari Rp16.800. Menurut dia pemberian
perlindungan kepada siswa magang sesuai dengan Permenaker Nomor 5 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian,
dan Jaminan Hari Tua serta implementasi Pergub Aceh nomor 11 tahun 2022 yang
mewajibkan perlindungan bagi peserta magang dan PKL.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) Cabang Banda Aceh berharap seluruh
sekolah dalam wilayah kerjanya terdaftar dalam program perlindungan BPJAMSOSTEK."Alhamdulillah
hari ini kita kembali menandatangani kerja sama terkait perlindungan BPJAMSOSTEK kepada siswa
magang dari SMK 1 Al Mubarkeya Kabupaten Aceh Besar," kata Kepala Kantor Cabang BPJS TK Banda
Aceh Syarifah Wan Fatimah di Banda Aceh, Senin.Di sela-sela penandatanganan MoU antara BPJS TK
dengan SMK Negeri 1 Al Mubarkaya Kabupaten Aceh Besar di kantor BPJAMSOSTEK Banda Aceh, ia
menjelaskan pihaknya telah melakukan penandatangan kerja sama dengan sejumlah sekolah yakni SMK
2 Banda Aceh dan SMK 1 Banda Aceh, SMTI dan SMK Al Mubarkaya.Ia mengatakan sekolah SMK 1 Al
Mubarkaya mendaftarkan siswanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan
Kematian (JKM) dengan iuran mulai dari Rp16.800.Menurut dia pemberian perlindungan kepada siswa
magang sesuai dengan Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua serta implementasi Pergub Aceh
nomor 11 tahun 2022 yang mewajibkan perlindungan bagi peserta magang dan PKL.Ia menambahkan
bagi sekolah yang akan mendaftarkan siswanya cukup melengkapi identitas seperti kartu tanda
penduduk (KTP) dan kartu keluarga bagi yang belum memiliki KTP dan selanjutnya membayar
iuran.Kepala SMK 1 Al Mubarkaya, Sukmanil Fuadi mengatakan dalam kerja sama tersebut pihaknya
mendaftarkan sebanyak 210 siswa yang akan mengikut program pemagangan di kantor dan tempat
lainnya.Adapun 210 siswa yang terdaftar dalam program perlindungan BPJAMSOSTEK itu tersebar dalam
delapan kompetensi keahlian.
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Positive

Summary Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) Cabang Banda Aceh
berharap seluruh sekolah dalam wilayah kerjanya terdaftar dalam program perlindungan
BPJAMSOSTEK. "Alhamdulillah hari ini kita kembali menandatangani kerja sama terkait
perlindungan BPJAMSOSTEK kepada siswa magang dari SMK 1 Al Mubarkeya Kabupaten
Aceh Besar," kata Kepala Kantor Cabang BPJS TK Banda Aceh Syarifah Wan Fatimah di Banda
Aceh, Senin. Di sela-sela penandatanganan MoU antara BPJS TK dengan SMK Negeri 1 Al
Mubarkaya Kabupaten Aceh Besar di kantor BPJAMSOSTEK Banda Aceh, ia menjelaskan
pihaknya telah melakukan penandatangan kerja sama dengan sejumlah sekolah yakni SMK
2 Banda Aceh dan SMK 1 Banda Aceh, SMTI dan SMK Al Mubarkaya. Ia mengatakan sekolah
SMK 1 Al Mubarkaya mendaftarkan siswanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
dan Jaminan Kematian (JKM) dengan iuran mulai dari Rp16.800. Menurut dia pemberian
perlindungan kepada siswa magang sesuai dengan Permenaker Nomor 5 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian,
dan Jaminan Hari Tua serta implementasi Pergub Aceh nomor 11 tahun 2022 yang
mewajibkan perlindungan bagi peserta magang dan PKL.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) Cabang Banda Aceh berharap seluruh
sekolah dalam wilayah kerjanya terdaftar dalam program perlindungan BPJAMSOSTEK."Alhamdulillah
hari ini kita kembali menandatangani kerja sama terkait perlindungan BPJAMSOSTEK kepada siswa
magang dari SMK 1 Al Mubarkeya Kabupaten Aceh Besar," kata Kepala Kantor Cabang BPJS TK Banda
Aceh Syarifah Wan Fatimah di Banda Aceh, Senin.Di sela-sela penandatanganan MoU antara BPJS TK
dengan SMK Negeri 1 Al Mubarkaya Kabupaten Aceh Besar di kantor BPJAMSOSTEK Banda Aceh, ia
menjelaskan pihaknya telah melakukan penandatangan kerja sama dengan sejumlah sekolah yakni SMK
2 Banda Aceh dan SMK 1 Banda Aceh, SMTI dan SMK Al Mubarkaya.Ia mengatakan sekolah SMK 1 Al
Mubarkaya mendaftarkan siswanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan
Kematian (JKM) dengan iuran mulai dari Rp16.800.Menurut dia pemberian perlindungan kepada siswa
magang sesuai dengan Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua serta implementasi Pergub Aceh
nomor 11 tahun 2022 yang mewajibkan perlindungan bagi peserta magang dan PKL.Ia menambahkan
bagi sekolah yang akan mendaftarkan siswanya cukup melengkapi identitas seperti kartu tanda
penduduk (KTP) dan kartu keluarga bagi yang belum memiliki KTP dan selanjutnya membayar
iuran.Kepala SMK 1 Al Mubarkaya, Sukmanil Fuadi mengatakan dalam kerja sama tersebut pihaknya
mendaftarkan sebanyak 210 siswa yang akan mengikut program pemagangan di kantor dan tempat
lainnya.Adapun 210 siswa yang terdaftar dalam program perlindungan BPJAMSOSTEK itu tersebar dalam
delapan kompetensi keahlian.
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Summary Banda Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) Cabang Banda Aceh
berharap seluruh sekolah dalam wilayah kerjanya terdaftar dalam program perlindungan
BPJAMSOSTEK. "Alhamdulillah hari ini kita kembali menandatangani kerja sama terkait
perlindungan BPJAMSOSTEK kepada siswa magang dari SMK 1 Al Mubarkeya Kabupaten
Aceh Besar," kata Kepala Kantor Cabang BPJS TK Banda Aceh Syarifah Wan Fatimah di Banda
Aceh, Senin. Di sela-sela penandatanganan MoU antara BPJS TK dengan SMK Negeri 1 Al
Mubarkaya Kabupaten Aceh Besar di kantor BPJAMSOSTEK Banda Aceh, ia menjelaskan
pihaknya telah melakukan penandatangan kerja sama dengan sejumlah sekolah yakni SMK
2 Banda Aceh dan SMK 1 Banda Aceh, SMTI dan SMK Al Mubarkaya. Ia mengatakan sekolah
SMK 1 Al Mubarkaya mendaftarkan siswanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
dan Jaminan Kematian (JKM) dengan iuran mulai dari Rp16.800.

Banda Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) Cabang Banda Aceh berharap
seluruh sekolah dalam wilayah kerjanya terdaftar dalam program perlindungan
BPJAMSOSTEK."Alhamdulillah hari ini kita kembali menandatangani kerja sama terkait perlindungan
BPJAMSOSTEK kepada siswa magang dari SMK 1 Al Mubarkeya Kabupaten Aceh Besar," kata Kepala
Kantor Cabang BPJS TK Banda Aceh Syarifah Wan Fatimah di Banda Aceh, Senin.Di sela-sela
penandatanganan MoU antara BPJS TK dengan SMK Negeri 1 Al Mubarkaya Kabupaten Aceh Besar di
kantor BPJAMSOSTEK Banda Aceh, ia menjelaskan pihaknya telah melakukan penandatangan kerja sama
dengan sejumlah sekolah yakni SMK 2 Banda Aceh dan SMK 1 Banda Aceh, SMTI dan SMK Al
Mubarkaya.Ia mengatakan sekolah SMK 1 Al Mubarkaya mendaftarkan siswanya dalam program Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dengan iuran mulai dari Rp16.800.Menurut dia
pemberian perlindungan kepada siswa magang sesuai dengan Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua
serta implementasi Pergub Aceh nomor 11 tahun 2022 yang mewajibkan perlindungan bagi peserta
magang dan PKL.Ia menambahkan bagi sekolah yang akan mendaftarkan siswanya cukup melengkapi
identitas seperti kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga bagi yang belum memiliki KTP dan
selanjutnya membayar iuran.Kepala SMK 1 Al Mubarkaya, Sukmanil Fuadi mengatakan dalam kerja sama
tersebut pihaknya mendaftarkan sebanyak 210 siswa yang akan mengikut program pemagangan di
kantor dan tempat lainnya.Adapun 210 siswa yang terdaftar dalam program perlindungan BPJAMSOSTEK
itu tersebar dalam delapan kompetensi keahlian.
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Summary Menaker menjelaskan, Indonesia kini tengah berpacu dengan investasi. Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebut, serikat buruh atau pekerja dibutuhkan
di era industrialisasi. Karena industri dihadirkan pemerintah untuk kepentingan
masyarakat," ujarnya saat hadir secara virtual dalam Halaqah Perburuhan yang digelar DPC
Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi) Pati, Minggu (14/8). Terlebih,
buruh di Indonesia mayoritas merupakan warga Nahdliyin.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebut, serikat buruh atau pekerja dibutuhkan di
era industrialisasi.Mengingat keberadaan organisasi buruh dapat meningkatkan kualitas tenaga
kerja."Industrialisasi membutuhkan organisasi buruh. Karena industri dihadirkan pemerintah untuk
kepentingan masyarakat," ujarnya saat hadir secara virtual dalam Halaqah Perburuhan yang digelar DPC
Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi) Pati, Minggu (14/8).Ida membuka secara
zoom Halaqah bertema Menyongsong Perburuhan dari Agraris ke Era Industri di Kabupaten Pati
berlangsung di aula MA Salafiyah Kajen, Margoyoso.Hadir pula dalam kesempatan itu, Ketua PCNU Pati
KH Yusuf Hasyim, perwakilan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pati, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang
Kudus Muhammad Riyadh, dan Wakil Ketua DPRD Muhammadun.Menaker menjelaskan, Indonesia kini
tengah berpacu dengan investasi.Untuk mewujudkan investasi yang berkualitas, maka perlu merekrut
tenaga kerja yang berkualitas.Sarbumusi, kata dia, merupakan organ dari Nahdlatul Ulama (NU) yang
menjadi harapan kalangan buruh di lingkungannya.Karena itu, perannya sangat vital dalam mendorong
kualitas tenaga kerja yang berkualitas.Ida menegaskan, organisasi buruh dari kalangan warga NU sangat
dibutuhkan untuk kemajuan industri.Tuban Berpotensi Gusur Makam Ulama Terkemuka di
SedanTerlebih, buruh di Indonesia mayoritas merupakan warga Nahdliyin."Buruh di Indonesia bisa
dikatakan mayoritas NU. Maka saya sangat berharap Sarbumusi bisa kuat supaya bisa berdaya. Yakni
dengan menyiapkan struktur yang kuat di bawah," tandasnya.Ketua Sarbumusi Pati Husaini mengatakan,
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organisasi yang dipimpinnya baru bangkit 10 bulan.Sebelumnya tenggelam saat orde baru."Ini bukan
Sarbumusi baru, tetapi Sarbumusi reborn. Selama 10 bulan ini kami mulai membangun basis melalui
kelompok-kelompok informal," katanya.Dia mengungkapkan, terdapat empat basis buruh Sarbumusi Pati
yang baru di daftarkan ke Disnaker.Basis tersebut terdiri atas kelompok sadar wisata (Pokdarwis),
kelompok tani, buruh TPQ, dan Paguyupan Sopir Pati (PSP). giliran lima basis yang akan di daftarkan. Itu
meliputi basis nelayan tradisional dari Juwana dan Dukuhseti, pekerja media, pengurus Lazinu, dan guru
yang tergabung di Pergunu.Dalam kesempatan itu, Husaini juga memroyeksikan konsolidasi dan kerja
sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.Tujuannya untuk memfasilitasi buruh informal mendapatkan
jaminan sosial.Kepala BPJS Ketenagakerjaan Region Kudus Muhammad Riadh menangkap positif upaya
Sarbumusi Pati.Pihaknya membuka kerja sama dengan Sarbumusi Pati untuk perlu kepentingan jaminan
sosial perburuhan."Kami membuka diri 24 jam untuk Sarbumusi Pati," katanya.
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Positive

Summary Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) Cabang Banda Aceh
berharap seluruh sekolah dalam wilayah kerjanya terdaftar dalam program perlindungan
BPJAMSOSTEK. "Alhamdulillah hari ini kita kembali menandatangani kerja sama terkait
perlindungan BPJAMSOSTEK kepada siswa magang dari SMK 1 Al Mubarkeya Kabupaten
Aceh Besar," kata Kepala Kantor Cabang BPJS TK Banda Aceh Syarifah Wan Fatimah di Banda
Aceh, Senin. Di sela-sela penandatanganan MoU antara BPJS TK dengan SMK Negeri 1 Al
Mubarkaya Kabupaten Aceh Besar di kantor BPJAMSOSTEK Banda Aceh, ia menjelaskan
pihaknya telah melakukan penandatangan kerja sama dengan sejumlah sekolah yakni SMK
2 Banda Aceh dan SMK 1 Banda Aceh, SMTI dan SMK Al Mubarkaya.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) Cabang Banda Aceh berharap seluruh
sekolah dalam wilayah kerjanya terdaftar dalam program perlindungan BPJAMSOSTEK."Alhamdulillah
hari ini kita kembali menandatangani kerja sama terkait perlindungan BPJAMSOSTEK kepada siswa
magang dari SMK 1 Al Mubarkeya Kabupaten Aceh Besar," kata Kepala Kantor Cabang BPJS TK Banda
Aceh Syarifah Wan Fatimah di Banda Aceh, Senin.Di sela-sela penandatanganan MoU antara BPJS TK
dengan SMK Negeri 1 Al Mubarkaya Kabupaten Aceh Besar di kantor BPJAMSOSTEK Banda Aceh, ia
menjelaskan pihaknya telah melakukan penandatangan kerja sama dengan sejumlah sekolah yakni SMK
2 Banda Aceh dan SMK 1 Banda Aceh, SMTI dan SMK Al Mubarkaya.Ia mengatakan sekolah SMK 1 Al
Mubarkaya mendaftarkan siswanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan
Kematian (JKM) dengan iuran mulai dari Rp16.800.Menurut dia pemberian perlindungan kepada siswa
magang sesuai dengan Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua serta implementasi Pergub Aceh
nomor 11 tahun 2022 yang mewajibkan perlindungan bagi peserta magang dan PKL.Ia menambahkan
bagi sekolah yang akan mendaftarkan siswanya cukup melengkapi identitas seperti kartu tanda
penduduk (KTP) dan kartu keluarga bagi yang belum memiliki KTP dan selanjutnya membayar
iuran.Kepala SMK 1 Al Mubarkaya, Sukmanil Fuadi mengatakan dalam kerja sama tersebut pihaknya
mendaftarkan sebanyak 210 siswa yang akan mengikut program pemagangan di kantor dan tempat
lainnya.Adapun 210 siswa yang terdaftar dalam program perlindungan BPJAMSOSTEK itu tersebar dalam
delapan kompetensi keahlian.
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Positive

Summary Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencatat sebanyak 16
kelompok warga di kota ini sudah mendaftar program tenaga kerja mandiri (TKM) yang
menjadi salah satu program unggulan Kementerian Ketenagakerjaan. Dinas Tenaga Kerja
Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencatat sebanyak 16 kelompok warga di kota
ini sudah mendaftar program tenaga kerja mandiri (TKM) yang menjadi salah satu program
unggulan Kementerian Ketenagakerjaan. Alhamdulillah, antusias masyarakat untuk
mengikuti program ini cukup tinggi," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota
Mataram H Rudi Suryawan di Mataram, Senin. Harapannya, 16 kelompok itu bisa
terakomodasi program TKM," katanya.

Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencatat sebanyak 16 kelompok warga
di kota ini sudah mendaftar program tenaga kerja mandiri (TKM) yang menjadi salah satu program
unggulan Kementerian Ketenagakerjaan."Satu kelompok beranggota 10 orang. Alhamdulillah, antusias
masyarakat untuk mengikuti program ini cukup tinggi," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota
Mataram H Rudi Suryawan di Mataram, Senin.Menurutnya, program TKM ini telah disosialisasikan sejak
beberapa bulan lalu melalui kelurahan, kemudian kelurahan meminta warganya secara berkelompok
mendaftar melalui sistem yang ada. Selain mendaftar, kelompok juga mengusulkan proposal jenis
kegiatan yang sedang atau akan dilaksanakan kelompok tersebut ke depan. Saat pendaftaran, Disnaker
membuka diri dengan memberikan bantuan pendampingan pengisian data bagi warga yang belum bisa
mengakses atau mengisi aplikasi yang diberikan.Selanjutnya, kata Rudi, data-data mereka akan
diverifikasi oleh pemerintah pusat untuk diberikan bantuan berupa pelatihan serta modal usaha agar
para anggota kelompok ini bisa membuka usaha sendiri."Dari hasil evaluasi kami, usulan program TKM
yang paling banyak adalah untuk pertukangan dan tata boga. Harapannya, 16 kelompok itu bisa
terakomodasi program TKM," katanya.Menurutnya, dalam pendaftaran program TKM daerah tidak
dibatasi atau dijatah kuota. Artinya, daerah bisa mengusulkan kelompok sebanyak-banyaknya untuk
diverifikasi."Jika semua kelompok dinilai memenuhi kriteria, maka semuanya bisa mendapatkan bantuan
melalui program tersebut," katanya. Lebih jauh Rudi berharap target penurunan angka pengangguran
dari berbagai kegiatan pelatihan baik yang dilaksanakan pemerintah pusat maupun daerah bisa
tercapai."Data BPS tahun 2021, angka pengangguran di Mataram sekitar 13.000 orang, turun dari tahun
2020 sekitar 17.000 orang," katanya. Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat,
mencatat sebanyak 16 kelompok warga di kota ini sudah mendaftar program tenaga kerja mandiri (TKM)
yang menjadi salah satu program unggulan Kementerian Ketenagakerjaan."Satu kelompok beranggota
10 orang. Alhamdulillah, antusias masyarakat untuk mengikuti program ini cukup tinggi," kata Kepala
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram H Rudi Suryawan di Mataram, Senin.Menurutnya, program
TKM ini telah disosialisasikan sejak beberapa bulan lalu melalui kelurahan, kemudian kelurahan meminta
warganya secara berkelompok mendaftar melalui sistem yang ada. Selain mendaftar, kelompok juga
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mengusulkan proposal jenis kegiatan yang sedang atau akan dilaksanakan kelompok tersebut ke depan.
Saat pendaftaran, Disnaker membuka diri dengan memberikan bantuan pendampingan pengisian data
bagi warga yang belum bisa mengakses atau mengisi aplikasi yang diberikan.Selanjutnya, kata Rudi, datadata mereka akan diverifikasi oleh pemerintah pusat untuk diberikan bantuan berupa pelatihan serta
modal usaha agar para anggota kelompok ini bisa membuka usaha sendiri."Dari hasil evaluasi kami,
usulan program TKM yang paling banyak adalah untuk pertukangan dan tata boga. Harapannya, 16
kelompok itu bisa terakomodasi program TKM," katanya.Menurutnya, dalam pendaftaran program TKM
daerah tidak dibatasi atau dijatah kuota. Artinya, daerah bisa mengusulkan kelompok sebanyakbanyaknya untuk diverifikasi."Jika semua kelompok dinilai memenuhi kriteria, maka semuanya bisa
mendapatkan bantuan melalui program tersebut," katanya. Lebih jauh Rudi berharap target penurunan
angka pengangguran dari berbagai kegiatan pelatihan baik yang dilaksanakan pemerintah pusat maupun
daerah bisa tercapai."Data BPS tahun 2021, angka pengangguran di Mataram sekitar 13.000 orang, turun
dari tahun 2020 sekitar 17.000 orang," katanya.
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Positive

Summary Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencatat sebanyak 16
kelompok warga di kota ini sudah mendaftar program tenaga kerja mandiri (TKM) yang
menjadi salah satu program unggulan Kementerian Ketenagakerjaan. Dinas Tenaga Kerja
Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencatat sebanyak 16 kelompok warga di kota
ini sudah mendaftar program tenaga kerja mandiri (TKM) yang menjadi salah satu program
unggulan Kementerian Ketenagakerjaan. Alhamdulillah, antusias masyarakat untuk
mengikuti program ini cukup tinggi," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota
Mataram H Rudi Suryawan di Mataram, Senin. Harapannya, 16 kelompok itu bisa
terakomodasi program TKM," katanya.

Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencatat sebanyak 16 kelompok warga
di kota ini sudah mendaftar program tenaga kerja mandiri (TKM) yang menjadi salah satu program
unggulan Kementerian Ketenagakerjaan. "Satu kelompok beranggota 10 orang. Alhamdulillah, antusias
masyarakat untuk mengikuti program ini cukup tinggi," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota
Mataram H Rudi Suryawan di Mataram, Senin. Menurutnya, program TKM ini telah disosialisasikan sejak
beberapa bulan lalu melalui kelurahan, kemudian kelurahan meminta warganya secara berkelompok
mendaftar melalui sistem yang ada. Selain mendaftar, kelompok juga mengusulkan proposal jenis
kegiatan yang sedang atau akan dilaksanakan kelompok tersebut ke depan. Saat pendaftaran, Disnaker
membuka diri dengan memberikan bantuan pendampingan pengisian data bagi warga yang belum bisa
mengakses atau mengisi aplikasi yang diberikan.Selanjutnya, kata Rudi, data-data mereka akan
diverifikasi oleh pemerintah pusat untuk diberikan bantuan berupa pelatihan serta modal usaha agar
para anggota kelompok ini bisa membuka usaha sendiri. "Dari hasil evaluasi kami, usulan program TKM
yang paling banyak adalah untuk pertukangan dan tata boga. Harapannya, 16 kelompok itu bisa
terakomodasi program TKM," katanya. Menurutnya, dalam pendaftaran program TKM daerah tidak
dibatasi atau dijatah kuota. Artinya, daerah bisa mengusulkan kelompok sebanyak-banyaknya untuk
diverifikasi. "Jika semua kelompok dinilai memenuhi kriteria, maka semuanya bisa mendapatkan bantuan
melalui program tersebut," katanya. Lebih jauh Rudi berharap target penurunan angka pengangguran
dari berbagai kegiatan pelatihan baik yang dilaksanakan pemerintah pusat maupun daerah bisa tercapai.
"Data BPS tahun 2021, angka pengangguran di Mataram sekitar 13.000 orang, turun dari tahun 2020
sekitar 17.000 orang," katanya. Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat,
mencatat sebanyak 16 kelompok warga di kota ini sudah mendaftar program tenaga kerja mandiri (TKM)
yang menjadi salah satu program unggulan Kementerian Ketenagakerjaan. "Satu kelompok beranggota
10 orang. Alhamdulillah, antusias masyarakat untuk mengikuti program ini cukup tinggi," kata Kepala
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram H Rudi Suryawan di Mataram, Senin. Menurutnya, program
TKM ini telah disosialisasikan sejak beberapa bulan lalu melalui kelurahan, kemudian kelurahan meminta
warganya secara berkelompok mendaftar melalui sistem yang ada. Selain mendaftar, kelompok juga
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mengusulkan proposal jenis kegiatan yang sedang atau akan dilaksanakan kelompok tersebut ke depan.
Saat pendaftaran, Disnaker membuka diri dengan memberikan bantuan pendampingan pengisian data
bagi warga yang belum bisa mengakses atau mengisi aplikasi yang diberikan.Selanjutnya, kata Rudi, datadata mereka akan diverifikasi oleh pemerintah pusat untuk diberikan bantuan berupa pelatihan serta
modal usaha agar para anggota kelompok ini bisa membuka usaha sendiri. "Dari hasil evaluasi kami,
usulan program TKM yang paling banyak adalah untuk pertukangan dan tata boga. Harapannya, 16
kelompok itu bisa terakomodasi program TKM," katanya. Menurutnya, dalam pendaftaran program TKM
daerah tidak dibatasi atau dijatah kuota. Artinya, daerah bisa mengusulkan kelompok sebanyakbanyaknya untuk diverifikasi. "Jika semua kelompok dinilai memenuhi kriteria, maka semuanya bisa
mendapatkan bantuan melalui program tersebut," katanya. Lebih jauh Rudi berharap target penurunan
angka pengangguran dari berbagai kegiatan pelatihan baik yang dilaksanakan pemerintah pusat maupun
daerah bisa tercapai. "Data BPS tahun 2021, angka pengangguran di Mataram sekitar 13.000 orang, turun
dari tahun 2020 sekitar 17.000 orang," katanya.
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Positive

Summary Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencatat sebanyak 16
kelompok warga di kota ini sudah mendaftar program tenaga kerja mandiri (TKM) yang
menjadi salah satu program unggulan Kementerian Ketenagakerjaan. Alhamdulillah,
antusias masyarakat untuk mengikuti program ini cukup tinggi," kata Kepala Dinas Tenaga
Kerja (Disnaker) Kota Mataram H Rudi Suryawan di Mataram, Senin. Harapannya, 16
kelompok itu bisa terakomodasi program TKM," katanya. "Data BPS tahun 2021, angka
pengangguran di Mataram sekitar 13.000 orang, turun dari tahun 2020 sekitar 17.000
orang," katanya.

Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencatat sebanyak 16 kelompok warga
di kota ini sudah mendaftar program tenaga kerja mandiri (TKM) yang menjadi salah satu program
unggulan Kementerian Ketenagakerjaan."Satu kelompok beranggota 10 orang. Alhamdulillah, antusias
masyarakat untuk mengikuti program ini cukup tinggi," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota
Mataram H Rudi Suryawan di Mataram, Senin.Menurutnya, program TKM ini telah disosialisasikan sejak
beberapa bulan lalu melalui kelurahan, kemudian kelurahan meminta warganya secara berkelompok
mendaftar melalui sistem yang ada.Selain mendaftar, kelompok juga mengusulkan proposal jenis
kegiatan yang sedang atau akan dilaksanakan kelompok tersebut ke depan.Saat pendaftaran, Disnaker
membuka diri dengan memberikan bantuan pendampingan pengisian data bagi warga yang belum bisa
mengakses atau mengisi aplikasi yang diberikan.Selanjutnya, kata Rudi, data-data mereka akan
diverifikasi oleh pemerintah pusat untuk diberikan bantuan berupa pelatihan serta modal usaha agar
para anggota kelompok ini bisa membuka usaha sendiri."Dari hasil evaluasi kami, usulan program TKM
yang paling banyak adalah untuk pertukangan dan tata boga. Harapannya, 16 kelompok itu bisa
terakomodasi program TKM," katanya.Menurutnya, dalam pendaftaran program TKM daerah tidak
dibatasi atau dijatah kuota. Artinya, daerah bisa mengusulkan kelompok sebanyak-banyaknya untuk
diverifikasi."Jika semua kelompok dinilai memenuhi kriteria, maka semuanya bisa mendapatkan bantuan
melalui program tersebut," katanya.Lebih jauh Rudi berharap target penurunan angka pengangguran dari
berbagai kegiatan pelatihan baik yang dilaksanakan pemerintah pusat maupun daerah bisa
tercapai."Data BPS tahun 2021, angka pengangguran di Mataram sekitar 13.000 orang, turun dari tahun
2020 sekitar 17.000 orang," katanya.
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Summary Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencatat sebanyak 16
kelompok warga di kota ini sudah mendaftar program tenaga kerja mandiri (TKM) yang
menjadi salah satu program unggulan Kementerian Ketenagakerjaan. Alhamdulillah,
antusias masyarakat untuk mengikuti program ini cukup tinggi," kata Kepala Dinas Tenaga
Kerja (Disnaker) Kota Mataram H Rudi Suryawan di Mataram, Senin. Harapannya, 16
kelompok itu bisa terakomodasi program TKM," katanya. "Data BPS tahun 2021, angka
pengangguran di Mataram sekitar 13.000 orang, turun dari tahun 2020 sekitar 17.000
orang," katanya.

Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencatat sebanyak 16 kelompok warga
di kota ini sudah mendaftar program tenaga kerja mandiri (TKM) yang menjadi salah satu program
unggulan Kementerian Ketenagakerjaan."Satu kelompok beranggota 10 orang. Alhamdulillah, antusias
masyarakat untuk mengikuti program ini cukup tinggi," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota
Mataram H Rudi Suryawan di Mataram, Senin.Menurutnya, program TKM ini telah disosialisasikan sejak
beberapa bulan lalu melalui kelurahan, kemudian kelurahan meminta warganya secara berkelompok
mendaftar melalui sistem yang ada.Selain mendaftar, kelompok juga mengusulkan proposal jenis
kegiatan yang sedang atau akan dilaksanakan kelompok tersebut ke depan.Saat pendaftaran, Disnaker
membuka diri dengan memberikan bantuan pendampingan pengisian data bagi warga yang belum bisa
mengakses atau mengisi aplikasi yang diberikan.Selanjutnya, kata Rudi, data-data mereka akan
diverifikasi oleh pemerintah pusat untuk diberikan bantuan berupa pelatihan serta modal usaha agar
para anggota kelompok ini bisa membuka usaha sendiri."Dari hasil evaluasi kami, usulan program TKM
yang paling banyak adalah untuk pertukangan dan tata boga. Harapannya, 16 kelompok itu bisa
terakomodasi program TKM," katanya.Menurutnya, dalam pendaftaran program TKM daerah tidak
dibatasi atau dijatah kuota. Artinya, daerah bisa mengusulkan kelompok sebanyak-banyaknya untuk
diverifikasi."Jika semua kelompok dinilai memenuhi kriteria, maka semuanya bisa mendapatkan bantuan
melalui program tersebut," katanya.Lebih jauh Rudi berharap target penurunan angka pengangguran dari
berbagai kegiatan pelatihan baik yang dilaksanakan pemerintah pusat maupun daerah bisa
tercapai."Data BPS tahun 2021, angka pengangguran di Mataram sekitar 13.000 orang, turun dari tahun
2020 sekitar 17.000 orang," katanya.
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Summary Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencatat sebanyak 16
kelompok warga di kota ini sudah mendaftar program tenaga kerja mandiri (TKM) yang
menjadi salah satu program unggulan Kementerian Ketenagakerjaan. Alhamdulillah,
antusias masyarakat untuk mengikuti program ini cukup tinggi," kata Kepala Dinas Tenaga
Kerja (Disnaker) Kota Mataram H Rudi Suryawan di Mataram, Senin. Harapannya, 16
kelompok itu bisa terakomodasi program TKM," katanya. "Data BPS tahun 2021, angka
pengangguran di Mataram sekitar 13.000 orang, turun dari tahun 2020 sekitar 17.000
orang," katanya.

Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencatat sebanyak 16 kelompok warga
di kota ini sudah mendaftar program tenaga kerja mandiri (TKM) yang menjadi salah satu program
unggulan Kementerian Ketenagakerjaan."Satu kelompok beranggota 10 orang. Alhamdulillah, antusias
masyarakat untuk mengikuti program ini cukup tinggi," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota
Mataram H Rudi Suryawan di Mataram, Senin.Menurutnya, program TKM ini telah disosialisasikan sejak
beberapa bulan lalu melalui kelurahan, kemudian kelurahan meminta warganya secara berkelompok
mendaftar melalui sistem yang ada.Selain mendaftar, kelompok juga mengusulkan proposal jenis
kegiatan yang sedang atau akan dilaksanakan kelompok tersebut ke depan.Saat pendaftaran, Disnaker
membuka diri dengan memberikan bantuan pendampingan pengisian data bagi warga yang belum bisa
mengakses atau mengisi aplikasi yang diberikan.Selanjutnya, kata Rudi, data-data mereka akan
diverifikasi oleh pemerintah pusat untuk diberikan bantuan berupa pelatihan serta modal usaha agar
para anggota kelompok ini bisa membuka usaha sendiri."Dari hasil evaluasi kami, usulan program TKM
yang paling banyak adalah untuk pertukangan dan tata boga. Harapannya, 16 kelompok itu bisa
terakomodasi program TKM," katanya.Menurutnya, dalam pendaftaran program TKM daerah tidak
dibatasi atau dijatah kuota. Artinya, daerah bisa mengusulkan kelompok sebanyak-banyaknya untuk
diverifikasi."Jika semua kelompok dinilai memenuhi kriteria, maka semuanya bisa mendapatkan bantuan
melalui program tersebut," katanya.Lebih jauh Rudi berharap target penurunan angka pengangguran dari
berbagai kegiatan pelatihan baik yang dilaksanakan pemerintah pusat maupun daerah bisa
tercapai."Data BPS tahun 2021, angka pengangguran di Mataram sekitar 13.000 orang, turun dari tahun
2020 sekitar 17.000 orang," katanya.
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Positive

Summary Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencatat sebanyak 16
kelompok warga di kota ini sudah mendaftar program tenaga kerja mandiri (TKM) yang
menjadi salah satu program unggulan Kementerian Ketenagakerjaan. Alhamdulillah,
antusias masyarakat untuk mengikuti program ini cukup tinggi," kata Kepala Dinas Tenaga
Kerja (Disnaker) Kota Mataram H Rudi Suryawan di Mataram, Senin. Harapannya, 16
kelompok itu bisa terakomodasi program TKM," katanya. "Data BPS tahun 2021, angka
pengangguran di Mataram sekitar 13.000 orang, turun dari tahun 2020 sekitar 17.000
orang," katanya.

Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencatat sebanyak 16 kelompok warga
di kota ini sudah mendaftar program tenaga kerja mandiri (TKM) yang menjadi salah satu program
unggulan Kementerian Ketenagakerjaan."Satu kelompok beranggota 10 orang. Alhamdulillah, antusias
masyarakat untuk mengikuti program ini cukup tinggi," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota
Mataram H Rudi Suryawan di Mataram, Senin.Menurutnya, program TKM ini telah disosialisasikan sejak
beberapa bulan lalu melalui kelurahan, kemudian kelurahan meminta warganya secara berkelompok
mendaftar melalui sistem yang ada.Selain mendaftar, kelompok juga mengusulkan proposal jenis
kegiatan yang sedang atau akan dilaksanakan kelompok tersebut ke depan.Saat pendaftaran, Disnaker
membuka diri dengan memberikan bantuan pendampingan pengisian data bagi warga yang belum bisa
mengakses atau mengisi aplikasi yang diberikan.Selanjutnya, kata Rudi, data-data mereka akan
diverifikasi oleh pemerintah pusat untuk diberikan bantuan berupa pelatihan serta modal usaha agar
para anggota kelompok ini bisa membuka usaha sendiri."Dari hasil evaluasi kami, usulan program TKM
yang paling banyak adalah untuk pertukangan dan tata boga. Harapannya, 16 kelompok itu bisa
terakomodasi program TKM," katanya.Menurutnya, dalam pendaftaran program TKM daerah tidak
dibatasi atau dijatah kuota. Artinya, daerah bisa mengusulkan kelompok sebanyak-banyaknya untuk
diverifikasi."Jika semua kelompok dinilai memenuhi kriteria, maka semuanya bisa mendapatkan bantuan
melalui program tersebut," katanya.Lebih jauh Rudi berharap target penurunan angka pengangguran dari
berbagai kegiatan pelatihan baik yang dilaksanakan pemerintah pusat maupun daerah bisa
tercapai."Data BPS tahun 2021, angka pengangguran di Mataram sekitar 13.000 orang, turun dari tahun
2020 sekitar 17.000 orang," katanya.
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Positive

Summary Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencatat sebanyak 16
kelompok warga di kota ini sudah mendaftar program tenaga kerja mandiri (TKM) yang
menjadi salah satu program unggulan Kementerian Ketenagakerjaan. Alhamdulillah,
antusias masyarakat untuk mengikuti program ini cukup tinggi," kata Kepala Dinas Tenaga
Kerja (Disnaker) Kota Mataram H Rudi Suryawan di Mataram, Senin. Harapannya, 16
kelompok itu bisa terakomodasi program TKM," katanya. "Data BPS tahun 2021, angka
pengangguran di Mataram sekitar 13.000 orang, turun dari tahun 2020 sekitar 17.000
orang," katanya.

Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencatat sebanyak 16 kelompok warga
di kota ini sudah mendaftar program tenaga kerja mandiri (TKM) yang menjadi salah satu program
unggulan Kementerian Ketenagakerjaan."Satu kelompok beranggota 10 orang. Alhamdulillah, antusias
masyarakat untuk mengikuti program ini cukup tinggi," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota
Mataram H Rudi Suryawan di Mataram, Senin.Menurutnya, program TKM ini telah disosialisasikan sejak
beberapa bulan lalu melalui kelurahan, kemudian kelurahan meminta warganya secara berkelompok
mendaftar melalui sistem yang ada.Selain mendaftar, kelompok juga mengusulkan proposal jenis
kegiatan yang sedang atau akan dilaksanakan kelompok tersebut ke depan.Saat pendaftaran, Disnaker
membuka diri dengan memberikan bantuan pendampingan pengisian data bagi warga yang belum bisa
mengakses atau mengisi aplikasi yang diberikan.Selanjutnya, kata Rudi, data-data mereka akan
diverifikasi oleh pemerintah pusat untuk diberikan bantuan berupa pelatihan serta modal usaha agar
para anggota kelompok ini bisa membuka usaha sendiri."Dari hasil evaluasi kami, usulan program TKM
yang paling banyak adalah untuk pertukangan dan tata boga. Harapannya, 16 kelompok itu bisa
terakomodasi program TKM," katanya.Menurutnya, dalam pendaftaran program TKM daerah tidak
dibatasi atau dijatah kuota. Artinya, daerah bisa mengusulkan kelompok sebanyak-banyaknya untuk
diverifikasi."Jika semua kelompok dinilai memenuhi kriteria, maka semuanya bisa mendapatkan bantuan
melalui program tersebut," katanya.Lebih jauh Rudi berharap target penurunan angka pengangguran dari
berbagai kegiatan pelatihan baik yang dilaksanakan pemerintah pusat maupun daerah bisa
tercapai."Data BPS tahun 2021, angka pengangguran di Mataram sekitar 13.000 orang, turun dari tahun
2020 sekitar 17.000 orang," katanya.
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Summary - Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencatat sebanyak 16
kelompok warga di kota ini sudah mendaftar program tenaga kerja mandiri (TKM) yang
menjadi salah satu program unggulan Kementerian Ketenagakerjaan. Harapannya, 16
kelompok itu bisa terakomodasi program TKM," katanya. "Data BPS tahun 2021, angka
pengangguran di Mataram sekitar 13.000 orang, turun dari tahun 2020 sekitar 17.000
orang," katanya. Mataram (ANTARA)

Selanjutnya, kata Rudi, data-data mereka akan diverifikasi oleh pemerintah pusat untuk diberikan
bantuan berupa pelatihan serta modal usaha agar para anggota kelompok ini bisa membuka usaha
sendiri."Dari hasil evaluasi kami, usulan program TKM yang paling banyak adalah untuk pertukangan dan
tata boga. Harapannya, 16 kelompok itu bisa terakomodasi program TKM," katanya.Menurutnya, dalam
pendaftaran program TKM daerah tidak dibatasi atau dijatah kuota. Artinya, daerah bisa mengusulkan
kelompok sebanyak-banyaknya untuk diverifikasi."Jika semua kelompok dinilai memenuhi kriteria, maka
semuanya bisa mendapatkan bantuan melalui program tersebut," katanya.Lebih jauh Rudi berharap
target penurunan angka pengangguran dari berbagai kegiatan pelatihan baik yang dilaksanakan
pemerintah pusat maupun daerah bisa tercapai."Data BPS tahun 2021, angka pengangguran di Mataram
sekitar 13.000 orang, turun dari tahun 2020 sekitar 17.000 orang," katanya.Mataram (ANTARA) - Dinas
Tenaga Kerja Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencatat sebanyak 16 kelompok warga di
kota ini sudah mendaftar program tenaga kerja mandiri (TKM) yang menjadi salah satu program unggulan
Kementerian Ketenagakerjaan."Satu kelompok beranggota 10 orang. Alhamdulillah, antusias masyarakat
untuk mengikuti program ini cukup tinggi," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram H
Rudi Suryawan di Mataram, Senin.Menurutnya, program TKM ini telah disosialisasikan sejak beberapa
bulan lalu melalui kelurahan, kemudian kelurahan meminta warganya secara berkelompok mendaftar
melalui sistem yang ada. Selain mendaftar, kelompok juga mengusulkan proposal jenis kegiatan yang
sedang atau akan dilaksanakan kelompok tersebut ke depan. Saat pendaftaran, Disnaker membuka diri
dengan memberikan bantuan pendampingan pengisian data bagi warga yang belum bisa mengakses atau
mengisi aplikasi yang diberikan.
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Positive

Summary Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencatat sebanyak 16
kelompok warga di kota ini sudah mendaftar program tenaga kerja mandiri (TKM) yang
menjadi salah satu program unggulan Kementerian Ketenagakerjaan. Alhamdulillah,
antusias masyarakat untuk mengikuti program ini cukup tinggi," kata Kepala Dinas Tenaga
Kerja (Disnaker) Kota Mataram H Rudi Suryawan di Mataram, Senin. Harapannya, 16
kelompok itu bisa terakomodasi program TKM," katanya. "Data BPS tahun 2021, angka
pengangguran di Mataram sekitar 13.000 orang, turun dari tahun 2020 sekitar 17.000
orang," katanya.

Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencatat sebanyak 16 kelompok warga
di kota ini sudah mendaftar program tenaga kerja mandiri (TKM) yang menjadi salah satu program
unggulan Kementerian Ketenagakerjaan."Satu kelompok beranggota 10 orang. Alhamdulillah, antusias
masyarakat untuk mengikuti program ini cukup tinggi," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota
Mataram H Rudi Suryawan di Mataram, Senin.Menurutnya, program TKM ini telah disosialisasikan sejak
beberapa bulan lalu melalui kelurahan, kemudian kelurahan meminta warganya secara berkelompok
mendaftar melalui sistem yang ada.Selain mendaftar, kelompok juga mengusulkan proposal jenis
kegiatan yang sedang atau akan dilaksanakan kelompok tersebut ke depan.Saat pendaftaran, Disnaker
membuka diri dengan memberikan bantuan pendampingan pengisian data bagi warga yang belum bisa
mengakses atau mengisi aplikasi yang diberikan.Selanjutnya, kata Rudi, data-data mereka akan
diverifikasi oleh pemerintah pusat untuk diberikan bantuan berupa pelatihan serta modal usaha agar
para anggota kelompok ini bisa membuka usaha sendiri."Dari hasil evaluasi kami, usulan program TKM
yang paling banyak adalah untuk pertukangan dan tata boga. Harapannya, 16 kelompok itu bisa
terakomodasi program TKM," katanya.Menurutnya, dalam pendaftaran program TKM daerah tidak
dibatasi atau dijatah kuota. Artinya, daerah bisa mengusulkan kelompok sebanyak-banyaknya untuk
diverifikasi."Jika semua kelompok dinilai memenuhi kriteria, maka semuanya bisa mendapatkan bantuan
melalui program tersebut," katanya.Lebih jauh Rudi berharap target penurunan angka pengangguran dari
berbagai kegiatan pelatihan baik yang dilaksanakan pemerintah pusat maupun daerah bisa
tercapai."Data BPS tahun 2021, angka pengangguran di Mataram sekitar 13.000 orang, turun dari tahun
2020 sekitar 17.000 orang," katanya.
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebutkan jenis pekerjaan yang
berkelanjutan merupakan elemen penting dalam masa depan sektor ketenagakerjaan untuk
mencapai ekonomi inklusif dan pekerjaan layak bagi semua pihak. "Saya sangat yakin bahwa
investasi di bidang-bidang kunci pekerjaan yang layak dan berkelanjutan adalah elemen
penting di masa depan dunia kerja," jelas Menaker Ida ketika berbicara di acara B20-G20
Dialogue: Future of Work and Education Task Force diikuti virtual dari Jakarta, Senin. Ida
menuturkan bahwa terciptanya perekonomian yang inklusif dan pekerjaan yang layak bagi
semua sangat penting untuk dilakukan. Hal itu merupakan salah satu langkah yang perlu
diambil untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development
Goals/SDGs).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebutkan jenis pekerjaan yang berkelanjutan
merupakan elemen penting dalam masa depan sektor ketenagakerjaan untuk mencapai ekonomi inklusif
dan pekerjaan layak bagi semua pihak."Saya sangat yakin bahwa investasi di bidang-bidang kunci
pekerjaan yang layak dan berkelanjutan adalah elemen penting di masa depan dunia kerja," jelas
Menaker Ida ketika berbicara di acara B20-G20 Dialogue: Future of Work and Education Task Force diikuti
virtual dari Jakarta, Senin.Ida menuturkan bahwa terciptanya perekonomian yang inklusif dan pekerjaan
yang layak bagi semua sangat penting untuk dilakukan.Hal itu merupakan salah satu langkah yang perlu
diambil untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development
Goals/SDGs).Sektor ketenagakerjaan yang inklusif diperlukan ketika dunia masih merasakan dampak dari
pandemi COVID-19. Dengan di saat bersamaan masih menghadapi berbagai isu lain mulai dari
kemiskinan, perubahan iklim sampai ketidaksetaraan dalam peluang ekonomi.Indonesia, jelas Ida,
meyakini bahwa solidaritas sangat penting untuk menjawab berbagai tantangan tersebut.Untuk itu
mempromosikan pekerjaan yang layak bagi semua pihak sangat bergantung pada kolaborasi semua
pemangku kepentingan.Ida menyatakan bahwa G20 harus berkontribusi dengan kebijakan yang lebih
relevan dengan kebutuhan berbagai negara, salah satunya dengan memastikan pemulihan yang
berkelanjutan."Presidensi G20 Indonesia menempatkan tujuan utama Kelompok Kerja G20 Bidang
Ketenagakerjaan untuk memastikan pemulihan ekonomi yang cepat dan berkelanjutan dari pandemi
COVID-19 dan mencapai 2030 untuk pembangunan berkelanjutan," kata Ida Fauziyah.
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Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebutkan jenis pekerjaan yang
berkelanjutan merupakan elemen penting dalam masa depan sektor ketenagakerjaan untuk
mencapai ekonomi inklusif dan pekerjaan layak bagi semua pihak. "Saya sangat yakin bahwa
investasi di bidang-bidang kunci pekerjaan yang layak dan berkelanjutan adalah elemen
penting di masa depan dunia kerja," jelas Menaker Ida ketika berbicara di acara B20-G20
Dialogue: Future of Work and Education Task Force diikuti virtual dari Jakarta, Senin. Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebutkan jenis pekerjaan yang berkelanjutan
merupakan elemen penting dalam masa depan sektor ketenagakerjaan untuk mencapai
ekonomi inklusif dan pekerjaan layak bagi semua pihak. "Saya sangat yakin bahwa investasi
di bidang-bidang kunci pekerjaan yang layak dan berkelanjutan adalah elemen penting di
masa depan dunia kerja," jelas Menaker Ida ketika berbicara di acara B20-G20 Dialogue:
Future of Work and Education Task Force diikuti virtual dari Jakarta, Senin.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebutkan jenis pekerjaan yang berkelanjutan
merupakan elemen penting dalam masa depan sektor ketenagakerjaan untuk mencapai ekonomi inklusif
dan pekerjaan layak bagi semua pihak."Saya sangat yakin bahwa investasi di bidang-bidang kunci
pekerjaan yang layak dan berkelanjutan adalah elemen penting di masa depan dunia kerja," jelas
Menaker Ida ketika berbicara di acara B20-G20 Dialogue: Future of Work and Education Task Force diikuti
virtual dari Jakarta, Senin. Ida menuturkan bahwa terciptanya perekonomian yang inklusif dan pekerjaan
yang layak bagi semua sangat penting untuk dilakukan. Hal itu merupakan salah satu langkah yang perlu
diambil untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development
Goals/SDGs).Sektor ketenagakerjaan yang inklusif diperlukan ketika dunia masih merasakan dampak dari
pandemi COVID-19. Dengan di saat bersamaan masih menghadapi berbagai isu lain mulai dari
kemiskinan, perubahan iklim sampai ketidaksetaraan dalam peluang ekonomi.Indonesia, jelas Ida,
meyakini bahwa solidaritas sangat penting untuk menjawab berbagai tantangan tersebut. Untuk itu
mempromosikan pekerjaan yang layak bagi semua pihak sangat bergantung pada kolaborasi semua
pemangku kepentingan. Ida menyatakan bahwa G20 harus berkontribusi dengan kebijakan yang lebih
relevan dengan kebutuhan berbagai negara, salah satunya dengan memastikan pemulihan yang
berkelanjutan."Presidensi G20 Indonesia menempatkan tujuan utama Kelompok Kerja G20 Bidang
Ketenagakerjaan untuk memastikan pemulihan ekonomi yang cepat dan berkelanjutan dari pandemi
COVID-19 dan mencapai 2030 untuk pembangunan berkelanjutan," kata Ida Fauziyah. Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebutkan jenis pekerjaan yang berkelanjutan merupakan
elemen penting dalam masa depan sektor ketenagakerjaan untuk mencapai ekonomi inklusif dan
pekerjaan layak bagi semua pihak."Saya sangat yakin bahwa investasi di bidang-bidang kunci pekerjaan
yang layak dan berkelanjutan adalah elemen penting di masa depan dunia kerja," jelas Menaker Ida
ketika berbicara di acara B20-G20 Dialogue: Future of Work and Education Task Force diikuti virtual dari
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Jakarta, Senin. Ida menuturkan bahwa terciptanya perekonomian yang inklusif dan pekerjaan yang layak
bagi semua sangat penting untuk dilakukan. Hal itu merupakan salah satu langkah yang perlu diambil
untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).Sektor
ketenagakerjaan yang inklusif diperlukan ketika dunia masih merasakan dampak dari pandemi COVID-19.
Dengan di saat bersamaan masih menghadapi berbagai isu lain mulai dari kemiskinan, perubahan iklim
sampai ketidaksetaraan dalam peluang ekonomi.Indonesia, jelas Ida, meyakini bahwa solidaritas sangat
penting untuk menjawab berbagai tantangan tersebut. Untuk itu mempromosikan pekerjaan yang layak
bagi semua pihak sangat bergantung pada kolaborasi semua pemangku kepentingan. Ida menyatakan
bahwa G20 harus berkontribusi dengan kebijakan yang lebih relevan dengan kebutuhan berbagai negara,
salah satunya dengan memastikan pemulihan yang berkelanjutan."Presidensi G20 Indonesia
menempatkan tujuan utama Kelompok Kerja G20 Bidang Ketenagakerjaan untuk memastikan pemulihan
ekonomi yang cepat dan berkelanjutan dari pandemi COVID-19 dan mencapai 2030 untuk pembangunan
berkelanjutan," kata Ida Fauziyah.
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebutkan jenis pekerjaan yang
berkelanjutan merupakan elemen penting dalam masa depan sektor ketenagakerjaan untuk
mencapai ekonomi inklusif dan pekerjaan layak bagi semua pihak. "Saya sangat yakin bahwa
investasi di bidang-bidang kunci pekerjaan yang layak dan berkelanjutan adalah elemen
penting di masa depan dunia kerja," jelas Menaker Ida ketika berbicara di acara B20-G20
Dialogue: Future of Work and Education Task Force diikuti virtual dari Jakarta, Senin. Ida
menuturkan bahwa terciptanya perekonomian yang inklusif dan pekerjaan yang layak bagi
semua sangat penting untuk dilakukan. Hal itu merupakan salah satu langkah yang perlu
diambil untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development
Goals/SDGs).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebutkan jenis pekerjaan yang berkelanjutan
merupakan elemen penting dalam masa depan sektor ketenagakerjaan untuk mencapai ekonomi inklusif
dan pekerjaan layak bagi semua pihak. "Saya sangat yakin bahwa investasi di bidang-bidang kunci
pekerjaan yang layak dan berkelanjutan adalah elemen penting di masa depan dunia kerja," jelas
Menaker Ida ketika berbicara di acara B20-G20 Dialogue: Future of Work and Education Task Force diikuti
virtual dari Jakarta, Senin. Ida menuturkan bahwa terciptanya perekonomian yang inklusif dan pekerjaan
yang layak bagi semua sangat penting untuk dilakukan. Hal itu merupakan salah satu langkah yang perlu
diambil untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
Sektor ketenagakerjaan yang inklusif diperlukan ketika dunia masih merasakan dampak dari pandemi
COVID-19. Dengan di saat bersamaan masih menghadapi berbagai isu lain mulai dari kemiskinan,
perubahan iklim sampai ketidaksetaraan dalam peluang ekonomi. Indonesia, jelas Ida, meyakini bahwa
solidaritas sangat penting untuk menjawab berbagai tantangan tersebut. Untuk itu mempromosikan
pekerjaan yang layak bagi semua pihak sangat bergantung pada kolaborasi semua pemangku
kepentingan. Ida menyatakan bahwa G20 harus berkontribusi dengan kebijakan yang lebih relevan
dengan kebutuhan berbagai negara, salah satunya dengan memastikan pemulihan yang berkelanjutan.
"Presidensi G20 Indonesia menempatkan tujuan utama Kelompok Kerja G20 Bidang Ketenagakerjaan
untuk memastikan pemulihan ekonomi yang cepat dan berkelanjutan dari pandemi COVID-19 dan
mencapai 2030 untuk pembangunan berkelanjutan," kata Ida Fauziyah.
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebutkan jenis pekerjaan yang
berkelanjutan merupakan elemen penting dalam masa depan sektor ketenagakerjaan untuk
mencapai ekonomi inklusif dan pekerjaan layak bagi semua pihak. "Saya sangat yakin bahwa
investasi di bidang-bidang kunci pekerjaan yang layak dan berkelanjutan adalah elemen
penting di masa depan dunia kerja," jelas Menaker Ida ketika berbicara di acara B20-G20
Dialogue: Future of Work and Education Task Force diikuti virtual dari Jakarta, Senin. Ida
menuturkan bahwa terciptanya perekonomian yang inklusif dan pekerjaan yang layak bagi
semua sangat penting untuk dilakukan. Hal itu merupakan salah satu langkah yang perlu
diambil untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development
Goals/SDGs).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebutkan jenis pekerjaan yang berkelanjutan
merupakan elemen penting dalam masa depan sektor ketenagakerjaan untuk mencapai ekonomi inklusif
dan pekerjaan layak bagi semua pihak."Saya sangat yakin bahwa investasi di bidang-bidang kunci
pekerjaan yang layak dan berkelanjutan adalah elemen penting di masa depan dunia kerja," jelas
Menaker Ida ketika berbicara di acara B20-G20 Dialogue: Future of Work and Education Task Force diikuti
virtual dari Jakarta, Senin.Ida menuturkan bahwa terciptanya perekonomian yang inklusif dan pekerjaan
yang layak bagi semua sangat penting untuk dilakukan.Hal itu merupakan salah satu langkah yang perlu
diambil untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development
Goals/SDGs).Sektor ketenagakerjaan yang inklusif diperlukan ketika dunia masih merasakan dampak dari
pandemi COVID-19. Dengan di saat bersamaan masih menghadapi berbagai isu lain mulai dari
kemiskinan, perubahan iklim sampai ketidaksetaraan dalam peluang ekonomi.Indonesia, jelas Ida,
meyakini bahwa solidaritas sangat penting untuk menjawab berbagai tantangan tersebut.Untuk itu
mempromosikan pekerjaan yang layak bagi semua pihak sangat bergantung pada kolaborasi semua
pemangku kepentingan.Ida menyatakan bahwa G20 harus berkontribusi dengan kebijakan yang lebih
relevan dengan kebutuhan berbagai negara, salah satunya dengan memastikan pemulihan yang
berkelanjutan."Presidensi G20 Indonesia menempatkan tujuan utama Kelompok Kerja G20 Bidang
Ketenagakerjaan untuk memastikan pemulihan ekonomi yang cepat dan berkelanjutan dari pandemi
COVID-19 dan mencapai 2030 untuk pembangunan berkelanjutan," kata Ida Fauziyah.
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebutkan jenis pekerjaan yang
berkelanjutan merupakan elemen penting dalam masa depan sektor ketenagakerjaan untuk
mencapai ekonomi inklusif dan pekerjaan layak bagi semua pihak. "Saya sangat yakin bahwa
investasi di bidang-bidang kunci pekerjaan yang layak dan berkelanjutan adalah elemen
penting di masa depan dunia kerja," jelas Menaker Ida ketika berbicara di acara B20-G20
Dialogue: Future of Work and Education Task Force diikuti virtual dari Jakarta, Senin. Ida
menuturkan bahwa terciptanya perekonomian yang inklusif dan pekerjaan yang layak bagi
semua sangat penting untuk dilakukan. Hal itu merupakan salah satu langkah yang perlu
diambil untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development
Goals/SDGs).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebutkan jenis pekerjaan yang berkelanjutan
merupakan elemen penting dalam masa depan sektor ketenagakerjaan untuk mencapai ekonomi inklusif
dan pekerjaan layak bagi semua pihak."Saya sangat yakin bahwa investasi di bidang-bidang kunci
pekerjaan yang layak dan berkelanjutan adalah elemen penting di masa depan dunia kerja," jelas
Menaker Ida ketika berbicara di acara B20-G20 Dialogue: Future of Work and Education Task Force diikuti
virtual dari Jakarta, Senin.Ida menuturkan bahwa terciptanya perekonomian yang inklusif dan pekerjaan
yang layak bagi semua sangat penting untuk dilakukan.Hal itu merupakan salah satu langkah yang perlu
diambil untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development
Goals/SDGs).Sektor ketenagakerjaan yang inklusif diperlukan ketika dunia masih merasakan dampak dari
pandemi COVID-19. Dengan di saat bersamaan masih menghadapi berbagai isu lain mulai dari
kemiskinan, perubahan iklim sampai ketidaksetaraan dalam peluang ekonomi.Indonesia, jelas Ida,
meyakini bahwa solidaritas sangat penting untuk menjawab berbagai tantangan tersebut.Untuk itu
mempromosikan pekerjaan yang layak bagi semua pihak sangat bergantung pada kolaborasi semua
pemangku kepentingan.Ida menyatakan bahwa G20 harus berkontribusi dengan kebijakan yang lebih
relevan dengan kebutuhan berbagai negara, salah satunya dengan memastikan pemulihan yang
berkelanjutan."Presidensi G20 Indonesia menempatkan tujuan utama Kelompok Kerja G20 Bidang
Ketenagakerjaan untuk memastikan pemulihan ekonomi yang cepat dan berkelanjutan dari pandemi
COVID-19 dan mencapai 2030 untuk pembangunan berkelanjutan," kata Ida Fauziyah.
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebutkan jenis pekerjaan yang
berkelanjutan merupakan elemen penting dalam masa depan sektor ketenagakerjaan untuk
mencapai ekonomi inklusif dan pekerjaan layak bagi semua pihak. "Saya sangat yakin bahwa
investasi di bidang-bidang kunci pekerjaan yang layak dan berkelanjutan adalah elemen
penting di masa depan dunia kerja," jelas Menaker Ida ketika berbicara di acara B20-G20
Dialogue: Future of Work and Education Task Force diikuti virtual dari Jakarta, Senin. Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebutkan jenis pekerjaan yang berkelanjutan
merupakan elemen penting dalam masa depan sektor ketenagakerjaan untuk mencapai
ekonomi inklusif dan pekerjaan layak bagi semua pihak. "Saya sangat yakin bahwa investasi
di bidang-bidang kunci pekerjaan yang layak dan berkelanjutan adalah elemen penting di
masa depan dunia kerja," jelas Menaker Ida ketika berbicara di acara B20-G20 Dialogue:
Future of Work and Education Task Force diikuti virtual dari Jakarta, Senin.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebutkan jenis pekerjaan yang berkelanjutan
merupakan elemen penting dalam masa depan sektor ketenagakerjaan untuk mencapai ekonomi inklusif
dan pekerjaan layak bagi semua pihak. "Saya sangat yakin bahwa investasi di bidang-bidang kunci
pekerjaan yang layak dan berkelanjutan adalah elemen penting di masa depan dunia kerja," jelas
Menaker Ida ketika berbicara di acara B20-G20 Dialogue: Future of Work and Education Task Force diikuti
virtual dari Jakarta, Senin. Ida menuturkan bahwa terciptanya perekonomian yang inklusif dan pekerjaan
yang layak bagi semua sangat penting untuk dilakukan. Hal itu merupakan salah satu langkah yang perlu
diambil untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
Sektor ketenagakerjaan yang inklusif diperlukan ketika dunia masih merasakan dampak dari pandemi
COVID-19. Dengan di saat bersamaan masih menghadapi berbagai isu lain mulai dari kemiskinan,
perubahan iklim sampai ketidaksetaraan dalam peluang ekonomi. Indonesia, jelas Ida, meyakini bahwa
solidaritas sangat penting untuk menjawab berbagai tantangan tersebut. Untuk itu mempromosikan
pekerjaan yang layak bagi semua pihak sangat bergantung pada kolaborasi semua pemangku
kepentingan. Ida menyatakan bahwa G20 harus berkontribusi dengan kebijakan yang lebih relevan
dengan kebutuhan berbagai negara, salah satunya dengan memastikan pemulihan yang berkelanjutan.
"Presidensi G20 Indonesia menempatkan tujuan utama Kelompok Kerja G20 Bidang Ketenagakerjaan
untuk memastikan pemulihan ekonomi yang cepat dan berkelanjutan dari pandemi COVID-19 dan
mencapai 2030 untuk pembangunan berkelanjutan," kata Ida Fauziyah. Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah menyebutkan jenis pekerjaan yang berkelanjutan merupakan elemen penting
dalam masa depan sektor ketenagakerjaan untuk mencapai ekonomi inklusif dan pekerjaan layak bagi
semua pihak. "Saya sangat yakin bahwa investasi di bidang-bidang kunci pekerjaan yang layak dan
berkelanjutan adalah elemen penting di masa depan dunia kerja," jelas Menaker Ida ketika berbicara di
acara B20-G20 Dialogue: Future of Work and Education Task Force diikuti virtual dari Jakarta, Senin. Ida
160

menuturkan bahwa terciptanya perekonomian yang inklusif dan pekerjaan yang layak bagi semua sangat
penting untuk dilakukan. Hal itu merupakan salah satu langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan
pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Sektor ketenagakerjaan yang
inklusif diperlukan ketika dunia masih merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Dengan di saat
bersamaan masih menghadapi berbagai isu lain mulai dari kemiskinan, perubahan iklim sampai
ketidaksetaraan dalam peluang ekonomi. Indonesia, jelas Ida, meyakini bahwa solidaritas sangat penting
untuk menjawab berbagai tantangan tersebut. Untuk itu mempromosikan pekerjaan yang layak bagi
semua pihak sangat bergantung pada kolaborasi semua pemangku kepentingan. Ida menyatakan bahwa
G20 harus berkontribusi dengan kebijakan yang lebih relevan dengan kebutuhan berbagai negara, salah
satunya dengan memastikan pemulihan yang berkelanjutan. "Presidensi G20 Indonesia menempatkan
tujuan utama Kelompok Kerja G20 Bidang Ketenagakerjaan untuk memastikan pemulihan ekonomi yang
cepat dan berkelanjutan dari pandemi COVID-19 dan mencapai 2030 untuk pembangunan
berkelanjutan," kata Ida Fauziyah.
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebutkan jenis pekerjaan yang
berkelanjutan merupakan elemen penting dalam masa depan sektor ketenagakerjaan untuk
mencapai ekonomi inklusif dan pekerjaan layak bagi semua pihak. "Saya sangat yakin bahwa
investasi di bidang-bidang kunci pekerjaan yang layak dan berkelanjutan adalah elemen
penting di masa depan dunia kerja," jelas Menaker Ida ketika berbicara di acara B20-G20
Dialogue: Future of Work and Education Task Force diikuti virtual dari Jakarta, Senin. Ida
menuturkan bahwa terciptanya perekonomian yang inklusif dan pekerjaan yang layak bagi
semua sangat penting untuk dilakukan. Hal itu merupakan salah satu langkah yang perlu
diambil untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development
Goals/SDGs).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebutkan jenis pekerjaan yang berkelanjutan
merupakan elemen penting dalam masa depan sektor ketenagakerjaan untuk mencapai ekonomi inklusif
dan pekerjaan layak bagi semua pihak."Saya sangat yakin bahwa investasi di bidang-bidang kunci
pekerjaan yang layak dan berkelanjutan adalah elemen penting di masa depan dunia kerja," jelas
Menaker Ida ketika berbicara di acara B20-G20 Dialogue: Future of Work and Education Task Force diikuti
virtual dari Jakarta, Senin.Ida menuturkan bahwa terciptanya perekonomian yang inklusif dan pekerjaan
yang layak bagi semua sangat penting untuk dilakukan.Hal itu merupakan salah satu langkah yang perlu
diambil untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development
Goals/SDGs).Sektor ketenagakerjaan yang inklusif diperlukan ketika dunia masih merasakan dampak dari
pandemi COVID-19. Dengan di saat bersamaan masih menghadapi berbagai isu lain mulai dari
kemiskinan, perubahan iklim sampai ketidaksetaraan dalam peluang ekonomi.Indonesia, jelas Ida,
meyakini bahwa solidaritas sangat penting untuk menjawab berbagai tantangan tersebut.Untuk itu
mempromosikan pekerjaan yang layak bagi semua pihak sangat bergantung pada kolaborasi semua
pemangku kepentingan.Ida menyatakan bahwa G20 harus berkontribusi dengan kebijakan yang lebih
relevan dengan kebutuhan berbagai negara, salah satunya dengan memastikan pemulihan yang
berkelanjutan."Presidensi G20 Indonesia menempatkan tujuan utama Kelompok Kerja G20 Bidang
Ketenagakerjaan untuk memastikan pemulihan ekonomi yang cepat dan berkelanjutan dari pandemi
COVID-19 dan mencapai 2030 untuk pembangunan berkelanjutan," kata Ida Fauziyah.
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Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebutkan jenis pekerjaan yang
berkelanjutan merupakan elemen penting dalam masa depan sektor ketenagakerjaan untuk
mencapai ekonomi inklusif dan pekerjaan layak bagi semua pihak. "Saya sangat yakin bahwa
investasi di bidang-bidang kunci pekerjaan yang layak dan berkelanjutan adalah elemen
penting di masa depan dunia kerja," jelas Menaker Ida ketika berbicara di acara B20-G20
Dialogue: Future of Work and Education Task Force diikuti virtual dari Jakarta, Senin. Ida
menuturkan bahwa terciptanya perekonomian yang inklusif dan pekerjaan yang layak bagi
semua sangat penting untuk dilakukan. Hal itu merupakan salah satu langkah yang perlu
diambil untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development
Goals/SDGs).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebutkan jenis pekerjaan yang berkelanjutan
merupakan elemen penting dalam masa depan sektor ketenagakerjaan untuk mencapai ekonomi inklusif
dan pekerjaan layak bagi semua pihak."Saya sangat yakin bahwa investasi di bidang-bidang kunci
pekerjaan yang layak dan berkelanjutan adalah elemen penting di masa depan dunia kerja," jelas
Menaker Ida ketika berbicara di acara B20-G20 Dialogue: Future of Work and Education Task Force diikuti
virtual dari Jakarta, Senin.Ida menuturkan bahwa terciptanya perekonomian yang inklusif dan pekerjaan
yang layak bagi semua sangat penting untuk dilakukan.Hal itu merupakan salah satu langkah yang perlu
diambil untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development
Goals/SDGs).Sektor ketenagakerjaan yang inklusif diperlukan ketika dunia masih merasakan dampak dari
pandemi COVID-19. Dengan di saat bersamaan masih menghadapi berbagai isu lain mulai dari
kemiskinan, perubahan iklim sampai ketidaksetaraan dalam peluang ekonomi.Indonesia, jelas Ida,
meyakini bahwa solidaritas sangat penting untuk menjawab berbagai tantangan tersebut.Untuk itu
mempromosikan pekerjaan yang layak bagi semua pihak sangat bergantung pada kolaborasi semua
pemangku kepentingan.Ida menyatakan bahwa G20 harus berkontribusi dengan kebijakan yang lebih
relevan dengan kebutuhan berbagai negara, salah satunya dengan memastikan pemulihan yang
berkelanjutan."Presidensi G20 Indonesia menempatkan tujuan utama Kelompok Kerja G20 Bidang
Ketenagakerjaan untuk memastikan pemulihan ekonomi yang cepat dan berkelanjutan dari pandemi
COVID-19 dan mencapai 2030 untuk pembangunan berkelanjutan," kata Ida Fauziyah.

163

Title

Menaker: Pekerjaan berkelanjutan elemen penting masa
depan dunia kerja

Author

Prisca Triferna
Violleta

Media

Antara Riau

Reporter

Date

15 August 2022

Tone

Link

http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3060097/menaker-pekerjaan-berkelanjutanelemen-penting-masa-depan-dunia-kerja

Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebutkan jenis pekerjaan yang
berkelanjutan merupakan elemen penting dalam masa depan sektor ketenagakerjaan untuk
mencapai ekonomi inklusif dan pekerjaan layak bagi semua pihak. "Saya sangat yakin bahwa
investasi di bidang-bidang kunci pekerjaan yang layak dan berkelanjutan adalah elemen
penting di masa depan dunia kerja," jelas Menaker Ida ketika berbicara di acara B20-G20
Dialogue: Future of Work and Education Task Force diikuti virtual dari Jakarta, Senin. Ida
menuturkan bahwa terciptanya perekonomian yang inklusif dan pekerjaan yang layak bagi
semua sangat penting untuk dilakukan. Hal itu merupakan salah satu langkah yang perlu
diambil untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development
Goals/SDGs).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebutkan jenis pekerjaan yang berkelanjutan
merupakan elemen penting dalam masa depan sektor ketenagakerjaan untuk mencapai ekonomi inklusif
dan pekerjaan layak bagi semua pihak."Saya sangat yakin bahwa investasi di bidang-bidang kunci
pekerjaan yang layak dan berkelanjutan adalah elemen penting di masa depan dunia kerja," jelas
Menaker Ida ketika berbicara di acara B20-G20 Dialogue: Future of Work and Education Task Force diikuti
virtual dari Jakarta, Senin.Ida menuturkan bahwa terciptanya perekonomian yang inklusif dan pekerjaan
yang layak bagi semua sangat penting untuk dilakukan.Hal itu merupakan salah satu langkah yang perlu
diambil untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development
Goals/SDGs).Sektor ketenagakerjaan yang inklusif diperlukan ketika dunia masih merasakan dampak dari
pandemi COVID-19. Dengan di saat bersamaan masih menghadapi berbagai isu lain mulai dari
kemiskinan, perubahan iklim sampai ketidaksetaraan dalam peluang ekonomi.Indonesia, jelas Ida,
meyakini bahwa solidaritas sangat penting untuk menjawab berbagai tantangan tersebut.Untuk itu
mempromosikan pekerjaan yang layak bagi semua pihak sangat bergantung pada kolaborasi semua
pemangku kepentingan.Ida menyatakan bahwa G20 harus berkontribusi dengan kebijakan yang lebih
relevan dengan kebutuhan berbagai negara, salah satunya dengan memastikan pemulihan yang
berkelanjutan."Presidensi G20 Indonesia menempatkan tujuan utama Kelompok Kerja G20 Bidang
Ketenagakerjaan untuk memastikan pemulihan ekonomi yang cepat dan berkelanjutan dari pandemi
COVID-19 dan mencapai 2030 untuk pembangunan berkelanjutan," kata Ida Fauziyah.
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebutkan jenis pekerjaan yang
berkelanjutan merupakan elemen penting dalam masa depan sektor ketenagakerjaan untuk
mencapai ekonomi inklusif dan pekerjaan layak bagi semua pihak. "Saya sangat yakin bahwa
investasi di bidang-bidang kunci pekerjaan yang layak dan berkelanjutan adalah elemen
penting di masa depan dunia kerja," jelas Menaker Ida ketika berbicara di acara B20-G20
Dialogue: Future of Work and Education Task Force diikuti virtual dari Jakarta, Senin. Ida
menuturkan bahwa terciptanya perekonomian yang inklusif dan pekerjaan yang layak bagi
semua sangat penting untuk dilakukan. Hal itu merupakan salah satu langkah yang perlu
diambil untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development
Goals/SDGs).Sektor ketenagakerjaan yang inklusif diperlukan ketika dunia masih merasakan
dampak dari pandemi COVID-19.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebutkan jenis pekerjaan yang berkelanjutan
merupakan elemen penting dalam masa depan sektor ketenagakerjaan untuk mencapai ekonomi inklusif
dan pekerjaan layak bagi semua pihak."Saya sangat yakin bahwa investasi di bidang-bidang kunci
pekerjaan yang layak dan berkelanjutan adalah elemen penting di masa depan dunia kerja," jelas
Menaker Ida ketika berbicara di acara B20-G20 Dialogue: Future of Work and Education Task Force diikuti
virtual dari Jakarta, Senin. Ida menuturkan bahwa terciptanya perekonomian yang inklusif dan pekerjaan
yang layak bagi semua sangat penting untuk dilakukan. Hal itu merupakan salah satu langkah yang perlu
diambil untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development
Goals/SDGs).Sektor ketenagakerjaan yang inklusif diperlukan ketika dunia masih merasakan dampak dari
pandemi COVID-19. Dengan di saat bersamaan masih menghadapi berbagai isu lain mulai dari
kemiskinan, perubahan iklim sampai ketidaksetaraan dalam peluang ekonomi.Indonesia, jelas Ida,
meyakini bahwa solidaritas sangat penting untuk menjawab berbagai tantangan tersebut. Untuk itu
mempromosikan pekerjaan yang layak bagi semua pihak sangat bergantung pada kolaborasi semua
pemangku kepentingan. Ida menyatakan bahwa G20 harus berkontribusi dengan kebijakan yang lebih
relevan dengan kebutuhan berbagai negara, salah satunya dengan memastikan pemulihan yang
berkelanjutan."Presidensi G20 Indonesia menempatkan tujuan utama Kelompok Kerja G20 Bidang
Ketenagakerjaan untuk memastikan pemulihan ekonomi yang cepat dan berkelanjutan dari pandemi
COVID-19 dan mencapai 2030 untuk pembangunan berkelanjutan," kata Ida Fauziyah.
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Negative

Summary "Ada tiga faktor utama dalam kecelakaan kerja di pesawat angkut. Budi Riyanto Wakil Sekjen
Perkumpulan Pengusaha Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja Reksa Uji Indonesia (PPJK3
RUI) mengatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 telah mengatur setiap tempat kerja
harus menerapkan K3. "Tidak harus perusahaan. Selama ada usaha, ada orang kerja, ada
risiko, harus menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja," ujarnya kepada Radio Suara
Surabaya, terkait jatuhnya kontainer di Depo BJTI Surabaya, Senin (15/8/2022).

Budi Riyanto Wakil Sekjen Perkumpulan Pengusaha Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja Reksa Uji
Indonesia (PPJK3 RUI) mengatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 telah mengatur setiap tempat
kerja harus menerapkan K3."Tidak harus perusahaan. Selama ada usaha, ada orang kerja, ada risiko,
harus menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja," ujarnya kepada Radio Suara Surabaya, terkait
jatuhnya kontainer di Depo BJTI Surabaya, Senin (15/8/2022).Budi menyebutkan, crane dan truk
termasuk pesawat angkat dan pesawat angkut yang K3-nya diatur dalam Permenaker Nomor 8 Tahun
2020."Ada tiga faktor utama dalam kecelakaan kerja di pesawat angkut. Pertama, human error. Kedua,
peralatannya harus dicek kondisinya secara rutin. Ketiga, pengusahanya apakah sudah menyediakan
SOP," kata Budi.Operator alat angkat, kata Budi, harus punya lisensi K3 operator kelas 1 di atas 15 ton.
Kemudian tidak boleh ada orang di walking range dan zona pengangkatan selama proses bongkar
muat."Ada orang yang mengatur dan memastikan kontainernya sudah dikunci dan ke mana crane ini
bergerak. Boleh tidak bergerak di atas head truck," ujarnya.Sebelumnya diberitakan, sebuah kontainer
yang sedang diangkat oleh crane dalam proses bongkar muatan kapal, di Depo PT Berlian Jasa Terminal
Indonesia (PT BJTI) tiba-tiba terjatuh dan mengenai sebuah truk di bawahnya.Peristiwa yang terjadi Senin
(15/8/2022) siang, sekitar pukul 12.30 WIB ini diterima suarasurabaya. net dari keterangan Comand
Center Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Kecelakaan tersebut mengakibatkan sopir truk bernama Imam
Kastiawan,
usia
48
tahun,
warga
Manukan
Lor,
Surabaya,
meninggal
dunia.(iss/ipg)https://www.youtube.com/watch?v=rEE7y5CkHfs
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Negative

Summary "Ada tiga faktor utama dalam kecelakaan kerja di pesawat angkut. Budi Riyanto Wakil Sekjen
Perkumpulan Pengusaha Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja Reksa Uji Indonesia (PPJK3
RUI) mengatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 telah mengatur setiap tempat kerja
harus menerapkan K3. "Tidak harus perusahaan. Selama ada usaha, ada orang kerja, ada
risiko, harus menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja," ujarnya kepada Radio Suara
Surabaya, terkait jatuhnya kontainer di Depo BJTI Surabaya, Senin (15/8/2022).

Budi Riyanto Wakil Sekjen Perkumpulan Pengusaha Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja Reksa Uji
Indonesia (PPJK3 RUI) mengatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 telah mengatur setiap tempat
kerja harus menerapkan K3."Tidak harus perusahaan. Selama ada usaha, ada orang kerja, ada risiko,
harus menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja," ujarnya kepada Radio Suara Surabaya, terkait
jatuhnya kontainer di Depo BJTI Surabaya, Senin (15/8/2022).Budi menyebutkan, crane dan truk
termasuk pesawat angkat dan pesawat angkut yang K3-nya diatur dalam Permenaker Nomor 8 Tahun
2020."Ada tiga faktor utama dalam kecelakaan kerja di pesawat angkut. Pertama, human error. Kedua,
peralatannya harus dicek kondisinya secara rutin. Ketiga, pengusahanya apakah sudah menyediakan
SOP," kata Budi.Operator alat angkat, kata Budi, harus punya lisensi K3 operator kelas 1 di atas 15 ton.
Kemudian tidak boleh ada orang di walking range dan zona pengangkatan selama proses bongkar
muat."Ada orang yang mengatur dan memastikan kontainernya sudah dikunci dan ke mana crane ini
bergerak. Boleh tidak bergerak di atas head truck," ujarnya.Sebelumnya diberitakan, sebuah kontainer
yang sedang diangkat oleh crane dalam proses bongkar muatan kapal, di Depo PT Berlian Jasa Terminal
Indonesia (PT BJTI) tiba-tiba terjatuh dan mengenai sebuah truk di bawahnya.Peristiwa yang terjadi Senin
(15/8/2022) siang, sekitar pukul 12.30 WIB ini diterima suarasurabaya. net dari keterangan Comand
Center Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Kecelakaan tersebut mengakibatkan sopir truk bernama Imam
Kastiawan, usia 48 tahun, warga Manukan Lor, Surabaya, meninggal dunia.
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Positive

Summary Hal itu disampaikan Menaker Ida Fauziyah ketika memberikan sambutan pada B20-G20
Dialogue: The Future of Work and Education Task Force, di Yogyakarta, Senin (15/8/2022).
Menaker mengatakan, Indonesia harus terus mendorong investasi dalam pembangunan
ekonominya. - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyampaikan bahwa produktivitas
Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting dan dibutuhkan dalam berinvestasi.
Menurutnya, tidak ada negara yang berhasil menarik investasi tanpa memiliki tenaga kerja
yang produktif dan bertalenta.

- Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyampaikan bahwa produktivitas Sumber Daya Manusia
(SDM) sangat penting dan dibutuhkan dalam berinvestasi. Menurutnya, tidak ada negara yang berhasil
menarik investasi tanpa memiliki tenaga kerja yang produktif dan bertalenta.Ia meyakini bahwa investasi
di bidang-bidang pekerjaan yang layak dan berkelanjutan adalah elemen penting di masa depan
pekerjaan. Hal itu disampaikan Menaker Ida Fauziyah ketika memberikan sambutan pada B20-G20
Dialogue: The Future of Work and Education Task Force, di Yogyakarta, Senin (15/8/2022). "Kerja sama
internasional melalui G20 harus lebih berkontribusi dan relevan dengan kebutuhan negara,"
katanya.Menaker mengatakan, Indonesia harus terus mendorong investasi dalam pembangunan
ekonominya. Investasi yang baik harus berkontribusi pada pencapaian mendasar dengan menciptakan
kesempatan kerja; mendorong transfer pengetahuan dan teknologi; mengembangkan kapasitas SDM;
meningkatkan produktivitas; dan berkontribusi pada perekonomian nasional.
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Positive

Summary Hal itu disampaikan Menaker Ida Fauziyah ketika memberikan sambutan pada B20-G20
Dialogue: The Future of Work and Education Task Force, di Yogyakarta, Senin (15/8/2022).
Menaker mengatakan, Indonesia harus terus mendorong investasi dalam pembangunan
ekonominya. - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyampaikan bahwa produktivitas
Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting dan dibutuhkan dalam berinvestasi.
Menurutnya, tidak ada negara yang berhasil menarik investasi tanpa memiliki tenaga kerja
yang produktif dan bertalenta.

- Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyampaikan bahwa produktivitas Sumber Daya Manusia
(SDM) sangat penting dan dibutuhkan dalam berinvestasi. Menurutnya, tidak ada negara yang berhasil
menarik investasi tanpa memiliki tenaga kerja yang produktif dan bertalenta.Ia meyakini bahwa investasi
di bidang-bidang pekerjaan yang layak dan berkelanjutan adalah elemen penting di masa depan
pekerjaan. Hal itu disampaikan Menaker Ida Fauziyah ketika memberikan sambutan pada B20-G20
Dialogue: The Future of Work and Education Task Force, di Yogyakarta, Senin (15/8/2022). "Kerja sama
internasional melalui G20 harus lebih berkontribusi dan relevan dengan kebutuhan negara,"
katanya.Menaker mengatakan, Indonesia harus terus mendorong investasi dalam pembangunan
ekonominya. Investasi yang baik harus berkontribusi pada pencapaian mendasar dengan menciptakan
kesempatan kerja; mendorong transfer pengetahuan dan teknologi; mengembangkan kapasitas SDM;
meningkatkan produktivitas; dan berkontribusi pada perekonomian nasional.
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Positive

Summary Hal itu disampaikan Menaker Ida Fauziyah ketika memberikan sambutan pada B20-G20
Dialogue: The Future of Work and Education Task Force, di Yogyakarta, Senin (15/8/2022).
Menaker mengatakan, Indonesia harus terus mendorong investasi dalam pembangunan
ekonominya. Menaker menegaskan, pihaknya di Kementerian Ketenagakerjaan siap untuk
bekerja sama dalam menciptakan kondisi terbaik bagi pekerja dan pengusaha di dunia.
Menaker mengatakan Presidensi G20 RI menempatkan tujuan utama dari Kelompok Kerja
G20 Bidang Ketenagakerjaan, untuk memastikan pemulihan ekonomi yang cepat dari
pandemi COVID-19 serta mencapai agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyampaikan bahwa produktivitas Sumber Daya Manusia
(SDM) sangat penting dan dibutuhkan dalam berinvestasi.Menurutnya, tidak ada negara yang berhasil
menarik investasi tanpa memiliki tenaga kerja yang produktif dan bertalenta.Ia meyakini bahwa investasi
di bidang-bidang pekerjaan yang layak dan berkelanjutan adalah elemen penting di masa depan
pekerjaan.Hal itu disampaikan Menaker Ida Fauziyah ketika memberikan sambutan pada B20-G20
Dialogue: The Future of Work and Education Task Force, di Yogyakarta, Senin (15/8/2022)."Kerja sama
internasional melalui G20 harus lebih berkontribusi dan relevan dengan kebutuhan negara,"
katanya.Menaker mengatakan, Indonesia harus terus mendorong investasi dalam pembangunan
ekonominya.Investasi yang baik harus berkontribusi pada pencapaian mendasar dengan menciptakan
kesempatan kerja; mendorong transfer pengetahuan dan teknologi; mengembangkan kapasitas SDM;
meningkatkan produktivitas; dan berkontribusi pada perekonomian nasional.Menurutnya, dunia sedang
mengalami perubahan besar dikarenakan adanya otomatisasi dan digitalisasi.Dengan adanya dua hal
tersebut membutuhkan pekerja yang adaptif dan kreatif, serta pemerintah dalam mendorong
peningkatan keterampilan dan pembelajaran sepanjang hayat."Perubahan ini juga menjadi kesempatan
mempromosikan pekerjaan yang lebih berkualitas dalam memberikan pelindungan sosial bagi pekerja,"
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ucapnya.Menaker menegaskan, pihaknya di Kementerian Ketenagakerjaan siap untuk bekerja sama
dalam menciptakan kondisi terbaik bagi pekerja dan pengusaha di dunia.Menaker mengatakan
Presidensi G20 RI menempatkan tujuan utama dari Kelompok Kerja G20 Bidang Ketenagakerjaan, untuk
memastikan pemulihan ekonomi yang cepat dari pandemi COVID-19 serta mencapai agenda 2030 untuk
pembangunan berkelanjutan."Ini menjadi tanggung jawab kita bersama, mulai dari Pemerintah,
Organisasi Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB)," ujarnya.
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Positive

Summary Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencatat sebanyak 16
kelompok warga di kota ini sudah mendaftar program tenaga kerja mandiri (TKM) yang
menjadi salah satu program unggulan Kementerian Ketenagakerjaan. Alhamdulillah,
antusias masyarakat untuk mengikuti program ini cukup tinggi," kata Kepala Dinas Tenaga
Kerja (Disnaker) Kota Mataram H Rudi Suryawan di Mataram, Senin. Harapannya, 16
kelompok itu bisa terakomodasi program TKM," katanya. "Data BPS tahun 2021, angka
pengangguran di Mataram sekitar 13.000 orang, turun dari tahun 2020 sekitar 17.000
orang," katanya.

Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencatat sebanyak 16 kelompok warga
di kota ini sudah mendaftar program tenaga kerja mandiri (TKM) yang menjadi salah satu program
unggulan Kementerian Ketenagakerjaan. "Satu kelompok beranggota 10 orang. Alhamdulillah, antusias
masyarakat untuk mengikuti program ini cukup tinggi," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota
Mataram H Rudi Suryawan di Mataram, Senin. Menurutnya, program TKM ini telah disosialisasikan sejak
beberapa bulan lalu melalui kelurahan, kemudian kelurahan meminta warganya secara berkelompok
mendaftar melalui sistem yang ada. Selain mendaftar, kelompok juga mengusulkan proposal jenis
kegiatan yang sedang atau akan dilaksanakan kelompok tersebut ke depan. Saat pendaftaran, Disnaker
membuka diri dengan memberikan bantuan pendampingan pengisian data bagi warga yang belum bisa
mengakses atau mengisi aplikasi yang diberikan. Selanjutnya, kata Rudi, data-data mereka akan
diverifikasi oleh pemerintah pusat untuk diberikan bantuan berupa pelatihan serta modal usaha agar
para anggota kelompok ini bisa membuka usaha sendiri. "Dari hasil evaluasi kami, usulan program TKM
yang paling banyak adalah untuk pertukangan dan tata boga. Harapannya, 16 kelompok itu bisa
terakomodasi program TKM," katanya. Menurutnya, dalam pendaftaran program TKM daerah tidak
dibatasi atau dijatah kuota. Artinya, daerah bisa mengusulkan kelompok sebanyak-banyaknya untuk
diverifikasi. "Jika semua kelompok dinilai memenuhi kriteria, maka semuanya bisa mendapatkan bantuan
melalui program tersebut," katanya. Lebih jauh Rudi berharap target penurunan angka pengangguran
dari berbagai kegiatan pelatihan baik yang dilaksanakan pemerintah pusat maupun daerah bisa tercapai.
"Data BPS tahun 2021, angka pengangguran di Mataram sekitar 13.000 orang, turun dari tahun 2020
sekitar 17.000 orang," katanya. Berita ini telah tayang di Antaranews.
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Summary Hal itu diungkapkan Menaker Ida Fauziyah ketika memberikan sambutan pada B20-G20
Dialogue: The Future of Work and Education Task Force, di Yogyakarta, Senin (15/8/2022)
malam. Menaker mengatakan, Indonesia harus terus mendorong investasi dalam
pembangunan ekonominya, investasi yang baik harus berkontribusi pada pencapaian
mendasar dengan menciptakan kesempatan kerja; mendorong transfer pengetahuan dan
teknologi; mengembangkan kapasitas SDM; meningkatkan produktivitas; dan berkontribusi
pada perekonomian nasional. Menaker menegaskan, Kementerian Ketenagakerjaan siap
untuk bekerja sama dalam menciptakan kondisi terbaik bagi pekerja dan pengusaha di dunia.
Presidensi G20 Indonesia, tambah Menaker, menempatkan tujuan utama dari Kelompok
Kerja G20 Bidang Ketenagakerjaan, untuk memastikan pemulihan ekonomi yang cepat dari
pandemi COVID-19 serta mencapai agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyampaikan bahwa produktivitas SDM sangat penting dan
dibutuhkan dalam berinvestasi. Tidak ada negara yang berhasil menarik investasi tanpa memiliki tenaga
kerja yang produktif dan bertalenta.Ia meyakini bahwa investasi di bidang-bidang pekerjaan yang layak
dan berkelanjutan adalah elemen penting di masa depan pekerjaan.Hal itu diungkapkan Menaker Ida
Fauziyah ketika memberikan sambutan pada B20-G20 Dialogue: The Future of Work and Education Task
Force, di Yogyakarta, Senin (15/8/2022) malam.Menaker mengatakan, Indonesia harus terus mendorong
investasi dalam pembangunan ekonominya, investasi yang baik harus berkontribusi pada pencapaian
mendasar dengan menciptakan kesempatan kerja; mendorong transfer pengetahuan dan teknologi;
mengembangkan kapasitas SDM; meningkatkan produktivitas; dan berkontribusi pada perekonomian
nasional.Menurutnya, dunia sedang mengalami perubahan besar dikarenakan adanya otomatisasi dan
digitalisasi, sehingga membutuhkan pekerja yang adaptif dan kreatif, serta pemerintah dalam
mendorong peningkatan keterampilan dan pembelajaran sepanjang hayat."Perubahan ini juga menjadi
kesempatan mempromosikan pekerjaan yang lebih berkualitas dalam memberikan pelindungan sosial
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bagi pekerja," ucapnya.Menaker menegaskan, Kementerian Ketenagakerjaan siap untuk bekerja sama
dalam menciptakan kondisi terbaik bagi pekerja dan pengusaha di dunia."Ini menjadi tanggung jawab
kita bersama, mulai dari Pemerintah, Organisasi Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB),"
ujarnya.Presidensi G20 Indonesia, tambah Menaker, menempatkan tujuan utama dari Kelompok Kerja
G20 Bidang Ketenagakerjaan, untuk memastikan pemulihan ekonomi yang cepat dari pandemi COVID-19
serta mencapai agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan."Kerja sama internasional melalui G20
harus lebih berkontribusi dan relevan dengan kebutuhan negara," katanya.
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Neutral

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengaku sudah membuat berbagai
kebijakan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia agar bisa bersaing di
tingkat global. Saat ini indeks daya saing Indonesia berada di peringkat 37 dunia..
"Alhamdulillah kami telah berkontribusi pada peningkatan indeks daya saing global
Indonesia ke peringkat 37 dari 140 negara pada tahun 2021," kata Ida pada Pertemuan B20G20 Dialogue Future of Work and Education Task Force, di Yogyakarta, Senin (15/8/2022).
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan,
tantangan di dunia kerja saat ini lebih kepada membangun sumber daya manusia (SDM)
Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengaku sudah membuat berbagai kebijakan untuk
meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia agar bisa bersaing di tingkat global. Saat ini indeks daya
saing Indonesia berada di peringkat 37 dunia. "Alhamdulillah kami telah berkontribusi pada peningkatan
indeks daya saing global Indonesia ke peringkat 37 dari 140 negara pada tahun 2021," kata Ida pada
Pertemuan B20 -G20 Dialogue Future of Work and Education Task Force, di Yogyakarta, Senin
(15/8/2022).Untuk meningkatkan kualitas SDM, Kementerian Ketenagakerjaan juga berkolaborasi
dengan sektor swasta, organisasi tenaga kerja dan akademisi. Balai Latihan Kerja (BLK) ditransformasi
menjadi pusat kompetensi dan peningkatan produktivitas. Selain itu juga program pemagangan yang
berkualitas. "Kami juga mendorong investasi dalam pembangunan ekonomi," ujarnya.Menurutnya,
investasi yang baik akan berkontribusi menciptakan kesempatan kerja, mendorong transfer pengetahuan
dan teknologi, mengembangkan kapasitas manusia, meningkatkan produktivitas dan berkontribusi pada
perekonomian nasional."Untuk mewujudkan Future of Work butuh kolaborasi antara pemerintah dan
swasta," katanya. Forum dialog antara B20 dan G20 ini merupakan salah satu cara berkolaborasi untuk
merumuskan langkah menghadapi tantangan pekerjaan masa depan dan pekerjaan yang layak.Ketua
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Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, tantangan di dunia kerja
saat ini lebih kepada membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Bangsa Indonesia mempunyai
SDM yang kemampuannya tepat dengan apa yang dibutuhkan untuk mengisi pekerjaan-pekerjaan ke
depan. "Untuk itulah kolaborasi antara kami dari Kadin rumahnya pengusaha, bersama dengan
kemenaker. Harapannya ini adalah suatu langkah yang terus dilaksanakan bukan hanya sekali-sekali ini
tapi kita terus melakukan suatu proses berkelanjutan," ujarnya.
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, menyampaikan bahwa produktivitas SDM
sangat penting dan dibutuhkan dalam berinvestasi. "Indonesia harus terus mendorong
investasi dalam pembangunan ekonominya, investasi yang baik harus berkontribusi pada
pencapaian mendasar dengan menciptakan kesempatan kerja; mendorong transfer
pengetahuan dan teknologi; mengembangkan kapasitas SDM; meningkatkan produktivitas;
dan berkontribusi pada perekonomian nasional," kata Menaker Ida Fauziyah ketika
memberikan sambutan pada B20-G20 Dialogue: The Future of Work and Education Task
Force, di Yogyakarta, Senin (15/8/2022) malam. Menaker menegaskan, Kementerian
Ketenagakerjaan siap untuk bekerja sama dalam menciptakan kondisi terbaik bagi pekerja
dan pengusaha di dunia. Presidensi G20 Indonesia, tambah Menaker, menempatkan tujuan
utama dari Kelompok Kerja G20 Bidang Ketenagakerjaan, untuk memastikan pemulihan
ekonomi yang cepat dari pandemi COVID-19 serta mencapai agenda 2030 untuk
pembangunan berkelanjutan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, menyampaikan bahwa produktivitas SDM sangat
penting dan dibutuhkan dalam berinvestasi. Tidak ada negara yang berhasil menarik investasi tanpa
memiliki tenaga kerja yang produktif dan bertalenta.Ia meyakini bahwa investasi di bidang-bidang
pekerjaan yang layak dan berkelanjutan adalah elemen penting di masa depan pekerjaan."Indonesia
harus terus mendorong investasi dalam pembangunan ekonominya, investasi yang baik harus
berkontribusi pada pencapaian mendasar dengan menciptakan kesempatan kerja; mendorong transfer
pengetahuan dan teknologi; mengembangkan kapasitas SDM; meningkatkan produktivitas; dan
berkontribusi pada perekonomian nasional," kata Menaker Ida Fauziyah ketika memberikan sambutan
pada B20-G20 Dialogue: The Future of Work and Education Task Force, di Yogyakarta, Senin (15/8/2022)
malam.Menurutnya, dunia sedang mengalami perubahan besar dikarenakan adanya otomatisasi dan
digitalisasi, sehingga membutuhkan pekerja yang adaptif dan kreatif, serta pemerintah dalam
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mendorong peningkatan keterampilan dan pembelajaran sepanjang hayat."Perubahan ini juga menjadi
kesempatan mempromosikan pekerjaan yang lebih berkualitas dalam memberikan pelindungan sosial
bagi pekerja," ujarnya.Menaker menegaskan, Kementerian Ketenagakerjaan siap untuk bekerja sama
dalam menciptakan kondisi terbaik bagi pekerja dan pengusaha di dunia."Ini menjadi tanggung jawab
kita bersama, mulai dari Pemerintah, Organisasi Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB),"
ujarnya.Presidensi G20 Indonesia, tambah Menaker, menempatkan tujuan utama dari Kelompok Kerja
G20 Bidang Ketenagakerjaan, untuk memastikan pemulihan ekonomi yang cepat dari pandemi COVID-19
serta mencapai agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan."Kerja sama internasional melalui G20
harus lebih berkontribusi dan relevan dengan kebutuhan negara," pungkas Menaker Ida Fauziyah.
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Positive

Summary Gaji tenaga kerja Indonesia (TKI) atau pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik di
Taiwan naik dari 17 ribu new Taiwan dollar (NTD). Anggota Komisi XI DPR RI, Masinton
Pasaribu mengapresiasi langkah Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, yang bernegosiasi dengan Taiwan. Proses
tersebut menuai hasil hingga Taiwan menyetujui kenaikan gaji PMI dan penghapusan biaya
agensi yang sebelumnya dibebankan kepada pekerja. "Tadi juga disampaikan soal Taiwan ya
bagaimana BP2MI mampu merundingkan, memperjuangkan gaji pekerja migran kita yang
ada di Taiwan itu dari 17 ribu NTD menjadi 20 ribu NTD kemudian fee agensi bisa
dihilangkan," ujar Masinton di Hotel El Royale Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin, 15
Agustus 2022.

Gaji tenaga kerja Indonesia (TKI) atau pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik di Taiwan naik dari
17 ribu new Taiwan dollar (NTD). Kenaikan ini setara dengan Rp8,4 juta menjadi 20 ribu NTD atau Rp9,9
juta.Anggota Komisi XI DPR RI, Masinton Pasaribu mengapresiasi langkah Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, yang bernegosiasi dengan
Taiwan. Proses tersebut menuai hasil hingga Taiwan menyetujui kenaikan gaji PMI dan penghapusan
biaya agensi yang sebelumnya dibebankan kepada pekerja."Tadi juga disampaikan soal Taiwan ya
bagaimana BP2MI mampu merundingkan, memperjuangkan gaji pekerja migran kita yang ada di Taiwan
itu dari 17 ribu NTD menjadi 20 ribu NTD kemudian fee agensi bisa dihilangkan," ujar Masinton di Hotel
El Royale Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin, 15 Agustus 2022.Selain kenaikan upah, Menaker Ida
Fauziyah sebelumnya mengatakan PMI sektor domestik di Taiwan juga akan mendapat penambahan
upah sebesar 1.000 NTD. Ini berlaku bagi PMI yang telah mengakhiri periode kontrak kerjanya selama
tiga tahun dengan majikan yang sama."Nah ini kan menurut saya upaya-upaya yang dilakukan negara,
memaksimalkan baik itu penerimaan yang diterima dari hasil kerja pekerja migran kita maupun
pengeluaran-pengeluaran yang enggak penting. Seperti pengeluaran yang memberatkan atau
membebani pekerja migran kita di Taiwan," ujar Masinton.Kepala BP2MI, Benny Rhamdani mengatakan
para PMI merupakan duta bangsa yang layak diberikan perlakuan hormat oleh negara, dengan dilepas
secara resmi dan diberikan fasilitas yang pantas."Tugas negara adalah memberikan berbagai fasilitas yang
membuat dia mudah bekerja kemudian juga merasa ringan karena berbagai fasilitas disiapkan dan juga
biaya yang dibantu oleh pemerintah," kata Benny.
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