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Summary

1. 18
Viral Farel Ojo 1
August Dibandingke
2022 Di Istana
Negara
Siapakah Dia

Neutral

Magelang Viral Farel Ojo Dibandingke di Istana Negara, Siapakah
Ekspres Dia?. Pasalnya Farel Prayoga hadir dalam upacara HUT
ke-77 Kemerdekaan RI di Istana Negara, Gambir,
Jakarta, pada Rabu 17 Agustus 2022. Ternyata
kedatanganya Farel Prayoga tersebut, untuk mengisi
acara dalam salah satu agenda dalam perayaan HUT ke77 di Istana Negara. Pasalnya Farel Prayoga hadir dalam
upacara HUT ke-77 Kemerdekaan RI di Istana Negara,
Gambir, Jakarta, pada Rabu 17 Agustus 2022.

2. 18
Tanpa SDM 7
August Mumpuni,
2022 Investasi Lesu

Negative Pikiran
Rakyat

. -719582038100Tanpa SDM Mumpuni, Investasi Lesu.
Tanpa SDM Mumpuni, Investasi Lesu. Sebelumnya,
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
(Menko Marves), Luhut B. Pandjaitan, mengatakan
kualitas SDM Indonesia masih terbilang rendah. Kualitas
sumber daya manusia (SDM) sangatpenting dan
dibutuhkan dalam berinvestasi.*.

3. 18
UPACARA
1
August SELESAI
2022 LANJUT JOGET

Neutral

. UPACARA SELESAI, LANJUT JOGET. BARENG: Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu, seperti Ida
Fauziyah, Sri Mulyani, Retno Marsudi, dan Prabowo
Subianto menari saat penyanyi cilik Farel Prayoga
menyanyikan lagu campur sari berjudul Ojo Dibandingke di sela upacara peringatan HUT Ke-77
Kemerdekaan Rl di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu
(17/8). BPMI SETPRES/LAILY RACHEV.

4. 18
BELUM
1
August MERDEKA dari
2022 Pengangguran

Negative Indo Pos . BELUM MERDEKA. Dari Pengangguran. Dibandingkan
Agustus tahun lalu, penurunannya sekitar 700.0000.
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional juga
menurun dari 6,26 persen pada Februari 2021 menjadi
5,83 persen pada Februari tahun ini.

5. 18
Di Istana, Para 1
August Menteri Joget
2022 Depan
Presiden

Neutral

Kaltim
Post

Rakyat Di Istana, Para Menteri Joget Depan Presiden. Marsudi
Merdeka dan Menteri Tenaga Keija Ida Fauziah ikut menyusul
Prabowo dan joget bersama Farel. Sampai-sampai para
menteri berani beijoget di depan Presiden. Presiden,
Ibu Negara dan semua menteri beijoget, artinya kita
menikmati baliwa kemerdekaan ini luar biasa, kata
Dudung.
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6. 18
Menicpatakn 14
August SDM Produktif
2022 Bertalenta

Positive

Koran
Kontan

. Menciptakan SDM Produktif Bertalenta. Salah satunya
adalah soal ineningkatkan produktivitas Sumber Daya
Manusia (SDM) sebagai salah satu modal untuk menarik
investasi. Menaker bilang, Indonesia barns terus mendorong investasi dalam pembangunan ekonomi- nya,
investasi yang baik harus berkontribusi pada
peneapaian mendasar de- ngan menciptakan kesempatan kerja, mendorong transfer pengetahuan dan
teknologi, mengembang- kan kapasitas SDM, meningkatkan produktivitas; dan berkontribusi pada
perekonomian nasional. JAKARTA.

7. 18
Dendangkan 11
August Ojo
2022 Dibandingke ,
Farel Buat
Jokowi
Terkekeh dan
Prabowo
Goyang

Neutral

Harian
Bangsa

Dendangkan 'Ojo Dibandingke', Farel Buat Jokowi
Terkekeh dan Prabowo Goyang. Penyanyi cilik Farel
Prayoga meramaikan acara itu dengan menyanyikan
lagu berjudul 'Ojo Dibandingke'. Lantunan lagu campur
sari itu membuat seluruh tamu terkesi- ma tak
terkecuali Presiden Joko Widodo (jokowi) dan Ibu
Iriana. Jokowi tampak terhibur dengan terkekeh-kekeh
saat mendengar- kan lantunan lagu tersebut.

8. 18
Pertemuan
13
August Kelima EWG
2022 Kuatkan Peran
UKM

Positive

Investor . Pertemuan Kelima EWG Kuatkan Peranan UKM.
Daily
JAKARTA, ID- Kementerian Ketenagakerjaan pada
Pertemuan Kelima Kelompok Kerja Bidang
Ketenagakerjaan G20 (The 5th Employment Working
Group/EWG Meeting) mendorong penguatan Usaha
Kecil dan Menengah (UKM) untuk penciptaan lapangan
keija. Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi
mengatakan, grup akan menyelesaikan Annex
(dokumen lampiran) Deklarasi Menteri-menteri
Ketenagakerjaan G20. "Jadi dalam dokumen nanti kita
akan mendorong rekomendasi kebijakan agar peran
dari UKM ini betul-betul bisa kita wujudkan, bahkan
menjadi pilar utama dari perekonomian khususnya di
Indonesia," katanya di sela-sela pertemuan hari
pertama EWG V yang dilaksanakan secara virtual, Rabu
(17/8/2022).

9. 18
Prabowo
1
August Hingga Sri
2022 Mulyani Joget
di Depan
Jokowi

Neutral

Tribun
Kaltim

. M y 1 fM \ i. L. &aposIII If im. RoTOf oto reisuNimvs
HUT KEMERDEKAAN KE-77- Presiden Joko Widodo
(tengah) mengenakan baju adat Dolomani dari Buton,
menyapa masyarakat yang hadir pada upacara
Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan ke-77
di Istana Merdeka, Jakarta.
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10. 18
Perayaan 17
August Agustus
2022 Kembali
Semarak

1

Positive

Kompas . Perayaan 17 Agustus Kembali Semarak.
26035012700Perayaan 17 Agustus Kembali Semarak.
Perayaan 17 Agustus Kembali Semarak.
19361154648835Sejumlah tamu undangan berjoget
bersama saat penyanyi cilik Farel Prayoga (12)
bernyanyi memeriahkan Upacara Peringatan Detikdetik Proklamasi Kemerdekaan Ke-77 RI di Istana
Merdeka, Jakarta, Rabu (17/8/2022).

11. 18
Aksi Farel
13
August Prayoga Bikin
2022 Ambyar Istana

Neutral

Media
. Aksi Farel Prayoga Bikin Ambyar Istana. ENYANYI cilik
Indonesia Farel Prayoga, 12, yang videonya viral di Youtube
karena ditonton jutaan orang, sukses membuat. Farel
Prayoga bersekolah di SD Kepundungan 2 Banyuwangi.
Ambyar Istana Merdeka, Jakarta, saat mengisi acara
peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 RI, kemarin.

12. 18
Prabowo
1
August hingga Sri
2022 Mulyani Joget
di Depan
Jokowi

Neutral

Tribun
Jabar

14097012700Prabowo hingga Sri Mulyani Joget di
Depan Jokowi. Prabowo hingga Sri Mulyani Joget di
Depan Jokowi. . 00. Prabowo hingga Sri MulyaniJoget di
Depan Jokowi.

13. 18
Farel Menjadi 1
August Pembeda
2022

Neutral

Tribun
Jogja

. 00. 679451270039770057742555 ke halaman 11. Ke
halaman 11. 40741608102600THIWJNNEWS SK
n&aposRES/SKTKAB. HUT KEMERDEKAAN- Presiden
Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara HUT
ke-77 Kemerdekaan Rt di Istana Merdeka, Rabu (17/8).

14. 18
Istana
1
August Merdeka
2022 Digoyang Ojo
Dibandingke

Neutral

Jakarta
Raya

. Istana Merdeka Digoyang Ojo Dibandingke&apos. Bak
penyanyi profesional, anak kelas lima SD ini dengan
lentur bernyanyi tembang campursari berjudul Ojo
Dibandingke! Istana Merdeka Digoyang Ojo
Dibandingke. Ia pun kembali me- nyanyikan lagu Ojo
Dibandingke sekalilagi.
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Title

Viral Farel Ojo Dibandingke Di Istana Negara Siapakah Dia

Media

Magelang Ekspres

Reporter

Date

18 August 2022

Tone

Page

1

PR Value

Link 1

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0818/MAGELANG_EKSPRES1/Viral%20Farel%20Ojo%20Dibandingke%20Di%20Istana%20Ne
gara%20Siapakah%20Dia=1=1=1.jpg

Link 2

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0818/MAGELANG_EKSPRES1/Viral%20Farel%20Ojo%20Dibandingke%20Di%20Istana%20Ne
gara%20Siapakah%20Dia=2=1=1.jpg

Neutral

Summary Viral Farel Ojo Dibandingke di Istana Negara, Siapakah Dia?. Pasalnya Farel Prayoga hadir
dalam upacara HUT ke-77 Kemerdekaan RI di Istana Negara, Gambir, Jakarta, pada Rabu 17
Agustus 2022. Ternyata kedatanganya Farel Prayoga tersebut, untuk mengisi acara dalam
salah satu agenda dalam perayaan HUT ke-77 di Istana Negara. Pasalnya Farel Prayoga
hadir dalam upacara HUT ke-77 Kemerdekaan RI di Istana Negara, Gambir, Jakarta, pada
Rabu 17 Agustus 2022.
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6

Title

Tanpa SDM Mumpuni, Investasi Lesu

Media

Pikiran Rakyat

Reporter

Date

18 August 2022

Tone

Page

7

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0818/PIKIRAN_RAKYAT1/Tanpa%20SDM%20Mumpuni,%20Investasi%20Lesu=1=7=1.jpg

Negative

Summary . -719582038100Tanpa SDM Mumpuni, Investasi Lesu. Tanpa SDM Mumpuni, Investasi Lesu.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut
B. Pandjaitan, mengatakan kualitas SDM Indonesia masih terbilang rendah. Kualitas sumber
daya manusia (SDM) sangatpenting dan dibutuhkan dalam berinvestasi.*.

7

Title

UPACARA SELESAI LANJUT JOGET

Media

Kaltim Post

Reporter

Date

18 August 2022

Tone

Page

1

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0818/KALTIM_POST1/UPACARA%20SELESAI%20LANJUT%20JOGET=1=1=1.jpg

Neutral

Summary . UPACARA SELESAI, LANJUT JOGET. BARENG: Sejum- lah menteri Kabinet Indonesia Bersatu,
seperti Ida Fauziyah, Sri Mulyani, Retno Marsudi, dan Prabowo Subianto menari saat penyanyi
cilik Farel Prayoga menyanyikan lagu campur sari berjudul Ojo Diband- ingke di sela upacara
peringatan HUT Ke-77 Kemerdekaan Rl di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/8). BPMI
SETPRES/LAILY RACHEV.

8

Title

BELUM MERDEKA dari Pengangguran

Media

Indo Pos

Reporter

Date

18 August 2022

Tone

Page

1

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0818/INDO_POS1/BELUM%20MERDEKA%20%20dari%20Pengangguran=1=1=1.jpg

Negative

Summary . BELUM MERDEKA. Dari Pengangguran. Dibandingkan Agustus tahun lalu, penurunannya
sekitar 700.0000. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional juga menurun dari 6,26 persen
pada Februari 2021 menjadi 5,83 persen pada Februari tahun ini. Pada saat bersamaan, jumlah
angkatan kerja juga bertambah sebesar 4,2 juta orang, yang belum semuanya bisa diserap oleh
pasar Terlepas dari faktor pandemi, perlu diperhatikan pula bahwa sejak 2019, tren tingkat
pengangguran selalu menurun saat Februari, lalu.

9

Title

Di Istana, Para Menteri Joget Depan Presiden

Media

Rakyat Merdeka

Reporter

Date

18 August 2022

Tone

Page

1

PR Value

Link 1

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0818/RAKYAT_MERDEKA1/Di%20Istana,%20Para%20Menteri%20Joget%20Depan%20Preside
n=1=1=1.jpg

Link 2

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0818/RAKYAT_MERDEKA1/Di%20Istana,%20Para%20Menteri%20Joget%20Depan%20Preside
n=2=1=1.jpg

Neutral

Summary Di Istana, Para Menteri Joget Depan Presiden. Marsudi dan Menteri Tenaga Keija Ida Fauziah
ikut menyusul Prabowo dan joget bersama Farel. Sampai-sampai para menteri berani
beijoget di depan Presiden. Presiden, Ibu Negara dan semua menteri beijoget, artinya kita
menikmati baliwa kemerdekaan ini luar biasa, kata Dudung.
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11

Title

Menicpatakn SDM Produktif Bertalenta

Media

Koran Kontan

Reporter

Date

18 August 2022

Tone

Page

14

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0818/KORAN_KONTAN1/Menicpatakn%20SDM%20Produktif%20Bertalenta=1=14=1.jpg

Positive

Summary . Menciptakan SDM Produktif Bertalenta. Salah satunya adalah soal ineningkatkan
produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai salah satu modal untuk menarik investasi.
Menaker bilang, Indonesia barns terus men- dorong investasi dalam pembangunan ekonominya, investasi yang baik harus berkontribusi pada peneapaian mendasar de- ngan menciptakan
kesem- patan kerja, mendorong transfer pengetahuan dan teknologi, mengembang- kan
kapasitas SDM, me- ningkatkan produktivitas; dan berkontribusi pada perekonomian nasional.
JAKARTA.

12

Title

Dendangkan Ojo Dibandingke , Farel Buat Jokowi Terkekeh dan Prabowo Goyang

Media

Harian Bangsa

Reporter

Date

18 August 2022

Tone

Page

11

PR Value

Link 1

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0818/HARIAN_BANGSA1/Dendangkan%20%20Ojo%20Dibandingke%20,%20Farel%20Buat%2
0Jokowi%20Terkekeh%20dan%20Prabowo%20Goyang%20=1=1=2.jpg

Link 2

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0818/HARIAN_BANGSA1/Dendangkan%20%20Ojo%20Dibandingke%20,%20Farel%20Buat%2
0Jokowi%20Terkekeh%20dan%20Prabowo%20Goyang%20=2=11=2.jpg

Neutral

Summary Dendangkan 'Ojo Dibandingke', Farel Buat Jokowi Terkekeh dan Prabowo Goyang. Penyanyi
cilik Farel Prayoga meramaikan acara itu dengan menyanyikan lagu berjudul 'Ojo
Dibandingke'. Lantunan lagu campur sari itu membuat seluruh tamu terkesi- ma tak
terkecuali Presiden Joko Widodo (jokowi) dan Ibu Iriana. Jokowi tampak terhibur dengan
terkekeh-kekeh saat mendengar- kan lantunan lagu tersebut.
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14

Title

Pertemuan Kelima EWG Kuatkan Peran UKM

Media

Investor Daily

Reporter

Date

18 August 2022

Tone

Page

13

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0818/INVESTOR_DAILY1/Pertemuan%20Kelima%20EWG%20Kuatkan%20Peran%20UKM=1=
13=1.jpg

Positive

Summary . Pertemuan Kelima EWG Kuatkan Peranan UKM. JAKARTA, ID- Kementerian
Ketenagakerjaan pada Pertemuan Kelima Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20
(The 5th Employment Working Group/EWG Meeting) mendorong penguatan Usaha Kecil
dan Menengah (UKM) untuk penciptaan lapangan keija. Sekretaris Jenderal Kemnaker,
Anwar Sanusi mengatakan, grup akan menyelesaikan Annex (dokumen lampiran) Deklarasi
Menteri-menteri Ketenagakerjaan G20. "Jadi dalam dokumen nanti kita akan mendorong
rekomendasi kebijakan agar peran dari UKM ini betul-betul bisa kita wujudkan, bahkan
menjadi pilar utama dari perekonomian khususnya di Indonesia," katanya di sela-sela
pertemuan hari pertama EWG V yang dilaksanakan secara virtual, Rabu (17/8/2022).

15

Title

Perayaan 17 Agustus Kembali Semarak

Media

Kompas

Reporter

Date

18 August 2022

Tone

Page

1

PR Value

Link 1

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0818/KOMPAS1/Perayaan%2017%20Agustus%20Kembali%20Semarak=1=1=1.jpg

Link 2

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0818/KOMPAS1/Perayaan%2017%20Agustus%20Kembali%20Semarak=2=1=1.jpg

Positive

Summary . Perayaan 17 Agustus Kembali Semarak. 26035012700Perayaan 17 Agustus Kembali Semarak.
Perayaan 17 Agustus Kembali Semarak. 19361154648835Sejumlah tamu undangan berjoget
bersama saat penyanyi cilik Farel Prayoga (12) bernyanyi memeriahkan Upacara Peringatan
Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Ke-77 RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/8/2022).

16

17

Title

Prabowo Hingga Sri Mulyani Joget di Depan Jokowi

Media

Tribun Kaltim

Reporter

Date

18 August 2022

Tone

Page

1

PR Value

Link 1

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0818/TRIBUN_KALTIM1/Prabowo%20Hingga%20Sri%20Mulyani%20Joget%20di%20Depan%2
0Jokowi=1=1=1.jpg

Link 2

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0818/TRIBUN_KALTIM1/Prabowo%20Hingga%20Sri%20Mulyani%20Joget%20di%20Depan%2
0Jokowi=2=1=1.jpg

Neutral

Summary . M y 1 fM \ i. L. &aposIII If im. RoTOf oto reisuNimvs HUT KEMERDEKAAN KE-77- Presiden
Joko Widodo (tengah) mengenakan baju adat Dolomani dari Buton, menyapa masyarakat
yang hadir pada upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan ke-77 di Istana
Merdeka, Jakarta. Rabu (17/8/2022). Selain itu, pesawat tempur F-16 melintas dengan
formasi 77 di atas Monas dan atraksi pengibaran bendera, serta penembakan meriam turut
menyemarakkan HlIT Kemerdekaan.
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19

Title

Istana Merdeka Digoyang Ojo Dibandingke

Media

Jakarta Raya

Reporter

Date

18 August 2022

Tone

Page

1

PR Value

Link 1

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0818/JAKARTA_RAYA1/Istana%20Merdeka%20Digoyang%20Ojo%20Dibandingke=1=1=1.jpg

Link 2

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0818/JAKARTA_RAYA1/Istana%20Merdeka%20Digoyang%20Ojo%20Dibandingke=2=1=1.jpg

Neutral

Summary . Istana Merdeka Digoyang Ojo Dibandingke&apos. Bak penyanyi profesional, anak kelas lima
SD ini dengan lentur bernyanyi tembang campursari berjudul Ojo Dibandingke! Istana Merdeka
Digoyang Ojo Dibandingke. Ia pun kembali me- nyanyikan lagu Ojo Dibandingke sekalilagi.
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21

Title

Farel Menjadi Pembeda

Media

Tribun Jogja

Reporter

Date

18 August 2022

Tone

Page

1

PR Value

Link 1

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0818/TRIBUN_JOGJA1/Farel%20Menjadi%20Pembeda%20=1=1=1.jpg

Link 2

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0818/TRIBUN_JOGJA1/Farel%20Menjadi%20Pembeda%20=2=1=1.jpg

Neutral

Summary .
00.
679451270039770057742555
ke
halaman
11.
Ke
halaman
11.
40741608102600THIWJNNEWS SK n&aposRES/SKTKAB. HUT KEMERDEKAAN- Presiden Joko
Widodo bertindak sebagai inspektur upacara HUT ke-77 Kemerdekaan Rt di Istana Merdeka,
Rabu (17/8).

22

23

Title

Aksi Farel Prayoga Bikin Ambyar Istana

Media

Media Indonesia

Reporter

Date

18 August 2022

Tone

Page

13

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0818/MEDIA_INDONESIA1/Aksi%20Farel%20Prayoga%20Bikin%20Ambyar%20Istana=1=13=
1.jpg

Neutral

Summary . Aksi Farel Prayoga Bikin Ambyar Istana. ENYANYI cilik Farel Prayoga, 12, yang videonya
viral di Youtube karena ditonton jutaan orang, sukses membuat. Farel Prayoga bersekolah
di SD Kepundungan 2 Banyuwangi. Ambyar Istana Merdeka, Jakarta, saat mengisi acara
peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 RI, kemarin.

24

Title

Prabowo hingga Sri Mulyani Joget di Depan Jokowi

Media

Tribun Jabar

Reporter

Date

18 August 2022

Tone

Page

1

PR Value

Link 1

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0818/TRIBUN_JABAR1/Prabowo%20hingga%20Sri%20Mulyani%20Joget%20di%20Depan%20J
okowi=1=1=1.jpg

Link 2

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0818/TRIBUN_JABAR1/Prabowo%20hingga%20Sri%20Mulyani%20Joget%20di%20Depan%20J
okowi=2=1=1.jpg

Neutral

Summary 14097012700Prabowo hingga Sri Mulyani Joget di Depan Jokowi. Prabowo hingga Sri
Mulyani Joget di Depan Jokowi. . 00. Prabowo hingga Sri MulyaniJoget di Depan Jokowi.
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Summary

Media

News

Positive

Neutral

Negative

180

347

127

169

51
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Table Of Contents : 16 August 2022 - 18 August 2022
No Date News Title

Tone

Media

1. 16
Anggunnya Sri
Positive Detik
Augus Mulyani Hingga Ida
t 2022 Fauziyah Hadiri
Sidang Tahunan
MPR

Summary
Hanya saja Retno Marsudi tampil anggun dengan
berbalut kebaya daerah Kalimantan dengan warna
merah-oranye, Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati berkebaya warna hijau, dan Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memakai kebaya
didominasi warna putih dan cokelat muda. Presiden
Joko Widodo (Jokowi) hari ini menghadiri Sidang
Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI.

2. 16
Menaker:
Positive Suara.com Hal tersebut diungkapkan Menaker saat memberikan
Augus Produktivitas SDM
sambutan pada B20-G20 Dialogue: The Future of
t 2022 Penting dan
Work and Education Task Force, di Yogyakarta, Senin
Dibutuhkan dalam
(15/8/2022) malam. Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Investasi
Fauziyah, menyampaikan bahwa produktivitas SDM
sangat penting dan dibutuhkan dalam berinvestasi.
3. 16
BSU 2022 Tidak Cair Positive Ayo
Sampai detik ini, masih banyak yang mempertanyakan
Augus Hari Ini? Resmi!
Bandung BSU 2022 kapan cair?. Terlihat komentar para pekerja
t 2022 Pencairan BSU BPJS
BSU 2022 kapan cair, di setiap program yang diberikan
Ketenagakerjaan
Kemnaker melalui laman resmi Instagram milik
Dijelaskan
Kementerian Ketenagakerjaan. "Apapun bahasannya
Kemnaker
pasti BSU yang jadi topik di kolom komentar," tulis
akun Instagram atas nama w.
4. 16
Maaf! BSU 2022
Augus Cuma Cair ke 7
t 2022 Golongan Pekerja
Ini, Cek Daftar
Penerima dari 8,8
juta Karyawan

Neutral

Ayo
Untuk mengetahui 7 golongan karyawan atau pekerja
Bandung yang pasti mendapatkan BSU 2022 Rp1 juta, kunjungi
link ini untuk cek daftar penerima BLT subsidi gaji
2022. Jadwal resmi penyaluran BSU 2022 hingga kini
masih belum diketahui. Namun kini, Kemnaker
setidaknya sedang mempersiapkan semua instrumen
kebijakan pelaksanaan BSU 2022.

5. 16
Menaker: Pekerjaan Positive Borneone Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
Augus Berkelanjutan
ws
menyebutkan jenis pekerjaan yang berkelanjutan
t 2022 Elemen Penting
merupakan elemen penting dalam masa depan sektor
Masa Depan Dunia
ketenagakerjaan untuk mencapai ekonomi inklusif
Kerja
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
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Dialogue: Future of Work and Education Task Force
diikuti virtual dari Jakarta, Senin.
6. 16
Menaker Ida
Positive Dobrak.co Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah,
Augus Ungkap
menyampaikan bahwa produktivitas SDM sangat
t 2022 Produktivitas SDM
penting dan dibutuhkan dalam berinvestasi. Hal itu
Penting Dibutuhkan
diungkapkan Menaker Ida Fauziyah ketika
dalam Investasi memberikan sambutan pada B20-G20 Dialogue: The
Dobrak
Future of Work and Education Task Force, di
Yogyakarta, Senin (15/8/2022) malam.
7. 16
BSU 2022 Akan
Positive Pikiran
Augus Segera Cair, Login
Rakyat
t 2022 bsu.bpjsketenagake
Depok
rjaan.go.id untuk
Cek Penerima BLT
Subsidi Gaji Rp1
Juta

BSU 2022 disebut akan segera cair, segera login via
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk cek penerima
BLT subsisdi gaji Rp1 juta. Tujuan persiapan tersebut
dilakukan untuk memastikan penyaluran BSU 2022
atau BLT subsidi gaji Rp1 juta dapat berjalan dengan
cepat serta akurat. BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1
juta akan segera cair setelah segala persiapan yang
dilakukan Kemnaker selesai. Dengan demikian bisa
dipastikan bahwa untuk jadwal pencairan BSU 2022,
akan segera cair dalam waktu dekat setelah seluruh
persiapan dari Kemnaker selesai.

8. 16
Ada Gap Antara
Positive Suara.com Ida menuturkan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan
Augus Pendidikan dan
(Kemenaker) mempunyai sejumlah program untuk
t 2022 Pekerjaan,
memangkas gap antara pendidikan dan pekerjaan itu.
Kemenaker Siapkan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
Langkah Ini
menyatakan pentingnya kolaborasi yang maksimal
antara dunia kerja dan pendidikan, sehingga dapat
semakin memangkas gap yang masih lebar antara dua
hal krusial tersebut. "Pemerintah sudah
mengeluarkan Perpres 68 tahun 2022 yang
mengurangi miss match itu dan menyinergikan antara
pendidikan dan pelatihan vokasi," kata Ida sesuai
acara B20-G20 The Future of Work and Education
Task Force di Yogyakarta, Senin (15/8/2022) malam.
Tetap diperlukan sinergi kolaborasi yang nyata antara
dunia pendidikan dan pelatihan vokasi tadi.
9. 16
Menaker: Dunia
Positive Suara.com Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan,
Augus Butuh Pekerja yang
dunia sedang membutuhkan pekerja yang adaptif dan
t 2022 Adaptif dan Kreatif
kreatif. Tidak ada negara yang berhasil menarik
investasi tanpa memiliki tenaga kerja yang produktif
dan bertalenta. Ia meyakini bahwa investasi di bidangbidang pekerjaan yang layak dan berkelanjutan adalah
elemen penting di masa depan pekerjaan. Menurut
Ida, Indonesia harus terus mendorong investasi dalam
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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.
10. 16
TKI Pemetik Buah di Negative Tempo.co Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja sebagai
Augus Inggris Terlilit Utang
pemetik buah di wilayah Kent, Inggris, dilaporkan
t 2022 Puluhan Juta
tidak mendapat upah yang sesuai sampai harus terlilit
utang puluhan juta rupiah. Mereka dibebani utang
kepada broker yang memberangkatkan dari Indonesia
ke Inggris. TKI tersebut bekerja di Clock House Farm,
yang menyuplai buah beri ke-empat supermarket
Inggris, seperti Marks & Spencer, Waitrose,
Sainsbury's, dan Tesco.
11. 16
Ansor Tulungagung Neutral
Augus Bakal Laksanakan
t 2022 Seleksi Magang di
Jepang

Jatim.nu.o Tulungagung, NU Online Jawa Timur Pimpinan Cabang
r.id
(PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten
Tulungagung akan melaksanakan Seleksi Nasional
Magang Jepang 2022. Kegiatan tersebut merupakan
buah kerja sama Kemnaker RI dan IM Japan, yang
penyelenggaraannya diamanatkan kepada PC GP
Ansor Tulungagung. Terkait tempat, insyaallah
pembukaan akan digelar di UIN Sayyid Ali
Rahmatullah Tulungagung pada 21 Agustus 2022
nanti," ujar Ketua PC GP Ansor Kabupaten
Tulungagung, Mukhamad Syukur, Selasa
(16/08/2022). "Kalau tes wawancara nanti tempatnya
di STAI Diponegoro," imbuh pria yang baru meraih
gelar doktor Manajemen Pendidikan Islam di UIN
Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung ini.

12. 16
Menaker: Tidak Ada Positive Kompas
Augus Negara Berhasil
t 2022 Tarik Investasi
Tanpa Tenaga Kerja
Produktif dan
Talenta

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengatakan, produktivitas sumber daya manusia
(SDM) sangat penting dan dibutuhkan dalam
berinvestasi. "Perubahan ini juga menjadi kesempatan
mempromosikan pekerjaan yang lebih berkualitas
dalam memberikan pelindungan sosial bagi pekerja,"
lanjut Menaker. 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.
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13. 16
Menaker: Tidak Ada Positive Kompas
Augus Negara Berhasil
t 2022 Tarik Investasi
Tanpa Tenaga Kerja
Produktif dan
Talenta

14. 16
Job Fair Virtual,
Augus Disnakertrans
t 2022 Sulawesi Selatan
Sebut Ada 2.000
Lowongan Kerja
Dibuka dari
Berbagai
Perusahaan

Neutral

15. 16
Akhmad Faozi:
Neutral
Augus Jepara dan Ukir
t 2022 Ibarat Dua Sisi Mata
Uang, tidak dapat
Dipisahkan SuaraBaru.id

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengatakan, produktivitas sumber daya manusia
(SDM) sangat penting dan dibutuhkan dalam
berinvestasi. "Perubahan ini juga menjadi kesempatan
mempromosikan pekerjaan yang lebih berkualitas
dalam memberikan pelindungan sosial bagi pekerja,"
lanjut Menaker. 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.

Terkini.id Ini kesempatan besar jangan dilewatkan, ada banyak
perusahaan besar jadi pencari kerja dan menjadi mitra
Disnakertrans Sulawesi Selatan ", ujar Nuraeni seraya
menunjukkan tata cara pendaftaran dengan
memperlihatkan link pendaftaran secara online, yakni
dan petunjuk pendaftaran kami ada di pundak rekanrekan sekalian. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (
Pemprov Sulawesi Selatan ) melalui Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi
Sulawesi Selatan akan menggelar job fair atau bursa
kerja pada tanggal 29-31 Agustus 2022. Kegiatan ini
nantinya akan dilaksanakan secara online atau virtual
dan menyasar para pencari kerja di seluruh
kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. Hal tersebut
disampaikan Kepala Bidang Pembinaan, Pelatihan,
Pemagangan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan
Kerja (P5K2) Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan
Nuraeni Yahya pada rapat sosialisasi dan koordinasi
yang digelar bersama Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Prov.
Suarabaru. Bicara soal seni ukir ya pasti Jepara, begitu juga
id
sebaliknya", terang Faozi kepada Suarabaru.
(SUARABARU. Jika sebelumnya Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah saat
mengunjungi Jepara menyatakan mendukung penuh
deklarasi hari ukir serta pelestariaanya, kali ini
dukungan datang dari pelaku usaha yang juga
Anggota DPRD Kabupaten Jepara dari Fraksi Golkar,
Akhmad Faozi, SE. Saat berdiskusi dengan Suarabaru.
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16. 16
Teken MoU dengan Positive Surya
Augus Kemenaker Warga
t 2022 Banyuwangi dapat
Banyak Pelatihan
Kompetensi Gratis

"Terima kasih BLK Banyuwangi. Ditambahkan Kepala
BLK Banyuwangi Rusman menyebutkan, peserta PBK
Tahap III yang diikuti 256 orang, telah mendapatkan
sertifikat. Pemkab Banyuwangi teken MoU
(Momerandum of Understanding) dengan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk
peningkatan kompetensi dan keterampilan
masyarakat Banyuwangi. Penandatanganan MoU
dilakukan Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan
Produktivitas (Binalavotas) Kemenaker, Budi
Hartawan dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, di
sela-sela penutupan Tahap III dan pembukaan Tahap
IV, Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) yang digelar
Balai Latihan Kerja (BLK) Muncar Banyuwangi, Senin
(15/8/2022).

17. 16
TKI Pemetik Buah di Negative Tempo.co Ketua Pusat Studi Migrasi dari Migrant CARE, Anis
Augus Inggris Terjerat
Hidayah, menilai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masih
t 2022 Utang, Migrant
rentan jadi korban perdagangan manusia, walau
CARE: Proteksi
keberangkatannya sudah secara prosedural. Hal ini
Negara Masih
terjadi pada kasus TKI pemetik buah di Inggris yang
Lemah
terlilit utang broker. TKI yang dipekerjakan di wilayah
Kent, Inggris, dilaporkan tidak mendapat upah yang
sesuai sampai harus terlilit utang puluhan juta rupiah.
Mereka dibebani utang kepada broker yang
memberangkatkan dari Indonesia ke Inggris.
18. 16
Menteri Ida
Augus Fauziyah Punya
t 2022 Kabar Gembira,
Angka TPT
Menurun!

Negative Warta
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
Ekonomi menyampaikan bahwa angka Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) per Febuari tahun 2022 telah
memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN), berada di angka 5,83
persen. "Per Feburari 2022 kita sudah memenuhi
target RPJMN, jadi kita sudah sampai 5,8%. Itu sudah
melampaui. Tahun 2021 kan 6,8%, itu artinya kita
sudah sesuai dengan target di RPJMN," kata Ida saat
ditemui awak media seusai sidang bersama DPR RI
dan DPD RI Tahun 2022, di Gedung MPR-DPR, Jakarta,
Selasa (16/8/2022).

19. 16
BLT Subsidi Gaji Rp1 Neutral
Augus Juta Segera Cair,
t 2022 Alokasi untuk 8,8
Juta Pekerja

Katadata BLT subsidi gaji yang akan diberikan senilai Rp 1 juta
kepada 8,8 juta pekerja. Kementerian
Ketenagakerjaan atau Kemenaker saat ini sedang
menunggu daftar penerima bantuan langsung tunai
atau BLT berupa subsidi gaji tahun ini. Dengan kata
lain, total anggaran untuk BLT subsidi gaji pada tahun
ini mencapai Rp 8,8 triliun atau lebih tinggi dari
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realisasi BLT subsidi gaji 2021 senilai Rp 7,48 triliun.
Pada tahun ini, sumber dana BLT subsidi gaji masih
berasal dari Komite Penanganan Corona Virus Disease
2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN).
20. 16
Kemenaker Pangkas Positive Tribun
Augus Mismatch
Jogja
t 2022 Pendidikan dan
Dunia Kerja untuk
Tekan Angka
Pengangguran

Namun, Menaker menyebut, untuk mengurangi
mismatch, diperlukan kolaborasi dengan banyak
pihak. Saya kira hal yang sama pasti juga akan
dilakukan oleh, dalam hal ini KADIN (Kamar Dagang
dan Industri Indonesia)" imbuh Menaker.
Kementerian Ketenagakarjaan berupaya memangkas
ketidakcocokan, atau mismatch antara dunia
pendidikan dan dunia kerja yang dewasa ini menjadi
salah satu pemicu tingginya angka pengangguran di
Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, di
sela agenda B20-G20 Dialogue Future of Work and
Education Task Force di Yogyakarta, Senin
(15/8/2022) malam, mengatakan bahwa pemerintah
kini telah mengeluarkan Perpres No 68/2022, dengan
tujuan pokok mengurangi mismatch tersebut.

21. 16
Sebelum Ajukan
Augus Resign, Lakukan 7
t 2022 Hal Ini Terlebih
Dahulu, Berikut
Informasinya

Berikut informasi mengenai tujuh hal yang perlu
dilakukan sebelum mengajukan resign dari tempat
kerja yang dimiliki sekarang, penting diketahui para
pekerja. 7. Menyiapkan mental. Supaya dapat
bertahan hidup, maka secara umum manusia
mempunyai kebutuhan hidupnya masing-masing. Agar
kebutuhan hidup tersebut dapat terpenuhi, maka
manusia perlu memiliki penghasilan, dimana hal
tersebut diperoleh dari bekerja.

Neutral

Portal
Jember

22. 16
Heboh WNI di
Negative Cnbc
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI buka suara soal
Augus Inggris Terancam
Indonesia WNI di Inggris yang menjadi pemetik buah di negeri
t 2022 Kerja Paksa, Kemlu
itu. Saat dikonfirmasi CNBC Indonesia, Juru Bicara
Buka Suara
Kemlu Teuku Faizasyah mengatakan kunjungan
lapangan sudah dilakukan. Melansir media Inggris,
The Guardian, para WNI yang bekerja menjadi
pemetik buah di Inggris mengaku telah dikenai utang
hingga 5.000 pound atau setara Rp 89,1 juta, untuk
bekerja selama satu musim di negeri tersebut.
Beberapa pekerja mengatakan harus mengeluarkan
biaya tambahan ribuan pound untuk broker Indonesia
yang menjanjikan penghasilan besar, yang di bawah
undang-undang ketenagakerjaan Inggris merupakan
praktik ilegal.
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23. 16
Penyebab Subsidi Negative Tribun
Augus Gaji Rp 1 Juta Tak
News
t 2022 Kunjung Cair
Pontianak
Akhirnya Diungkap
Menaker Ida
Fauziyah

Penyebab Subsidi Gaji Rp 1 juta tak kunjung cair
akhirnya terungkap lewat pernyataan terbaru Menteri
Tenagakerja Ida Fauziyah. Program Bantuan Subsidi
Upah atau BSU atau subsidi gaji hingga kini masih
belum disalurkan. Padahal, pemerintah telah
mengumumkan tahun ini BSU akan kembali disalurkan
kepada para pekerja dengan Gaji di bawah Rp 3,5 juta.
Terbaru Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan, pihaknya hanya bertugas
sebagai penyalur.

24. 16
Sekjen Kemnaker: Positive Liputan.co "Peran perusahaan sebagai pembangkit lapangan
Augus Perusahaan Harus
.id
kerja harus mendukung kelangsungan bisnis untuk
t 2022 Dukung Penyerapan
melakukan inovasi, pertumbuhan produktivitas secara
Tenaga Kerja
berkelanjutan, termasuk usaha mikro, kecil dan
menengah," kata Anwar Sanusi, ketika menjadi
pembicara pada B20-G20 Dialogue: The Future of
Work and Education Task Force, di Yogyakarta, Senin
(15/8/2022) malam. Anwar menyatakan, Usaha Kecil
dan Menengah (UKM) memiliki peran dalam
perekonomian semua negara. Lebih dari dua pertiga
lapangan kerja secara global ditemukan di perusahaan
mikro dan kecil. "Dibandingkan dengan perusahaan
besar, UKM menyumbang lebih banyak usaha dan
memiliki potensi lebih besar menyerap tenaga kerja,"
ucapnya.
25. 16
Saat Jokowi
Augus Khawatir 5 Krisis,
t 2022 Ternyata
Pengangguran RI
Turun

Neutral

Cnbc
Jokowi menyebutkan ada 5 krisis yang dikhawatirkan
Indonesia menghantui dunia. Bahkan, Presiden Joko Widodo
(Jokowi) dalam Pidato Kenegaraan kembali
menyinggung ancaman krisis. Tiba-tiba meletus
perang di Ukraina, sehingga krisis pangan, krisis
energi, dan krisis keuangan tidak terhindarkan lagi,"
tutur Jokowi dalam Pidato Kenegaraan, Selasa
(16/8/2022). Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah angkat bicara mengenai tingkat
pengangguran di Indonesia di tengah pandemi Covid19.

26. 16
Ingat Para Pekerja, Negative Reportase. Sebelum UU TPKS, pasal untuk memidana kekerasan
Augus Pelecehan di Grup
news
seksual khusus di tempat kerja sangat terbatas.
t 2022 WA Kantor Bisa
Sayangnya, sebelum UU TPKS disahkan, penjelasan
Dilaporkan Pakai UU
dalam Pedoman ini tak diakomodasi hukum. Dengan
TPKS
adanya UU TPKS, kekerasan seksual nonfisik bisa
dipidana (Pasal 5). Ketua Komnas Perempuan Andy
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Yentriyani mengatakan perkara ini bisa dilaporkan
menggunakan UU TPKS.
27. 16
Anwar Sanusi:
Positive Dobrak.co Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian
Augus Perusahaan Harus
Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi
t 2022 Dukung Penyerapan
mengatakan, pandemi Covid-19 semakin menekankan
Tenaga Kerja pentingnya perusahaan untuk mendukung pemulihan
Dobrak
pasar tenaga kerja dan percepatan penyerapan
tenaga kerja. "Peran perusahaan sebagai pembangkit
lapangan kerja harus mendukung kelangsungan bisnis
untuk melakukan inovasi, pertumbuhan produktivitas
secara berkelanjutan, termasuk usaha mikro, kecil dan
menengah," kata Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi
ketika menjadi pembicara pada B20-G20 Dialogue:
The Future of Work and Education Task Force, di
Yogyakarta, Senin (15/8/2022) malam. Anwar Sanusi
menambahkan, pentingnya untuk mengembangkan
kewirausahaan melalui UKM sebagai kunci dalam
menciptakan lapangan kerja baru. Sekjen Anwar
menyatakan, Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
memiliki peran dalam perekonomian semua negara.
28. 16
Nestapa TKI
Augus Pemetik Buah di
t 2022 Inggris, Terpaksa
Gadaikan Rumah
setelah Terlilit
Utang

Negative Tempo.co Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja sebagai
pemetik buah di Inggris harus menelan pil pahit
karena harapannya bekerja di Benua Biru berjalan siasia. TKI yang dipekerjakan di wilayah Kent, Inggris,
dilaporkan tidak mendapat upah yang sesuai sampai
harus terlilit utang puluhan juta rupiah. Mereka
dibebani utang kepada broker yang
memberangkatkan dari Indonesia ke Inggris. AG
Recruitment Inggris mengambil TKI dari Perusahaan
Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), Al
Zubara Manpower.

29. 16
BSU Tak Kunjung
Neutral
Augus Disalurkan, Ini
t 2022 Penjelasan Menaker

Kompas

30. 16
Janji Bantuan
Negative Tribun
Augus Subsidi Upah Rp 1
News
t 2022 Juta Bagi Karyawan
Sumsel
Tak Kunjung Dibayar

Menaker bilang, dana BSU telah dialokasikan.
Program bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji
hingga kini masih belum disalurkan. Padahal,
pemerintah telah mengumumkan tahun ini BSU akan
kembali berlanjut. Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya hanya
bertugas sebagai penyalur.
Janji pemerintah yang akan memberikan uang Rp 1
juta bagi karyawan bergaji dibawah Rp 3,5 juta tak
kunjung dibayarkan. Menko Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto mengatakan program BSU senilai
Rp 1 juta kembali dilanjutkan tahun ini. Airlangga juga
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Pemerintah Sampai
Saat Ini

mengatakan, saat ini pemerintah tengah membahas
terkait dengan mekanisme pemberian subsidi gaji Rp
1 juta. BSU tersebut menggunakan dana Penanganan
Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN)
di bawah kendali Kementerian Koordinator (Kemenko)
Bidang Perekonomian.

31. 16
Ingat Para Pekerja, Negative Infakta.co Sebelum UU TPKS, pasal untuk memidana kekerasan
Augus Pelecehan di Grup
m
seksual khusus di tempat kerja sangat terbatas.
t 2022 WA Kantor Bisa
Sayangnya, sebelum UU TPKS disahkan, penjelasan
Dilaporkan Pakai UU
dalam Pedoman ini tak diakomodasi hukum. Dengan
TPKS
adanya UU TPKS, kekerasan seksual nonfisik bisa
dipidana (Pasal 5). Ketua Komnas Perempuan Andy
Yentriyani mengatakan perkara ini bisa dilaporkan
menggunakan UU TPKS.
32. 16
Menaker Beberkan Positive Juraganani Selain itu, kata Airlangga, pemerintah juga berencana
Augus Alasan Dana
me.id
untuk memberikan bantuan sosial lainnya, seperti
t 2022 Bantuan Subsidi
Bantuan Presiden (Banpres) kepada pelaku UMKM
Upah Tak Kunjung
sebesar Rp 600 ribu per penerima. Menteri
Disalurkan
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan kenapa
bantuan subsidi upah belum disalurkan ke
masyarakat, padahal pemerintah sudah menyetujui
pemberian bantuan lanjutan. Menurut dia,
Kementerian Ketenagakerjaan hanya sebagai penyalur
BSU. Keputusan penyaluran berada di tangan Komite
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi
Nasional.
33. 16
Menaker Beberkan Positive Suara.com Selain itu, kata Airlangga, pemerintah juga berencana
Augus Alasan Dana
untuk memberikan bantuan sosial lainnya, seperti
t 2022 Bantuan Subsidi
Bantuan Presiden (Banpres) kepada pelaku UMKM
Upah Tak Kunjung
sebesar Rp 600 ribu per penerima. Menteri
Disalurkan
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan kenapa
bantuan subsidi upah belum disalurkan ke
masyarakat, padahal pemerintah sudah menyetujui
pemberian bantuan lanjutan. Menurut dia,
Kementerian Ketenagakerjaan hanya sebagai penyalur
BSU. Keputusan penyaluran berada di tangan Komite
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi
Nasional.
34. 16
Update BLT Subsidi Positive Tribun
Augus Gaji untuk Pekerja,
News
t 2022 Kapan Disalurkan,
Aceh
Menaker Sebut

Berikut kabar terbaru pencairan BLT Subsidi Gaji
karyawan swasta. Kabar BLT Subsdi gaji sangat
ditunggu-tungga oleh pekerja. Pasalnya, hingga kini
program bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji
masih belum disalurkan. Sebelumnya, pemerintah
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Dana Sudah
Dialokasikan

telah mengumumkan tahun ini BSU akan kembali
berlanjut.

35. 16
Sekjen Kemnaker Positive Jawa Post
Augus Anwar Sanusi
National
t 2022 Tekankan
Network
Perusahaan Harus
Dukung Penyerapan
Tenaga Kerja

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
(Sekjen Kemnaker) Anwar Sanusi menyampaikan
pandemi Covid-19 semakin menekankan pentingnya
perusahaan untuk mendukung pemulihan pasar
tenaga kerja dan percepatan penyerapan tenaga
kerja. "Peran perusahaan sebagai pembangkit
lapangan kerja harus mendukung kelangsungan bisnis
untuk melakukan inovasi, pertumbuhan produktivitas
secara berkelanjutan, termasuk usaha mikro, kecil dan
menengah," kata Sekjen Anwar Sanusi ketika menjadi
pembicara pada B20-G20 Dialogue: The Future of
Work and Education Task Force, di Yogyakarta, Senin
(15/8) malam. Sekjen Anwar Sanusi juga mengatakan
usaha kecil dan menengah (UKM) memiliki peran
dalam perekonomian semua negara. Karena itu,
Sekjen Anwar Sanusi menekankan pentingnya untuk
mengembangkan kewirausahaan melalui UKM
sebagai kunci dalam menciptakan lapangan kerja
baru.

36. 16
Pemkab
Augus Banyuwangi dan
t 2022 Kemenaker teken
MoU pelatihan
kompetensi gratis

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menandatangani
nota kesepahaman ( momerandum of u
nderstanding/MoU) dengan Kementerian
Ketenagakerjaan dalam hal peningkatan kompetensi
dan keterampilan masyarakat di kabupaten ujung
timur Pulau Jawa itu. Penandatanganan MoU ini
dilakukan oleh Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas Kemenaker Budi Hartawan dan Bupati
Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di sela acara Penutupan
Tahap III dan Pembukaan Tahap IV Pelatihan Berbasis
Kompetensi (PBK) yang digelar Balai Latihan Kerja
(BLK) Muncar, Banyuwangi, Senin (15/8). "Dengan
kerja sama ini, Pemkab Banyuwangi bisa
menggunakan fasilitas yang ada di BPVP secara gratis
untuk kepentingan peningkatan kompetensi dan
keterampilan warga Banyuwangi. Menurut ia, seiring
dengan kerja sama tersebut pihaknya akan terus
menambah fasilitas pelatihan yang akan disediakan di
Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di BLK
Muncar, sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di
Banyuwangi.

Positive Antara
Jatim
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37. 16
TPT Capai 5,8
Positive Bisnis
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan
Augus Persen, Menaker
Indonesia pemerintah juga menargetkan tingkat pengangguran
t 2022 Optimistis Kejar
terbuka (TPT) dapat ditekan dalam kisaran 5,3 persen
Target dari Jokowi
hingga 6,0 persen pada 2023. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan tingkat
pengangguran di Indonesia yang mencapai 5,8 persen
sudah sesuai target Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Hal tersebut,
kata Ida, sudah menurun dibandingkan tahun 2021.
Pada tahun lalu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
itu mencapai 6,5 persen.
38. 16
Pemkab
Positive Smkn6sby Penandatanganan MoU ini dilakukan oleh Dirjen
Augus Banyuwangi dan
Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
t 2022 Kemenaker teken
Kemenaker Budi Hartawan dan Bupati Banyuwangi
MoU pelatihan
Ipuk Fiestiandani di sela acara Penutupan Tahap III
kompetensi gratis dan Pembukaan Tahap IV Pelatihan Berbasis
Berita Terkini Jawa
Kompetensi (PBK) yang digelar Balai Latihan Kerja
Timur
(BLK) Muncar, Banyuwangi, Senin (15/8). "Dengan
kerja sama ini, Pemkab Banyuwangi bisa
menggunakan fasilitas yang ada di BPVP secara gratis
untuk kepentingan peningkatan kompetensi dan
keterampilan warga Banyuwangi. Menurut ia, seiring
dengan kerja sama tersebut pihaknya akan terus
menambah fasilitas pelatihan yang akan disediakan di
Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di BLK
Muncar, sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di
Banyuwangi. "Pemkab Banyuwangi tinggal bilang
nanti membutuhkan jenis pelatihan apa, nanti kami
akan siapkan fasilitasnya sesuai dengan kebutuhan,"
tuturnya.
39. 16
BSU 2022 Kapan
Augus Cair? Menaker:
t 2022 Tunggu Arahan
Menko
Perekonomian

Neutral

Kompas

Apa penjelasan Kemenaker soal BSU 2022 kapan cair?
berikut jawaban dari Menaker Ida Fauziyah. Tiap
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) posting
berita terbaru di Instagram @kemnaker, kolom
komentarnya banyak dipenuhi pertanyaan mengenai
kabar salah satu program bantuan pemerintah berupa
subsidi gaji atau subsidi upah (BSU). Banyak yang
menanyakan, BSU 2022 kapan cair?. Dia meminta
kepada Kemenaker untuk memberikan penjelasan
terhadap status BSU yang sangat diharap oleh pekerja
yang terdampak pandemi Covid-19.
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40. 16
BSU 2022 Kapan
Augus Cair? Ini Jawaban
t 2022 Menaker

Neutral

Kompas

Apa penjelasan Kemenaker soal BSU 2022 kapan cair?
berikut jawaban dari Menaker Ida Fauziyah. Tiap
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) posting
berita terbaru di Instagram @kemnaker, kolom
komentarnya banyak dipenuhi pertanyaan mengenai
kabar salah satu program bantuan pemerintah berupa
subsidi gaji atau subsidi upah (BSU). Banyak yang
menanyakan, BSU 2022 kapan cair?. Dia meminta
kepada Kemenaker untuk memberikan penjelasan
terhadap status BSU yang sangat diharap oleh pekerja
yang terdampak pandemi Covid-19.

41. 16
BSU 2022 Kapan
Augus Cair? Ini Jawaban
t 2022 Menaker

Neutral

Kompas

Apa penjelasan Kemenaker soal BSU 2022 kapan cair?
berikut jawaban dari Menaker Ida Fauziyah. Apa
penjelasan Kemenaker soal BSU 2022 kapan cair?
berikut jawaban dari Menaker Ida Fauziyah. Com- Tiap
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) posting
berita terbaru di Instagram @kemnaker, kolom
komentarnya banyak dipenuhi pertanyaan mengenai
kabar salah satu program bantuan pemerintah berupa
subsidi gaji atau subsidi upah (BSU). Banyak yang
menanyakan, BSU 2022 kapan cair?.

42. 16
BSU 2022 Kapan
Augus Cair? Menaker:
t 2022 Tunggu Arahan
Menko
Perekonomian

Neutral

Kompas

Apa penjelasan Kemenaker soal BSU 2022 kapan cair?
berikut jawaban dari Menaker Ida Fauziyah. Apa
penjelasan Kemenaker soal BSU 2022 kapan cair?
berikut jawaban dari Menaker Ida Fauziyah. Tiap
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) posting
berita terbaru di Instagram @kemnaker, kolom
komentarnya banyak dipenuhi pertanyaan mengenai
kabar salah satu program bantuan pemerintah berupa
subsidi gaji atau subsidi upah (BSU). Banyak yang
menanyakan, BSU 2022 kapan cair?.

Ngopi
Bareng

Pemkab Banyuwangi melakukan kerja sama dengan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi kerja
warga Banyuwangi. Kerja sama ini ditandai dengan
penandatanganan MoU antara Pemkab Banyuwangi
dan Kemenaker RI. Penandatanganan dilakukan
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan Dirjen
Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas
(Binalavotas) Kemenaker, Budi Hartawan saat
penutupan pembukaan Pelatihan Berbasis
Kompetensi (PBK) Tahap IV. Kegiatan itu digelar Balai

43. 16
Upgrade
Neutral
Augus Kompetensi Kerja
t 2022 Warga, Banyuwangi
Mou dengan
Kemenaker
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Latihan Kerja (BLK), Muncar, Banyuwangi, Senin, 15
Agustus 2022.
44. 16
Menaker Sebut
Augus Buruh yang
t 2022 Dirumahkan pada
2020-2021 Sudah
Kembali Bekerja

Neutral

45. 16
Simak! Info
Neutral
Augus Lowongan Kerja LPP
t 2022 Agro Nusantara
Posisi Staff
Assessment Center
Terbuka Hingga 26
Agustus

Kompas

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengatakan, jumlah pengangguran terus menurun.
Menaker optimis angka pengangguran tiap tahunnya
akan terus menurun sesuai target di dalam Rancangan
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Lebih lanjut Menaker menyebut pada tahun ini saja
angka pengangguran sudah turun melampaui target di
RPJMN 2021. Bahkan ia menyebut para buruh yang
sempat dirumahkan oleh perusahaan pada 20202021, kini sudah kembali bekerja.

Pikiran
Rakyat
Tasikmala
ya

Posisi yang tersedia di LPP Agro Nusantara, yakni Staff
Assessment. Pada saat ini LPP Agro Nusantara sedang
membuka kesempatan bagi para pencari lowongan
kerja (loker). Salah satu persyaratan yang harus
penuhi, oleh calon pekerja baru LPP Agro Nusantara
yaitu bersedia ditempatkan di Yogyakarta atau
Medan. Bersedia di tempatkan pada wilayah kerja PT
LPP Agro Nusantara, yaitu di Yogyakarta dan atau
Medan.

46. 16
Program TKM
Negative Fajar
Sejumlah pihak menduga program padat karya atau
Augus Kemenaker Diduga
Indonesia Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang diluncurkan
t 2022 Bermasalah, KPK
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
Diminta Turun
bermasalah, rentan korupsi dan tidak tepat sasaran.
Tangan
Merespon hal tersebut, Direktur Eksekutif KPK Watch,
M. Yusuf Sahide juga menyoroti program Tenaga Kerja
Mandiri (TKM) yang rentan akan adanya peluang
korupsi dan penghamburan uang yang tidak tepat
sasaran.. "Kalau berdasarkan analisis pengamatan KPK
Watch, program Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri
(TKM) Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia
di Kementerian Ketenagakerjaan sangat rentan
korupsi dan menghamburkan uang Negara," kata
Direktur KPK Watch Yusuf Sahide, Selasa 16 Agustus
2022. Yusuf kemudian mengatakan, Instansi seperti
Kemenaker harus mampu mengkoordinir segala
bentuk kebutuhan masyarakat.
47. 16
Yeay! Warga
Augus Banyuwangi Bakal
t 2022 Dapat Bekal
Pelatihan

Positive Times
Kabar gembira untuk seluruh warga Banyuwangi.
Indonesia Pasalnya, Pemkab Banyuwangi telah menandatangani
teken MoU (Momerandum of Understanding) dengan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk
peningkatan kompetensi dan keterampilan
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masyarakat Banyuwangi. Penandatanganan MoU
dilakukan oleh Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi
Dan Produktivitas (Binalavotas) Kemenaker, Budi
Hartawan dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, di
sela-sela penutupan Tahap III dan pembukaan Tahap
IV, Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) yang digelar
Balai Latihan Kerja (BLK) Muncar Banyuwangi, Senin
(15/8/2022). Budi mengatakan seiring dengan
kerjasama tersebut pihaknya akan terus menambah
fasilitas pelatihan yang akan disediakan di Balai
Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di BLK
tersebut, sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di
Banyuwangi.

48. 16
Bermain Sepeda di Negative Ngopi
Augus Tepi Kanal, Balita di
Bareng
t 2022 Banyuwangi
Tenggelam

Bocah warga Dusun Seneposari, Desa Barurejo,
Kecamatan Siliragung, Banyuwangi, ini tewas
tenggelam di kanal tak jauh dari rumahnya. Bupati
Dan Ketua DPRD Banyuwangi Kompak Dukung
Pembentukan BNNK. Upgrade Kompetensi Kerja
Warga, Banyuwangi Mou dengan Kemenaker. Mobil
Vs Motor di Banyuwangi, Istri Meninggal, Suami Luka
Parah.

49. 16
Presiden Terkekeh Neutral
Augus dan Ibu Iriana
t 2022 Berjoget saat Lagu
"Ojo Dibandingke"
Dinyanyikan
Penyanyi Cilik Ini

Jakarta- Presiden Joko Widodo tampak terkekeh
sambil berdiri, begitu juga dengan Ibu Iriana yang
turut berjoget saat penyanyi cilik Farel Prayoga
menyanyikan lagu berjudul "Ojo Dibandingke"
dinyanyikan. Setelah lagu memasuki reff, Presiden
Jokowi tampak ikut berdiri, sementara Ibu Iriana
berjoget, begitu juga dengan para undangan yang
hadir. Berdasarkan siaran langsung yang disaksikan
oleh akun YouTube Sekretariat Presiden, Presiden
Joko Widodo kembali ke tempat mimbar dan
menikmati lagu Ojo Dibandingke yang dibawakan
Farel. Farel yang merupakan siswa kelas 6 SD asal
Banyuwangi, Jawa Timur, tampil di depan ribuan
undangan saat acara penutupan Upacara Peringatan
Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka Jakarta,
Rabu.

Koran
Jakarta

50. 16
Prabowo Subianto Positive Indonesia Minister of Defense Prabowo Subianto and a number
Augus Until Retno Marsudi
Postsen of other ministers enlivened the atmosphere of the
t 2022 Jogets Together at
celebration of the 77th anniversary of the Republic of
the Palace, Enlivens
Indonesia at the Merdeka Palace, Jakarta by dancing
the Independence
together. Apart from Prabowo, Minister of Finance Sri
Celebration
Mulyani, Minister of Manpower Ida Fauziyah, and
Minister of Foreign Affairs Retno Marsudi also
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danced. Prabowo Subianto was seen wearing the
Betawi Beskap, the same as DKI Jakarta Governor
Anies Baswedan. They danced to the accompaniment
of a song by little singer Farel Prayoga.
51. 16
Farel Prayoga Bius Neutral
Augus Para Pejabat,
t 2022 Prabowo Hingga Sri
Mulyani Joget di
Depan Jokowi

Tribun
News
Kupang

HUT RI ke 77 Ketika bernyanyi di depan Presiden Joko
Widodo (Jokowi) dan jajarannya, Farel Prayoga
berhasil menyihir semua undangan. POSKUPANG.COM, JAKARTA- Suasana perayaan HUT ke77 RI di Istana Merdeka mendadak berubah ketika
penyanyi cilik Farel Prayoga membawakan tembang
Ojo Dibandingke yang dipopulerkan Denny Caknan.
Ketika bernyanyi di depan Presiden Joko Widodo
(Jokowi) dan jajarannya, Farel Prayoga berhasil
menyihir semua undangan. Mengenakan pakaian adat
khas Banyuwangi berwarna hitam, Farel Prayoga
mengambil nada pertama yang kemudian diikuti
tepuk tangan dan sorakan para undangan.

52. 16
Farel Prayoga Gagal Negative Nahdlatul
Augus Bawakan Lagu 'Joko
Ulama
t 2022 Tingkir Ngombe
Dawet' di Istana,
Beberapa Pihak
Menduga Ini
Penyebabnya

Upacara memperingati Hari Kemerdekaan Ke-77
Republik Indonesia, Rabu (17/8/2022) di Istana
Negara Jakarta semakin meriah dengan kehadiran
Farel Prayoga. Selain membawakan lagu "Ojo
Dibanding-bandingke", dalam gladi resik, ternyata
Farel memang mempersiapkan lagu "Joko Tingkir
Ngombe Dawet". Terkait alasan mengapa Farel gagal
membawakan lagu "Joko Tingkir Ngombe Dawet"
yang dipopulerkan Trio Tingkir, hingga sekarang
belum ada penjelasan resmi dari istana. Lagu tersebut
belakangan makin viral di media sosial Tiktok dengan
suara Farel..

53. 16
Farel Prayoga
Positive Rctiplus
Augus 'Goyang' Istana,
News
t 2022 Bupati Ipuk Bangga

Para pejabat dan tamu undangan tampak bergoyang
saat anak Banyuwangi, Farel Prayoga, menyanyi
membawakan lagu Ojo Dibandingke yang viral di
berbagai kanal media sosial. Terima kasih kepada
pemerintah pusat yang telah mengundang Farel ke
Istana Negara, ujar Ipuk saat dihubungi. Sebelumnya
ratusan anak muda Banyuwangi juga diundang tampil
dalam upacara detik-detik Proklamasi di Istana pada
2017, imbuh Ipuk. Ipuk bangga melihat Farel yang
tetap tenang dan tidak grogi tampil di depan Presiden
Jokowi dan tamu kehormatan.
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54. 16
Kapan BSU 2022
Augus Cair? Ini Jawaban
t 2022 Kemenaker

Neutral

Kompas

Ramai warganet membanjiri akun Instagram
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
menanyakan soal Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang
tak kunjung cair. Warganet pun tak henti menanyakan
kabar BSU di kolom komentar unggahan-unggahan di
media sosial Kemenaker. Salah satunya di kolom
komentar unggahan terbaru Kemenaker berikut.
Lantas, kapan BSU 2022 cair?.

55. 16
Tekan Angka
Positive Suara
Augus Pengangguran
Jatim Post
t 2022 Banyuwangi MoU
dengan Kemenaker,
Fasilitasi Pelatihan
Kompetensi Gratis
Bagi Warga

56. 16
Bersiap! BSU 2022 Neutral
Augus Akan Cair ke
t 2022 Rekening Pekerja,
Pastikan Muncul
Notifikasi Ini

57. 16
Pemkab
Augus Banyuwangi dan
t 2022 Kemenaker teken
MoU pelatihan
kompetensi gratis

Kabupaten Banyuwangi tengah serius menekan angka
pengangguran di wilayah setempat. Sebagai upayanya
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menjalin MoU
dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
Dalam MoU tersebut tertuang sebuah kesepakatan
peningkatan kompetensi dan keterampilan
masyarakat Banyuwangi melalui fasilitas pelatihan
secara gratis. Penandatanganan MoU dilakukan oleh
Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas
(Binalavotas) Kemenaker, Budi Hartawan dan Bupati
Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, di sela-sela penutupan
Tahap III dan pembukaan Tahap IV, Pelatihan Berbasis
Kompetensi (PBK) yang digelar Balai Latihan Kerja
(BLK) Muncar Banyuwangi.

Ayo
Pencairan dana BSU 2022 dapat diketahui melalui
Bandung notifikasi pemberitahuan di link bsu.kemnaker.go.id.
Namun, hingga saat ini bahkan menjelang HUT RI ke77, tanda BSU 2022 akan cair belum didapatkan
karena Kemnaker belum memberikan kejelasan
terkait pencairan dana tersebut. Penyaluran BSU 2022
atau BLT Subsidi Gaji akan ditransfer langsung ke
rekening pekerja, yang merupakan bank BUMN atau
Himbara, yakni BRI, BNI, BTN, dan Mandiri.
Sebagaimana diketahui, rencananya BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022 akan cair pada bulan April lalu.
Namun, agar bisa menjadi penerima dana BSU 2022,
ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi
pekerja antara lain;.

Positive Surabaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menandatangani
media.co nota kesepahaman (momerandum of
m
understanding/MoU) dengan Kementerian
Ketenagakerjaan dalam hal peningkatan kompetensi
dan keterampilan masyarakat di kabupaten ujung
timur Pulau Jawa..
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58. 16
Kemlu Buka Suara Neutral
Augus soal Kasus WNI
t 2022 'Kerja Paksa' hingga
Utang di Inggris

Cnn
Kementerian Luar Negeri RI buka suara soal dugaan
Indonesia kasus warga negara Indonesia (WNI) yang makin
sengsara saat dikirim bekerja di salah satu
perkebunan di Inggris. Sekelompok WNI dikabarkan
"tertipu" agen yang mengirimkan mereka bekerja
tidak sesuai dengan kontrak awal di sejumlah
perkebunan di Inggris hingga harus berhutang ke agen
demi membayar keperluan lainnya. Utang tersebut
muncul kala ia mendaftar dalam program kursus
bahasa Inggris yang juga berjanji memberikan
pekerjaan di negara asing. Program bahasa Inggris
tersebut dipatok dengan harga 550 poundsterling
(Rp9,7 juta) dengan dalih pelajaran ini penting agar
sesuai dengan pekerjaan yang diberikan.

59. 16
Respon Kemenaker Neutral
Augus soal Pencairan BSU
t 2022 2022

Tribun
News
Ambon

60. 16
BSU BPJS
Neutral
Augus Ketenagakerjaan
t 2022 2022 akan Cair ke
Rekening Pekerja?
Berikut Penjelasan
dari Kemnaker

Ayo
- Saat ini sudah banyak pekerja yang
Semarang mempertanyakan kapan BSU BPJS Ketenagakerjaan
2022 akan disalurkan. Namun sayangnya hingga saat
ini belum ada kejelasan jadwal pasti kapan dana
bantuan BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 akan
disalurkan kepada penerima. Pasalnya, dana bantuan
BSU 2022 awalnya direncanakan akan diberikan
kepada para calon penerima pada April lalu. Calon
penerima bantuan BLT subsidi gaji nantinya akan
mendapatkan dana Rp500 ribu selama dua bulan dan
akan diberikan secara langsung Rp1 juta dalam 1
tahap.

61. 16
KABAR TERBARU
Neutral
Augus BLT BPJS
t 2022 Ketenagakerjaan:
Dana Sudah Siap, Ini
Jawaban Menaker
Soal Jadwal Cair

Surya

Posisi Kemenaker kan menyalurkan, semua
keputusannya ada di PC-PEN," kata Ida, dikutip dari
Kompas.com, Selasa (16/8/2022). Bantuan Subsidi
Upah (BSU) 2022 yang tak kunjung cair. Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan,
pihaknya hanya bertugas sebagai penyalur. Menaker
menyebut, dana BSU sebenarnya telah dialokasikan.

Kabar terbaru BLT BPJS Ketenagakerjaan alias Bantuan
Sosial Tunai (BSU) tahun 2022 masih dinanti
masyarakat. Seperti dipantau SURYA.CO.ID dari kolom
komentar Instagram @Kemnaker, masyarakat banyak
yang menanyakan kabar terbaru BLT BPJS
Ketenagakerjaan yang sempat dikabarkan cair tahun
ini. Ia mengatakan, BLT BPJS
Ketenagakerjaanmenggunakan dana Penanganan
Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN)
di bawah kendali Kementerian Koordinator (Kemenko)
Bidang Perekonomian. Menteri Ketenagakerjaan
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(Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya hanya
bertugas sebagai penyalur.
62. 16
Bupati Ipuk Teken Positive Kontrasti COM | Banyuwangi- Pemkab Banyuwangi teken MoU
Augus MoU dengan
mes.com (Momerandum of Understanding) dengan
t 2022 Kemenaker, Jamin
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk
Pelatihan
peningkatan kompetensi dan keterampilan
Kompetensi Gratis
masyarakat Banyuwangi. Dari keterangan tertulis yang
untuk Warga
diterima Kontras Times (16/08/'22), Penandatanganan
Banyuwangi
MoU tersebut dilakukan oleh Dirjen Pembinaan
Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas (Binalavotas)
Kemenaker, Budi Hartawan dan Bupati Banyuwangi
Ipuk Fiestiandani, di sela-sela penutupan Tahap III dan
pembukaan Tahap IV, Pelatihan Berbasis Kompetensi
(PBK) yang digelar Balai Latihan Kerja (BLK) Muncar
Banyuwangi, Senin (15/8/2022) kemarin. Budi
mengatakan seiring dengan kerjasama tersebut
pihaknya akan terus menambah fasilitas pelatihan
yang akan disediakan di Balai Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas (BPVP) di BLK tersebut, sesuai dengan
kebutuhan tenaga kerja di Banyuwangi. "Dengan
kerjasama ini, Pemkab Banyuwangi bisa menggunakan
fasilitas yang ada di BPVP secara gratis untuk
kepentingan peningkatan kompetensi dan
keterampilan warga Banyuwangi.
63. 16
Kata Kemlu RI soal Neutral
Augus WNI `Kerja Paksa`
t 2022 hingga Dililit Utang
di Inggris

Rctiplus
News

Pemerintah lewat Kementerian Luar Negeri Republik
Indonesia (Kemlu RI) buka suara soal dugaan kasus
warga negara Indonesia (WNI) yang makin sengsara
saat dikirim bekerja di salah satu perkebunan di
Inggris. Sebagai informasi, sekelompok WNI
dikabarkan "tertipu" agen yang mengirimkan mereka
bekerja tidak sesuai dengan kontrak awal di sejumlah
perkebunan di Inggris hingga harus berhutang ke agen
demi membayar keperluan lainnya. "Kedutaan Besar
Republik Indonesia [KBRI] London telah melakukan
kunjungan lapangan untuk melihat kondisi serta
berdialog dengan para pekerja migran Indonesia [PMI]
di kedua perkebunan tempat konsentrasi terbanyak
PMI (Pekerja Migran Indonesia) musiman, yakni Clock
House dan Mansfield," kata juru bicara Kemlu RI,
Teuku Faizasyah Selasa (16/8). Utang tersebut muncul
kala ia mendaftar dalam program kursus bahasa
Inggris yang juga berjanji memberikan pekerjaan di
negara asing.
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64. 16
Pemkab
Positive Wartatran Penandatanganan MoU dilakukan oleh Dirjen
Augus Banyuwangi Banyak
sparansi.c Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas
t 2022 Dapat Pelatihan
om
(Binalavotas) Kemenaker, Budi Hartawan dan Bupati
Gratis dari
Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, di sela-sela penutupan
Kemenaker
Tahap III dan pembukaan Tahap IV, Pelatihan Berbasis
Kompetensi (PBK) yang digelar Balai Latihan Kerja
(BLK) Muncar Banyuwangi, Senin (15/8/2022). Budi
mengatakan seiring dengan kerjasama tersebut
pihaknya akan terus menambah fasilitas pelatihan
yang akan disediakan di Balai Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas (BPVP) di BLK tersebut, sesuai dengan
kebutuhan tenaga kerja di Banyuwangi. "Dengan
kerjasama ini, Pemkab Banyuwangi bisa menggunakan
fasilitas yang ada di BPVP secara gratis untuk
kepentingan peningkatan kompetensi dan
keterampilan warga Banyuwangi. "Pemkab
Banyuwangi tinggal bilang nanti membutuhkan jenis
pelatihan apa, nanti kami akan siapkan fasilitasnya
sesuai dengan kebutuhan," kata Budi.
65. 16
Migrant Care:
Positive Rakyatsu Demikian diungkap Ketua Pusat Studi Migrasi dari
Augus Walau
mut.com Migrant CARE, Anis Hidayah, menyinggung kasus TKI
t 2022 Pemberangkatan
pemetik buah di Inggris yang terlilit utang broker.
TKI Sudah
Walau pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
Prosedural, Proteksi
sudah dijalankan secara prosedural, agaknya proteksi
Negara Masih
terhadap mereka masih sangat lemah. Diberitakan,
Lemah
TKI yang dipekerjakan di wilayah Kent, Inggris,
dilaporkan tidak mendapat upah yang sesuai sampai
harus terlilit utang puluhan juta rupiah. Mereka
dibebani utang kepada broker yang
memberangkatkan dari Indonesia ke Inggris.
66. 16
Ini Tanda BSU 2022 Neutral
Augus Rp1 Juta Cair ke
t 2022 Rekening Pekerja,
Segera Cek dengan
Cara Ini!

Ayo
Agar tak salah mengenali tandanya, simak di bawah
Bandung ini cara cek BSU 2022 Rp1 juta melalui link resmi milik
Kemnaker. Lalu bagaimana tanda BSU 2022 Rp1 juta
cair ke rekening penerima? Ada tanda khusus jika
Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 cair ke rekening
pekerja. Berdasarkan Permenaker RI No 16 Tahun
2022, berikut syarat mendaftar BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022:.

67. 16
Rekanan Proyek
Negative Jambi
Augus Gedung Puskesmas
Daily
t 2022 Jembatan Mas
Diduga Abaikan K3

Pengerjaan proyek bangunan gedung kantor atau
penambahan ruang Puskesmas Jembatan Mas
Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari Jambi
diduga terkesan abaikan K3 (Keselamatan dan
Kesehatan Kerja). Proyek tersebut bersumber dari
dana DAK 2022 senilai Rp 1,7 Milyar. Saat ini, proses
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pekerjaannya sedang berlangsung. Namun dalam
pengerjaannya mendapat sorotan dari media.
68. 16
Info Loker Agustus Neutral
Augus 2022: PT LPP Agro
t 2022 Nusantara Buka
Lowongan Kerja
Lulusan S1, Simak
Kualifikasinya

Pikiran
Rakyat
Bekasi

PT LPP Agro Nusantara saat ini membuka satu
lowongan kerja di bulan Agustus 2022. Posisi
lowongan kerja Agustus 2022 di PT LPP Agro
Nusantara adalah sebagai Staff Assessment Center
(PKWT). Untuk lowongan kerja Agustus 2022 sebagai
Staff Assessment Center (PKWT) yang tersedia di PT
LPP Agro Nusantara diutamakan lulusan minimal S1
Psikologi hingga S2. Sementara itu, untuk
penempatan kerja bagi para pelamar PT LPP Agro
Nusantara berlokasi di 2 kota yaitu Yogyakarta dan
Medan.

69. 16
Tak ke E-Wallet,
Neutral
Augus BSU 2022 Rp1 Juta
t 2022 Cair Hanya ke
Rekening Bank Ini

Ayo
Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 akan dicairkan
Bandung melalui rekening bank tertentu kepada penerimanya.
Lalu apa saja daftar rekening bank penyalur BSU
2022? Pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp1 juta
ini tidak bisa dicairkan melalui dompet digital atau
yang kerap kali disebut dengan e-wallet. Melalui
laman resmi kemnaker, bantuan subsidi upah hanya
akan dicairkan ke rekening Bank Himbara.

70. 16
Menaker Sebut
Positive Okezone Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah,
Augus Investasi Pengaruhi
menyampaikan bahwa produktivitas Sumber Daya
t 2022 Lapangan Kerja
Manusia (SDM) sangat penting dan dibutuhkan dalam
berinvestasi. "Kerja sama internasional melalui G20
harus lebih berkontribusi dan relevan dengan
kebutuhan negara," pungkasnya. Menurutnya, tidak
ada negara yang berhasil menarik investasi tanpa
memiliki tenaga kerja produktif dan bertalenta. Dia
meyakini bahwa investasi di bidang-bidang pekerjaan
yang layak dan berkelanjutan adalah elemen penting
di masa depan pekerjaan.
71. 16
BSU 2022 Cair
Neutral
Augus Setelah 17 Agustus?
t 2022 Simak Info Terbaru
Kemnaker Terkait
BLT Subsidi Gaji Rp1
Juta untuk Pekerja

Pikiran
Rakyat
Depok

BSU 2022 cair sesudah tanggal 17 Agustus? Lantas
benarkah BSU 2022 cair setelah tanggal 17 Agustus?
Simak info terbaru dari Kemnaker soal penyaluran BLT
Subsidi Gaji Rp1 juta untuk pekerja. Bantuan Subsidi
Upah atau BSU 2022 untuk para pekerja hingga saat
ini tak kunjung diterima oleh pekerja.

72. 16
Dunia
Positive
Augus membutuhkan
t 2022 pekerja yang adaptif
dan kreatif

Berita
Viral
Indonesia
Terbaru

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengatakan dunia
membutuhkan pekerja yang adaptif dan kreatif. Dia
percaya bahwa berinvestasi dalam pekerjaan yang
layak dan berkelanjutan merupakan faktor penting
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dalam masa depan pekerjaan. Hal ini karena
otomatisasi dan digitalisasi telah membawa
perubahan yang signifikan. "Perubahan ini juga
merupakan peluang untuk mempromosikan pekerjaan
yang lebih berkualitas dengan perlindungan sosial
bagi pekerja," Senin (15/8/2022) malam.
73. 16
BSU 2022 Cair
Positive Pikiran
Augus Agustus? Kemnaker
Rakyat
t 2022 Sampaikan Ini ke
Depok
Pekerja Penerima
BLT Subsidi Gaji Rp1
Juta

Apakah BSU 2022 cair Agustus? Bantuan Subsidi Upah
(BSU 2022) atau yang biasa disebut BLT subsidi gaji
belum juga disalurkan oleh pemerintah kepada
pekerja. Hingga bulan Agustus 2022, BSU 2022 yang
dijanjikan cair kembali bagi pekerja dengan gaji di
bawah Rp3,5 juta belum juga dicairkan. Lalu benarkah
BSU 2022 cair Agustus ini?

74. 16
Jika Harga BBM
Neutral
Augus Naik, Dana Bansos
t 2022 Ditambah? Ini
Jawaban Sri Mulyani

Sri Mulyani memberikan sinyal akan menambah
besaran bansos, khususnya saat pemerintah
menaikkan harga BBM Bersubsidi. Menteri Keuangan
Sri Mulyani Indrawati berbicara soal program bantuan
sosial. Pada kesempatan itu, Sri Mulyani juga akan
menyalurkan bansos seperti yang telah dilakukan
Menteri Sosial Ida Fauziyah. Ini sedikit lebih bawah
dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp 502,6
triliun.

Detik

75. 16
BPJAMSOSTEK
Positive Kba.one
Augus Banda Aceh Jalin
t 2022 Kerja Sama dengan
SMK Negeri 1 AlMubarkeya

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
(BPJAMSOSTEK) Cabang Banda Aceh menjalin kerja
sama dengan SMK Negeri 1 Al-Mubarkeya, Senin 15
Agustus 2022. Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK
Banda Aceh, Syarifah Wan Fatimah, menjelaskan kerja
sama ini dilakukan untuk menempatkan siswa
magang, agar bisa magang di Kantor BPJAMSOSTEK
Banda Aceh. Sejauh ini, pihaknya telah menjalin kerja
sama dengan sejumlah SMK, diantaranya SMK Negeri
2 Banda Aceh, SMK Negeri 1 Banda Aceh, SMK-SMTI
Aceh, dan SMK Negeri 1 Al-Mubarkeya. Setelah ini
nantinya BPJAMSOSTEK Banda Aceh akan bekerja
sama dengan SMK Negeri Penerbangan Aceh.

76. 16
Sekjen Kemnaker: Positive Pewartasa "Peran perusahaan sebagai pembangkit lapangan
Augus Perusahaan Harus
tu.com
kerja harus mendukung kelangsungan bisnis untuk
t 2022 Dukung Penyerapan
melakukan inovasi, pertumbuhan produktivitas secara
Tenaga Kerja
berkelanjutan, termasuk usaha mikro, kecil dan
menengah," kata Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi
ketika menjadi pembicara pada B20-G20 Dialogue:
The Future of Work and Education Task Force, di
Yogyakarta, Senin (15/8/2022) malam. Sekretaris
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Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi
mengatakan, pandemi COVID-19 semakin
menekankan pentingnya perusahaan untuk
mendukung pemulihan pasar tenaga kerja dan
percepatan penyerapan tenaga kerja. Sekjen Anwar
menyatakan, Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
memiliki peran dalam perekonomian semua negara.
Lebih dari dua pertiga lapangan kerja secara global
ditemukan di perusahaan mikro dan kecil.
77. 16
Teken MoU dengan Positive Arahjatim. Banyuwangi, ArahJawa Timur. Com- Pemkab
Augus Kemnaker, Warga
com
Banyuwangi teken MoU (Momerandum of
t 2022 Banyuwangi Dapat
Understanding) dengan Kementerian Ketenagakerjaan
Banyak Pelatihan
(Kemnaker) untuk peningkatan kompetensi dan
Kompetensi Gratis
keterampilan masyarakat Banyuwangi.
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Dirjen
Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas
(Binalavotas) Kemenaker, Budi Hartawan dan Bupati
Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, di sela-sela penutupan
Tahap III dan pembukaan Tahap IV, Pelatihan Berbasis
Kompetensi (PBK) yang digelar Balai Latihan Kerja
(BLK) Muncar Banyuwangi, Senin (15/8/2022). Budi
mengatakan seiring dengan kerja sama tersebut
pihaknya akan terus menambah fasilitas pelatihan
yang akan disediakan di Balai Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas (BPVP) di BLK tersebut, sesuai dengan
kebutuhan tenaga kerja di Banyuwangi..
78. 16
Penyerapan Tenaga Positive Suarakary
Augus Kerja, Perlu
a.id
t 2022 Dukungan Penuh
dari Perusahaan

Terkait Penyerapan Tenaga Kerja, pandemi Covid-19
makin menekankan, dukungan tersebut dari
perusahaan.. Percepatan Penyerapan Tenaga Kerja,
akan mendukung pemulihan pasar tenaga kerja.
"Peran perusahaan sebagai pembangkit lapangan
kerja dan Penyerapan Tenaga Kerja, harus mendukung
kelangsungan bisnis," tutur Sekjen Kemnaker Anwar
Sanusi, saat menjadi pembicara pada B20-G20
Dialogue: The Future of Work and Education Task
Force, di Yogyakarta, Senin (15/8/2022) malam..
Untuk itu, perlu dukungan penuh dari perusahaan..

79. 17
Menaker Ajak
Positive Wartapem Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah,
Augus Seluruh Pejabat dan
baruan.co. dalam pidatonya menyatakan, pembangunan
t 2022 Pegawai di
id
ketenagakerjaan adalah bagian yang sangat penting
lingkungan
untuk merawat imajinasi kebangsaan Indonesia. Hal
Kemnaker Isi HUT
inilah yang saya sebut dengan nasionalisme sehariKemerdekaan RI
hari, yang sangat relevan bagi kita untuk mengisi
kemerdekaan pada era sekarang ini," kata Menaker.
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dengan Bekerja dan
Berkarya

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar
Upacara Bendera Merah Putih dalam rangka
memperingati HUT Ke-77 Republik Indonesia. Di
halaman Gedung Kemnaker, Jakarta, Rabu
(17/8/2022), diikuti seluruh pejabat dan pegawai di
lingkungan Kemnaker.

80. 17
Gelar EWG Meeting, Positive Wartapem Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar
Augus Kemnaker Dorong
baruan.co. Pertemuan Kelima Kelompok Kerja Bidang
t 2022 Penguatan UKM
id
Ketenagakerjaan G20 (The 5th Employment Working
Untuk Penciptaan
Group/EWG Meeting) guna menyelesaikan Annex
Lapangan Kerja
(dokumen lampiran) Deklarasi Menteri-menteri
Ketenagakerjaan G20. "Jadi dalam dokumen nanti kita
akan mendorong rekomendasi kebijakan agar peran
dari UKM ini betul-betul bisa kita wujudkan, bahkan
menjadi pilar utama dari perekonomian khususnya di
Indonesia," kata Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar
Sanusi, di sela-sela pertemuan hari pertama EWG V
yang dilaksanakan secara virtual, Rabu (17/8/2022).
Salah satu agenda pembahasannya adalah Annex-3
terkait penguatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
untuk penciptaan lapangan kerja. Menurut Anwar
Sanusi, Negara-negara G20 menyadari bahwa UKM
memiliki peran dalam perekonomian semua negara.
81. 17
Cek Info Lowongan Neutral
Augus Kerja S1 Psikologi di
t 2022 PT LPP Agro
Nusantara, Ini
Syarat Dan Cara
Daftarnya

Semarang " PT LPP Agro Nusantara. Membuka kesempatan
ku.com
bagimu untuk mengisi berbagai formasi yang tersedia,
" tulis Kemnaker pada Instagram resminya. Staff
Assessment Center (PKWT). Kualifikasi :. -Pendidikan
minimal S1.

82. 17
'Ojo Dibandingke' , Neutral
Augus Farel Bikin Iriana
t 2022 Jokowi dan Para
Menteri Berjoget

Chanel
Penampilan penyanyi cilik Farel Prayoga pada
Sulsel.com peringatan detik detik Proklamasi Kemerdekaan RI di
Istana Merdeka bikin Iriana Jokowi dan para menteri
berjoget. Farel Prayoga adalah seorang penyanyi cilik
siswa kelas 6 SD asal Banyuwangi tampil
membawakan lagu " Ojo Dibandingke" Suara
mendayu-dayu Farel juga membuat Iriana Jokowi ikut
tergoda untuk berjoget, Presiden Joko Widodo
tampak terkekeh sambil berdiri. Kepala Negara
tampak terkekeh saat Farel mengganti lirik lagu
dengan menyelipkan nama "Pak Jokowi" di bait
pertama lagu tersebut. Dilansir chanelsulsel.
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83. 17
Ojo Dibandingke
Augus Farel Bikin Iriana
t 2022 dan Para Menteri
Bergoyang

Neutral

Tirto.id

Perayaan HUT RI ke-77 semakin berwarna saat Farel
Prayoga melantunkan lagu Ojo Dibandingke di
hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ibu Negara
Iriana Joko Widodo hingga para peserta upacara di
Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (17/8/2022). "Ku
berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada pak
Jokowi," ucap Farel saat menyanyikan lagu Ojo
Dibandingke. Tetapi sayang, lagu tersebut tidak
sempat dibawakan dan Farel kembali menyanyikan
Ojo Dibandingke. Suara emas Farel berhasil
menghipnotis Iriana dan para peserta upacara untuk
berjoget.

84. 17
Pekerjaan BPTD
Negative Matamedi Cilegon,- Matamedia.co.id- Pekerjaan Kantin dikantor
Augus Wilayah VIII Provinsi
a.co.id
Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah VIII
t 2022 Banten Diduga
Provinsi Banten diduga Abaikan Keselamatan Kerja
Langgar
dan tidak menggunakan full body harness yang
Permenaker No 09
berfungsi sebagai alat pelindung saat di ketinggian.
tahun 2016
Diketahui, Pekerjaan kantin yang berada dilokasi Balai
Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi
Banten tersebut dikerjakan oleh kontraktor PT. VTB
Jaya Makmur. Diakuinya bahwa pekerjaan tersebut
punya Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah
VIII Provinsi Banten dan pembayaran pekerjaan
tersebut secara per termin Ungkapnya. Handjar Dwi
Antoro Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat
Wilayah VIII Provinsi Banten saat dikonfirmasi awak
media lewat Via WhatsApp menurutnya dirinya belum
mengetahui pekerjaan proyek kantin tersebut.
85. 17
Prabowo Akui Baru Positive Tirto.id
Augus Pertama Kali
t 2022 Berjoget di Istana
Negara

86. 17
Jokowi Ketawa
Augus Gemas Sampai
t 2022 Berulang Kali

"Iya pertama kali di Istana," Kata Prabowo usai
ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta,
Rabu (17/8/2022). Perayaan HUT RI Ke-77 menjadi
moment tak terlupakan bagi Menteri Pertahanan
Prabowo Subianto. Usai menyanyikan lagu Ojo
Dibandingke, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto
langsung turun dari podium menemui Farel. Ketika
Farel menyanyikan lagu Ojo Dibandingke kedua
kalinya, beberapa menteri akhirnya turun seperti
Prabowo antara lain Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah dan Menteri Perhubungan Budi Karya
Sumadi turun ikut berjoget.

Negative Seputarsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana,
mut.com terhibur oleh penampilan penyanyi cilik Farel Prayoga
yang membawakan lagu "Ojo Dibandingke" setelah
upacara pengibaran bendera di Istana Merdeka,
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Bangun Duduk
Nonton Farel Nyanyi

87. 17
Beli Pelatihan
Neutral
Augus Prakerja di
t 2022 Kemnaker.go.id Jika
Lolos Kartu Prakerja
Gelombang 41 !

Jakarta. Sementara itu, Jokowi terlihat tertawa dan
duduk bangun berulang kali saat menyaksikan
penampilan Farel sepanjang sesi tersebut. Kuberharap
engkau mengerti, di hati ini hanya ada pak Jokowi,"
tembang Farel yang disambut tepuk tangan dari para
hadirin, dipantau secara virtual dari Jakarta, Rabu
(17/8/2022). Berdasarkan siaran langsung yang
disaksikan oleh akun YouTube Sekretariat Presiden
yang dikutip Antara, Jokowi kembali ke tempat
mimbar dan menikmati lagu Ojo Dibandingke yang
dibawakan Farel.
Tribun
Daftar Prakerja Gelombang 41 telah resmi ditututp
News
tadi malam, jika lolos anda akan mendapatkan Insentif
Pontianak dari Kartu Prakerja. Insentif nantinya dapat digunakan
untuk membeli Pelatihan Kartu Prakerja. Ketentuan
membeli Pelatihan Prakerja dilakukan selama 30 hari
setelah Insentif dicairkan ke rekening anda.
Selanjutnya anda harus membeli Pelatihan Prakerja
yang bekerja sama dengan PMO dan tersedia di
platform digital.

88. 17
Ketua Yayasan
Positive Go
Ketua Yayasan Nurus Solikin Kamang Madani,
Augus Nurus Solikin
Parlement Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung
t 2022 Emriadi, S.Ag :
Emriadi, S.Ag mengatakan pengerjaan pembangunan
Pembangunan
gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas dikebut,
Gedung BLK
sehingga 13 Desember 2022 mendatang dapat
dikebut, Insyaallah
diresmikan. "Kita berharap dengan di didirikannya
13 Desember 2022
Balai Latihan Kerja(BLK) Komunitas Kejuruan Teknik
Diresmikan.
Informatika di Yayasan Nurus Salikin ini nantinya
dapat memberikan ilmu pengetahuan dan skill
terhadap pemuda-pemudi serta masyarakat yang ada
di sekitar lingkungan dan masyarakat luas pada
umumnya," ujar Emriadi Ketua Yayasan Nurus Solikin.
"Tentu kita mengharapkan kerjasama dan dukungan
semua pihak, kalau tidak ada aral melintang, Insya
Allah pada 13 Desember 2022 pembangunan gedung
BLK ini telah selesai dan dapat diresmikan," terang
Emriadi. Ketika dijumpai di lokasi pembangunan
gedung BLK Komunitas tersebut, Emriadi mengaku,
Selasa (16/8) hari ini, telah memasuki hari ketiga
pengerjaan pondasi untuk pembangunan gedung BLK
Komunitas tersebut.
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89. 17
Begini Perjalanan
Augus Farel dari
t 2022 Pengamen hingga
Nyanyi di Depan
Jokowi

Neutral

Seputarsu Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu
mut.com Negara Iriana, terhibur oleh penampilan bocah
berusia 12 tahun itu. Kepala Negara tampak tertawa
saat Farel mengganti lirik lagu dengan menyelipkan
nama "Pak Jokowi" di bait pertama lagu tersebut.
Setelah lagu memasuki reff, Presiden Jokowi tampak
ikut berdiri, sementara Ibu Iriana berjoget, begitu juga
dengan para undangan yang hadir. Kuberharap
engkau mengerti, di hati ini hanya ada pak Jokowi,"
tembang Farel yang disambut tepuk tangan dari para
hadirin, dipantau secara virtual.

90. 17
Ambyar! Farel
Neutral
Augus Prayoga Nyanyikan
t 2022 Lagu Ojo
Dibandingke, Iriana
dan Para Menteri
Berjoget

Berita
Jatim

Farel Prayoga adalah bocah asal Banyuwangi yang kini
sukses mencuri perhatian publik. Hal tersebut terjadi
lantaran penampilan Farel Prayoga saat menyanyikan
lagu berjudul Ojo Dibandingke yang dipopulerkan oleh
Denny Caknan dan Abah Lala. Namanya tengah naik
daun, Farel Prayoga pun diundang tampil di Istana
Keprersidenan untuk mengisi acara kesenian dalam
rangka memperingati hari Kemerdekaan Indonesia.
Dengan mengenakan baju adat Jawa Timur, Farel
Prayoga menyanyikan lagu Ojo Dibandingke di
hadapan Presiden dan para tamu undangan lainnya.

91. 17
Login
Neutral
Augus bsu.bpjsketenagake
t 2022 rjaan.go.id untuk
Cek Penerima BSU
2022 Online,
Apakah Sudah Cair?

Pikiran
Rakyat
Depok

Namun, satu syarat yang pasti dan sudah disebutkan
Kemnaker yang mendapat BSU 2022 ini adalah
pekerja dengan gaji Rp3,5 juta. Perihal hal tersebut,
Kemnaker sebelumnya telah memberikan keterangan
terkait jadwal pencairan BLT Subsidi atau BSU 2022
ini. Dalam keterangannya, Kemnaker menyebut alasan
BSU 2022 masih belum tersalurkan kepada pekerja
karena saat ini mekanisme dan teknis penyaluran
masih digodok. BLT Subsidi Gaji dijadwalkan akan
kembali disalurkan Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) kepada para pekerja.

92. 17
Farel Nyanyi
Positive Paperlane Istana menghadirkan penyanyi cilik Farel seusai
Augus Campursari di Istana
upacara pengibaran bendera. Jokowi hanya semringah
t 2022 : Prabowo Joget,
di atas kursinya. Jakarta, CNN Indonesia--. Menteri
Jokowi Semringah
Pertahanan Prabowo Subianto berjoget saat lagu
campursari "Wong Ko Ngene Kok Dibandingbandingke" didendangkan di Istana Merdeka, Jakarta
dalam perayaan HUT RI ke-77 tahun. Bocah yang viral
di Tiktok itu bernyanyi di hadapan Presiden Joko
Widodo.
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93. 17
KBRI London
Neutral
Augus pastikan
t 2022 pelindungan pekerja
migran musiman di
Inggris -

24hour.id Kedutaan Besar RI di London menyatakan akan
memastikan pelindungan bagi para pekerja migran
musiman asal Indonesia yang bekerja di perkebunan
di Inggris. Sebelumnya dilaporkan bahwa sejumlah
pekerja migran musiman asal Indonesia yang bekerja
di perkebunan di wilayah Kent, Inggris mengalami
kesulitan, termasuk dalam hal pemenuhan hak-hak
finansial. Para pekerja migran musiman itu disebutkan
berangkat ke Inggris dengan jasa penyalur tenaga
kerja tidak resmi (unlicensed foreign brokers) di
Indonesia, seperti disampaikan dalam keterangan
KBRI London pada Rabu. Menanggapi kondisi
tersebut, KBRI London turun tangan guna memastikan
terpenuhinya hak-hak para pekerja migran Indonesia
di Inggris.

94. 17
KBRI London
Neutral
Augus pastikan
t 2022 pelindungan pekerja
migran musiman di
Inggris

Newsexpl Kedutaan Besar RI di London menyatakan akan
orer.net memastikan pelindungan bagi para pekerja migran
musiman asal Indonesia yang bekerja di perkebunan
di Inggris. Sebelumnya dilaporkan bahwa sejumlah
pekerja migran musiman asal Indonesia yang bekerja
di perkebunan di wilayah Kent, Inggris mengalami
kesulitan, termasuk dalam hal pemenuhan hak-hak
finansial. Para pekerja migran musiman itu disebutkan
berangkat ke Inggris dengan jasa penyalur tenaga
kerja tidak resmi (unlicensed foreign brokers) di
Indonesia, seperti disampaikan dalam keterangan
KBRI London pada Rabu. Menanggapi kondisi
tersebut, KBRI London turun tangan guna memastikan
terpenuhinya hak-hak para pekerja migran Indonesia
di Inggris.

95. 17
Pendaftaran Kartu Neutral
Augus Prakerja Gelombang
t 2022 41 Telah Ditutup,
Begini Cara Cek
Hasilnya Selain
Lewat SMS

Tribun
News
Jakarta

Seleksi pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 41
telah ditutup, begini cara cek hasilnya selain dari
notifikasi SMS. Seleksi pendaftaran Kartu Prakerja
gelombang 41 ditutup pada Hari Selasa, (16/8/2022).
Mengutip Instagram @prakerja.go.id, Kartu Prakerja
gelombang 41 ditutup pukul 23.59 WIB. "Jam 23.59
WIB malam ini (Selasa) kesempatan Gabung
Gelombang 41 akan ditutup!" tulis akun Prakerja.

96. 17
Farel Tutup Upacara Positive Images1.rr KBRN, Jakarta: Penyanyi cilik, Farel Prayoga berhasil
Augus HUT Ke-77 RI
i.co.id
menutup upacara HUT ke-77 RI dengan meriah. Lagu
t 2022 dengan Meriah
tersebut mampu dibawakan dengan sangat baik Farel
hingga mengantarkannya pada posisinya sekarang.
Farel menyanyikan lagu yang membuatnya viral yaitu
54

'Ojo Dibandingke' hingga dua kali. Nyanyian merdua
Farel berhasil menarik Menteri ikut berjoget.
97. 17
Farel Prayogo
Augus Sukses Membuat
t 2022 Jajaran Menteri
Berjoget Ria

Positive Rrinews

98. 17
Presiden terkekeh, Neutral
Augus Iriana berjoget lagu
t 2022 Ojo Dibandingke
dinyanyikan

Antara

Penyanyi cilik, Farel Prayoga berhasil menutup
upacara HUT ke-77 RI dengan meriah. Tidak mau
kalah, akhirnya jajaran Menteri yang lain pun ikut
berdendang ria. Menhan Prabowo Bergoyang Ria Saat
Farel Menyanyikan Lagu di HUT Ke-77 RI (Foto:
Tangkapan Layar YouTube Setpres). Tetapi, ia tetap
ceria membawakan lirik lagu aslinya.
Presiden Joko Widodo tampak terkekeh sambil
berdiri, begitu juga dengan Ibu Iriana yang turut
berjoget saat penyanyi cilik Farel Prayoga
menyanyikan lagu berjudul "Ojo Dibandingke"
dinyanyikan. Setelah lagu memasuki reff, Presiden
Jokowi tampak ikut berdiri, sementara Ibu Iriana
berjoget, begitu juga dengan para undangan yang
hadir. Berdasarkan siaran langsung yang disaksikan
oleh akun YouTube Sekretariat Presiden, Presiden
Joko Widodo kembali ke tempat mimbar dan
menikmati lagu Ojo Dibandingke yang dibawakan
Farel. Farel yang merupakan siswa kelas 6 SD asal
Banyuwangi, Jawa Timur, tampil di depan ribuan
undangan saat acara penutupan Upacara Peringatan
Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka Jakarta,
Rabu.

99. 17
Prabowo Subianto Positive Indonesiat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan sejumlah
Augus Hingga Retno
oday.co.id menteri lainnya memeriahkan suasana perayaan
t 2022 Marsudi Joget
ulang tahun ke-77 Republik Indonesia di Istana
Bareng di Istana,
Merdeka, Jakarta dengan berjoget bersama. Selain
Meriahkan
Prabowo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri
Perayaan
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, hingga Menteri Luar
Kemerdekaan
Negeri Retno Marsudi ikut berjoget. Prabowo
Subianto terlihat mengenakan Beskap Betawi, sama
dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Mereka berjoget dengan diiring persembahan lagu
dari penyanyi cilik Farel Prayoga.
100 17
Farel Prayogo
Positive Rrinews
. Augus Berhasil Membuat
t 2022 Jajaran Menteri
Bergoyang Ria

Nyanyian merdua Farel berhasil menarik Menteri ikut
berjoget. Penyanyi cilik, Farel Prayoga berhasil
menutup upacara HUT ke-77 RI dengan meriah. Farel
menyanyikan lagu yang membuatnya viral yaitu 'Ojo
Dibandingke' hingga dua kali. Diantaranya Menteri
Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pertahanan Prabowo
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Subianto, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, dan
Menteri lainnya.
101 17
Farel Nyanyi
Positive Cnn
. Augus Campursari di Istana
Indonesia
t 2022 : Prabowo Joget,
Jokowi Semringah

Istana menghadirkan penyanyi cilik Farel seusai
upacara pengibaran bendera. Jokowi hanya semringah
di atas kursinya. Menteri Pertahanan Prabowo
Subianto berjoget saat lagu campursari "Wong Ko
Ngene Kok Dibanding-bandingke" didendangkan di
Istana Merdeka, Jakarta dalam perayaan HUT RI ke-77
tahun. Bocah yang viral di Tiktok itu bernyanyi di
hadapan Presiden Joko Widodo.

102 17
Farel Nyanyi
Positive Cnn
. Augus Campursari di Istana
Indonesia
t 2022 : Prabowo Joget,
Jokowi Semringah

Farel Nyanyi Campursari di Istana : Prabowo Joget,
Jokowi Semringah. Menteri Pertahanan Prabowo
Subianto berjoget saat lagu campursari "Wong Ko
Ngene Kok Dibanding-bandingke" didendangkan di
Istana Merdeka, Jakarta dalam perayaan HUT RI ke-77
tahun. Istana menghadirkan penyanyi cilik Farel seusai
upacara pengibaran bendera. Bocah yang viral di
Tiktok itu bernyanyi di hadapan Presiden Joko
Widodo.

103 17
Presiden terkekeh, Neutral
. Augus Iriana berjoget lagu
t 2022 Ojo Dibandingke
dinyanyikan

Newsexpl Presiden Joko Widodo tampak terkekeh sambil
orer.net berdiri, begitu juga dengan Ibu Iriana yang turut
berjoget saat penyanyi cilik Farel Prayoga
menyanyikan lagu berjudul "Ojo Dibandingke"
dinyanyikan. Setelah lagu memasuki reff, Presiden
Jokowi tampak ikut berdiri, sementara Ibu Iriana
berjoget, begitu juga dengan para undangan yang
hadir. Berdasarkan siaran langsung yang disaksikan
oleh akun YouTube Sekretariat Presiden, Presiden
Joko Widodo kembali ke tempat mimbar dan
menikmati lagu Ojo Dibandingke yang dibawakan
Farel. Farel yang merupakan siswa kelas 6 SD asal
Banyuwangi, Jawa Timur, tampil di depan ribuan
undangan saat acara penutupan Upacara Peringatan
Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka Jakarta,
Rabu.

104 17
Jokowi Tertawa,
Neutral
. Augus Iriana Berjoget Lagu
t 2022 'Ojo Dibandingke' di
Istana Merdeka

Okezone Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak tertawa
sambil berdiri, begitu juga dengan Ibu Iriana yang
turut berjoget saat penyanyi cilik Farel Prayoga
menyanyikan lagu berjudul "Ojo Dibandingke"
dinyanyikan. Berdasarkan siaran langsung yang
disaksikan oleh akun YouTube Sekretariat Presiden
yang dikutip Antara, Jokowi kembali ke tempat
mimbar dan menikmati lagu Ojo Dibandingke yang
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dibawakan Farel. Kepala Negara tampak tertawa saat
Farel mengganti lirik lagu dengan menyelipkan nama
"Pak Jokowi" di bait pertama lagu tersebut. Setelah
lagu memasuki reff, Presiden Jokowi tampak ikut
berdiri, sementara Ibu Iriana berjoget, begitu juga
dengan para undangan yang hadir.
105 17
Prabowo Subianto Positive Tempo.co Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan sejumlah
. Augus Hingga Retno
menteri lainnya memeriahkan suasana perayaan
t 2022 Marsudi Joget
ulang tahun ke-77 Republik Indonesia di Istana
Bareng di Istana,
Merdeka, Jakarta dengan berjoget bersama. Selain
Meriahkan
Prabowo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri
Perayaan
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, hingga Menteri Luar
Kemerdekaan
Negeri Retno Marsudi ikut berjoget. Prabowo
Subianto terlihat mengenakan Beskap Betawi, sama
dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Mereka berjoget dengan diiring persembahan lagu
dari penyanyi cilik Farel Prayoga.
106 17
Presiden Jokowi
. Augus terkekeh, Iriana
t 2022 berjoget lagu

Neutral

107 17
Iriana berjoget saat Neutral
. Augus lagu "Ojo
t 2022 Dibandingke"
dinyanyikan

Antara
Sultra

Presiden Joko Widodo tampak terkekeh sambil
berdiri, begitu juga dengan Ibu Iriana yang turut
berjoget saat penyanyi cilik Farel Prayoga
menyanyikan lagu berjudul "Ojo Dibandingke"
dinyanyikan. Setelah lagu memasuki reff, Presiden
Jokowi tampak ikut berdiri, sementara Ibu Iriana
berjoget, begitu juga dengan para undangan yang
hadir. Berdasarkan siaran langsung yang disaksikan
oleh akun YouTube Sekretariat Presiden, Presiden
Joko Widodo kembali ke tempat mimbar dan
menikmati lagu Ojo Dibandingke yang dibawakan
Farel. Kepala Negara tampak terkekeh saat Farel
mengganti lirik lagu dengan menyelipkan nama "Pak
Jokowi" di bait pertama lagu tersebut.

Antara
Presiden Joko Widodo tampak terkekeh sambil
Lampung berdiri, begitu juga dengan Ibu Iriana yang turut
berjoget saat penyanyi cilik Farel Prayoga
menyanyikan lagu berjudul "Ojo Dibandingke"
dinyanyikan. Setelah lagu memasuki reff, Presiden
Jokowi tampak ikut berdiri, sementara Ibu Iriana
berjoget, begitu juga dengan para undangan yang
hadir. Farel yang merupakan siswa kelas 6 SD asal
Banyuwangi, Jawa Timur, tampil di depan ribuan
undangan saat acara penutupan Upacara Peringatan
Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka Jakarta,
Rabu. Berdasarkan siaran langsung yang disaksikan
oleh akun YouTube Sekretariat Presiden, Presiden
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Joko Widodo kembali ke tempat mimbar dan
menikmati lagu Ojo Dibandingke yang dibawakan
Farel.
108 17
Momen Jokowi
Neutral
. Augus Tertawa dan Iriana
t 2022 Berjoget saat Farel
Nyanyi Ojo
Dibandingke di
Istana

Inews
Portal

Iriana juga tampak turut berjoget. Setelah lagu
memasuki reff, Jokowi tampak ikut berdiri. Sementara
Ibu Iriana berjoget, begitu juga dengan para undangan
yang hadir. Presiden Joko Widodo tampak tertawa
saat penyanyi cilik Farel Prayoga menyanyikan lagu
berjudul ojo dibandingke di Istana Merdeka.

109 17
Deretan Menteri
. Augus Yang Ikut Goyang
t 2022 Dangdut Di Istana
Bersama Farel
Prayoga

Neutral

Tribun
Jogja

Deretan menteri ikut bergoyang kala Farel Prayoga
menyanyikan lagu dangdut Ojo Dibandingke. Siapa
saja deretan menteri yang ikut goyang di Istana
Merdeka ketika penyanyi cilik Farel Prayoga tampil
dengan tembang Ojo Dibandingke?. Bukan hanya
deretan menteri, Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Ibu
Iriana Jokowi pun tampak ikut goyang mengikuti
irama lagu yang dinyanyikan Farel Prayoga. Memang,
suasana menjadi meriah dan hangat terjadi di Istana
Merdeka ketika penyanyi cilik Farel Prayoga tampil
menyanyikan lagu "Ojo Dibandingke" di tengah
Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi
Kemerdekaan Republik Indonesia, Rabu (17/8/2022).

110 17
Jokowi Tertawa,
. Augus Iriana Joget Saat
t 2022 Lagu 'Ojo
Dibandingke'
Dinyanyikan

Neutral

Jawa Pos Presiden Joko Widodo tampak tertawa sambil berdiri,
begitu juga dengan Ibu Iriana yang turut berjoget saat
penyanyi cilik Farel Prayoga menyanyikan lagu
berjudul "Ojo Dibandingke". Kepala Negara tampak
terkekeh saat Farel mengganti lirik lagu dengan
menyelipkan nama "Pak Jokowi" di bait pertama lagu
tersebut. Setelah lagu memasuki reff, Presiden Jokowi
tampak ikut berdiri, sementara Ibu Iriana berjoget,
begitu juga dengan para undangan yang hadir. Farel
yang merupakan siswa kelas 6 SD asal Banyuwangi,
Jawa Timur, tampil di depan ribuan undangan saat
acara penutupan Upacara Peringatan Detik-Detik
Proklamasi di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (17/8).

111 17
Jokowi Tertawa,
. Augus Iriana Joget Saat
t 2022 Lagu 'Ojo
Dibandingke'
Dinyanyikan

Neutral

Matain.id JawaPos.com- Presiden Joko Widodo tampak tertawa
sambil berdiri, begitu juga dengan Ibu Iriana yang
turut berjoget saat penyanyi cilik Farel Prayoga
menyanyikan lagu berjudul "Ojo Dibandingke". Kepala
Negara tampak terkekeh saat Farel mengganti lirik
lagu dengan menyelipkan nama "Pak Jokowi" di bait
pertama lagu tersebut. Setelah lagu memasuki reff,
Presiden Jokowi tampak ikut berdiri, sementara Ibu
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Iriana berjoget, begitu juga dengan para undangan
yang hadir. Farel yang merupakan siswa kelas 6 SD
asal Banyuwangi, Jawa Timur, tampil di depan ribuan
undangan saat acara penutupan Upacara Peringatan
Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka Jakarta,
Rabu (17/8).
112 17
Presiden Jokowi
Neutral
. Augus terkekeh, Iriana
t 2022 berjoget saat Farel
Prayoga
menyanyikan Ojo
Dibandingke
dinyanyikan

Antara
Babel

Presiden Joko Widodo tampak terkekeh sambil
berdiri, begitu juga dengan Ibu Iriana yang turut
berjoget saat penyanyi cilik Farel Prayoga
menyanyikan lagu berjudul "Ojo Dibandingke"
dinyanyikan. Setelah lagu memasuki reff, Presiden
Jokowi tampak ikut berdiri, sementara Ibu Iriana
berjoget, begitu juga dengan para undangan yang
hadir. Berdasarkan siaran langsung yang disaksikan
oleh akun YouTube Sekretariat Presiden, Presiden
Joko Widodo kembali ke tempat mimbar dan
menikmati lagu Ojo Dibandingke yang dibawakan
Farel. Kepala Negara tampak terkekeh saat Farel
mengganti lirik lagu dengan menyelipkan nama "Pak
Jokowi" di bait pertama lagu tersebut.

113 17
Biodata Farel
Neutral
. Augus Prayoga Penyanyi
t 2022 Cilik yang Nyanyi
Lagu Ojo
Dibandingke saat
Diundang Jokowi ke
Istana

Surya

Perlu diketahui, Farel Prayoga memulai kariernya
sebagai penyanyi jalanan. Kini, Farel Prayoga
bergabung dengan label Aneka Safari Record. Videovideo yang menampilkan Farel Prayoga telah ditonton
berjuta-juta orang di kanal YouTube Aneka Safari
Record. Nama : Farel Prayoga.

114 17
Jokowi Tertawa,
Neutral
. Augus Iriana Berjoget Lagu
t 2022 'Ojo Dibandingke' di
Istana Merdeka

Oposisi
Cerdas

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak tertawa
sambil berdiri, begitu juga dengan Ibu Iriana yang
turut berjoget saat penyanyi cilik Farel Prayoga
menyanyikan lagu berjudul "Ojo Dibandingke"
dinyanyikan. Berdasarkan siaran langsung yang
disaksikan oleh akun YouTube Sekretariat Presiden
yang dikutip Antara, Jokowi kembali ke tempat
mimbar dan menikmati lagu Ojo Dibandingke yang
dibawakan Farel. Kepala Negara tampak tertawa saat
Farel mengganti lirik lagu dengan menyelipkan nama
"Pak Jokowi" di bait pertama lagu tersebut. Setelah
lagu memasuki reff, Presiden Jokowi tampak ikut
berdiri, sementara Ibu Iriana berjoget, begitu juga
dengan para undangan yang hadir.
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115 17
Farel Nyanyi
Positive Benteng
. Augus Campursari di Istana
Sumbar
t 2022 : Prabowo Joget,
Jokowi Semringah

116 17
Iriana Jokowi
. Augus berjoget lagu "Ojo
t 2022 Dibandingke" saat
upacara HUT RI

Neutral

Istana menghadirkan penyanyi cilik Farel seusai
upacara pengibaran bendera. Jokowi hanya semringah
di atas kursinya. Menteri Pertahanan Prabowo
Subianto berjoget saat lagu campursari "Wong Ko
Ngene Kok Dibanding-bandingke" didendangkan di
Istana Merdeka, Jakarta dalam perayaan HUT RI ke-77
tahun. Bocah yang viral di Tiktok itu bernyanyi di
hadapan Presiden Joko Widodo.

Antara
Presiden Joko Widodo tampak terkekeh sambil
Gorontalo berdiri, begitu juga dengan Ibu Iriana yang turut
berjoget saat penyanyi cilik Farel Prayoga
menyanyikan lagu berjudul "Ojo Dibandingke"
dinyanyikan. Kepala Negara tampak terkekeh saat
Farel mengganti lirik lagu dengan menyelipkan nama
"Pak Jokowi" di bait pertama lagu tersebut. Setelah
lagu memasuki reff, Presiden Jokowi tampak ikut
berdiri, sementara Ibu Iriana berjoget, begitu juga
dengan para undangan yang hadir. Com dengan judul:
Presiden terkekeh, Iriana berjoget lagu Ojo
Dibandingke dinyanyikan.

117 17
Presiden terkekeh, Neutral
. Augus Iriana berjoget saat
t 2022 Farel nyanyikan lagu
"Ojo Dibandingke"

Antara
Jabar

Presiden Joko Widodo tampak terkekeh sambil
berdiri, begitu juga dengan Ibu Iriana yang turut
berjoget saat penyanyi cilik Farel Prayoga
menyanyikan lagu berjudul "Ojo Dibandingke"
dinyanyikan. Setelah lagu memasuki reff, Presiden
Jokowi tampak ikut berdiri, sementara Ibu Iriana
berjoget, begitu juga dengan para undangan yang
hadir. Berdasarkan siaran langsung yang disaksikan
oleh akun YouTube Sekretariat Presiden, Presiden
Joko Widodo kembali ke tempat mimbar dan
menikmati lagu Ojo Dibandingke yang dibawakan
Farel. Farel yang merupakan siswa kelas 6 SD asal
Banyuwangi, Jawa Timur, tampil di depan ribuan
undangan saat acara penutupan Upacara Peringatan
Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka Jakarta,
Rabu.

118 17
Presiden terkekeh, Neutral
. Augus Iriana Jokowi
t 2022 berjoget lagu "Ojo
Dibandingke"
dinyanyikan

Antara
Jatim

Presiden Joko Widodo tampak terkekeh sambil
berdiri, begitu juga dengan Ibu Iriana yang turut
berjoget saat penyanyi cilik Farel Prayoga
menyanyikan lagu berjudul "Ojo Dibandingke"
dinyanyikan. Setelah lagu memasuki reff, Presiden
Jokowi tampak ikut berdiri, sementara Ibu Iriana
berjoget, begitu juga dengan para undangan yang
hadir. Berdasarkan siaran langsung yang disaksikan
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oleh akun YouTube Sekretariat Presiden, Presiden
Joko Widodo kembali ke tempat mimbar dan
menikmati lagu Ojo Dibandingke yang dibawakan
Farel. Kepala Negara tampak terkekeh saat Farel
mengganti lirik lagu dengan menyelipkan nama "Pak
Jokowi" di bait pertama lagu tersebut.
119 17
Presiden Terkekeh, Neutral
. Augus Iriana Berjoget Saat
t 2022 Lagu "Ojo
Dibandingke"
Dinyanyikan

Fajar
Papua

Presiden Joko Widodo tampak terkekeh sambil
berdiri, begitu juga dengan Ibu Iriana yang turut
berjoget saat penyanyi cilik Farel Prayoga
menyanyikan lagu berjudul "Ojo Dibandingke"
dinyanyikan. Setelah lagu memasuki reff, Presiden
Jokowi tampak ikut berdiri, sementara Ibu Iriana
berjoget, begitu juga dengan para undangan yang
hadir. Berdasarkan siaran langsung yang disaksikan
oleh akun YouTube Sekretariat Presiden, Presiden
Joko Widodo kembali ke tempat mimbar dan
menikmati lagu Ojo Dibandingke yang dibawakan
Farel. Farel yang merupakan siswa kelas 6 SD asal
Banyuwangi, Jawa Timur, tampil di depan ribuan
undangan saat acara penutupan Upacara Peringatan
Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka Jakarta,
Rabu.

120 17
Menaker Ajak Para Positive Infopublik. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziah,
. Augus Pegawainya Isi HUT
id
mengajak para pegawai di lingkungan Kemnaker
t 2022 Kemerdekaan RI
untuk senantiasa bekerja dan berkarya untuk
dengan Bekerja dan
merawat rumah bersama yang bernama Indonesia,
Berkarya
sehingga bangsa Indonesia bisa terus maju menjadi
bangsa yang unggul di dalam kerangka solidaritas dan
kemanusiaan global. Hal tersebut dikatakan Menaker
pada Upacara Bendera Merah Putih dalam rangka
memperingati HUT Ke-77 Republik Indonesia yang
digelar di halaman Gedung Kemnaker, Jakarta, pada
Rabu (17/8/2022) itu diikuti seluruh pejabat dan
pegawai di lingkungan Kemnaker. Menaker Ida dalam
pidatonya memandang bahwa pembangunan
ketenagakerjaan adalah bagian yang sangat penting
untuk merawat imajinasi kebangsaan Indonesia.
Menaker mengatakan, dalam merawat bangsa
Indonesia, pegawai di lingkungan Kemnaker dapat
melakukannya melalui kehidupan sehari-hari, yaitu
dengan melakukan pekerjaan secara bertanggung
jawab, penuh dedikasi, akuntabel, dan berprestasi.
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121 17
Presiden Jokowi
Neutral
. Augus Terkekeh Melihat
t 2022 Ibu Iriana Berjoget
Lagu "Ojo
Dibandingke"

Tvonenew Presiden Joko Widodo tampak terkekeh sambil
s
berdiri, begitu juga dengan Ibu Iriana yang turut
berjoget saat penyanyi cilik Farel Prayoga
menyanyikan lagu berjudul "Ojo Dibandingke"
dinyanyikan. Setelah lagu memasuki reff, Presiden
Jokowi tampak ikut berdiri, sementara Ibu Iriana
berjoget, begitu juga dengan para undangan yang
hadir. Berdasarkan siaran langsung yang disaksikan
oleh akun YouTube Sekretariat Presiden, Presiden
Joko Widodo kembali ke tempat mimbar dan
menikmati lagu Ojo Dibandingke yang dibawakan
Farel. Kepala Negara tampak terkekeh saat Farel
mengganti lirik lagu dengan menyelipkan nama "Pak
Jokowi" di bait pertama lagu tersebut.

122 17
Penyanyi Cilik Farel Negative Tribun
. Augus Prayoga Lantunkan
News
t 2022 Ojo Dibandingke,
Menteri "Terbius"
Joget Bersama di
Istana

123 17
Jokowi Terkekeh, Neutral
. Augus Iriana Berjoget Saat
t 2022 Farel Bawakan Lagu
'Ojo Dibandingke'

Suasana Istana Merdeka mendadak berubah ketika
penyanyi cilik viral Farel Prayoga membawakan
tembang Ojo Dibandingke ciptaan Abah Lala.
Diketahui, Farel Prayoga mendadak viral ketika
membawakan lagu Ojo Dibandingke tersebut dengan
suara khasnya. Ketika bernyanyi di depan Presiden
Jokowi dan jajarannya, Farel Prayoga berhasil
menyihir semua undangan. Mengenakan pakaian adat
khas berwarna hitam, Farel Prayoga mengambil nada
pertama yang kemudian diikuti tepuk tangan dan
sorakan para undangan.

Republika Presiden Joko Widodo tampak terkekeh sambil
berdiri, sementara Ibu Iriana turut berjoget saat
penyanyi cilik Farel Prayoga menyanyikan lagu
berjudul "Ojo Dibandingke". Berdasarkan siaran
langsung yang disaksikan oleh akun Youtube
Sekretariat Presiden, Presiden Jokowi kembali ke
tempat mimbar dan menikmati lagu "Ojo
Dibandingke" yang dibawakan Farel. Kepala Negara
tampak terkekeh saat Farel mengganti lirik lagu
dengan menyelipkan nama "Pak Jokowi" di bait
pertama lagu tersebut. Setelah lagu memasuki reff,
Presiden Jokowi tampak ikut berdiri, sementara Ibu
Iriana berjoget.

124 17
Nyanyian 'Ojo
Negative Voi
. Augus Dibandingke' Farel
t 2022 Prayogha Bikin
Pecah Istana
Merdeka, Menteri
Jokowi dan

Farel Prayoga membuat suasana peringatan HUT Ke77 RI di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari ini, Rabu,
17 Agustus, kian meriah. Menyanyikan lagu Ojo
Dibandingke milik Denny Caknan, Farel bikin Istana
Merdeka "bergoyang". Saat bernyanyi, suara
merdunya membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi)
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Sejumlah Tamu
Undangan Berjoget
Ria

yang duduk didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin
sumringah. Presiden Jokowi juga beberapa kali berdiri.

125 17
KBRI London Jamin Positive Voi
. Augus Hak Finansial
t 2022 Pekerja Migran
Musiman yang Kerja
di Perkebunan
Inggris

126 17
Jokowi Terkekeh
Neutral
. Augus Lihat Iriana Berjoget
t 2022 saat Farel
Nyanyikan Ojo
Dibandingke

Kedutaan Besar RI di London memastikan
pelindungan bagi para pekerja migran musiman asal
Indonesia yang bekerja di perkebunan di Inggris.
Sebelumnya dilaporkan, sejumlah pekerja migran
musiman asal Indonesia yang bekerja di perkebunan
di wilayah Kent, Inggris mengalami kesulitan,
termasuk dalam hal pemenuhan hak-hak finansial.
Para pekerja migran musiman itu disebutkan
berangkat ke Inggris dengan jasa penyalur tenaga
kerja tidak resmi (unlicensed foreign brokers) di
Indonesia, seperti disampaikan dalam keterangan
KBRI London pada Rabu 17 Agustus yang dikutip dari
Antara. KBRI London lantas turun tangan guna
memastikan terpenuhinya hak-hak para pekerja
migran Indonesia di Inggris.

Suara.com Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak terkekeh
sambil berdiri, begitu juga dengan Ibu Iriana berjoget
saat penyanyi cilik Farel Prayoga menyanyikan lagu
berjudul "Ojo Dibandingke" dinyanyikan. Berdasarkan
siaran langsung yang disaksikan oleh akun YouTube
Sekretariat Presiden, Presiden Jokowi kembali ke
tempat mimbar dan menikmati lagu Ojo Dibandingke
yang dibawakan Farel. Jokowi tampak terkekeh saat
Farel mengganti lirik lagu dengan menyelipkan nama
"Pak Jokowi" di bait pertama lagu tersebut. Setelah
lagu memasuki reff, Presiden Jokowi tampak ikut
berdiri, sementara Ibu Iriana berjoget, begitu juga
dengan para undangan yang hadir.

127 17
Upacara 17 Agustus Positive Jateng
. Augus Meriah dengan
Daily
t 2022 Kehadiran Farel
Yang Nyanyi
Campursari, Para
Menteri Berjoget jatengdaily.com

JAKARTA (Jawa Tengahdaily.com)- Upacara HUT
Kemerdekaan ke 77 RI Rabu (17/8/2022) di Istana
Negara hari ini berlangsung lain dari biasanya.
Kehadiran penyanyi cilik dari Banyuwangi Farel
Prayoga yang menyanyikan lagu campursari "Wong Ko
Ngene Kok Dibanding-bandingke" di hadapan
Presiden Jokowi menjadi magnet tersendiri. Uniknya,
Farel yang viral di Tiktok yang kelahiran 8 Agustus
2010 ini juga membuat sejumlah menteri turut turun
ke bawah podium tempat duduk mereka untuk ikut
menari mengiringi Farel nyanyi. Prabowo Subianto,
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Menteri Pertahanan (Menhan) nampakaasyik di
seblah Farel bergoyang.
128 17
Farel Menyanyikan Neutral
. Augus Lagi 'Ojo
t 2022 Dibandingke', Ibu
Iriana Pun Tak
Tahan Berjoget

Sinar
Harapan

SINAR HARAPAN-Presiden Joko Widodo tampak
terkekeh sambil berdiri, begitu juga dengan Ibu Iriana
yang turut berjoget saat penyanyi cilik Farel Prayoga
menyanyikan lagu berjudul "Ojo Dibandingke"
dinyanyikan. Setelah lagu memasuki reff, Presiden
Jokowi tampak ikut berdiri, sementara Ibu Iriana
berjoget, begitu juga dengan para undangan yang
hadir. Farel yang merupakan siswa kelas 6 SD asal
Banyuwangi, Jawa Timur, tampil di depan ribuan
undangan saat acara penutupan Upacara Peringatan
Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka Jakarta,
Rabu. Berdasarkan siaran langsung yang disaksikan
oleh akun YouTube Sekretariat Presiden, Presiden
Joko Widodo kembali ke tempat mimbar dan
menikmati lagu Ojo Dibandingke yang dibawakan
Farel.

129 17
Farel Menyanyikan Neutral
. Augus Lagu 'Ojo
t 2022 Dibandingke', Ibu
Iriana Pun Tak
Tahan Berjoget

Sinar
Harapan

SINAR HARAPAN-Presiden Joko Widodo tampak
terkekeh sambil berdiri, begitu juga dengan Ibu Iriana
yang turut berjoget saat penyanyi cilik Farel Prayoga
menyanyikan lagu berjudul "Ojo Dibandingke"
dinyanyikan. Setelah lagu memasuki reff, Presiden
Jokowi tampak ikut berdiri, sementara Ibu Iriana
berjoget, begitu juga dengan para undangan yang
hadir. Farel yang merupakan siswa kelas 6 SD asal
Banyuwangi, Jawa Timur, tampil di depan ribuan
undangan saat acara penutupan Upacara Peringatan
Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka Jakarta,
Rabu. Berdasarkan siaran langsung yang disaksikan
oleh akun YouTube Sekretariat Presiden, Presiden
Joko Widodo kembali ke tempat mimbar dan
menikmati lagu Ojo Dibandingke yang dibawakan
Farel.

130 17
WNI Kerja di Inggris Negative Idn Times
. Augus via Agen Ilegal, KBRI
t 2022 London Turun
Tangan

Munculnya kasus WNI yang bekerja sebagai pemetik
buah dan terjerat utang di Inggris membuat KBRI
London cepat bergerak. Menurut penuturan salah
seorang WNI bernama Banyu, ia berangkat ke Kent,
Inggris, melalui agen tak resmi di Bali. Agen tersebut
meminta sejumlah uang sehingga utangnya kini
menumpuk hingga jutaan Poundsterling, untuk biaya
les bahasa Inggris hingga pembuatan visa kerja dan
biaya tiket penerbangan ke Inggris. Laporan soal WNI
ini menyebut, bahwa mereka menemui kesulitan

64

termasuk hak-hak finansial mereka saat bekerja di
Inggris.
131 17
Upacara HUT ke-77 Negative Times
Lagu 'Joko Tingkir Ngombe Dawet' gagal dinyanyikan
. Augus RI, Lagu 'Joko
Indonesia Farel Prayoga saat detik-detik upacara HUT ke-77 RI di
t 2022 Tingkir Ngombe
Istana Negara. Itu karena pihak protokol Istana
Dawet' Gagal
mendapat masukan bahwa lagu 'Joko Tingkir Ngombe
Bergema di Istana
Dawet' saat ini mendapat protes dari para ulama
Negara | TIMES
khususnya KH Moh Muwafiq (Gus Muwafiq) dan
Indonesia
seniman Tuban Jawa Timur. Sebagaimana diketahui
Lagu 'Joko Tingkir Ngombe Dawet' mendapatkan
protes keras dari sejumlah pihak. Dengan tegas, Gus
Muwafiq meminta agar pencipta lagu 'Joko Tingkir
Ngombe Dawet' segera dicari.
132 17
KBRI London
Negative Kumparan KBRI London melaporkan perkembangan kasus
. Augus Tangani Eksploitasi
Pekerja Migran Indonesia (. PMI. ) musiman yang
t 2022 PMI Terlilit Utang
terjerat eksploitasi ketika mencari pekerjaan di
Ratusan Juta Rp di
perkebunan buah di. "[KBRI London] meninjau
Perkebunan
langsung dan berdialog dengan para PMI di
perkebunan, melakukan kunjungan dan berdiskusi
dengan pemilik serta manajemen, membentuk satgas
khusus KBRI serta mengawal pemulangan para PMI
pada saat berakhirnya masa kontrak," bunyi
pernyataan resmi KBRI London pada Selasa (16/8).
Menanggapi laporan yang diunggah di berbagai media
tersebut, KBRI London segera turun tangan. "KBRI
akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Inggris
dan pihak terkait lainnya untuk memastikan upaya
perlindungan hak-hak para PMI dimaksud.
133 17
Farel Nyanyi di
Positive Tribun
. Augus Hadapan Presiden,
News
t 2022 Sejumlah Menteri
Kupang
Ikut Bergoyang ,
Warga Indonesia
Terharu

134 17
Info Prakerja
Neutral
. Augus Gelombang 41
t 2022 Telah, Masa Daftar
Ditutup, Begini Cara
Cek Hasilnya Selain
Lewat

Joget para pejabat itu pun mendapat sambuaan dari
warga Indonesia. Gunawan Vibisana *** Ciri
pemimpin negara yg di cintai rakyatnya, Dirgahayu
Republik Indonesia tercinta. Cillo Cillo *** Kami rakyat
Indonesia berbangga dan terharu melihat
kebahagiaan dan kebersamaan dalam sebuah
beraneka ragam untuk NKRI yg kita cintai bersama.
Aku bangga sebagai anak bangsa, jayalah Indonesiaku.

Serambi Cara Cek Hasil Seleksi Kartu Prakerja gelombang 41.
Indonesia "Jam 23.59 WIB malam ini (Selasa) kesempatan
Gabung Gelombang 41 akan ditutup!" tulis akun
Prakerja. Seleksi pendaftaran Kartu Prakerja
gelombang 41 telah ditutup, begini cara cek hasilnya
selain dari notifikasi SMS. Seleksi pendaftaran Kartu
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Prakerja gelombang 41 telah ditutup, begini cara cek
hasilnya selain dari notifikasi SMS.
135 17
Saat Prabowo-Sri
. Augus Mulyani-Dudung
t 2022 Joget 'Ojo
Dibandingke' di
Istana

Neutral

Detik

Para menteri yang turun dari kursi dan berjoget
bersama di lapangan Istana adalah Menteri
Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri
Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi,
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah. Farel Prayoga
penyanyi cilik yang viral di media sosial karena
menyanyikan lagu 'Ojo Dibandingke' turut meriahkan
Upacara HUT ke-77 RI di Istana Merdeka. Farel
membuat hadirin upacara bergoyang, tak terkecuali
Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan para menteri.
Dilihat di YouTube Setpres, Rabu (17/8/2022), Farel
Prayoga 'menggoyangkan' Istana dengan lagu Ojo
Dibandingke.

136 17
Nyanyi Ojo
Neutral
. Augus Dibandingke, Farel
t 2022 Prayoga Bikin
Jokowi, Iriana, dan
Pejabat Berjoget

Investor
Daily

- Salah satu rangkaian acara dalam Upacara HUT ke-77
Kemerdekaan RI yang digelar di Istana Merdeka,
Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu
(17/8/2022), adalah persembahan lagu-lagu oleh
Paduan Suara dan Orkestra Gita Bahana Nusantara,
serta salah satu artis anak-anak yang viral di media
sosial, yaitu Farel Prayoga. Setelah itu, Farel Prayoga
mendapat giliran menghibur Presiden Joko Widodo
(Jokowi) dan Ibu Negara Iriana Jokowi serta Wakil
Presiden Ma'ruf Amin dan Ibu Wury Ma'ruf Amin
beserta seluruh jajaran menteri, pimpinan lembaga
tinggi negara, dan masyarakat umum yang hadir di
Istana Negara. "Kuberharap engkau mengerti, di hati
ini hanya ada Pak Jokowi," lantun Farel Prayoga. Ini
katanya Pak Jokowi tadi, Joko Tingkir, ngge?" tanya
Farel Prayoga.

137 17
Presiden terkekeh, Neutral
. Augus Iriana berjoget saat
t 2022 "Ojo Dibandingke"
dinyanyikan

Newsexpl Presiden Joko Widodo tampak terkekeh sambil
orer.net berdiri, begitu juga dengan Ibu Iriana yang turut
berjoget saat penyanyi cilik Farel Prayoga
menyanyikan lagu berjudul "Ojo Dibandingke".
Setelah lagu memasuki reff, Presiden Jokowi tampak
ikut berdiri, sementara Ibu Iriana berjoget, begitu juga
dengan para undangan yang hadir. Berdasarkan siaran
langsung yang disaksikan oleh akun YouTube
Sekretariat Presiden, Presiden Joko Widodo kembali
ke tempat mimbar dan menikmati lagu Ojo
Dibandingke yang dibawakan Farel. Farel yang
merupakan siswa kelas 6 SD asal Banyuwangi, Jawa
Timur, tampil di depan ribuan undangan saat acara
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penutupan Upacara Peringatan Detik-Detik
Proklamasi di Istana Merdeka Jakarta, Rabu.
138 17
Penyanyi Cilik
Neutral
. Augus Banyuwangi Farel
t 2022 Prayoga Goyang
Perayaan HUT RI di
Istana Negara

Jatim Now Banyuwangi- Perayaan peringatan HUT ke- 77 RI, di
Istana Negara, Rabu (17/8/2022), berjalan meriah.
Para pejabat dan tamu undangan tampak bergoyang
saat penyanyi cilik asal Banyuwangi, Farel Prayoga
membawakan lagu "Ojo Dibandingke" yang viral di
berbagai kanal media sosial. Sebelum tampil di Istana
Negara, pada Senin malam (15/8/2022), Farel tampil
di penutupan Banyuwangi Art Week di Gelanggang
Seni Budaya (Gesibu) Banyuwangi. "Senin malam
tampil di Banyuwangi, Rabu pagi di Istana Negara.

139 17
Dari Banyuwangi, Negative Surya
. Augus Farel Prayoga Bikin
t 2022 Heboh Perayaan
HUT RI ke-77 di
Istana Negara

Para pejabat dan tamu undangan tampak bergoyang
saat anak Banyuwangi, Farel Prayoga menyanyikan
lagu "Ojo Dibandingke" yang viral di berbagai kanal
media sosial. Sebelum tampil di Istana Negara pada
Senin malam (15/8/2022), Farel tampil di penutupan
Banyuwangi Art Week di Gelanggang Seni Budaya
(Gesibu) Banyuwangi. "Senin malam tampil di
Banyuwangi, Rabu pagi di Istana Negara. Terima kasih
kepada pemerintah pusat yang telah mengundang
Farel ke Istana Negara," ujar Bupati Banyuwangi, Ipuk
Festiandani saat dihubungi.

140 17
Dari Banyuwangi, Negative Portaluta
. Augus Farel Prayoga Bikin
ma.com
t 2022 Heboh Perayaan
HUT RI ke-77 di
Istana Negara PortalUtama.com

SURYA.CO.ID, BANYUWANGI- Perayaan peringatan
HUT RI ke-77 di Istana Negara pada Rabu (17/8/2022)
ini berjalan meriah. Para pejabat dan tamu undangan
tampak bergoyang saat anak Banyuwangi, Farel
Prayoga menyanyikan lagu "Ojo Dibandingke" yang
viral di berbagai kanal media sosial. Sebelum tampil di
Istana Negara pada Senin malam (15/8/2022), Farel
tampil di penutupan Banyuwangi Art Week di
Gelanggang Seni Budaya (Gesibu) Banyuwangi. "Senin
malam tampil di Banyuwangi, Rabu pagi di Istana
Negara.

141 17
Meriahkan
Positive Halosemar HALO SEMARANG- Upacara Peringatan Detik-Detik
. Augus Peringatan HUT RI
ang.id
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana
t 2022 di Istana Negara,
Negara, Rabu, 17 Agustus 2022 ini berlangsung
Farel Prayoga
semakin meriah, dengan kehadiran penyanyi cilik
Bawakan 'Ojo
Farel Prayoga, yang tampil menyanyikan lagu "Ojo
Dibandingke' yang
Dibandingke", ciptaan oleh Denny Caknan. Acara
Buat Iriana dan Para
dilanjutkan dengan persembahan lagu-lagu oleh
Paduan Suara dan Orkestra Gita Bahana Nusantara
yang menyanyikan "Hari Merdeka", medley lagu
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Menteri Ikut
Bergoyang

daerah, "Syukur", "Ojo Dibandingke" oleh Farel
Prayoga (HS-08). Penampilan Farel, bocah kelahiran 8
Agustus 2010 asal Banyuwangi, Jawa Timur ini pun
berhasil mengajak para hadirin, termasuk Iriana Joko
Widodo dan para menteri untuk ikut bergoyang. Saat
lagu campursari itu mulai dinyanyikan, Jokowi pun
tampak tersenyum sampai beranjak dari tempat
duduknya.

142 17
Ibu Iriana Joget Ikuti Neutral
. Augus Nyanyian Ojo
t 2022 Dibandingke,
Presiden Jokowi
Cuma Terkekeh

Tvonenew Presiden Joko Widodo tampak terkekeh sambil
s
berdiri, begitu juga dengan Ibu Iriana yang turut
berjoget saat penyanyi cilik Farel Prayoga
menyanyikan lagu berjudul " Ojo Dibandingke "
dinyanyikan. Setelah lagu memasuki reff, Presiden
Jokowi tampak ikut berdiri, sementara Ibu Iriana
berjoget, begitu juga dengan para undangan yang
hadir. Berdasarkan siaran langsung yang disaksikan
oleh akun YouTube Sekretariat Presiden, Presiden
Joko Widodo kembali ke tempat mimbar dan
menikmati lagu Ojo Dibandingke yang dibawakan
Farel. Kepala Negara tampak terkekeh saat Farel
mengganti lirik lagu dengan menyelipkan nama "Pak
Jokowi " di bait pertama lagu tersebut.

143 17
Joget di Upacara
Neutral
. Augus Kemerdekaan,
t 2022 Prabowo: Pertama
Kali di Istana

Okezone Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto
menjadi salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju
yang ikut berjoget ketika penyanyi cilik Farel Prayoga
menyanyikan lagu 'Ojo Dibandingke' dalam rangkaian
upacara hari peringatan kemerdekaan ke-77
Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/8/2022).
Prabowo mengaku momen joget seperti ini
merupakan kali pertama di upacara peringatan
Kemeredekaan Indonesia yang digelar di Istana
Kepresidenan, Jakarta. "Iya pertama kali di Istana,"
kata Prabowo saat ditemui awak media usai upacara
peringatan kemerdekaan selesai. Ketua Umum DPP
Partai Gerindra itu berkelar bahwa momen jogetnya
bersama Farel Prayoga ini telah direstui oleh Kepala
Negara.

144 17
Joget di Upacara
Neutral
. Augus Kemerdekaan,
t 2022 Prabowo: Pertama
Kali di Istana

Matain.id Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto
menjadi salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju
yang ikut berjoget ketika penyanyi cilik Farel Prayoga
menyanyikan lagu 'Ojo Dibandingke' dalam rangkaian
upacara hari peringatan kemerdekaan ke-77
Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/8/2022).
Prabowo mengaku momen joget seperti ini
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merupakan kali pertama di upacara peringatan
Kemeredekaan Indonesia yang digelar di Istana
Kepresidenan, Jakarta. "Iya pertama kali di Istana,"
kata Prabowo saat ditemui awak media usai upacara
peringatan kemerdekaan selesai. Ketua Umum DPP
Partai Gerindra itu berkelar bahwa momen jogetnya
bersama Farel Prayoga ini telah direstui oleh Kepala
Negara.
145 17
Setelah Upacara,
Neutral
. Augus Para Pejabat Negara
t 2022 Joget-joget Diringi
Lagu Viral 'Ojo
Dibandingke' Purwakarta News

Purwakart Terlihat para pejabat negara antusias mendengarkan
a News
lagu 'Ojo Dibandingke' dan ikut menyanyi bersama
Farel. Perlu diketahui Farel adalah penyanyi cilik yang
viral di media sosial karena mengcover lagu 'Ojo
Dibandingke'. Bahkan Di Akhir lagu para pejabat
negara, turun menghampiri Farel untuk ikut bernyanyi
dan berjoget-joget ria. Presiden Jokowi dan Ibu
negara iriana juga ikut berdendang di tempat duduk
mereka masing-masing.

146 17
Menaker Buka
Negative Ayo
Menteri Ketanagakerjaan (Menaker) buka suara
. Augus Suara Terkait BSU
Bandung terkait BSU 2022 yang tak kunjung dicairkan
t 2022 2022 yang Tak
pemerintah. Com dari berbagai sumber, Menaker
Kunjung Cair:
menyampaikan bahwa dana BSU 2022 atau BSU BPJS
Tinggal Menunggu
Ketenagakerjaan ini sudah dialokasikan. Pemerintah
Arahan!
masih belum memberikan informasi terkait BSU 2022
yang belum turun, padahal program Bantuan Subsidi
Upah (BSU) ini sudah diumumkan bahwa akan ada
pencairan lagi. Melihati kegaduhan ini, Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah akhirnya
angkat bicara setelah banyak yang mempertanyakan
terkait BSU yang tak kunjung cair mengaitkan juga
dengan Menaker.
147 17
TANPA Cek BSU
Positive Ayo
Sejauh ini sejak 2020, pekerja dapat mengakses 2 link
. Augus 2022 di 2 Link,
Bandung yakni Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan untuk cek
t 2022 Penerima Tanda Ini
daftar nama penerima Bantuan Subsidi Upah. BSU
Pasti Dapat BLT
2022 atau Bantuan Subsidi Upah Rp1 juta siap cair ke
Subsidi Gaji
8,8 juta pekerja, login BSU 2022 di link BPJS
Ketenagakerjaan atau Kemnaker. Perhatikan bahwa
Anda tak perlu cek link BSU 2022 di BPJS
Ketenagakerjaan dan Kemnaker.go.id, penerima tanda
ini pasti dapat BLT Subsidi Gaji 2022. Jika masuk
dalam daftar nama penerima Bantuan Subsidi Upah,
pekerja bakal mendapatkan BSU 2022 Rp1 juta.
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148 17
Farel Prayoga
. Augus Nyanyikan Lagu
t 2022

Neutral

Fajar
19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban beri
Indonesia komentar berkelas kepada penyanyi cilik Farel
Prayoga. Pasalnya Farel Prayoga menjadi viral di
media sosial saat tampil menyanyi membawa lagu
'Ojo Dibandingke" dihadapan Presiden Jokowi dan
udangan menteri lainya di Istana Negara dalam rangka
HUT ke-77 RI.. Zubairi mengatakan, jika aksi panggung
Farel Prayoga telah mencuri perhatian masyarakat.
Zubairi berharap jika karir Farel Prayoga dapat
mencapai kesuksesanya sebagai penyanyi.

149 17
BSU 2022 Sudah
Positive Ayo
BSU 2022 sudah teralokasi, Kemnaker ungkapkan
. Augus Teralokasi,
Bandung pencairan dana BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta. Simak info
t 2022 Kemnaker Ungkap
seputar pencairan Bantuan Subsidi Upah atau BSU
Pencairan Dana BLT
2022 di bawah ini. Pencairan dana BSU 2022 akan
Subsidi Gaji Rp1
berlanjut hingga 2022 dan rencananya akan diberikan
Juta
kepada 8,8 juta pekerja yang membutuhkan. Namun,
sejauh ini pemerintah belum memastikan jadwal
pencairan BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji Rp1 juta.
150 17
Terbaru! Ida
Negative Ayo
. Augus Fauziyah Ungkap
Bandung
t 2022 Fakta Mengapa BSU
2022 Belum Cair,
Karyawan Kembali
Elus Dada

Setelah menggantungnya infomasi kapan jadwal BSU
cair, kini Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah
memberikan angin segar terkait kabar BSU 2022.
Tentunya kabar Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022
cair masih dinantikan oleh kalangan karyawan yang
terdaftar sebagai peserta BLT subidi gaji. Kabar
terbaru yang diumumkan oleh Ida Fauziyah,
sepertinya membuat para peserta BSU harus
mengelus dada. Pasalnya, ini berkaitan dengan
penyebab BSU 2022 belum cair hingga saat ini.

151 17
Farel Prayoga
Neutral
. Augus Latunkan "Ojo
t 2022 Dibandingke" di
Istana Negara,
Menteri Ikut Joget

Merah
Putih

Farel Prayoga, penyanyi cilik yang viral menyanyikan
lagu campur sari 'Ojo Dibandingke' memeriahkan
Upacara HUT ke-77 Republik Indonesia di Istana
Negara, Rabu (17/8). Suara merdu bocah asal
Banyuwangi itu 'menggoyang' Istana Negara. Bahkan,
para menteri tak sungkan untuk turun dari kursinya
dan menghampiri Farel yang bernyanyi di lapangan
istana. Jajaran menteri yang turun dari kursinya yakni
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri
Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno LP
Marsudi, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah.

152 17
Farel Prayoga,
. Augus Penyanyi
t 2022 Campursari Cilik

Cnn
Sosok Farel Prayoga begitu menyita perhatian publik
Indonesia kala meramaikan perayaan Hari Kemerdekaan ke-77
Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta Pusat,
Rabu (17/8) siang. Semua pejabat pembantu Presiden

Neutral
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yang Bikin Menteri
Joget

RI tersebut nampak luwes berjoget menikmati
nyanyian dari Farel Prayoga. Usai penampilan paduan
suara, Farel yang berbusana adat Banyuwangi, Jawa
Timur, itu berjalan ke depan mimbar kehormatan
tempat Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan
sejumlah menterinya duduk. Setelah mengambil
posisi di atas level, dengan senyum terus
dipancarkannya, Farrel mulai menyanyi diiringi alunan
musik campursari.

153 17
Laporan Kerja Paksa Negative Radar
. Augus WNI di Inggris, KBRI
Nonstop
t 2022 London Bentuk
Satgassus

Kedutaan Besar RI di London memastikan
pelindungan bagi para pekerja migran musiman asal
Indonesia yang menjadi korban kerja paksa di
perkebunan di Inggris. Sebelumnya dilaporkan bahwa
sejumlah WNI yang bekerja di perkebunan di wilayah
Kent, Inggris mengalami kesulitan, termasuk dalam
hal pemenuhan hak-hak finansial. Para pekerja migran
musiman itu disebutkan berangkat ke Inggris dengan
jasa penyalur tenaga kerja tidak resmi (unlicensed
foreign brokers) di Indonesia. "Menanggapi laporan
ini dan khususnya guna memastikan terpenuhinya
hak-hak para PMI di Inggris, KBRI London telah
lakukan langkah terpadu bersama Pusat (Kemenlu,
Kemenaker, dan BP2MI), antara lain meninjau
langsung dan berdialog dengan para PMI di
perkebunan," tulis KBRI London melalui keterangan
resminya, dikutip hari ini.

154 17
Erick Thohir pilih
Positive Antara
. Augus baju Nusa Tenggara
t 2022 Timur untuk
tunjukan perbedaan
jadi kekuatan

Menteri BUMN Erick Thohir menyebut dirinya
memilih mengenakan baju adat dari daerah Nusa
Tenggara Timur (Nusa Tenggara Timur) saat Upacara
HUT Ke-77 Republik Indonesia untuk menunjukkan
berbagai perbedaan di Indonesia dapat menjadi
kekuatan bangsa. Saya mengapresiasi kebudayaan
suku-suku lain, dan baju ini menggambarkan
kewibawaan dan kepercayaan," kata Erick Thohir di
lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu. Erick
Thohir mengenakan baju adat dari Rote dengan
atasan dan bawahan hitam tapi menyampirkan kain
tenun di pundak kanan dan mengenakan topi khas
Rote, yaitu ti'i langga yang menyerupai topi Meksiko.
Mereka yang ikut berjoget, antara lain Menteri
Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri
Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyyah,
Menteri BUMN Erick Thohir, Kasad Jenderal Dudung
Abdurrachman, dan pejabat lainnya.
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155 17
Farel Prayoga
Neutral
. Augus Goyang Istana
t 2022 dengan Lagu "Ojo
Dibandingke" :
Jokowi Tertawa, Ibu
Iriana Joget

Radarbogo Penyanyi cilik Farel Prayoga membuat hebih Istana
r.id
Negara saat ia menyanyikan lagu berjudul "Ojo
Dibandingke", pada penutupan Upacara Peringatan
Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka Jakarta,
Rabu (17/8/2022). Berdasarkan siaran langsung yang
disaksikan oleh akun YouTube Sekretariat Presiden,
Presiden Joko Widodo kembali ke tempat mimbar dan
menikmati lagu Ojo Dibandingke yang dibawakan
Farel Prayoga. Kepala Negara tampak terkekeh saat
Farel mengganti lirik lagu dengan menyelipkan nama
"Pak Jokowi" di bait pertama lagu tersebut. Setelah
lagu memasuki reff, Presiden Jokowi tampak ikut
berdiri, sementara Ibu Iriana berjoget, begitu juga
dengan para undangan yang hadir.

156 17
Cerita Prabowo
Neutral
. Augus Subianto Pertama
t 2022 Kali Joget di Istana
Karena Farel
Prayoga Nyanyi Ojo
Dibandingke

Tribun
News

Farel Prayoga, seorang penyanyi cilik, diundang ke
Istana Merdeka untuk menyanyikan lagu Ojo
Dibandingke ciptaan Abah Lala yang juga dibawakan
Denny Caknan. Menteri Pertahanan Prabowo
Subianto satu di antaranya. Prabowo Subianto jadi
menteri pertama yang turun untuk joget bersama
Farel Prayoga dan tamu undangan lainnya. Saat
ditemui seusai upacara, Prabowo Subianto
mengungkapkan apa yang dirasakannya.

157 17
Cerita Prabowo
Neutral
. Augus Subianto Ikut Joget
t 2022 Bareng Farel
Prayoga di Istana
Merdeka Saat
Perayaan HUT ke-77
RI

Tribun
News

Farel Prayoga, seorang penyanyi cilik, diundang ke
Istana Merdeka untuk menyanyikan lagu Ojo
Dibandingke ciptaan Abah Lala yang juga dibawakan
Denny Caknan. Suasana Istana Merdeka mendadak
berubah ketika penyanyi cilik viral Farel Prayoga
membawakan tembang Ojo Dibandingke ciotaan Abah
Lala. Momen menarik terjadi ketika Upacara DetikDetik Proklamasi Kemerdekaan HUT ke-77 Indonesia
di Istana Merdeka. Menteri Pertahanan Prabowo
Subianto salah satunya.

158 17
Pesan Jokowi untuk Neutral
. Augus Farel Prayoga,
t 2022 Penyanyi Cilik yang
Buat Jajaran
Menteri Goyang
Bersama di Istana

Tribun
News

Sosok penyanyi cilik bernama Farel Prayoga menjadi
sorotan setelah ia menyanyikan lagu 'Ojo
Dibandingke' milik Abah Lala, di Istana Merdeka, Rabu
(17/8/2022). Dengan bakat menyanyi yang dimiliki
Farel, Presiden Jokowi pun memberikan pesan
padanya. Pesan tersebut disampaikan Presiden Jokowi
melalui akun Instagram resminya @jokowi pada Rabu
(17/8/2022). Presiden Jokowi berpesan agar Farel
tidak lupa belajar meski kini ia sudah terkenal akan
bakat bernyanyi yang dimilikinya.
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159 17
Prabowo Sebut
. Augus Diizinkan Jokowi
t 2022 untuk Joget Saat
Farel Nyanyi di
Istana

Positive Cnn
Prabowo Sebut Diizinkan Jokowi untuk Joget Saat
Indonesia Farel Nyanyi di Istana. Menteri Pertahanan Prabowo
Subianto mengaku sudah mendapatkan izin dari
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebelum joget
menikmati lagu campursari lantunan penyanyi cilik
Farel Prayoga di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/8).
Prabowo tertawa saat bercerita mengenai jogetannya
kala lagu campursari bertajuk Ojo Dibandingke
dilantunkan bocah SD asal Banyuwangi, Jawa Timur
tersebut. Mantan Pangkostrad itu pun mengaku itulah
pengalaman pertamanya berjoget di Istana
Kepresidenan.

160 17
Farel Prayoga
Neutral
. Augus Nyanyikan Lagu Ojo
t 2022 Dibandingke,
Presiden Jokowi
Terkekeh

161 17
Prabowo Sebut
. Augus Diizinkan Jokowi
t 2022 untuk Joget Saat
Farel Nyanyi di
Istana

Harian
Jogja

Presiden Joko Widodo tampak terkekeh sambil
berdiri, begitu juga dengan Ibu Iriana yang turut
berjoget saat penyanyi cilik Farel Prayoga
menyanyikan lagu berjudul "Ojo Dibandingke"
dinyanyikan. Setelah lagu memasuki reff, Presiden
Jokowi tampak ikut berdiri, sementara Ibu Iriana
berjoget, begitu juga dengan para undangan yang
hadir. Berdasarkan siaran langsung yang disaksikan
oleh akun YouTube Sekretariat Presiden, Presiden
Joko Widodo kembali ke tempat mimbar dan
menikmati lagu Ojo Dibandingke yang dibawakan
Farel. Kepala Negara tampak terkekeh saat Farel
mengganti lirik lagu dengan menyelipkan nama "Pak
Jokowi" di bait pertama lagu tersebut.

Positive Smkn6sby Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku
sudah mendapatkan izin dari Presiden RI Joko Widodo
(Jokowi) sebelum joget menikmati lagu campursari
lantunan penyanyi cilik Farel Prayoga di Istana
Merdeka, Jakarta, Rabu (17/8). Beliau (Jokowi)
izinkan," ucap Prabowo terbahak di Istana
Kepresidenan, Jakarta, usai peringatan HUT ke-77 RI,
Rabu. Sejumlah menteri Jokowi juga ikut berjoget
seperti Sri Mulyani yang turun joget di samping Farel
bersama Prabowo dkk. Jokowi pun meminta lagu
campur sari berjudul Joko Tingkir.

162 17
Farel Prayoga
Positive Tribunstyl
. Augus Goyang Istana,
e.com
t 2022 Jokowi Minta Lagu
Joko Tingkir, Sukses
Buat Ibu Negara
Bergoyang

Ekspresi bahagia ditunjukkan sang Presiden saat sang
penyanyi cilik, Farel Prayoga menggoyang istana
Merdeka. Farel Prayoga mampu menggemparkan
suasana upacara HUT ke77 Kemerdekaan RI di Istana
Merdeka Jakarta, Rabu 17 Agustus 2022. Mengenakan
pakaian adat khas berwarna hitam, Farel Prayoga
mengambil nada pertama yang kemudian diikuti

73

tepuk tangan dan sorakan para undangan. Sementara
itu, Jokowi tampak tetap berada di mimbarnya dan
tidak ikut turun bergoyang bersama.
163 17
Sosok Farel Prayoga, Negative Tribun
. Augus Penyanyi Cilik Asal
News
t 2022 Banyuwangi Bikin
Malang
Heboh Perayaan
HUT RI di Istana
Negara

Sosok Farel Prayoga, penyanyi cilik asal Banyuwangi
kini makin jadi sorotan. Farel Prayoga, penyanyi cilik
yang lagi viral dengan lagu dangdut koplonya itu akan
makin viral setelah membuat heboh di acara upacara
17 Agustus di Istana Negara, Rabu (17/8/2022). Farel
Prayoga yang didaulat menyanyi di hadapan tamu
upacara membawakan lagu "Ojo Dibandingke" yang
viral di berbagai kanal media sosial dan membuat para
tamu undangan di Istana Negara bergoyang. Sebelum
tampil di Istana Negara, pada Senin malam
(15/8/2022), Farel tampil di penutupan Banyuwangi
Art Week di Gelanggang Seni Budaya (Gesibu)
Banyuwangi.

164 17
Musik Koplo Goyang Neutral
. Augus Istana! Prabowo
t 2022 Hingga Iriana
Berjoget Ria

Cnbc
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan jajaran
Indonesia menteri lainnya pun berjoget koplo bersama kala
diiringi persembahan lagu dari penyanyi cilik Farel
Prayoga. Menteri yang turut turun panggung
diantaranya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto,
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri
Luar Negeri Retno Marsudi, hingga Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Sementara Ibu Negara
Iriana Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri BUMN Erick
Thohir juga bergoyang namun dari kursinya masingmasing. Pelaksanaan upacara pengibaran bendera
hari peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-77
kali ini kembali dilaksanakan secara meriah di
halaman Istana Merdeka, kompleks Istana
Kepresidenan, Jakarta.

165 17
Ojo Di Bandingke
. Augus Farel Bikin Iriana
t 2022 dan Para Menteri
Bergoyang

Tirto.id

Neutral

Perayaan HUT RI ke-77 semakin berwarna saat Farel
Prayoga melantunkan lagu Ojo Dibandingke di
hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ibu Negara
Iriana Joko Widodo hingga para peserta upacara di
Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (17/8/2022).
Tetapi sayang, lagu tersebut tidak sempat dibawakan
dan Farel kembali menyanyikan Ojo Dibandingke.
Suara emas Farel berhasil menghipnotis Iriana dan
para peserta upacara untuk berjoget. "Ku berharap
engkau mengerti di hati ini hanya ada pak Jokowi,"
ucap Farel saat menyanyikan lagu Ojo Dibandingke.
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166 17
Senyum Presiden Positive Tribun
. Augus Jokowi Lihat Gaya
News
t 2022 Farel Prayoga
Goyang Istana,
Sempat Minta Lagu
Joko Tingkir

"Izin pak, sekali lagi nggih," kata Farel Prayoga kepada
Presiden Jokowi. Farel Prayoga membuat Jokowi
tertawa lebar. Ekspresi bahagia ditunjukkan sang
Presiden saat sang penyanyi cilik menggoyang istana
Merdeka. Farel Prayoga mampu menggemparkan
suasana upacara HUT ke77 Kemerdekaan RI di Istana
Merdeka Jakarta, Rabu 17 Agustus 2022.

167 17
Ada Joget Lagu Ojo Neutral
. Augus Dibandingke di
t 2022 Upacara
Kemerdekaan,
Prabowo: Pertama
Kali di Istana

Inews
Portal

Rangkaian upacara kemerdekaan di Istana Merdeka,
Jakarta, Rabu (17/8/2022) dimeriahkan dengan
penampilan penyanyi cilik Farel Prayoga menyanyikan
lagu Ojo Dibandingke. "Iya pertama kali di Istana,"
ujar Prabowo saat ditemui awak media usai upacara
peringatan kemerdekaan selesai.. Para tamu
undangan pun berjoget di perayaan itu. Menteri
Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menjadi
salah satu menteri di kabinet Indonesia Maju yang
ikut berjoget ketika penyanyi cilik itu bernyanyi.

168 17
Lagu 'Ojo
Neutral
. Augus Dibandingke'
t 2022 Goyang Menteri
dan Petinggi Militer
saat HUT ke-77 RI di
Istana, Ini Liriknya

Kompas Tv Entah makna apa yang ingin disampaikan panitia
peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-77
kemerdekaan RI ketika memilih Farel menyanyikan
lagu Ojo Dibandingke. JAKARTA, KOMPAS.TVSemarak peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-77
kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka
tampil benar-benar beda. Termasuk sejumlah Menteri
Kabinet Indonesia Maju, seperti halnya Menkeu Sri
Mulyani, Menlu Retno Marsudi, Menhan Prabowo
Subianto, Menkumham Yasonna H Laoly, Menteri
BUMN Erick Thohir, Menaker Ida Fauziah, Menteri
PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Koperasi dan
UMKM Teten Masduki. Berikut lirik Ojo Dibandingke
yang membuat tamu Istana dalam peringatan HUT ke77 Republik Indonesia berjoget.

169 17
Jokowi Tertawa,
. Augus Iriana Joget Saat
t 2022 Lagu 'Ojo
Dibandingke'
Dinyanyikan

Xnews.id Presiden Joko Widodo tampak tertawa sambil berdiri,
begitu juga dengan Ibu Iriana yang turut berjoget saat
penyanyi cilik Farel Prayoga menyanyikan lagu
berjudul "Ojo Dibandingke". Kepala Negara tampak
terkekeh saat Farel mengganti lirik lagu dengan
menyelipkan nama "Pak Jokowi" di bait pertama lagu
tersebut. Setelah lagu memasuki reff, Presiden Jokowi
tampak ikut berdiri, sementara Ibu Iriana berjoget,
begitu juga dengan para undangan yang hadir. Farel
yang merupakan siswa kelas 6 SD asal Banyuwangi,
Jawa Timur, tampil di depan ribuan undangan saat

Neutral
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acara penutupan Upacara Peringatan Detik-Detik
Proklamasi di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (17/8).
170 17
Farrel 'Ambyarkan' Neutral
. Augus Perayaan HUT RI ket 2022 77 di Istana
Merdeka

Media
Sejak awal penampilannya, Farrel sudah
Indonesia menggemparkan Halaman Depan Istana Merdeka
yang menjadi venue upacara. BUKAN Pasukan
Pengibar Bendera Pusaka yang mencuri panggung
pada gelaran Upacara Peringatan Detik-detik
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun
ini, melainkan Farrel Prayoga, bocah kelas 6 sekolah
dasar asal Banyuwangi, Jawa Timur. Membawakan
lagu Ojo Dibandingke, anak 12 tahun itu mampu
menggoyang seluruh audiens, termasuk para menteri,
bahkan Presiden Joko Widodo. Ia mengganti lirik lagu
bagian reff yang semestinya 'hanya ada kamu'
menjadi 'hanya ada Pak Jokowi'.

171 17
Farel Prayoga
Neutral
. Augus Nyayikan Lagu Ojo
t 2022 Dibandingbandingke, Semua
Menteri Ikut
Berjoget

Surya
Kepri

172 17
Apa Alasan BSU
Negative Pikiran
. Augus 2022 Tak Kunjung
Rakyat
t 2022 Cair ke Pekerja? Ini
Depok
Informasi Terbaru
dari Kemnaker

Sosok Farel Prayoga begitu menyita perhatian publik
kala meramaikan perayaan Hari Kemerdekaan ke-77
Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta Pusat,
Rabu (17/8) siang. Tembang campursari Ojo
Dibanding-bandingke (Jangan Dibanding-bandingkan)
dinyanyikan Farrel di hadapan Jokowi dan tamu
undangan upacara HUT RI di kompleks Istana
Kepresidenan itu. Usai penampilan paduan suara,
Farel yang berbusana adat Banyuwangi, Jawa Timur,
itu berjalan ke depan mimbar kehormatan tempat
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah
menterinya duduk. Setelah mengambil posisi di atas
level, dengan senyum terus dipancarkannya, Farrel
mulai menyanyi diiringi alunan musik campursari.
Sejumlah pekerja saat ini masih terus menantikan
pencairan BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji akan segera
dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Sebelumnya, Kemnaker sebagai pihak penyalur
memberikan informasi terbaru terkait dengan alasan
mengapa BSU 2022 masih belum disalurkan ke
pekerja. Selain itu, lanjut Kemnaker, pihaknya juga
saat ini masih sedang melakukan reviu data penerima
BSU 2022 agar bisa tersalurkan dengan tepat sasaran.
Oleh sebab itu, penyaluran BSU 2022 belum dapat
dipastikan jadwalnya dalam waktu dekat, karena
adanya beberapa penyesuaian data tersebut.
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173 17
Ramai-ramai
. Augus Menteri Jokowi
t 2022 Asyik Joget Ojo
Dibandingke di
Istana

Positive Detik

Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju asyik joget
saat Farel Prayoga menyanyi lagu Ojo Dibandingke
dalam upacara peringatan HUT RI di Istana Merdeka.
Aksi Farel bernyanyi itu selesai setelah dua kali
membawakan lagu Ojo Dibandingke. Aksi Farel
berdendang di halaman Istana Merdeka itu terlihat
dalam video di akun YouTube Sekretariat Presiden,
Rabu (17/8/2022). Baru kemudian Menkeu Sri
Mulyani, Menlu Retno LP Marsudi, dan Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah bergoyang sambil
berjalan menuju ke arah Farel.

174 17
Farel Prayoga
Positive Suara.com Penyanyi cilik asal Banyuwangi, Farel Prayoga bikin
. Augus Nyanyi "Ojo
Presiden Joko Widodo dan ibu negara, Iriana
t 2022 Dibandingke" Bikin
terkesima berkat penampilannya menyanyikan lagu
Presiden Jokowi
"Ojo Dibandingke" di Istana Merdeka, Rabu
Terkesima, Iriana
(17/8/2022). Presiden Jokowi di tempat mimbar
Berjoget
tampak menikmati lagu Ojo Dibandingke yang
dibawakan Farel. Setelah lagu memasuki reff,
Presiden Jokowi tampak ikut berdiri, sementara Ibu
Iriana berjoget, begitu juga dengan para undangan
yang hadir. Kepala Negara tampak terkekeh saat Farel
mengganti lirik lagu dengan menyelipkan nama "Pak
Jokowi" di bait pertama lagu tersebut.
175 17
Prabowo Subianto Neutral
. Augus Sudah Izin Jokowi
t 2022 Untuk Ikut Joget
Pada Upacara 17
Agustus di Istana
Presiden

176 17
Momen Jokowi
. Augus Terkekeh Nikmati
t 2022 Lagu 'Ojo
Dibandingke'
sampai Iriana Ikut
Berjoget - Poros
Kalimantan

Beritabaru Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima
.news
Bintang Kehormatan Yudha Dharma Utama dari
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada acara
Penyematan Bintang Kehormatan TNI di Kantor
Kemenhan, Jakarta, Senin, 15 Agustus 2022.
TEMPO.CO, Jakarta- Menteri Pertahanan Prabowo
Subianto mengaku sangat menikmati upacara detikdetik pembacaan proklamasi di Istana Merdeka,
Jakarta Pusat hari ini. Dia pun menyatakan telah
mendapatkan izin dari Presiden Jokowi untuk
menikmati alunan lagu itu. Beliau (Presiden Jokowi)
izinkan hahaha," kata Prabowo.

Positive Poros
Presiden Jokowi tampak terkekeh sambil berdiri,
Kalimanta begitu juga dengan Ibu Iriana turut berjoget saat
n
penyanyi cilik Farel Prayoga menyanyikan lagu
berjudul "Ojo Dibandingke". Kepala Negara tampak
terkekeh saat Farel mengganti lirik lagu dengan
menyelipkan nama "Pak Jokowi" bait pertama lagu
tersebut. Setelah lagu memasuki reff, Presiden Jokowi
tampak ikut berdiri, sementara Ibu Iriana berjoget,
begitu juga dengan para undangan yang hadir. Farel
77

yang merupakan siswa kelas 6 SD asal Banyuwangi,
Jawa Timur, tampil di depan ribuan undangan saat
acara penutupan Upacara Peringatan Detik-Detik
Proklamasi di Istana Merdeka Jakarta.
177 17
Sri Mulyani hingga Neutral
. Augus Prabowo Berjoget
t 2022 Saat Ojo
Dibandingke
Melantun di HUT
ke-77 RI

Medcom.i Menteri kabinet kerja seperti Menteri Keuangan Sri
d
Mulyani dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan serta
kepala lembaga negara yang pada kesempatan iu
berpakaian adat tidak segan berdiri. Begitu alunan
musik dimulai lagi, Menteri Keuangan Sri Mulyani
ditemani aktor Reza Rahardian dan Menteri Luar
Negeri Retno Marsudi, Menteri Pertahanan Prabowo
Subianto, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah
beranjak ke podium seraya berjoget bersama-sama.
Penyanyi cilik Farel Prayoga, 12, yang videonya viral
hingga ditonton jutaan orang di laman YouTube
berkesempatan menyanyi di tengah rangkaian acara
peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 RI di Istana
Merdeka, Jakarta. Dia mewakili putera daerah
Banyuwangi Jawa Timur.

178 17
Presiden Jokowi
Positive Beritabaru Presiden Joko Widodo berpesan agar penyanyi cilik
. Augus berpesan agar Farel
.news
Farel Prayoga tetap semangat untuk bersekolah meski
t 2022 Prayoga tetap
ingin berkarir di bidang musik. "Jangan lupa sekolah
semangat
terus sampai setinggi-tingginya," kata Presiden Jokowi
bersekolah
dalam video singkat yang diunggah di akun Instagram
pribadinya pada Rabu. "Rel, kamu kelas berapa?"
tanya Presiden. "Anu loh ya, nyanyi boleh, tapi jangan
lupa belajar," kata Presiden.
179 17
Bocah SD Goyang
. Augus Istana, Sejumlah
t 2022 Menteri pun
Berjoget

Neutral

Kejakimpo BOCAH kelas VI SD asal Banyuwangi, Farel Prayoga
lnews.com tampil bernyanyi solo di depan presiden dan para
pejabat elite negara sebagai lagu penutup acara HUT
ke-77 Kemerdekaan RI. Gegara seorang bocah SD,
banyak undangan di Istana Negara tak tertahan untuk
bergoyang. Demikian nama Bocah kelas 6 sebuah SD
di Banyuwangi Jawa Timur, yang membuat tamu
undangan di Istana Negara itu bergoyang. Lagunya
sanggup menggoyang para elit termasuk Prabowo
yang beranjak dari kursinya turun berjoget.

180 17
Presiden Jokowi
Positive Newsexpl
. Augus berpesan agar Farel
orer.net
t 2022 Prayoga tetap
semangat
bersekolah

Presiden Joko Widodo berpesan agar penyanyi cilik
Farel Prayoga tetap semangat untuk bersekolah meski
ingin berkarir di bidang musik. "Jangan lupa sekolah
terus sampai setinggi-tingginya," kata Presiden Jokowi
dalam video singkat yang diunggah di akun Instagram
pribadinya pada Rabu. "Rel, kamu kelas berapa?"
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tanya Presiden. "Anu loh ya, nyanyi boleh, tapi jangan
lupa belajar," kata Presiden.
181 17
Jokowi Beri Pesan Positive Tribun
. Augus Farel Prayoga
News Solo
t 2022 Pelantun Ojo
Dibandingke:
Nyanyi Boleh, tapi
Jangan Lupa Belajar

Penyanyi cilik bernama Farel Prayoga mencuri
perhatian setelah ia menyanyikan lagu 'Ojo
Dibandingke' milik Abah Lala, di Istana Merdeka, Rabu
(17/8/2022). Farel Prayoga dalam upacara perayaan
Hari Kemerdekaan ke-77 RI itu berhasil menghibur
seluruh tamu undangan dengan nyanyiannya. Berkat
bakat menyanyi yang dimiliki Farel, Presiden Jokowi
pun memberikan pesan padanya. Pesan itu
disampaikan Presiden Jokowi melalui akun Instagram
resminya @jokowi pada Rabu (17/8/2022).

182 17
Menhan Prabowo Neutral
. Augus joget lagu "Ojo
t 2022 Dibandingke" pada
perayaan HUT ke-77
RI

Antara
Kepri

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berjoget saat
penyanyi cilik Farel Prayoga tampil membawakan lagu
"Ojo Dibandingke" pada perayaan HUT Ke-77 RI di
Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu. Sementara
itu Presiden Joko Widodo tampak terkekeh sambil
berdiri, begitu juga dengan Ibu Iriana yang turut
berjoget saat penyanyi cilik Farel Prayoga
menyanyikan lagu berjudul "Ojo Dibandingke"
dinyanyikan. Tidak lama setelahnya, Prabowo juga
ikut turun dan berjoget dan menyita perhatian para
tamu undangan. Ditanya soal aksi joget-nya itu
Prabowo mengaku aksinya diizinkan Presiden.

183 17
Presiden terkekeh, Neutral
. Augus Iriana berjoget lagu
t 2022 "Ojo Dibandingke"
dinyanyikan

Antara
Sumut

Presiden Joko Widodo tampak terkekeh sambil
berdiri, begitu juga dengan Ibu Iriana yang turut
berjoget saat penyanyi cilik Farel Prayoga
menyanyikan lagu berjudul "Ojo Dibandingke"
dinyanyikan. Setelah lagu memasuki reff, Presiden
Jokowi tampak ikut berdiri, sementara Ibu Iriana
berjoget, begitu juga dengan para undangan yang
hadir. Berdasarkan siaran langsung yang disaksikan
oleh akun YouTube Sekretariat Presiden, Presiden
Joko Widodo kembali ke tempat mimbar dan
menikmati lagu Ojo Dibandingke yang dibawakan
Farel. Farel yang merupakan siswa kelas 6 SD asal
Banyuwangi, Jawa Timur, tampil di depan ribuan
undangan saat acara penutupan Upacara Peringatan
Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka Jakarta,
Rabu.
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184 17
Iriana Jokowi
Neutral
. Augus Berjoget di HUT Ket 2022 77 RI

Rrinews

Tetapi juga berhasil membuat Ibu Negara Iriana
Jokowi berjoget menikmati lagu. Penampilan penyanyi
cilik, Farel Prayoga bukan hanya berhasil menutup
upacara HUT ke-77 RI dengan meriah. Iriana terlihat
berjoget kala Farel menyanyikan lagu 'Ojo
Dibandingke'. Ibu Negara berjoget yang mengenakan
baju adat dari Buton menggoyangkan badannya
menikmati lantunan lagu.

185 17
Farel Prayoga
Positive Riau 24
. Augus Tampil dengan Lagu
t 2022 'Ojo Dibandingke',
Sontak Suasana
Meriah dan Hangat
Baluti Upacara HUT
ke-77 RI

Suasana meriah dan hangat terjadi di IstanaMerdeka
ketika penyanyi cilik Farel Prayogatampil menyanyikan
lagu "Ojo Dibandingke" di tengah Upacara Peringatan
Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik
Indonesia, Rabu (17/8/2022). Jokowi lantas tampak
tertawa lebar, begitu pula dengan hadirin lain yang
bersorak dan bertepuk tangan. Namun, ketika tempo
mulai cepat dengan tepukan gendang, beberapa
pejabat mulai asyik menikmati alunan melodi musik.
Beberapa hadirin juga meninggalkan tempat
duduknya dan berjoget di dekat panggung tempat
Farel tampil, termasuk Menteri Pertahanan Prabowo
Subianto.

186 17
Momen Request
. Augus Lagu 'Joko Tingkir'
t 2022 Jokowi ke Farel
Prayoga Tak
Digubris

Negative Cnn
Presiden Joko Widodo sempat meminta penyanyi cilik
Indonesia Farel Prayoga untuk menyanyikan lagu "Joko Tingkir"
di Istana Merdeka, Jakarta. "Joko Tingkir'," kata
Jokowi dari kejauhan sembari tertawa. Izin sekali lagi
nggih," ujar Farel menerima permintaan Jokowi.
"Katanya Pak Jokowi 'Joko Tingkir', nggih?" tutur
Farel.

187 17
Prabowo Subianto Neutral
. Augus Sudah Izin Jokowi
t 2022 Untuk Ikut Joget
Pada Upacara 17
Agustus di Istana
Presiden

Atjehwatc Jakarta- Menteri Pertahanan Prabowo Subianto
h
mengaku sangat menikmati upacara detik-detik
pembacaan proklamasi di Istana Merdeka, Jakarta
Pusat hari ini. Dia pun menyatakan telah
mendapatkan izin dari Presiden Jokowi untuk
menikmati alunan lagu itu. Beliau (Presiden Jokowi)
izinkan hahaha," kata Prabowo. Presiden Jokowi
sempat berdiri dari tempat duduknya, namun kembali
duduk dan tidak ikut berjoget.

188 17
Prabowo Subianto Neutral
. Augus Sudah Izin Jokowi
t 2022 Untuk Ikut Joget
Pada Upacara 17

Tempo.co Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku
sangat menikmati upacara detik-detik pembacaan
proklamasi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat hari ini.
Dia pun menyatakan telah mendapatkan izin dari
Presiden Jokowi untuk menikmati alunan lagu itu.
Beliau (Presiden Jokowi) izinkan hahaha," kata
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Agustus di Istana
Presiden

189 17
Farel Prayoga
. Augus Trending Usai
t 2022 Nyanyi 'Ojo
Dibandingke' di
Depan Jokowi

Prabowo. Presiden Jokowi sempat berdiri dari tempat
duduknya, namun kembali duduk dan tidak ikut
berjoget.
Neutral

Cnn
Penyanyi cilik Banyuwangi Farel Prayoga berhasil
Indonesia menyita perhatian publik usai menyanyikan lagu
campursari 'Ojo Dibandingke' dalam momen perayaan
Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI) ke-77
di Istana Merdeka, Rabu (17/8). Berkat aksinya itu,
'Farel Prayoga' nangkring di posisi trending topic
teratas Twitter. "Dari Banyuwangi, Farel Prayoga
datang ke Jakarta dan ikut memeriahkan perayaan
Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia di
panggung hiburan Istana Merdeka," cuit Jokowi lewat
akun Twitter resminya @Jokowi, Rabu (17/8). Farel
Prayoga kamu keren bawain lagu Ojo Dibandingke di
Istana Presiden," tulis pengguna Twitter tersebut.

190 17
Farel Prayoga,
Neutral
. Augus Penyanyi
t 2022 Campursari Cilik
yang Bikin Menteri
Joget

Batara
News

Sosok Farel Prayoga begitu menyita perhatian publik
kala meramaikan perayaan Hari Kemerdekaan ke-77
Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta Pusat,
Rabu (17/8) siang. Usai penampilan paduan suara,
Farel yang berbusana adat Banyuwangi, Jawa Timur,
itu berjalan ke depan mimbar kehormatan tempat
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah
menterinya duduk. Setelah mengambil posisi di atas
level, dengan senyum terus dipancarkannya, Farrel
mulai menyanyi diiringi alunan musik campursari.
Tembang campursari Ojo Dibandingke (Jangan
Dibandingkan) dinyanyikan Farrel di hadapan Jokowi
dan tamu undangan upacara HUT RI di kompleks
Istana Kepresidenan itu.

191 17
Sosok Farel
Neutral
. Augus Prayogo, Penyanyi
t 2022 Cilik yang Buat
Jokowi dan Satu
Istana Negara
Ambyar

Tribun
News
Manado

Acara HUT ke 77 RI di Istana Negara turut
dimeriahkan oleh artis-artis Ibukota seperti Vidi
Aldiano dan Lyodra. Farel Prayoga tampil di depan
Presiden Jokowi, tamu-tamu VIP negara dan seluruh
peserta upacara. Bukan hanya Presiden Jokowi saja
yang tampil menggunakan pakaian tradisional,.
Membawakan lagu 'Ojo Dibandingke' itu, Farel
Prayoga yang mengenakan baju adat Banyuwangi
mengganti lirik lagu dengan mencatut nama Jokowi.

192 17
Jenderal Dudung
. Augus Joget Lepas di
t 2022 Istana, Sedangkan

Jawa Post Kasad Jenderal Dudung Abdurachman bahkan sampai
National turun ke podium, sedangkan Kapolri Jenderal Listyo
Network Sigit Prabowo bergoyang di tempatnya. KSAD Jenderal
Dudung Abdurachman tidak ketinggalan berjoget saat

Neutral
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Kapolri Tipis-tipis
Saja

Ojo Dibandingke dilantunkan kedua kali oleh Farel.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama istri
tidak ketinggalan berjoget saat Ojo Dibandingke
terlantun. Dudung berjoget dengan menggoyangkan
kedua tangan sembari ditemani sang istri.

193 17
Presiden Korsel:
Negative Sindo
. Augus Dialog dengan Korut
News
t 2022 Seharusnya Bukan
untuk Pertunjukan
Politik

Pembicaraan dengan (Korut) seharusnya bukan untuk
pertunjukan politik, tetapi berkontribusi untuk
membangun perdamaian. Yoon mengulangi
kesediaannya untuk memberikan bantuan ekonomi
bertahap ke Korut, jika itu mengakhiri pengembangan
senjata nuklir dan memulai denuklirisasi. Terlepas dari
pertemuan itu, pembicaraan denuklirisasi terhenti
pada 2019 dan Korut mengatakan tidak akan
memperdagangkan pertahanan diri, meskipun telah
menyerukan diakhirinya sanksi. Korut telah diamati
sedang mempersiapkan kemungkinan uji coba nuklir,
yang akan menjadi yang pertama sejak 2017.

194 17
Ini Dua Pesan
Positive Herald.id Dijawab lugas kelas 6. "Anu loh ya, nyanyi boleh, tapi
. Augus Presiden Jokowi
jangan lupa belajar ya," ujar Jokowi sambil menunjuk
t 2022 yang Dijawab
Farel. "Jangan lupa juga sekolah terus sampai setinggikepada Farel
tingginya ya," lanjut Jokowi. "Ya usah, pesan Pak
Prayoga: Siap Siap!
Jokowi itu aja," tutup Presiden Jokowi seperti dilihat
dalam video yang diunggah di akun Twitternya, Rabu
17 Agustus 2022.
195 17
Siapa Sosok yang
Neutral
. Augus Bisa Membuat
t 2022 Prabowo Subianto
Berjoget? Ini
Orangnya

Tribun
Jogja

Siapa sosok yang bisa membuat Menteri Pertahanan
Prabowo Subianto berjoget? Suara penyanyi cilik asal
Jawa Timur yang menyanyikan lagu Ojo Dibandingke
saat Upacara Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan
HUT ke-77 Indonesia di Istana Merdeka, Rabu
(17/8/2022) mampu menghipnotis Prabowo Subianto
hingga berjoget bersama. Suara merdu dari Farel
Prayoga membuat Prabowo Subianto bangkit dari
tempat duduknya dan berjoget bersama yang
penyanyi. Tak hanya Prabowo Subianto, sejumlah
peserta upacara pun ikut nimbrung berjoget bersama.

196 17
Pejabat Negara
Neutral
. Augus Cuek Joget di Depan
t 2022 Jokowi, Farel
Prayoga: Izin Pak
Sekali Lagi Nggih?

Republik Politik Read English Version Sosok Farel Prayoga kini
Merdeka menjadi perhatian publik setelah bernyanyi di depan
Presiden Joko Widodo beserta puluhan pejabat
pemerintahan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/8).
Selain suara merdunya, Farel juga menyedot
perhatian saat mengubah satu bait lagu yang semula
"Di hati ini hanya ada kamu" menjadi "Di hati ini cuma
ada Pak Jokowi". Hal ini sontak menarik perhatian
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para menteri Presiden Jokowi yang hadir dalam
upacara tersebut untuk ikut bergoyang. Dengan
pedenya, Pabowo meliuk-liukkan tangannya sembari
melangkahkan kakinya ke panggung Farel yang sudah
ditemani sejumlah artis kenamaan Indonesia yang
lebih dahulu terpancing untuk berjoget di hadapan
Jokowi.
197 17
Inilah Sosok Farel
. Augus Prayoga Nyanyi di
t 2022 Hadapan Presiden
Jokowi 'Ojo
Dibandingke',
Jokowi Terkekeh

Neutral

Tribun
News
Madura

Presiden Jokowi tampak terkekeh. Ipuk bangga
melihat Farel yang tetap tenang dan tidak grogi tampil
di depan Presiden Jokowi dan tamu kehormatan. Para
pejabat dan tamu undangan tampak bergoyang saat
anak Banyuwangi, Farel Prayoga, menyanyi
membawakan lagu "Ojo Dibandingke" yang viral di
berbagai kanal media sosial. "Ku berharap engkau
mengerti, di hati ini hanya ada Pak Jokowi," kata Farel
yang disambut riuh undangan yang hadir.

198 17
PECAH! Farel
Positive Tribun
. Augus Prayoga Ajak Istana
News
t 2022 'Bergoyang' 2 Kali,
Cirebon
Sri Mulyani &
Prabowo Asyik
Bergoyang

Suasana Istana Merdeka seketika berubah saat
hadirnya penyanyi cilik, Farel Prayoga. Diketahui, Farel
Prayoga membawakan tembang Ojo Dibandingke di
Istana Merdeka. Kesuksesan Farel Prayoga yang
membius para tamu undangan dan para menteri pun
turut diapresiasi publik, terbukti dengan trending di
Twitter. Mengenakan pakaian adat khas berwarna
hitam, Farel Prayoga sukses membawakan lagu Ojo
Dibandingke.

199 17
Farel Prayoga
Neutral
. Augus Pelesetkan 'Ojo
t 2022 Dibandingke': di
Hati Ini Hanya Ada
Pak Jokowi

Detik

Kehadiran Farel Prayoga yang menyanyikan lagu Ojo
Dibandingke pada upacara perayaan HUT ke-77 RI di
Istana Merdeka menyita perhatian. Farel juga
mengubah lirik lagu tersebut dengan menambah kata
'Jokowi'. Kemeriahan upacara HUT RI di Istana
Merdeka disiarkan secara langsung lewat akun
YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (17/8/2022).
Farel bahkan sampai nyanyi dua kali karena
antusiasme para undangan.

200 17
Farel Prayoga
Neutral
. Augus 'Goyang' Istana di
t 2022 Peringatan HUT ke77 RI

Republika Penyanyi cilik asal Banyuwangi, Jawa Timur, Farel
Prayoga memeriahkan peringatan HUT ke-77 RI. Lagu
'Ojo Dibandingke' yang viral dibawakan Farel di dunia
maya berhasil membuat tamu undangan di Istana
Negara bergoyang. Awalnya Farel tampil sendiri di
atas panggung kecil. Namun saat alunan gendang
mengiringi lagu, sejumlah artis dan tamu undangan
tampak maju.
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201 17
Farel Prayoga
Neutral
. Augus 'Goyang' Istana di
t 2022 Peringatan HUT ke77 RI

Republika Penyanyi cilik asal Banyuwangi, Jawa Timur, Farel
Prayoga memeriahkan peringatan HUT ke-77 RI. Lagu
'Ojo Dibandingke' yang viral dibawakan Farel di dunia
maya berhasil membuat tamu undangan di Istana
Negara bergoyang. Awalnya Farel tampil sendiri di
atas panggung kecil. Namun saat alunan gendang
mengiringi lagu, sejumlah artis dan tamu undangan
tampak maju.

202 17
Deretan Penampilan Positive Paperlane Deretan Penampilan Menteri dan Istri Menteri di
. Augus Menteri dan Istri
Upacara Kemerdekaan RI, Dari Sri Mulyani Hingga
t 2022 Menteri di Upacara
Franka Makarim. 4. Franka Makarim. 6. Sri Mulyani.
Kemerdekaan RI,
Sri Mulyani memadukan penampilan tersebut dengan
Dari Sri Mulyani
kain songket dan selendang senada yang ia
Hingga Franka
selempangkan di bahunya.
Makarim
203 17
Jokowi Ngobrol
. Augus Bareng Farel
t 2022 Prayoga, Ini yang
Disampaikan
Presiden

Neutral

204 17
UPDATE : Kepala
Neutral
. Augus Sekretariat Presiden
t 2022 Beberkan Cerita
Bawa Farel Prayoga
ke Istana yang Buat
Deg-degan

Fajar
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan momen
Indonesia kebersamaan dirinya dengan penyanyi cilik Farel
Prayoga. Lantas penyanyi cilik tersebut bernyanyi
dihadapan presiden. Ini adalah tahun ketiga Setpres
(Sekretariat Presiden) bekerja sama dengan ANRI
dengan tujuan untuk menghadirkan dan
menyandingkan naskah proklamasi tersebut dengan
bendera pusaka di Istana Merdeka pada Upacara
Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan ke77 Republik Indonesia Tahun 2022, ujar Sony. Salah
satu tim sekretariat Presiden yang sedang mereka pun
melontarkan pertanyaan kepada Farel.
Ninopedia - Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono
mengungkap cerita hadirnya penyanyi cilik Farel
Prayoga dalam rangkaian Upacara Kemerdekaan di
Istana Negara pada Rabu 17 Agustus 2022. Menurut
Heru, Farel Prayoga baru dihubungi 24 jam sebelum
acara di Istana Negara. Heru mengatakan, panitia
sempat ragu Farel Prayoga bisa diboyong ke Istana
Negara. Tidak hanya para Menteri dan Pejabat, Farel
Prayoga juga berhasil membuat Ibu negara Iriana
Jokowi bergoyang santai.

205 17
Joget di Upacara
Positive Yogya.ine
. Augus Kemerdekaan,
ws.id
t 2022 Prabowo Aku Baru
Pertama Kali di
Istana Negara

Sejumlah menteri ikut berjoget saat penyanyi cilik
Farel Prayoga menyanyikan lagu ' Ojo Dibandingke '
usai upacara peringatan kemerdekaan Indonesia ke77 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/8/2022). Salah
satu menteri yang ikut berjoged adalah Menhan
Prabowo Subianto.. Prabowo mengaku momen joget
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seperti ini merupakan kali pertama di upacara
peringatan Kemeredekaan Indonesia yang digelar di
Istana Kepresidenan, Jakarta. "Iya pertama kali di
Istana," kata Prabowo saat ditemui awak media usai
upacara peringatan kemerdekaan selesai.
206 17
Saat Farel
Negative Kompas Tv Berdasarkan Instagram @jokowi, Presiden Jokowi
. Augus Nyanyikan Lirik Kok
terlihat menggoyangkan badan dan kepala saat Farel
t 2022 Dibandingmenyanyikan lirik 'pantang mundur, terus nyambut
bandingke Kok
gawe' dalam geladi resik di Istana pada Selasa, 16
Disaing-Saingke,
Agustus 2022. Tidak hanya terlihat menggoyangkan
Jokowi: Yo Mesti
badan, Presiden Jokowi yang dikenal menyukai grup
Kalah
Metalica ini juga ikut bersenandung bersama Farel.
"Yo mesti kalah," kata Jokowi. Dalam kesempatan itu,
Presiden Jokowi juga sempat menasihati Farel yang
menyukai dunia tarik suara.
207 17
Usai Tampil di
Neutral
. Augus Banyuwangi Art
t 2022 Week, Rabu Pagi
Farel Hibur Presiden
dan Kabinet
Indonesia Maju

Kontrasti "Senin malam tampil di Banyuwangi, Rabu pagi di
mes.com Istana Negara. Para pejabat dan tamu undangan
tampak bergoyang saat anak Banyuwangi, Farel
Prayoga, menyanyi membawakan lagu "Ojo
Dibandingke" yang viral di berbagai kanal media
sosial. Presiden Jokowi tampak terkekeh. Sebelum
tampil di Istana Negara, pada Senin malam
(15/8/2022), Farel tampil di penutupan Banyuwangi
Art Week di Gelanggang Seni Budaya (Gesibu)
Banyuwangi.

208 17
Trending Topic Usai Neutral
. Augus 'Goyang' Istana,
t 2022 Begini Perjalanan
Farel dari
Pengamen hingga
Nyanyi di Depan
Jokowi

Okezone Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu
Negara Iriana, terhibur oleh penampilan bocah
berusia 12 tahun itu. Kepala Negara tampak tertawa
saat Farel mengganti lirik lagu dengan menyelipkan
nama "Pak Jokowi" di bait pertama lagu tersebut.
Setelah lagu memasuki reff, Presiden Jokowi tampak
ikut berdiri, sementara Ibu Iriana berjoget, begitu juga
dengan para undangan yang hadir. Kuberharap
engkau mengerti, di hati ini hanya ada pak Jokowi,"
tembang Farel yang disambut tepuk tangan dari para
hadirin, dipantau secara virtual.

209 17
Kepala Sekretariat Neutral
. Augus Presiden Beberkan
t 2022 Cerita Bawa Farel
Prayoga ke Istana
yang Buat Degdegan

Tribun
News

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono
mengungkap cerita hadirnya penyanyi cilik Farel
Prayoga dalam rangkaian Upacara Kemerdekaan di
Istana Negara pada Rabu 17 Agustus 2022. Menurut
Heru, Farel Prayoga baru dihubungi 24 jam sebelum
acara di Istana Negara. Heru mengatakan, panitia
sempat ragu Farel Prayoga bisa diboyong ke Istana
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Negara. Tidak hanya para Menteri dan Pejabat, Farel
Prayoga juga berhasil membuat Ibu negara Iriana
Jokowi bergoyang santai.
210 17
Bertemu saat Gladi Neutral
. Augus Bersih, Ini Dia Pesan
t 2022 Jokowi untuk Farel

Halosemar HALO SEMARANG- Presiden Joko Widodo (Jokowi),
ang.id
melalui akun instragramnya, mengunggah momen
pertemuannya dengan Farel Prayoga, saat gladi bersih
di Istana Negara. "Dari Banyuwangi, Farel Prayoga
datang ke Jakarta dan ikut memeriahkan perayaan
Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia di
panggung hiburan Istana Merdeka," tulis Jokowi.
Dalam unggahan itu, tampak Jokowi yang
mengenakan kemeja putih, berdiri memperhatikan
Farel, yang menyanyikan bagian lirik "Ojo
Dibandingke". "Yo bener," kata Jokowi saat Farel
sampai pada lirik "Ojo banding-bandingke".

211 17
Hore! Warga
Positive Liputan 6
. Augus Banyuwangi Akan
t 2022 Dapat Banyak
Pelatihan
Kompetensi Secara
Gratis

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Pemkab
Banyuwangi dengan Kementerian Ketenagakerjaan.
Kerja sama ini bertujuan guna meningkatkan
kompetensi dan keterampilan masyarakat
Banyuwangi. Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan
Produktivitas (Binalavotas) Kemenaker, Budi
Hartawan dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani
melakukan penandatanganan MoU di sela-sela
penutupan Tahap III dan pembukaan Tahap IV,
Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) yang digelar
Balai Latihan Kerja (BLK) Muncar Banyuwangi, Senin
(15/8/2022). Dengan adanya kerja sama tersebut,
Budi selaku perwakilan dari Kemenaker akan terus
menambah fasilitas pelatihan yang akan disediakan di
Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di BLK
sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di Banyuwangi.

212 17
Penampilan
Positive Indo
. Augus Memukau Farel
Politika
t 2022 Prayoga Nyanyi 'Ojo
Dibandingke' di
Depan Jokowi,
Iriana sampai
Menteri Ikut Joget

Penyanyi campursari cilik asal Banyuwangi, Farel
Prayoga turut memeriahkan perayaan Hari
Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia di Istana
Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (17/8/2022) siang. Anak
yang masih duduk di kelas 6 SD itu membawakan
tembang lagu campursari 'Ojo Dibandingke' (Jangan
Dibandingkan) di depan Presiden RI Joko Widodo
(Jokowi) dan tamu undangan upacara HUT RI di
kompleks Istana Kepresidenan itu. Setidaknya terlihat
mulai dari Ibu Negara Iriana yang duduk di sebelah
Jokowi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto,
Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyyah hingga Kapolri
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Jenderal Listyo Sigit Prabowo larut dalam goyangan
masing-masing. The President and the whole Istana
Merdeka are rocking "Ojo Dibandingke" by Farel
Prayogapic.twitter.com/ffagT2UJHT.
213 17
Ini Sosok Farel
Neutral
. Augus Prayoga Penyanyi
t 2022 Cilik yang
Menggoyang Istana
Negara

Indonesiat Farel Prayoga menarik perhatian publik saat diundang
oday.co.id ke Istana Negara di HUT RI ke 77 hari ini Rabu 17
Agustus 2022. Penampilan Farel Prayoga membuat
suasana Istana Negara semakin meriah. Di Istana
Negara, Farel menyanyikan lagu Ojo Dibandingke di
depan presiden Joko Widodo dan Ibu Irina Jokowi
serta tamu undangan di Istana Negara. Farel Prayoga
penyanyi Ojo Dibandingke.

214 17
VIDEO: Momen
. Augus Prabowo, Sri
t 2022 Mulyani Hingga
Basuki Joget saat
HUT RI

Cnn
Sejumlah menteri Jokowi juga ikut berjoget seperti Sri
Indonesia Mulyani yang turun joget di samping Farel bersama
menteri lainnya. YouTube/Sekretariat Presiden | CNN
Indonesia. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto
terlihat berjoget saat lagu campursari "Wong Ko
Ngene Kok Dibanding-bandingke" didendangkan di
Istana Merdeka, Jakarta dalam perayaan HUT RI ke-77
tahun, Rabu (17/8). Istana menghadirkan penyanyi
cilik Farel seusai upacara pengibaran bendera.

Neutral

215 17
Presiden terkekeh, Neutral
. Augus Iriana berjoget lagu
t 2022 `Ojo Dibandingke`
dinyanyikan

Elshinta

Presiden Joko Widodo tampak terkekeh sambil
berdiri, begitu juga dengan Ibu Iriana yang turut
berjoget saat penyanyi cilik Farel Prayoga
menyanyikan lagu berjudul "Ojo Dibandingke"
dinyanyikan. Setelah lagu memasuki reff, Presiden
Jokowi tampak ikut berdiri, sementara Ibu Iriana
berjoget, begitu juga dengan para undangan yang
hadir. Berdasarkan siaran langsung yang disaksikan
oleh akun YouTube Sekretariat Presiden, Presiden
Joko Widodo kembali ke tempat mimbar dan
menikmati lagu Ojo Dibandingke yang dibawakan
Farel. Farel yang merupakan siswa kelas 6 SD asal
Banyuwangi, Jawa Timur, tampil di depan ribuan
undangan saat acara penutupan Upacara Peringatan
Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka Jakarta,
Rabu.

216 17
Jokowi dan Iriana Neutral
. Augus Joget Dengar Lagu
t 2022 Ojo Dibandingke
oleh Penyanyi Cilik

Radar
Jember

Presiden Joko Widodo tampak tertawa sambil berdiri,
begitu juga dengan Ibu Iriana turut berjoget saat
penyanyi cilik Farel Prayoga menyanyikan lagu
berjudul "Ojo Dibandingke". Hal itu lantaran, Farel
mengganti lirik lagu dengan menyelipkan nama "Pak
Jokowi" di bait pertama lagu tersebut. Setelah lagu
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memasuki reff, Presiden Jokowi tampak ikut berdiri,
sementara Ibu Iriana berjoget, begitu juga dengan
para undangan yang hadir. JAKARTA,
RADARJEMBER.ID- Presiden Joko Widodo tampak
tertawa sambil berdiri, begitu juga dengan Ibu Iriana
turut berjoget saat penyanyi cilik Farel Prayoga
menyanyikan lagu berjudul "Ojo Dibandingke".
217 17
Bocah ini Sukses
Positive Tvonenew Penyanyi cilik Farel Prayoga berhasil menarik
. Augus Ajak Para Jenderal
s
perhatian para jenderal hingga jajaran menteri
t 2022 hingga Menteri
Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta
Joget "Ojo
Pusat. Penyanyi asal Banyuwangi, Jawa Timur, itu
Dibandingke" di
berhasil membuat sejumlah pejabat berjoget ria
Istana Merdeka
melalui lagu campur sari "Ojo Dibandingke". Pantauan
tvonenews.com, tampak Kepala Staf TNI AD ( KSAD )
Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Kepala Staf TNI
AL ( KSAL ) Laksamana TNI Yudi Margono, dan Kepala
Staf TNI AU ( KSAU ) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo,
dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit. Para jenderal TNI itu
bahkan turun dari kursi menghampiri Farel untuk
berjoget bersama.
218 17
Prabowo, Sri
. Augus Mulyani dan
t 2022 Sejumlah Menteri
Lain Berjoget di
Istana saat HUT RI
ke-77

Neutral

Kontan

219 17
Kesuksesan Farel
. Augus Prayoga Bikin
t 2022 Prabowo Joget
Imbas Lagu 'Ojo

Negative Tribun
News
Jatim

Upacara HUT RI ke-77 di Papua, Ini Pesan Bahlil
Lahadalia Kemudian disusul oleh Menteri Keuangan
Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi,
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan para
Menteri lainnya nampak ada yang berjoget di kursinya
hingga akhirnya turun menghampiri Farel, seperti
Basuki Hadimuljono, Erick Thohir, Teten Masduki,
Agus Gumiwang, Budi Gunadi Sadikin. Presiden Joko
Widodo (Jokowi) menitipkan pesan kepada Farel
Prayoga, penyanyi cilik asal Banyuwangi, Jawa Timur,
yang tampil bernyanyi di Upacara Peringatan Hari
Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia
(RI) untuk tak lupa dengan kewajibannya sebagai
siswa yakni belajar. "Nyanyi boleh tapi jangan lupa
belajar," kata Jokowi dikutip dari akun Twitter resmi
Jokowi, Rabu (17/8). Diketahui pada saat Farel
melantunkan lagu Ojo Dibandingke di sela hiburan
musik saat Upacara Kemerdekaan RI Ke 77 Tahun di
Istana Merdeka nampak beberapa Menteri Kabinet
Indonesia Maju ikut berjoget.
Prabowo Subianto jadi menteri pertama yang turun
untuk joget bersama Farel Prayoga saat Upacara
Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan HUT ke-77
Indonesia di Istana Negara. Seorang penyanyi cilik
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Dibandingke', Dapat
Pesan dari Jokowi

yakni Farel Prayoga memang diundang ke Istana
Merdeka untuk menyanyikan lagu 'Ojo Dibandingke'.
Saat bernyanyi, tamu undangan pun menyambut
meriah Farel Prayoga, bahkan ada yang ikut turun.
Prabowo ikut joget bersama Farel Prayoga.

220 17
Presiden Terkekeh, Neutral
. Augus Iriana Berjoget Aaat
t 2022 "Ojo Dibandingke"
Dinyanyikan

Bumn Inc Presiden Joko Widodo tampak terkekeh sambil
berdiri, begitu juga dengan Ibu Iriana yang turut
berjoget saat penyanyi cilik Farel Prayoga
menyanyikan lagu berjudul "Ojo Dibandingke".
Setelah lagu memasuki reff, Presiden Jokowi tampak
ikut berdiri, sementara Ibu Iriana berjoget, begitu juga
dengan para undangan yang hadir. Berdasarkan siaran
langsung yang disaksikan oleh akun YouTube
Sekretariat Presiden, Presiden Joko Widodo kembali
ke tempat mimbar dan menikmati lagu Ojo
Dibandingke yang dibawakan Farel. Farel yang
merupakan siswa kelas 6 SD asal Banyuwangi, Jawa
Timur, tampil di depan ribuan undangan saat acara
penutupan Upacara Peringatan Detik-Detik
Proklamasi di Istana Merdeka Jakarta, Rabu.

221 17
Jokowi Terkekeh
Neutral
. Augus Saksikan Istri Joget,
t 2022 Prabowo Izin Dulu
Sebelum Ikut
Bergoyang inilahkendari.com

Inilahkend Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iriana
ari.com mengenakan pakaian adat dari Buton Sulawesi
Tenggara saat menghadiri Upacara Peringatan DetikDetik Proklamasi tahun 2022. Presiden Joko Widodo
(Jokowi) tidak bisa menutupi sikapnya ketika melihat
Ibu Negara, Iriana Jokowi berjoget menyaksikan
penyanyi cilik asal Banyuwangi, Farel Prayoga
melantunkan lagu "Ojo Dibandingke" dalam rangkaian
HUT ke-77 RI di Istana, Rabu (17/8/2022). Sementara
Menhan Prabowo yang ikut berjoget mengaku sudah
izin terlebih dulu kepada Jokowi. Sementara itu,
menteri-menteri dan pejabat negara lainnya, seperti
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Kepala
Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung
Abudrrachman berjoget di bangku masing-masing.

222 17
Farel Prayoga, Dari Positive Tribun
. Augus Pengamen Jalanan
News
t 2022 hingga Menghibur
di Istana Negara

Farel Prayoga, anak kelas 6 SD Kepundungan 2,
Banyuwangi, Jawa Timur, baru saja menghibur di
Istana Negara dalam perayaan HUT ke-77 RI, Rabu
(17/8/2022). Siapa sosok Farel yang kehadirannya di
Istana Negara membuat banyak orang ramai ikut
berjoget?. Sebelum tampil di Istana Negara pada
Senin malam (15/8/2022), Farel tampil di penutupan
Banyuwangi Art Week di Gelanggang Seni Budaya
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(Gesibu) Banyuwangi. "Senin malam tampil di
Banyuwangi, Rabu pagi di Istana Negara.
223 17
Farel Prayoga
. Augus Nyanyikan Lagu
t 2022

Neutral

Fajar
Pegiat media sosial Eko kuntadhi berikan tanggapanya
Indonesia perihal viralnya Farel Prayoga saat bernyanyi di Istana
Negara. Dalam perayaan HUT RI ke-77, Penyanyi cilik
Farel Prayoga membawakan lagu "Ojo Dibandingke"
sehingga membuat Jokowi, para Menteri, dan para
tamu undangan ikut menikmati lagu sambil berjoget
bersama-sama.. Mengenai hal tersebut, Eko
Kunthandi justru takjub terhadap seorang interpreter
atau penerjemah bahasa isyarat, ketika sedang
mengartikan lagu "Ojo dibandingke" yang dinyanyikan
oleh Farel Prayoga. Dalam video yang diunggah Eko
Kunthandi, Seorang perempuan yang bertugas
sebagai penerjemah bahasa isyarat di tv tersebut,
mencoba menjelaskan kata tiap kata dari lantunan
lagu "Ojo Dibandingke" yang dinyanyikan Farel
Prayoga.

224 17
Istana Merdeka
Neutral
. Augus Digoyang Farel. Ibu
t 2022 Negara dan Para
Hingga Kasad
Berjoget Ria - Suara
Merdeka Solo

Suara
Momentum para menteri bergoyang usai Upacara
Merdeka HUT Kemerdekaan RI ke 77 di Istana Merdeka. Pesan
tersebut disampaikan Jokowi saat Farel melakukan
gladi resik HUT ke-77 RI di Istana Merdeka, Jakarta,
Selasa (16/8/2022). Merah Putih Gagal Dikerek dalam
Upacara HUT RI di Solo. Istana digoyang penyanyi cilik
asal Banyuwangi Jawa Timur, Farel Prayoga.

225 17
Deretan Penampilan Positive Suara.com 4. Franka Makarim. 6. Sri Mulyani. Sri Mulyani
. Augus Menteri dan Istri
memadukan penampilan tersebut dengan kain
t 2022 Menteri di Upacara
songket dan selendang senada yang ia selempangkan
Kemerdekaan RI,
di bahunya. detik peringatan Proklamasi
Dari Sri Mulyani
Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Istana Negara
Hingga Franka
yang digelar hari ini Rabu (17/8/2022) dihadiri oleh
Makarim
berbagai kalangan.
226 17
Farel Prayoga Bikin Neutral
. Augus Prabowo Ikut
t 2022 Bergoyang di
Peringatan HUT RI
Ke-77

Konfrotasi. Sosok Farel Prayoga kini menjadi perhatian publik
co
setelah bernyanyi di depan Presiden Joko Widodo
beserta puluhan pejabat pemerintahan di Istana
Negara, Jakarta, Rabu (17/8). Farel yang
membawakan lagu "Ojo Dibandingke" yang artinya
"jangan dibandingkan" ciptaan Abah Lala ini sukses
membuat para pejabat yang mengikuti upacara Detikdetik Proklamasi di Istana Negara ikut bergoyang.
Selain suara merdunya, Farel juga menyedot
perhatian saat mengubah satu bait lagu yang semula
"Di hati ini hanya ada kamu" menjadi "Di hati ini cuma
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ada Pak Jokowi". Hal ini sontak menarik perhatian
para menteri Presiden Jokowi yang hadir dalam
upacara tersebut untuk ikut bergoyang.
227 17
Jokowi Terkekeh
Neutral
. Augus Saksikan Istri Joget,
t 2022 Prabowo Izin Dulu
Sebelum Ikut
Bergoyang

Inilah

228 17
HUT Ke-77
Positive Emiten
. Augus Kemerdekaan RI di
News
t 2022 Istana Negara,
Panggung Farel Ojo
Dibandingke
Prayoga!

229 17
Farel Prayoga Bocah Neutral
. Augus Yang Viral di Tiktok
t 2022 Itu Bikin Joged
Seluruh Hadirin Di
Istana Merdeka Suara Merdeka
Jakarta

Sementara Menhan Prabowo yang ikut berjoget
mengaku sudah izin terlebih dulu kepada Jokowi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa menutupi
sikapnya ketika melihat Ibu Negara, Iriana Jokowi
berjoget menyaksikan penyanyi cilik asal Banyuwangi,
Farel Prayoga melantunkan lagu "Ojo Dibandingke"
dalam rangkaian HUT ke-77 RI di Istana, Rabu
(17/8/2022). Jokowi nampak terkekeh kettika Farel
mengganti lirik lagu dengan menyelipkan nama "Pak
Jokowi" pada bait pertama lagu tersebut. Setelah lagu
memasuki reff, Presiden Jokowi tampak ikut berdiri,
sementara Ibu Iriana berjoget, begitu juga dengan
para undangan yang hadir.
Lewat lagu yang membuatnya viral, Ojo Dibandingke,
pengamen asal Banyuwangi, Jawa Timur itu, sukses
menebar kegembiraan. EmitenNews.com- Panggung
Hiburan dalam rangkaian perayaan HUT ke-77 di
Istana Negara Jakarta, Rabu (17/8/2022) pagi, milik
penyanyi cilik Farel Prayoga. Sejumlah menteri, dan
beberapa tamu undangan mendekatinya, lalu
langsung berjoget. Di atas panggung utama, sambil
duduk di samping Presiden Joko Widodo, Ibu Negara
Iriana ikut berjoget.

Suara
Sosok Farel Prayoga begitu menyita perhatian publik
Merdeka alias viral kala tampil meramaikan perayaan Hari
Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia di Istana
Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (17/8) siang. Semua
pejabat pembantu Presiden RI tersebut nampak luwes
berjoget menikmati nyanyian dari Farel Prayoga.
Presiden Joko Widodo meminta penyanyi cilik Farel
Prayoga tak melupakan pendidikan meskipun banyak
undangan untuk bernyanyi. Presiden Jokowi dan
Penyanyi cilik Farel Prayoga (Foto:
Instagram@jokowi).

230 17
Ikut Joget di Istana, Positive Wartakota Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI
. Augus Jenderal Dudung:
live
Dudung Abdurachman ikut berjoget bersama Farel
t 2022 Kita Menikmati
Prayoga di Istana Merdeka, pada upacara HUT ke-77
Kemerdekaan Ini
Kemerdekaan RI. Dudung mengaku ikut berjoget
Luar Biasa
bukan karena lagu yang dinyanyikan Farel sedang
viral. "Tapi semua, Presiden, Ibu Negara dan semua
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menteri berjoget, artinya kita menikmati bahwa
kemerdekaan ini luar biasa," kata Dudung di Istana
Merdeka, Jakarta, Rabu (17/8/2022). Dudung
merasakan perayaan kemerdekaan tahun ini sungguh
luar biasa.
231 17
Momen Reza
Neutral
. Augus Rahadian Antar Sri
t 2022 Mulyani Joged
dalam Alunan Lagu
Ojo Dibandingke di
Istana Negara

Tribun
News

232 17
Suara Khas Farel
Neutral
. Augus Prayoga
t 2022 Menghipnotis
Presiden Jokowi
Hingga Prabowo DetikFakta. com
Setiap Detik, Selalu
Ada Fakta Baru!

Detikfakta. Penyanyi cilik Farel Prayoga sukses saat tampil
com
membawa lagu berjudul "Ojo Dibandingke" ciptaan
Abah Lala, pada acara penutupan Upacara Peringatan
Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka Jakarta,
Rabu (17/8/2022). Bahkan, Presiden Joko Widodo
sampai terkekeh sambil berdiri dan Ibu Iriana tampak
ikut berjoget. Tak hanya itu, Menteri Pertahanan
Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani,
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Tenaga
Kerja Kerja Ida Fauziyah, Puteri Indonesia 2020 Ayu
Maulida, Aktor Reza Rahadian langsung turun
berjoget bersama Farel yang sedang bernyanyi.
Sementara, menteri-menteri dan pejabat negara
lainnya, seperti Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit
Prabowo dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal
Dudung Abudrrachman berjoget di bangku masingmasing.

233 17
Joget-joget Saat
. Augus HUT ke-77 RI di
t 2022 Istana, Prabowo
Ngaku Sudah Izin
Presiden

Medcom.i Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan tertawa riang
d
melihat penampilan dari siswa kelas IV SD tersebut.
Prabowo yang ikut berjoget pun menyatakan bahwa
ini merupakan pengalaman pertamanya berjoget di
Istana Negara dan mengaku sudah diberi izin oleh
Presiden untuk berjoget. Beliau (Presiden Jokowi)
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku
sudah diberi izin untuk berjoget bersama menteri
lainnya dalam acara perayaan hari ulang tahun ke-77
Republik Indonesia, Jakarta Pusat hari ini, Rabu, 17
Agustus 2022.

Neutral

Aktor Reza Rahadian turut menghadiri perayaan HUT
ke-77 RI di Istana Negara, Rabu (17/8/2022). Reza
Rahadian tampil gagah dalam balutan beskap busana
adat Surakarta, lengkap dengan bros dan
blangkonnya. Sosok yang pernah memerankan
karakter BJ Habibie ini jadi sorotan lantaran
tertangkap kamera mengajak Menteri Keuangan Sri
Mulyani joged bersama. Bahkan nama Reza Rahadian
jadi trending di Twitter dan Google Trends Indonesia,
Rabu siang.
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234 17
Presiden terkekeh, Neutral
. Augus Iriana berjoget saat
t 2022 lagu "Ojo
Dibandingke"
dinyanyikan

Popularita Presiden Joko Widodo tampak terkekeh sambil
s
berdiri, begitu juga dengan Ibu Iriana yang turut
berjoget saat penyanyi cilik Farel Prayoga
menyanyikan lagu berjudul "Ojo Dibandingke"
dinyanyikan. Setelah lagu memasuki reff, Presiden
Jokowi tampak ikut berdiri, sementara Ibu Iriana
berjoget, begitu juga dengan para undangan yang
hadir. Berdasarkan siaran langsung yang disaksikan
oleh akun YouTube Sekretariat Presiden, Presiden
Joko Widodo kembali ke tempat mimbar dan
menikmati lagu Ojo Dibandingke yang dibawakan
Farel. Farel yang merupakan siswa kelas 6 SD asal
Banyuwangi, Jawa Timur, tampil di depan ribuan
undangan saat acara penutupan Upacara Peringatan
Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka Jakarta,
Rabu (17/8/2022).

235 17
Joget di Istana
Positive Tribun
. Augus Merdeka Bareng
News
t 2022 Farel Prayoga, KSAD
Jenderal Dudung:
Kita Nikmati
Kemerdekaan Ini

236 17
VIRAL : Joget di
. Augus Istana Merdeka
t 2022 Bareng Farel
Prayoga, KSAD
Jenderal Dudung:
Kita Nikmati
Kemerdekaan Ini

Bersama sejumlah menteri, Kepala Staf Angkatan
Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman ikut
berjoget bersama penyanyi cilik Farel Prayoga di
Istana Merdeka ketika Upacara HUT ke-77
Kemerdekaan RI. Suasana Istana Merdeka mendadak
berubah ketika penyanyi cilik viral Farel Prayoga
membawakan tembang Ojo Dibandingke ciptaan Abah
Lala. "Tapi semua, Presiden, Ibu Negara dan semua
menteri berjoget artinya kita menikmati bahwa
kemerdekaan ini luar biasa," kata Dudung di Istana
Merdeka, Jakarta, Rabu (17/8/2022). KSAD
mengatakan dia joget bukan karena sebatas lagu yang
dinyanyikan itu tengah viral.

Positive Tugunews. Bersama sejumlah menteri, Kepala Staf Angkatan
com
Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman ikut
berjoget bersama penyanyi cilik Farel Prayoga di
Istana Merdeka ketika Upacara HUT ke-77
Kemerdekaan RI. Suasana Istana Merdeka mendadak
berubah ketika penyanyi cilik viral Farel Prayoga
membawakan tembang Ojo Dibandingke ciptaan Abah
Lala. "Tapi semua, Presiden, Ibu Negara dan semua
menteri berjoget artinya kita menikmati bahwa
kemerdekaan ini luar biasa," kata Dudung di Istana
Merdeka, Jakarta, Rabu (17/8/2022). KSAD
mengatakan dia joget bukan karena sebatas lagu yang
dinyanyikan itu tengah viral.
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237 17
Momen Prabowo Neutral
. Augus Subianto Ikut Joget
t 2022 Bareng saat HUT ke77 RI di Istana
Merdeka, Ini Cerita
sang Menhan

Tribun
Wow

Tampak Menhan Prabowo Subianto ikut berjoget..
Ada momen menarik saat Menteri Pertahanan
Prabowo Subianto ikut berjoget saat Peringatan HUT
RI ke-77 di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (17/8/2022).
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto satu di
antaranya. Tercatat, Menteri Pertahanan Prabowo
Subianto menteri yang pertama kali turun dan ikut
bergoyang bersama Farel.

238 17
Farel Prayoga Bikin Neutral
. Augus Jokowi dan Bu
t 2022 Iriana Joget Saat
Upacara HUT RI,
Ruhut Sitompul
Bilang Begini

Fajar

Memasukkan nama Jokowi pada lagunya,
memplesetkan beberapa lirik lagu, Farel sukses bikin
Jokowi dan Iriana Jokowi berdiri dari kursinya sambil
berjoget. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini
hanya ada Pak Jokowi," demikian lirik yang
dinyanyikan Farel. Farel ters mengulangi lirik "Hanya
ada Pak Jokowi" saat menyanyikan lagu tersebut. Lagu
ciptaan Abah Lala yang dinyanyikan Farel itu sukses
menghipnotis para penonton.

239 17
BSU 2022 Rp1 Juta Neutral
. Augus Cair ke Rekening
t 2022 Agustus? Cek Daftar
Penerima di Link
BPJS
Ketenagakerjaan

Ayo
- Program dana BSU 2022 rencananya akan diberikan
Semarang kepada 8,8 juta pekerja. Pemerintah melalui
Kemnaker telah menganggarkan dana BSU 2022 Rp8,8
triliun dengan besaran dana bantuan yang akan
disalurkan Rp500 ribu selama dua bulan yang akan
diberikan secara langsung Rp1 juta dalam 1 tahap.
Pekerja yang bisa mendapatkan dana bantuan BSU
2022 harus memenuhi beberapa syarat yang sudah
ditetapkan oleh Kemnaker. 2. Masih aktif sebagai
anggota BPJS Ketenagakerjaan.

240 17
Ikut Joget Setelah
. Augus Lihat Prabowo,
t 2022 Addie MS: Ini
Upacara Terseru

Neutral

Matain.id Musisi Addie MS yang ikut turun joget bersama pun
menceritakan bahwa dirinya sempat sungkan.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi orang
pertama yang turun berjoget bersama penyanyi cilik
Farel Prayoga dan tamu undangan lainnya. Hal itu
terjadi saat upacara Kemerdekaan HUT ke-77
Indonesia di Istana Merdeka, Rabu (17/8/2022) pagi.
Farel Prayoga diundang ke Istana Merdeka untuk
menyanyikan lagu campur sari Ojo Dibandingke.

241 17
VIRAL : Jadi Buah
. Augus Bibir Tampil di
t 2022 Istana, Farel
Prayoga Ungkap
Pesan Presiden

Neutral

Tugunews. - Penyanyi cilik asal Banyuwangi, Farel Prayoga,
com
menjadi buah bibir lantaran tampil ke Istana Merdeka
dalam Upacara HUT ke-77 RI. Presiden Joko Widodo
pun ternyata sempat berbincang bersama Farel saat
gladi bersih upacara di Istana Negara. Lewat akun
Twitter @jokowi, Rabu (17/8/2022), terlihat Jokowi
sempat melantunkan lagu 'Ojo Dibandingke; bersama
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Jokowi soal
Pendidikan

Farel. "Dari Banyuwangi, Farel Prayoga datang ke
Jakarta dan ikut memeriahkan perayaan Hari
Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia di panggung
hiburan Istana Merdeka," tulis Jokowi di akun
twitternya, Rabu (17/8/2022).

242 17
Bikin Para Menteri, Neutral
. Augus Kapolri, Panglima
t 2022 Hingga Jokowi
Goyang di Istana,
Farel Prayoga Jadi
Trending di Twitter

Fajar
Hal yang berbeda dari momentum upacara
Indonesia Kemerdekaan tahun ini adalah keberadaan Farel
Prayoga, bocah 12 tahun asal Banyuwangi Jawa Timur
yang secara khusus mendendangkan lagu bergenre
Koplo, di hadapan Presiden RI Joko Widodo dan
segenap tamu undangan lainnya. Ketika Farel Prayoga
menyanyikan lagu tersebut, tentunya mendapat
perhatian dari masyarakat di istana negara salah
satunya Presiden Jokowi. Terlebih ketika Farel
Prayoga menyebut kan nama Jokowi di bagian reff
pertama, penonton secara spontan bersorak-sorak..
Setelah lagu memasuki reff, Presiden Jokowi tampak
ikut berdiri, sementara Ibu Iriana berjoget, begitu juga
dengan para undangan yang hadir.

243 17
Jadi Orang Pertama Positive Wartakota Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi orang
. Augus Joget Bareng Farel
live
pertama yang turun berjoget bersama penyanyi cilik
t 2022 Prayoga di Istana,
Farel Prayoga dan tamu undangan lainnya. Farel
Prabowo: Diizinkan
Prayoga diundang ke Istana Merdeka untuk
Jokowi
menyanyikan lagu Ojo Dibandingke ciptaan Abah Lala,
yang juga dibawakan Denny Caknan. Namun, Prabowo
mengaku sudah diizinkan Presiden Jokowi untuk joget
bersama Farel Prayoga.. Sebelumnya, suasana Istana
Merdeka mendadak berubah ketika penyanyi cilik
viral Farel Prayoga membawakan tembang Ojo
Dibandingke ciptaan Abah Lala.
244 17
Ternyata Ada Kisah Negative Detik
. Augus Nyata Menyedihkan
Jateng
t 2022 di Balik Lagu Ojo
Dibandingke

Menyanyikan lagu dangdut berjudul Ojo Dibandingke,
Farel membuat hadirin upacara itu bergoyang,
termasuk Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan para
menteri. Lagu ini diciptakan oleh Abah Lala dan dirilis
pada 26 April 2022 lalu. Kisah nyata, orangnya juga
ada ini," kata Abah Lala dihubungi, Rabu (17/8/2022).
Penyanyi cilik, Farel Prayoga, mampu mencuri
perhatian peserta upacara peringatan HUT ke-77
Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka.

245 17
Jadi Buah Bibir
. Augus Tampil di Istana,
t 2022 Farel Prayoga
Ungkap Pesan

Penyanyi cilik asal Banyuwangi, Farel Prayoga,
menjadi buah bibir lantaran tampil ke Istana Merdeka
dalam Upacara HUT ke-77 RI. Presiden Joko Widodo
pun ternyata sempat berbincang bersama Farel saat

Neutral

Tribun
News
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Presiden Jokowi
soal Pendidikan

gladi bersih upacara di Istana Negara. Lewat akun
Twitter @jokowi, Rabu (17/8/2022), terlihat Jokowi
sempat melantunkan lagu 'Ojo Dibandingke; bersama
Farel. "Dari Banyuwangi, Farel Prayoga datang ke
Jakarta dan ikut memeriahkan perayaan Hari
Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia di panggung
hiburan Istana Merdeka," tulis Jokowi di akun
twitternya, Rabu (17/8/2022).

246 17
SELAMAT! BSU 2022 Positive Ayo
. Augus Cair ke Rekening
Semarang
t 2022 Pekerja, Cek Link
Kemnaker Ini: 4
Tanda BLT Subsidi
Gaji Disalurkan

247 17
VIRAL : VIDEO Farel Neutral
. Augus Prayoga Nyanyikan
t 2022 Ojo
Dibandingke:Perjala
nan Karir hingga
Menyanyi di Istana
Merdeka

- Seperti banyak yang sudah diketahui, dana BSU 2022
merupakan lanjutan dari BLT subsidi gaji pada tahun
2020-2021 lalu. Pada awalnya, dana BSU 2022
rencana akan disalurkan pada April lalu sebelum Idul
Fitri. Sehingga dana BLT subsidi gaji gagal disalurkan
pada April lalu dan sampai saat ini belum ada
kejelasan kapan dana BSU 2022 akan dicairkan. Sudah
banyak pekerja atau buruh yang mempertanyakan,
apakah dana BSU 2022 akan cair dan kapan
diberikannya.

Tugunews. Suasana Istana Merdeka mendadak berubah ketika
com
penyanyi cilik Farel Prayoga membawakan tampil
menyanyikan tembang Ojo Dibandingke, ciptaan Abah
Lala. Saat ini, Farel Prayoga berkesempatan untuk
menyanyiaknnya di hadapan Presiden Joko Widodo
(Jokowi) dan Ibu Negara Iriana serta semua undangan
Upacara Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan
Indoesia di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu
(17/8/2022). Sebagai informasi Farel Prayoga menjadi
viral, ketika membawakan lagu Ojo Dibandingke
tersebut dengan suara khasnya. Ketika bernyanyi di
depan Presiden Jokowi dan jajarannya, Farel Prayoga
berhasil menyihir semua undangan.

248 17
Penampilan "Ojo
Negative Kompasia
. Augus Bandingke" Farel
na
t 2022 Prayoga, Tak
Mengurangi
Kesakralan Upacara
HUT Kemerdekaan
RI ke-77

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan
Republik Indonesia ke-77 di Istana Negara kali ini agak
berbeda dengan kehadiran penyanyi campur sari cilik
asal Banyuwangi, Farel Prayoga yang mendendangkan
lagu ala-ala koplo milik Abah Lala yang berjudul "Ojo
Bandingke". Saya yang kebetulan hadir sebagai salah
satu tamu undangan dalam peringatan HUT
Kemerdekaan RI tahun ini, merasakan betul
bagaimana atmosfer di Istana Negara saat Farel mulai
bernyanyi dengan irama musik yang cukup
"menggoda". Suasana yang tadinya hidmat penuh
keseriusan, berangsur mencair sesaat setelah Farel
diumumkan oleh MC bakal bernyanyi dihadapam kita

96

semua. Kemeriahan semakin menjadi setelah ia mulai
bernyanyi, mendengar suaranya yang khas disertai
alunan musik khas campursari, membuat seantero
Istana bergoyang.
249 17
VIDEO Farel Prayoga Neutral
. Augus Nyanyikan Ojo
t 2022 Dibandingke:Perjala
nan Karir hingga
Menyanyi di Istana
Merdeka

Tribun
News

Suasana Istana Merdeka mendadak berubah ketika
penyanyi cilik Farel Prayoga membawakan tampil
menyanyikan tembang Ojo Dibandingke, ciptaan Abah
Lala. Saat ini, Farel Prayoga berkesempatan untuk
menyanyiaknnya di hadapan Presiden Joko Widodo
(Jokowi) dan Ibu Negara Iriana serta semua undangan
Upacara Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan
Indoesia di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu
(17/8/2022). Farel Prayoga benyanyi lagu Ojo Di
Bandingke di hadapan Jokowi, Ramaikan HUT ke-77 RI
di Istana Merdeka. Sosok Farel Prayoga: Dari
Pengamen Jalanan hingga Menghibur di Istana
Merdeka.

250 17
Anak Banyuwangi
. Augus yang Lagi Viral, Ini
t 2022 Sosoknya

Neutral

Riau
Siapa nama anak Banyuwangi yang lagi viral pada
Headline momen puncak peringatan Hari Kemerdekaan
Indonesia? Farel Prayoga adalah penyanyi cilik asal
Banyuwangi yang lagi viral usai bernyanyi pada
momen peringatan pucak Hari Kemerdekaan
Indonesia, 17 Agustus 2022. Anak Banyuwangi yang
lagi viral di berbagai media sosial ini rupanya memiliki
suara khas dan membuat para penggemar ikut
bergoyang ketika mendengarkan nyanyiannya. Para
pejabat dan tamu undangan tampak bergoyang saat
anak Banyuwangi ini bernyanyi.

251 17
Aceh Herald - Farel Neutral
. Augus Prayoga Tampil
t 2022 dengan Lagu "Ojo
Dibandingke", Para
Menteri Berjoget
Riang

Acehheral hangat terjadi di Istana Merdeka ketika penyanyi cilik
d.com
Farel Prayoga tampil menyanyikan lagu "Ojo
Dibandingke" di tengah Upacara Peringatan Detikdetik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia,
Rabu (17/8/2022). Ketika Farel mulai menyanyikan
lagu beraliran campursari itu, Jokowi tampak
tersenyum semringah sampai beranjak dari tempat
duduknya. "Ku berharap engkau mengerti, di hati ini
hanya ada Pak Jokowi," lantun Farel saat bernyanyi.
Jokowi lantas tampak tertawa lebar, begitu pula
dengan hadirin lain yang bersorak dan bertepuk
tangan.
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252 17
Terlilit Utang Ribuan Negative Suara.com Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Inggris
. Augus Pound pada
sebagai pemetik buah memiliki hutang puluhan juta
t 2022 Penyalur Kerja, WNI
rupiah kepada para broker atau penyalur kerja.
di Inggris Berisiko
Melansir dari penelusuran The Guardian pada
Kerja Paksa
(15/8/2022), para pemetik buah itu bekerja di House
Clock Farm, di Kent, Inggris. Menurut mereka
kehadiran para WNI di Inggris karena adanya
kekurangan tenaga kerja akibat Brexit dan Perang
Ukraina. Sementara para pekerja Indonesia yang
dikirim ke Kent, Inggris dibawa oleh AG Recruitment.
253 17
Penyanyi Cilik Asal Positive Faktual
. Augus Banyuwangi Ini
News
t 2022 Mampu Bikin
Jokowi Terkekeh
dan Buat Ibu Iriana
Joget

254 17
Deretan Potret
. Augus Menteri Srikandi
t 2022 Rayakan Hari
Kemerdekaan 17
Agustus

Bahkan Ibu Iriana turut joget saat bocah asal
Banyuwangi membawakan lagu 'Ojo Dibandingke'.
Seperti dikutip dari Merdeka.com, Kepala Negara
tampak terkekeh saat Farel mengganti lirik lagu
dengan menyelipkan nama "Pak Jokowi" di bait
pertama lagu tersebut. Setelah lagu memasuki reff,
Presiden Jokowi tampak ikut berdiri, sementara Ibu
Iriana berjoget, begitu juga dengan para undangan
yang hadir. Farel Prayoga, penyanyi cilik membuat
Presiden Joko Widodo terkekeh.

Positive Akurat.co 17 Agustus merupakan hari yang spesial bagi bangsa
Indonesia setiap tahunnya. Di hari tersebut, seluruh
rakyat Indonesia merayakan peringatan Hari
Kemerdekaan bangsa Indonesia. Beberapa menteri
wanita Indonesia pun turut merayakan Hari
Kemerdekaan dengan berbagai acara. Berikut deretan
potret aksi menteri srikandi dalam perayaan
peringatan Hari Kemerdekaan bangsa Indonesia ke77.

255 17
Bikin Goyang Istana Positive Times
Para pejabat dan tamu undangan nampak bergoyang
. Augus Negara, Bupati
Indonesia saat penyanyi cilik kebanggaan Banyuwangi, Farel
t 2022 Banyuwangi
Prayoga, unjuk gigi membawakan lagu "Ojo
Apresiasi
Dibandingke" yang viral di berbagai kanal media
Penampilan Farel
sosial. Sebelum tampil di Istana Negara, pada Senin
Prayoga
malam (15/8/2022), Farel tampil di penutupan
Banyuwangi Art Week di Gelanggang Seni Budaya
(Gesibu) Banyuwangi. "Senin malam tampil di
Banyuwangi, Rabu pagi di Istana Negara. Perayaan
peringatan HUT ke- 77 RI, di Istana Negara, Rabu
(17/8/2022), berjalan amat meriah.
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256 17
[Berita]Deretan
Positive Creacorrid creacorridor.com, 17 Agustus merupakan hari yang
. Augus Potret Menteri
or.com
spesial bagi bangsa Indonesia setiap tahunnya. Di hari
t 2022 Srikandi Rayakan
tersebut, seluruh rakyat Indonesia merayakan
Hari Kemerdekaan
peringatan Hari Kemerdekaan bangsa Indonesia.
17 Agustus
Beberapa menteri wanita Indonesia pun turut
merayakan Hari Kemerdekaan dengan berbagai acara.
Berikut deretan potret aksi menteri srikandi dalam
perayaan peringatan Hari Kemerdekaan bangsa
Indonesia ke-77.
257 17
Menaker Ajak Para Positive Pripos
. Augus Pegawainya Isi HUT
t 2022 Kemerdekaan RI
dengan Bekerja dan
Berkarya

Menaker mengatakan, dalam merawat bangsa
Indonesia, pegawai di lingkungan Kemnaker dapat
melakukannya melalui kehidupan sehari-hari, yaitu
dengan melakukan pekerjaan secara bertanggung
jawab, penuh dedikasi, akuntabel, dan berprestasi.
Hal inilah yang saya sebut dengan nasionalisme
sehari-hari, yang sangat relevan bagi kita untuk
mengisi kemerdekaan pada era sekarang ini," ucap
Menaker. Kementerian Ketenagakerjaan menggelar
Upacara Bendera Merah Putih dalam rangka
memperingati HUT Ke-77 Republik Indonesia. Upacara
yang digelar di halaman Gedung Kemnaker, Jakarta,
pada Rabu (17/8/2022) ini diikuti seluruh pejabat dan
pegawai di lingkungan Kemnaker.

258 17
Menaker Ida Ajak Positive Dobrak.co Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah,
. Augus Para Pegawai
dalam pidatonya memandang bahwa pembangunan
t 2022 Kemnaker Isi HUT RI
ketenagakerjaan adalah bagian yang sangat penting
ke-77 dengan
untuk merawat imajinasi kebangsaan Indonesia.
Bekerja dan
Menaker Ida mengatakan, dalam merawat bangsa
Berkarya - Dobrak
Indonesia, pegawai di lingkungan Kemnaker dapat
melakukannya melalui kehidupan sehari-hari, yaitu
dengan melakukan pekerjaan secara bertanggung
jawab, penuh dedikasi, akuntabel, dan berprestasi.
Hal inilah yang saya sebut dengan nasionalisme
sehari-hari, yang sangat relevan bagi kita untuk
mengisi kemerdekaan pada era sekarang ini," ucap
Menaker. Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker )
menggelar Upacara Bendera Merah Putih dalam
rangka memperingati HUT RI ke-77.
259 17
Pekerja muda
Negative Antara
. Augus kurang berperilaku
Kalteng
t 2022 selamat dalam
bekerja

"Untuk itu, perlu upaya pendekatan dan promotif,
preventif terkait K3 yang lebih intens dan inovatif
khususnya kepada kaum muda, agar bisa semakin
peduli dan dapat melaksanakan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja," kata dia dalam
sebuah acara daring, Rabu. "Untuk itu, perlu upaya
99

pendekatan dan promotif, preventif terkait K3 yang
lebih intens dan inovatif khususnya kepada kaum
muda, agar bisa semakin peduli dan dapat
melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
di tempat kerja," kata dia dalam sebuah acara daring,
Rabu. Direktur Bina Pengujian Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) Kementerian Tenaga Kerja
Muhammad Idham mengatakan perlu pendekatan
preventif untuk meningkatkan perilaku selamat di
kalangan pekerja muda. Direktur Bina Pengujian
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kementerian
Tenaga Kerja Muhammad Idham mengatakan perlu
pendekatan preventif untuk meningkatkan perilaku
selamat di kalangan pekerja muda.
260 17
Pekerja muda
Negative Antara
. Augus kurang berperilaku
Kaltara
t 2022 selamat dalam
bekerja

"Untuk itu, perlu upaya pendekatan dan promotif,
preventif terkait K3 yang lebih intens dan inovatif
khususnya kepada kaum muda, agar bisa semakin
peduli dan dapat melaksanakan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja," kata dia dalam
sebuah acara daring, Rabu. Direktur Bina Pengujian
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kementerian
Tenaga Kerja Muhammad Idham mengatakan perlu
pendekatan preventif untuk meningkatkan perilaku
selamat di kalangan pekerja muda. "Secara teori,
kecelakaan dapat dihindari dengan melaksanakan
prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja,
melalui usaha-usaha pendekatan keselamatan baik
yang modern maupun kesisteman, secara sederhana
hanya dengan memasang rambu-rambu tanda
keselamatan maupun perilaku selamat," jelas Idham.
"Untuk itu, dalam pelaksanaan K3, harus terus
berkembang sesuai perkembangan tersebut agar
perlindungan K3 tetap berjalan dengan efektif dan
efisien tanpa meninggalkan prinsip-prinsip
fundamental yang berlaku secara universal," ujar dia.

261 17
Pekerja muda
Negative Antara
. Augus kurang berperilaku
t 2022 selamat dalam
bekerja

"Untuk itu, perlu upaya pendekatan dan promotif,
preventif terkait K3 yang lebih intens dan inovatif
khususnya kepada kaum muda, agar bisa semakin
peduli dan dapat melaksanakan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja," kata dia dalam
sebuah acara daring, Rabu. Secara teori, kecelakaan
dapat dihindari dengan melaksanakan prinsip-prinsip
keselamatan dan kesehatan kerja Jakarta (ANTARA)Direktur Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan
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Kerja (K3) Kementerian Tenaga Kerja Muhammad
Idham mengatakan perlu pendekatan preventif untuk
meningkatkan perilaku selamat di kalangan pekerja
muda. "Secara teori, kecelakaan dapat dihindari
dengan melaksanakan prinsip-prinsip keselamatan
dan kesehatan kerja, melalui usaha-usaha pendekatan
keselamatan baik yang modern maupun kesisteman,
secara sederhana hanya dengan memasang ramburambu tanda keselamatan maupun perilaku selamat,"
jelas Idham. "Untuk itu, dalam pelaksanaan K3, harus
terus berkembang sesuai perkembangan tersebut
agar perlindungan K3 tetap berjalan dengan efektif
dan efisien tanpa meninggalkan prinsip-prinsip
fundamental yang berlaku secara universal," ujar dia.
262 17
Pekerja muda
Negative Antara
. Augus kurang berperilaku
Papua
t 2022 selamat dalam
bekerja

"Untuk itu, perlu upaya pendekatan dan promotif,
preventif terkait K3 yang lebih intens dan inovatif
khususnya kepada kaum muda, agar bisa semakin
peduli dan dapat melaksanakan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja," kata dia dalam
sebuah acara daring, Rabu. "Untuk itu, perlu upaya
pendekatan dan promotif, preventif terkait K3 yang
lebih intens dan inovatif khususnya kepada kaum
muda, agar bisa semakin peduli dan dapat
melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
di tempat kerja," kata dia dalam sebuah acara daring,
Rabu. Direktur Bina Pengujian Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) Kementerian Tenaga Kerja
Muhammad Idham mengatakan perlu pendekatan
preventif untuk meningkatkan perilaku selamat di
kalangan pekerja muda. Direktur Bina Pengujian
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kementerian
Tenaga Kerja Muhammad Idham mengatakan perlu
pendekatan preventif untuk meningkatkan perilaku
selamat di kalangan pekerja muda.

263 17
Pekerja muda
Negative Antara
. Augus kurang berperilaku
Sulteng
t 2022 selamat dalam
bekerja

"Untuk itu, perlu upaya pendekatan dan promotif,
preventif terkait K3 yang lebih intens dan inovatif
khususnya kepada kaum muda, agar bisa semakin
peduli dan dapat melaksanakan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja," kata dia dalam
sebuah acara daring, Rabu. Direktur Bina Pengujian
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kementerian
Tenaga Kerja Muhammad Idham mengatakan perlu
pendekatan preventif untuk meningkatkan perilaku
selamat di kalangan pekerja muda. "Secara teori,
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kecelakaan dapat dihindari dengan melaksanakan
prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja,
melalui usaha-usaha pendekatan keselamatan baik
yang modern maupun kesisteman, secara sederhana
hanya dengan memasang rambu-rambu tanda
keselamatan maupun perilaku selamat," jelas Idham.
"Untuk itu, dalam pelaksanaan K3, harus terus
berkembang sesuai perkembangan tersebut agar
perlindungan K3 tetap berjalan dengan efektif dan
efisien tanpa meninggalkan prinsip-prinsip
fundamental yang berlaku secara universal," ujar dia.
264 17
Pekerja muda
Negative Newsexpl
. Augus kurang berperilaku
orer.net
t 2022 selamat dalam
bekerja

"Untuk itu, perlu upaya pendekatan dan promotif,
preventif terkait K3 yang lebih intens dan inovatif
khususnya kepada kaum muda, agar bisa semakin
peduli dan dapat melaksanakan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja," kata dia dalam
sebuah acara daring, Rabu. Direktur Bina Pengujian
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kementerian
Tenaga Kerja Muhammad Idham mengatakan perlu
pendekatan preventif untuk meningkatkan perilaku
selamat di kalangan pekerja muda. "Secara teori,
kecelakaan dapat dihindari dengan melaksanakan
prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja,
melalui usaha-usaha pendekatan keselamatan baik
yang modern maupun kesisteman, secara sederhana
hanya dengan memasang rambu-rambu tanda
keselamatan maupun perilaku selamat," jelas Idham.
"Untuk itu, dalam pelaksanaan K3, harus terus
berkembang sesuai perkembangan tersebut agar
perlindungan K3 tetap berjalan dengan efektif dan
efisien tanpa meninggalkan prinsip-prinsip
fundamental yang berlaku secara universal," ujar dia.

265 17
Benarkah BSU 2022 Neutral
. Augus Batal Cair? Ini
t 2022 Penjelasan dan Cara
Cek Penerima BLT
Subsidi Gaji Rp1
Juta

Benarkah BSU 2022 batal cair? Hingga kini banyak
masyarakat khususnya para pekerja yang menantikan
pencairan BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta.
Karena BSU 2022 tak kunjung cair hingga saat ini,
banyak juga para pekerja yang menanyakan apakah
BLT subsidi gaji Rp1 juta batal cair atau tidak. Lantas
apakah benar BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta
akan batal untuk cair?.

Pikiran
Rakyat
Depok

266 17
Pekerja muda
Negative Antara
. Augus kurang berperilaku
Sumut
t 2022

"Untuk itu, perlu upaya pendekatan dan promotif,
preventif terkait K3 yang lebih intens dan inovatif
khususnya kepada kaum muda, agar bisa semakin
peduli dan dapat melaksanakan Keselamatan dan
102

selamat dalam
bekerja

267 17
Pekerja muda
Negative Antara
. Augus kurang berperilaku
Riau
t 2022 selamat dalam
bekerja

Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja," kata dia dalam
sebuah acara daring, Rabu. Direktur Bina Pengujian
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kementerian
Tenaga Kerja Muhammad Idham mengatakan perlu
pendekatan preventif untuk meningkatkan perilaku
selamat di kalangan pekerja muda. "Secara teori,
kecelakaan dapat dihindari dengan melaksanakan
prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja,
melalui usaha-usaha pendekatan keselamatan baik
yang modern maupun kesisteman, secara sederhana
hanya dengan memasang rambu-rambu tanda
keselamatan maupun perilaku selamat," jelas
Idham.K3 merupakan upaya untuk menciptakan
lingkungan kerja yang aman, sehat dan sejahtera,
bebas dari kecelakaan, kebakaran, ledakan,
pencemaran lingkungan maupun penyakit akibat
kerja. "Untuk itu, dalam pelaksanaan K3, harus terus
berkembang sesuai perkembangan tersebut agar
perlindungan K3 tetap berjalan dengan efektif dan
efisien tanpa meninggalkan prinsip-prinsip
fundamental yang berlaku secara universal," ujar dia.
"Untuk itu, perlu upaya pendekatan dan promotif,
preventif terkait K3 yang lebih intens dan inovatif
khususnya kepada kaum muda, agar bisa semakin
peduli dan dapat melaksanakan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja," kata dia dalam
sebuah acara daring, Rabu. Direktur Bina Pengujian
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kementerian
Tenaga Kerja Muhammad Idham mengatakan perlu
pendekatan preventif untuk meningkatkan perilaku
selamat di kalangan pekerja muda. "Secara teori,
kecelakaan dapat dihindari dengan melaksanakan
prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja,
melalui usaha-usaha pendekatan keselamatan baik
yang modern maupun kesisteman, secara sederhana
hanya dengan memasang rambu-rambu tanda
keselamatan maupun perilaku selamat," jelas Idham.
"Untuk itu, dalam pelaksanaan K3, harus terus
berkembang sesuai perkembangan tersebut agar
perlindungan K3 tetap berjalan dengan efektif dan
efisien tanpa meninggalkan prinsip-prinsip
fundamental yang berlaku secara universal," ujar dia.
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268 17
Farel Prayoga Bikin Positive Kontakban Kesuksesan Farel membuat para tamu undangan
. Augus HUT RI KE 77
ten.co.id bergoyang, tak terkecuali Presiden dan Ibu Negara
t 2022 Tambah Semarak
mendapat pujian dan apresiasi dari politikus PDIP
Presiden Jokowi Pun
Ruhut Sitompul. Memasukkan nama Jokowi pada
Ikut Ceria
lagunya, memplesetkan beberapa lirik lagu, Farel
sukses bikin Jokowi dan Iriana Jokowi berdiri dari
kursinya sambil berjoget. Ku berharap engkau
mengerti, di hati ini hanya ada Pak Jokowi," demikian
lirik yang dinyanyikan Farel. Farel ters mengulangi lirik
"Hanya ada Pak Jokowi" saat menyanyikan lagu
tersebut.
269 17
Menaker soroti
Positive Antara
. Augus pentingnya
Sulteng
t 2022 pembangunan
ketenagakerjaan di
momen HUT RI

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menyoroti pentingnya pembangunan ketenagakerjaan
dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun Ke-77
Republik Indonesia. Menurut keterangan tertulis
Kementerian Ketenagakerjaan diterima di Jakarta,
Rabu, Menaker Ida Fauziyah menyampaikan bahwa
pembangunan ketenagakerjaan adalah bagian penting
untuk merawat imajinasi kebangsaan Indonesia.
Menaker Ida menuturkan bahwa nasionalisme tidak
harus selalu identik dengan hal-hal yang besar. Untuk
itu, dia mengharapkan jajaran di lingkungan
Kementerian Ketenagakerjaan dapat membantu
mewujudkannya dengan melakukan pekerjaan secara
bertanggung jawab, penuh dedikasi, akuntabel, dan
berprestasi.

270 17
Menaker soroti
Positive Antara
. Augus pentingnya
Kaltara
t 2022 pembangunan
ketenagakerjaan di
momen HUT RI

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menyoroti pentingnya pembangunan ketenagakerjaan
dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun Ke-77
Republik Indonesia. Menurut keterangan tertulis
Kementerian Ketenagakerjaan diterima di Jakarta,
Rabu, Menaker Ida Fauziyah menyampaikan bahwa
pembangunan ketenagakerjaan adalah bagian penting
untuk merawat imajinasi kebangsaan Indonesia.
Menaker Ida menuturkan bahwa nasionalisme tidak
harus selalu identik dengan hal-hal yang besar. Untuk
itu, dia mengharapkan jajaran di lingkungan
Kementerian Ketenagakerjaan dapat membantu
mewujudkannya dengan melakukan pekerjaan secara
bertanggung jawab, penuh dedikasi, akuntabel, dan
berprestasi.
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271 17
Menaker soroti
Positive Antara
. Augus pentingnya
Sumbar
t 2022 pembangunan
ketenagakerjaan di
momen HUT RI

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menyoroti pentingnya pembangunan ketenagakerjaan
dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun Ke-77
Republik Indonesia. Menurut keterangan tertulis
Kementerian Ketenagakerjaan diterima di Jakarta,
Rabu, Menaker Ida Fauziyah menyampaikan bahwa
pembangunan ketenagakerjaan adalah bagian penting
untuk merawat imajinasi kebangsaan Indonesia.
Menaker Ida menuturkan bahwa nasionalisme tidak
harus selalu identik dengan hal-hal yang besar. Untuk
itu, dia mengharapkan jajaran di lingkungan
Kementerian Ketenagakerjaan dapat membantu
mewujudkannya dengan melakukan pekerjaan secara
bertanggung jawab, penuh dedikasi, akuntabel, dan
berprestasi.

272 17
Menaker soroti
Positive Newsexpl
. Augus pentingnya
orer.net
t 2022 pembangunan
ketenagakerjaan di
momen HUT RI

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menyoroti pentingnya pembangunan ketenagakerjaan
dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun Ke-77
Republik Indonesia. Menurut keterangan tertulis
Kementerian Ketenagakerjaan diterima di Jakarta,
Rabu, Menaker Ida Fauziyah menyampaikan bahwa
pembangunan ketenagakerjaan adalah bagian penting
untuk merawat imajinasi kebangsaan Indonesia.
Menaker Ida menuturkan bahwa nasionalisme tidak
harus selalu identik dengan hal-hal yang besar. Untuk
itu, dia mengharapkan jajaran di lingkungan
Kementerian Ketenagakerjaan dapat membantu
mewujudkannya dengan melakukan pekerjaan secara
bertanggung jawab, penuh dedikasi, akuntabel, dan
berprestasi.

273 17
Farel Prayoga
Positive Fajar
. Augus Sukses Curi
t 2022 Perhatian dengan
Lagu Ojo
Dibandingke di
Upacara
Kemerdekaan,
Zubairi Djoerban:
Semua Sayang
Kamu, Full senyum

Terbaru, Zubairi Djoerban penemu kasus pertama
sekaligus pionir penanganan HIV dan AIDS di
Indonesia mengungkapkan kekagumannya pada sosok
bocah 12 tahun itu. "Yang mencuri perhatian hari ini:
Farel Prayoga, penyanyi 12 tahun asli Banyuwangi,"
ujarnya (17/8/2022). Zubairi Djoerban berharap
perjalanan karier Farel berlanjut dan mencapai
puncak kesuksesan di suatu hari nanti. Full senyum,"
tambah Zubairi Djoerban.

274 17
Kapan BSU Tahun
. Augus 2022 Cair? Inilah
t 2022

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah,
memberikan tanggapan terkait kapan BSU akan cair.
Menaker memberikan pernyataan bahwa pihaknya
hanya bertugas sebagai penyalur BSU. Program

Neutral

Tribun
News
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Tanggapan Menaker
Ida Fauziyah

Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang telah dijanjikan
pemerintah, hingga kini belum juga tersalurkan.
Dikarenakan BSU tersebut bersumber dari dana
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi
Nasional (PC-PEN) yang berada di bawah kendali
Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang
Perekonomian.

275 17
Menaker soroti
Positive Antara
. Augus pentingnya
Papua
t 2022 pembangunan
ketenagakerjaan di
momen HUT RI

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menyoroti pentingnya pembangunan ketenagakerjaan
dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun Ke-77
Republik Indonesia. Menurut keterangan tertulis
Kementerian Ketenagakerjaan diterima di Jakarta,
Rabu, Menaker Ida Fauziyah menyampaikan bahwa
pembangunan ketenagakerjaan adalah bagian penting
untuk merawat imajinasi kebangsaan Indonesia.
Menaker Ida menuturkan bahwa nasionalisme tidak
harus selalu identik dengan hal-hal yang besar. Untuk
itu, dia mengharapkan jajaran di lingkungan
Kementerian Ketenagakerjaan dapat membantu
mewujudkannya dengan melakukan pekerjaan secara
bertanggung jawab, penuh dedikasi, akuntabel, dan
berprestasi.

276 17
Alasan Bantuan
Negative Kompas
. Augus Subsidi Upah (BSU)
t 2022 2022 Belum Cair

Pemerintah belum menyalurkan program Bantuan
Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji 2022. Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah
mengungkapkan ketentuan pencairan BSU ada di
bawah kendali Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian. "Itu menggunakan dana di PC-PEN kita
akan tunggu exercise-nya seperti apa. Posisi
Kemenaker kan menyalurkan, semua keputusannya
ada di PC-PEN," kata Ida dikutip dari.

277 17
KPK Watch Minta
. Augus KPK Periksa
t 2022 Program TKM
Kemnaker

Negative Wartakota Direktur Eksekutif KPK Watch, M. Yusuf Sahide
live
menyoroti program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang
rentan akan adanya peluang korupsi dan
penghamburan uang yang tidak tepat sasaran. "Kalau
berdasarkan analisis pengamatan KPK Watch,
program Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)
Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia di
Kementerian Ketenagakerjaan sangat rentan korupsi
dan menghamburkan uang Negara," kata Direktur KPK
Watch Yusuf Sahide kepada awak media, Selasa
(16/8/2022) siang.. Di mana sejumlah pihak menduga
program padat karya atau TKM yang diluncurkan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) itu
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bermasalah, rentan korupsi dan tidak tepat sasaran.
Yusuf kemudian mengatakan Instansi seperti
Kemenaker harus mampu mengkoordinir segala
bentuk kebutuhan masyarakat.
278 17
Ini yang Bikin
. Augus Jenderal Dudung
t 2022 Berjoget di Istana
Negara

Neutral

Indonesiat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI
oday.co.id Dudung Abdurachman ikut berjoget ketika penyanyi
cilik asal Banyuwangi, Jawa Timur Farel Prayogo
melantunkan lagu Ojo Dibandingke di Istana Negara,
Jakarta Pusat, Rabu (17/8). "Wah, ini keputusan saya
joget bukan hanya berdasarkan lagu, tetapi semua,
Presiden, Ibu (Iriana Jokowi), dan semua menteri
berjoget, artinya kita menikmati bahwa kemerdekaan
ini luar biasa," ungkap Dudung ditemui di Istana
Negara, Jakarta, Rabu. Dudung mengaku spontan
berjoget saat Farel melantunkan lagu yang tengah
viral itu. Sebab, sejumlah tokoh lain ikut bergoyang
saat Farel bernyanyi di momen Upacara Peringatan
Detik-Detik Proklamasi RI..

279 17
Ini yang Bikin
. Augus Jenderal Dudung
t 2022 Berjoget di Istana
Negara

Neutral

Jawa Post Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI
National Dudung Abdurachman ikut berjoget ketika penyanyi
Network cilik asal Banyuwangi, Jawa Timur Farel Prayogo
melantunkan lagu Ojo Dibandingke di Istana Negara,
Jakarta Pusat, Rabu (17/8). "Wah, ini keputusan saya
joget bukan hanya berdasarkan lagu, tetapi semua,
Presiden, Ibu (Iriana Jokowi), dan semua menteri
berjoget, artinya kita menikmati bahwa kemerdekaan
ini luar biasa," ungkap Dudung ditemui di Istana
Negara, Jakarta, Rabu. Lagu itu dilantunkan oleh Farel
yang menjadi satu di antara penyanyi yang diundang
untuk tampil pada momen Upacara Peringatan DetikDetik Proklamasi RI di Istana Negara, Rabu. Dudung
mengaku spontan berjoget saat Farel melantunkan
lagu yang tengah viral itu.

280 17
Farel Prayoga
. Augus Goyang Istana
t 2022 Merdeka dengan
Lagu Ojo
Dibandingke

Neutral

Langit 7

Farel Prayoga, penyanyi cilik asal Banyuwangi, Jawa
Timur turut memeriahkan HUT ke-77 RI di Istana
Merdeka, Jakarta, Rabu (17/8/2022). Farel Prayoga
merupakan penyanyi cilik kelahiran Banyuwangi, 8
Agustus 2010. Sebelum upacara dimulai, dilakukan
kirab budaya yang merupakan prosesi arak-arakan
untuk membawa duplikat bendera pusaka sang merah
putih dan naskah teks proklamasi dari tempat
penyimpanan di Ruang Kemerdekaan yang berada di
Cawan Monas menuju Istana Merdeka. Farel
menggoyang Istana dengan lagu Ojo Dibanding107

Bandingke ciptaan seniman asal Musuk, Boyolali,
dengan nama panggung Abah Lala.
281 17
"Ojo Dibandingke" Neutral
. Augus Presiden Hingga
t 2022 Kapolri Ikut
Bergoyang

Kompas Tv Aksinya dalam bernyanyi tak hanya membuat para
pejabat yang hadir senang, namun tampak beberapa
pejabat ikut berdendang dan bergoyang, termasuk
diantaranya Presiden Joko Widodo dan ibu Iriana
hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ada yang
berbeda usai upacara HUT Kemerdekaan ke 77
Republik Indonesia yang digelar di halaman Istana
Merdeka pada Rabu (17/08/22) siang. Saat acara
hiburan, tampil sosok penyanyi cilik yang videonya
sempat viral dengan lagu berjudul "ojo dibandingke"
atau dalam Bahasa Indonesia artinya "jangan
dibandingkan". Farel Prayoga tampil sebagai salah
satu penyanyi pada HUT Kemerdekaan ke 77 Republik
Indonesia di Istana Negara.

282 17
BPVP Pangkep
Neutral
. Augus Adakan Upacara
t 2022 Pengibaran Bendera
Merah Putih, Diikuti
Hingga Ratusan
Orang

Tribun
BPVP Pangkep mengadakan upacara pengibaran
News
bendera merah putih dalam rangka memperingati
Makassar HUT Kemerdekaan RI ke 77 di lapangan upacara BPVP
Pangkep, Rabu (17/8/2022). Kepala BPVP Pangkep
yang juga inspektur upacara, Sudarsono, ikut
membacakan sambutan Menaker RI. Upacara ini
dihadiri sebanyak 8 kejuruan peserta pelatihan atau
sekitar 128 orang. Peserta upacara juga mengenakan
pakaian adat daerah saat menghadiri upacara ini.

283 17
Menaker Ida
Negative Tribun
. Augus Fauziyah Bicara Soal
News
t 2022 Kapan BSU 2022
Sumsel
Bakal Cair, Belum
Cair Hingga Kini

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah,
memberikan tanggapan terkait kapan BSU akan cair.
Menaker memberikan pernyataan bahwa pihaknya
hanya bertugas sebagai penyalur BSU. Pandemi Covid19 hingga kini masih terus berlangsung di Indonesia.
Sejumlah bantuanpun banyak disalurkan pemerintah
untuk membantu masyarakat.

284 17
Menaker soroti
Positive Masap
. Augus pentingnya
News
t 2022 pembangunan
ketenagakerjaan di
momen HUT RI Masap News Portal
Berita Online
Terpercaya

MASAPNEWS- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah menyoroti pentingnya pembangunan
ketenagakerjaan dalam momentum peringatan Hari
Ulang Tahun Ke-77 Republik Indonesia. Menurut
keterangan tertulis Kementerian Ketenagakerjaan
diterima di Jakarta, Rabu, Menaker Ida Fauziyah
menyampaikan bahwa pembangunan
ketenagakerjaan adalah bagian penting untuk
merawat imajinasi kebangsaan Indonesia. Menaker
Ida menuturkan bahwa nasionalisme tidak harus
selalu identik dengan hal-hal yang besar. Untuk itu,
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dia mengharapkan jajaran di lingkungan Kementerian
Ketenagakerjaan dapat membantu mewujudkannya
dengan melakukan pekerjaan secara bertanggung
jawab, penuh dedikasi, akuntabel, dan berprestasi.
285 17
Alasan Erick Thohir Neutral
. Augus Pakai Baju Nusa
t 2022 Tenggara Timur
Saat HUT RI,
Tunjukan
Perbedaan Jadi
Kekuatan

Suarakary Menteri BUMN Erick Thohir menyebut dirinya
a.id
memilih mengenakan baju adat dari daerah Nusa
Tenggara Timur ( Nusa Tenggara Timur ) saat Upacara
HUT Ke-77 Republik Indonesia untuk menunjukkan
berbagai perbedaan di Indonesia dapat menjadi
kekuatan bangsa. Saya mengapresiasi kebudayaan
suku-suku lain, dan baju ini menggambarkan
kewibawaan dan kepercayaan," kata Erick Thohir di
lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip dari
Antara. Erick Thohir mengenakan baju adat dari Rote
dengan atasan dan bawahan hitam tapi
menyampirkan kain tenun di pundak kanan dan
mengenakan topi khas Rote, yaitu ti'i langga yang
menyerupai topi Meksiko. Mereka yang ikut berjoget,
antara lain Menteri Pertahanan Prabowo Subianto,
Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyyah, Menteri BUMN Erick
Thohir, Kasad Jenderal Dudung Abdurrachman, dan
pejabat lainnya.

286 17
Dari Banyuwangi, Positive Tribun
. Augus Farel Prayoga Buat
News
t 2022 Heboh Perayaan
Jatim
HUT Kemerdekaan
RI ke-77 di Istana
Negara

287 17
DPC SPRI Buka
Neutral
. Augus Pendaftaran SKW 4
t 2022 Sekema.

Sebelum tampil di Istana Negara, pada Senin
(15/8/2022) malam, Farel Prayoga tampil di
penutupan Banyuwangi Art Week di Gelanggang Seni
Budaya (Gesibu) Banyuwangi. Terima kasih kepada
pemerintah pusat yang telah mengundang Farel
Prayoga ke Istana Negara," ujar Bupati Banyuwangi,
Ipuk Fiestiandani saat dihubungi, Rabu (17/8/2022).
Para pejabat dan tamu undangan tampak bergoyang
saat anak asal Banyuwangi, Farel Prayoga, menyanyi
membawakan lagu "Ojo Dibandingke" yang viral di
media sosial. Farel Prayoga merupakan siswa kelas VI
SDN 2 Kepundungan, Kecamatan Srono, Banyuwangi.

Agaranew Persisnya pada hari detik-detik hari Prklamasi DPC
s.com
SPRI Kota Medan telah melaksanakan pembukaan
pendaftaran untuk 4 Sekema Sertifikasi Kompetensi
Wartawan (SKW) di kantor Sekretariat yakni Plaza
Palladium Lantai II,Jalan Jend Sumarsono persisnya
disamping kantor Wali Kota
Medan,Selasa(16/8/2022). Terkait Pelaksanaan SKW
yang di laksanakan oleh DPC SPRI Kota medan sebagai
Tempat Uji Kompetensi (TUK) di Balai Besar
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Pengembangan Vokasi dan Produktifitas (BBPVP)
Medan jalan Gatot Suberoto K,M 7,8 Medan. Ketua
Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pers Republik
Indnesia (DPCSPRI) Kota Medan yang sekaligus kepala
perwakilan Sumatra Utara LSP Pers Indonesia, Dinatal
Lumbantobing, SH atau sebutan akrab DL Tobing
menegaskan, sepanjang Lisensi LSP Pers Indonesia sah
dikeluarkan BNSP dan didukung Kementerian
Komunikasi dan Informatika, tidak ada hal yang perlu
di kwatirkan atau dipersoalkan.ujarnya. "Terkait biaya
pendaftaran untuk SKW ini memang membutuhkan
biaya yang tidak sedikit jumlahnya apalagi SKW ini
baru perdana di Sumatra Utara jadi masih murni biya
ditanggung sendiri oleh wartawan karena untuk
sebagai penguji yang sudah memiliki sertifikat (
Asesor ) kita harus mendatangkan asesor dari Jakarta
serta memberi upahnya dan termasuk biaya-biaya
lainnya. Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pers
Republik Indnesia (DPC- SPRI) Kota Medan yang telah
di unjuk oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP ) Pers
Indonesia sebagai perwakilan untuk Sumatera Utara
atau Se Indonesia sebagai pelaksana Sertifikasi
Kompetensi Wartawan.
288 17
KBRI London
Positive Jawa Post
. Augus Pastikan
National
t 2022 Perlindungan PMI
Network
Musiman di Inggris

Kedutaan Besar RI di London menyatakan akan
memastikan pelindungan bagi para pekerja migran
musiman asal Indonesia yang bekerja di perkebunan
di Inggris. Sebelumnya dilaporkan bahwa sejumlah
pekerja migran musiman asal Indonesia yang bekerja
di perkebunan di wilayah Kent, Inggris mengalami
kesulitan, termasuk dalam hal pemenuhan hak-hak
finansial. Para pekerja migran musiman itu disebutkan
berangkat ke Inggris dengan jasa penyalur tenaga
kerja tidak resmi (unlicensed foreign brokers) di
Indonesia, seperti disampaikan dalam keterangan
KBRI London pada Rabu. Menanggapi kondisi
tersebut, KBRI London turun tangan guna memastikan
terpenuhinya hak-hak para pekerja migran Indonesia
di Inggris.

289 17
4 FAKTA Farel
Positive Surya
. Augus Prayoga Eks
t 2022 Pangamen Viral
yang Bikin Ambyar
Istana Negara,

Terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah
mengundang Farel ke Istana Negara," ujar Bupati
Banyuwangi, Ipuk Festiandani saat dihubungi
surya.co.id, Rabu (17/8/2022). Terungkap fakta-fakta
mengenai Farel Prayoga, penyanyi cilik asal
Bayuwangi yang bikin ambyar Istana Negara saat
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Bupati Banyuwangi
Bangga

290 17
Penampilan
. Augus Memukau Farel
t 2022 Memang
Menghibur, tapi.

peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-77, Rabu
(17/8/2022). Sebelum tampil di Istana Negara pada
Senin malam (15/8/2022), Farel tampil di penutupan
Banyuwangi Art Week di Gelanggang Seni Budaya
(Gesibu) Banyuwangi. "Senin malam tampil di
Banyuwangi, Rabu pagi di Istana Negara.
Positive Kompasia Penampilan Farel Prayoga yang mendendangkan lagu
na
campur sari milik Abah Lala yang berjudul "Ojo
Bandingke" memang menghibur dan mencairkan
suasana saat melangsungkan aksinya ditengah
rangkaian parade upacara 17 Agustus sedang
berlangsung di Istana Negara. Memang sih, kalau
merujuk Pada Renupmil (Rencana Upacara Militer)
yang benar sesuai Protap TUM (Tata Upacara Militer)
yang berlaku di TNI penampilan Farel yang masih di
dalam rangkaian protokoler upacara sebenarnya agak
kurang pas. Buktinya, banyak yang ikut berdendang
dan turut bergabung berjoget bersama Farel, bahkan
Menhan RI Prabowo Subianto turun menuju ke arah
Farel, lalu disusul para artis, termasuk kemudian
Menkeu RI Sri Mulyani Indrawati, Menlu RI Retno
Marsudi, Menaker RI Ida Fauziyah sambil berjalan
menggoyangkan badannya menuju panggung mini
tempat Farel bernyanyi. Dan memang penampilan
Farel yang masih di tengah rangkaian Parade Upacara
ini, memang sejarah baru, dan memang yang paling
berbeda selama ada gelaran Upacara 17 Agustus
sebelum-sebelumnya.

291 17
Rintis Karier dari
Negative Tribunstyl
. Augus Pengamen Jalanan,
e.com
t 2022 Farel Prayoga Kini
Nyanyi di Istana
Negara, Jokowi
Berpesan Ini

Penampilan Farel Prayoga mampu memeriahkan
perayaan Hari Kemerdekaan di Istana Negara. Sukses
membawakan lagu 'Ojo Dibandingke' di Istana Negara,
Farel Prayoga mendapat sebuah pesan dari Presiden
Jokowi. Farel Prayoga, anak kelas 6 SD Kepundungan
2, Banyuwangi, Jawa Timur, baru saja menghibur di
Istana Negara dalam perayaan HUT ke-77 RI, Rabu
(17/8/2022). Sosok Farel Prayoga, penyanyi cilik asal
Banyuwangi tengah ramai diperbincangkan.

292 17
Pertemuan Kelima Positive Media
Kementerian Ketenagakerjaan menggelar Pertemuan
. Augus EWG Kuatkan
Indonesia Kelima Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20
t 2022 Peranan UKM
(The 5th Employment Working Group/EWG Meeting)
guna menyelesaikan Annex (dokumen lampiran)
Deklarasi Menteri-menteri Ketenagakerjaan G20. "Jadi
dalam dokumen nanti kita akan mendorong
rekomendasi kebijakan agar peran dari UKM ini betul111

betul bisa kita wujudkan, bahkan menjadi pilar utama
dari perekonomian khususnya di Indonesia," kata
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, di selasela pertemuan hari pertama EWG V yang
dilaksanakan secara virtual, Rabu (17/8). EWG Kelima
dilaksanakan secara virtual pada 17 s.d 19 Agustus
2022. Salah satu agenda pembahasan pertemuan
tersebut yakni Annex-3 terkait penguatan Usaha Kecil
dan Menengah (UKM) untuk penciptaan lapangan
kerja.
293 17
Menaker:
. Augus Pembangunan
t 2022 Ketenagakerjaan
Sangat Penting
untuk Merawat
Imajinasi
Kebangsaan

Positive Liputan.co Menaker mengatakan, dalam merawat bangsa
.id
Indonesia, pegawai di lingkungan Kemnaker dapat
melakukannya melalui kehidupan sehari-hari, yaitu
dengan melakukan pekerjaan secara
bertanggungjawab, penuh dedikasi, akuntabel, dan
berprestasi. Hal inilah yang saya sebut dengan
nasionalisme sehari-hari, yang sangat relevan bagi kita
untuk mengisi kemerdekaan pada era sekarang ini,"
ucap Menaker. Upacara yang digelar di halaman
Gedung Kemnaker, Jakarta, pada Rabu (17/8/2022)
ini, diikuti seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan
Kemnaker. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,
dalam pidatonya memandang bahwa pembangunan
ketenagakerjaan adalah bagian yang sangat penting
untuk merawat imajinasi kebangsaan Indonesia.

294 17
Cerita Prabowo
Positive Tribun
. Augus Subianto Berani Jadi
News
t 2022 Orang Pertama
Medan
Turun Berjoget
Bareng Farel
Prayoga di Istana

Farel Prayoga diundang ke Istana Merdeka untuk
menyanyikan lagu Ojo Dibandingke ciptaan Abah Lala,
yang juga dibawakan Denny Caknan. Menteri
Pertahanan Prabowo Subianto menjadi yang pertama
kali turun dan ikut bergoyang bersama Farel. berhasil
membuat para pejabat negara ikut berjoget saat
menyanyikan 'Ojo Bandingke' di Istana Merdeka, Rabu
(17/8/2022). Lagu ciptaan Abah Lala itu berhasil
membuat seluruh pejabat negara berjoget.

295 17
Farel Prayoga
Positive Jawa Pos Para pejabat dan tamu undangan tampak bergoyang
. Augus 'Goyang' Istana,
saat anak Banyuwangi, Farel Prayoga, menyanyi
t 2022 Bupati Ipuk Bangga
membawakan lagu 'Ojo Dibandingke' yang viral di
berbagai kanal media sosial. Terima kasih kepada
pemerintah pusat yang telah mengundang Farel ke
Istana Negara," ujar Ipuk saat dihubungi. Sebelumnya
ratusan anak muda Banyuwangi juga diundang tampil
dalam upacara detik-detik Proklamasi di Istana pada
2017," imbuh Ipuk. Ipuk bangga melihat Farel yang
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tetap tenang dan tidak grogi tampil di depan Presiden
Jokowi dan tamu kehormatan.
296 17
Menaker Ida Ajak Positive Jawa Post
. Augus Para Pegawainya Isi
National
t 2022 HUT Kemerdekaan
Network
RI dengan Berkarya

"Kami membantu memelihara imajinasi kebangsaan
Indonesia, kami telah membantu merawat bangsa
Indonesia," ucap Menaker Ida. "Sehingga bangsa
Indonesia bisa terus maju menjadi bangsa yang unggul
di dalam kerangka solidaritas dan kemanusiaan
global," tandas Menaker Ida. Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar Upacara
Bendera Merah Putih dalam rangka memperingati
HUT Ke-77 Republik Indonesia. Upacara yang digelar
di halaman Gedung Kemnaker, Jakarta pada Rabu
(17/8) itu diikuti seluruh pejabat dan pegawai di
lingkungan Kemnaker.

297 17
Menaker Ajak Para Positive Pewartasa Menaker mengatakan, dalam merawat bangsa
. Augus Pegawainya Isi HUT
tu.com
Indonesia, pegawai di lingkungan Kemnaker dapat
t 2022 Kemerdekaan RI
melakukannya melalui kehidupan sehari-hari, yaitu
dengan Bekerja dan
dengan melakukan pekerjaan secara bertanggung
Berkarya
jawab, penuh dedikasi, akuntabel, dan berprestasi.
Hal inilah yang saya sebut dengan nasionalisme
sehari-hari, yang sangat relevan bagi kita untuk
mengisi kemerdekaan pada era sekarang ini," ucap
Menaker. Kementerian Ketenagakerjaan menggelar
Upacara Bendera Merah Putih dalam rangka
memperingati HUT Ke-77 Republik Indonesia. Upacara
yang digelar di halaman Gedung Kemnaker, Jakarta,
pada Rabu (17/8/2022) ini diikuti seluruh pejabat dan
pegawai di lingkungan Kemnaker.
298 17
Momen Upacara
Neutral
. Augus HUT RI 77, KSAD
t 2022 Dudung Spontan
Joget Gegara Farel
Prayogo

Pojok Satu Semisal, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal
TNI Dudung Abdurachman ikut berjoget ketika
penyanyi cilik asal Banyuwangi, Jawa Timur Farel
Prayogo melantunkan lagu Ojo Dibandingke.
Momentum peringatan HUT RI ke 77 di Istana Negara
terasa begitu khidmat. Namun acara berubah setelah
seorang bocah menghibur para undangan yang
mengikuti upacara hari Kemerdekaan, Jakarta Pusat,
Rabu (17/8). Dudung mengaku spontan berjoget saat
Farel melantunkan lagu yang tengah viral itu.

299 17
Pertemuan Kelima Positive Media
Kementerian Ketenagakerjaan menggelar Pertemuan
. Augus EWG G20 Kuatkan
Indonesia Kelima Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20
t 2022 Peranan UKM
(The 5th Employment Working Group/EWG Meeting)
guna menyelesaikan Annex (dokumen lampiran)
Deklarasi Menteri-menteri Ketenagakerjaan G20. "Jadi
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dalam dokumen nanti kita akan mendorong
rekomendasi kebijakan agar peran dari UKM ini betulbetul bisa kita wujudkan, bahkan menjadi pilar utama
dari perekonomian khususnya di Indonesia," kata
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, di selasela pertemuan hari pertama EWG V yang
dilaksanakan secara virtual, Rabu (17/8).
300 17
Farel Prayoga
Positive Xnews.id Para pejabat dan tamu undangan tampak bergoyang
. Augus 'Goyang' Istana,
saat anak Banyuwangi, Farel Prayoga, menyanyi
t 2022 Bupati Ipuk Bangga
membawakan lagu 'Ojo Dibandingke' yang viral di
berbagai kanal media sosial. Terima kasih kepada
pemerintah pusat yang telah mengundang Farel ke
Istana Negara," ujar Ipuk saat dihubungi. Sebelumnya
ratusan anak muda Banyuwangi juga diundang tampil
dalam upacara detik-detik Proklamasi di Istana pada
2017," imbuh Ipuk. Ipuk bangga melihat Farel yang
tetap tenang dan tidak grogi tampil di depan Presiden
Jokowi dan tamu kehormatan.
301 17
Presiden Terkekeh, Neutral
. Augus Iriana Berjoget Lagu
t 2022 'Ojo Dibandingke'
Dinyanyikan

Arah Kita Presiden Joko Widodo tampak terkekeh sambil
berdiri, begitu juga dengan Ibu Iriana yang turut
berjoget saat penyanyi cilik Farel Prayoga
menyanyikan lagu berjudul "Ojo Dibandingke"
dinyanyikan. Setelah lagu memasuki reff, Presiden
Jokowi tampak ikut berdiri, sementara Ibu Iriana
berjoget, begitu juga dengan para undangan yang
hadir. Berdasarkan siaran langsung yang disaksikan
oleh akun YouTube Sekretariat Presiden, Presiden
Joko Widodo kembali ke tempat mimbar dan
menikmati lagu Ojo Dibandingke yang dibawakan
Farel. Farel yang merupakan siswa kelas 6 SD asal
Banyuwangi, Jawa Timur, tampil di depan ribuan
undangan saat acara penutupan Upacara Peringatan
Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka Jakarta,
Rabu (17/8/2022).

302 17
Ke Luar Negeri
. Augus dengan Paspor
t 2022 Baru? Simak
Langkah
Endorsement di
Kantor Imigrasi

Tempo.co Surat Edaran Ditjen Imigrasi yang ditujukan kepada
seluruh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham,
mengarahkan semua Kantor Imigrasi mengakomodir
permohonan tanda tangan pengesahan. Menurut
Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak, Surabaya
terdapat beberapa persyaratan administrasi yang
harus dipenuhi dalam pengajuan endorsement, antara
lain:. 5. E-KTP Kedua Orang Tua; Buku Nikah Orang
Tua; Paspor Orang Tua yang Masih Berlaku, sebagai
syarat tambahan untuk anak di bawah umur 17 tahun.

Neutral
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Untuk memastikan paspor Anda aman, harus ada
endorsement dari Direktorat Jenderal Imigrasi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
303 17
Upacara HUT RI ke- Neutral
. Augus 77, Ibu Negara
t 2022 Joget, Presiden
Terkekeh

Pindainew PINDAINEWS- Ada nuansa keceriaan pada sela-sela
s.com
Upacara Detik-detik Proklamasi yang merupaka
agenda sakral pada Hari Ulang Tahun (HUT)
Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-77 di Istana
Merdeka, yang langsung dipimpin Presiden RI, Joko
Widodo. Dalam tayangan akun YouTube Sekretariat
Presiden, tanpa sungkan, di hadapan para tokoh
negara, termasuk Jokowi, sapaan akrabn Presiden RI
ketujuh, dan Ibu Negara, bocah itu melantunka lagu
"Ojo Dibandingke". Dalam acara itu, seorang penyanyi
cilik yang merupakan pelajar kelas VI Sekolah Daar
(SD) asal Banyuwami, Farel Prayoga, menghipnotis Ibu
Negara, Iriana Joko Widodo. Bahkan, Sang Ibu Negara
pun turut bergoyang.

304 17
Menkeu Sri Mulyani Neutral
. Augus Joget Lagu "Ojo
t 2022 Dibandingke"

Surabaya Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri
Pagi
Perdagangan Zulkifli Hasan serta kepala lembaga
negara lainnya tidak hanya bergoyang di tempat
duduknya. Menkeu yang berpakaian adat langsung
berdiri, kemudian berjoget seraya merekam
penampilan Farel menggunakan kamera ponselny.
Begitu alunan musik dimulai lagi, Menteri Keuangan
Sri Mulyani ditemani aktor Reza Rahardian dan
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri
Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziah beranjak ke podium
seraya berjoget bersama-sama. Menteri Pertahanan
Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani,
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Tenaga
Kerja Kerja Ida Fauziyah, Puteri Indonesia 2020 Ayu
Maulida, Aktor Reza Rahadian turun ke lapangan ikut
berjoget bersama Farel yang sedang bernyanyi.

305 17
Prabowo, Iriana
Neutral
. Augus Hingga Sri Mulyani
t 2022 Joget di Depan
Jokowi, Farel
Prayoga Bius Para
Pejabat

Tribun
News
Jambi

Suasana perayaan HUT ke-77 RI di Istana Merdeka
mendadak berubah ketika penyanyi cilik Farel Prayoga
membawakan tembang Ojo Dibandingke yang
dipopulerkan Denny Caknan. Setelah itu, terpantau
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri
Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Keuangan
Sri Mulyani, hingga Menteri PUPR Basuki Hadimuljono
mengikuti apa yang dilakukan Prabowo. Kepala Staf
Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung
Abdurachman mengatakan bahwa keputusan dirinya
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ikut berjoget bersama Farel Prayoga di Istana
Merdeka ketika Upacara HUT ke-77 Kemerdekaan RI
bukan sebatas lagu yang tengah viral. Sosok anak
kelas 6 SD Kepundungan 2, Banyuwangi, Jawa Timur
tersebut terus menyita perhatian.
306 17
Cerita Farel Prayoga Neutral
. Augus Latihan Satu Hari
t 2022 Sebelum Goyang
Istana Merdeka

Detik

Aksi Farel Prayoga menyanyi lagu 'Ojo Dibandingke'
dalam upacara peringatan HUT ke-77 RI di Istana
Merdeka menjadi perbincangan banyak orang. Farel
mengaku latihan satu hari sebelum tampil
menggoyang Istana. "Satu hari," kata Farel kepada
wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta
Pusat, Rabu (17/8/2022). Farel diberi tahu untuk
tampil di Istana pada 15 Agustus 2022.

307 17
Pertemuan kelima Positive Beritabaru Kementerian Ketenagakerjaan mendorong penguatan
. Augus EWG kuatkan
.news
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk penciptaan
t 2022 peranan UKM
lapangan kerja melalui Pertemuan Kelima Kelompok
Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20 (The 5th
Employment Working Group/EWG Meeting). "Jadi
dalam dokumen nanti kita akan mendorong
rekomendasi kebijakan agar peran dari UKM ini betulbetul bisa kita wujudkan, bahkan menjadi pilar utama
dari perekonomian khususnya di Indonesia," katanya
di sela-sela pertemuan hari pertama EWG V yang
dilaksanakan secara virtual, hari ini. Anwar
mengatakan jika negara-negara G20 menyadari UKM
memiliki peran dalam perekonomian di semua negara.
Selain itu, UKM juga memiliki peran signifikan
terhadap daya tahan ekonomi masyarakat di tengah
gempuran pandemi COVID-19.
308 17
Pertemuan kelima Positive Antara
. Augus EWG kuatkan
t 2022 peranan UKM

Kementerian Ketenagakerjaan mendorong penguatan
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk penciptaan
lapangan kerja melalui Pertemuan Kelima Kelompok
Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20 (The 5th
Employment Working Group/EWG Meeting). "Jadi
dalam dokumen nanti kita akan mendorong
rekomendasi kebijakan agar peran dari UKM ini betulbetul bisa kita wujudkan, bahkan menjadi pilar utama
dari perekonomian khususnya di Indonesia," katanya
di sela-sela pertemuan hari pertama EWG V yang
dilaksanakan secara virtual, hari ini. Anwar
mengatakan jika negara-negara G20 menyadari UKM
memiliki peran dalam perekonomian di semua negara.
Selain itu, UKM juga memiliki peran signifikan
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terhadap daya tahan ekonomi masyarakat di tengah
gempuran pandemi COVID-19.
309 17
Pertemuan kelima Positive 24hour.id Kementerian Ketenagakerjaan mendorong penguatan
. Augus EWG kuatkan
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk penciptaan
t 2022 peranan UKM lapangan kerja melalui Pertemuan Kelima Kelompok
Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20 (The 5th
Employment Working Group/EWG Meeting). "Jadi
dalam dokumen nanti kita akan mendorong
rekomendasi kebijakan agar peran dari UKM ini betulbetul bisa kita wujudkan, bahkan menjadi pilar utama
dari perekonomian khususnya di Indonesia," katanya
di sela-sela pertemuan hari pertama EWG V yang
dilaksanakan secara virtual, hari ini. Anwar
mengatakan jika negara-negara G20 menyadari UKM
memiliki peran dalam perekonomian di semua negara.
Selain itu, UKM juga memiliki peran signifikan
terhadap daya tahan ekonomi masyarakat di tengah
gempuran pandemi COVID-19.
310 17
Gelar EWG V,
. Augus Kemnaker Dorong
t 2022 Penguatan UKM

Positive Pripos

"Jadi dalam dokumen nanti kita akan mendorong
rekomendasi kebijakan agar peran dari UKM ini betulbetul bisa kita wujudkan, bahkan menjadi pilar utama
dari perekonomian khususnya di Indonesia," kata
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, di selasela pertemuan hari pertama EWG V yang
dilaksanakan secara virtual, Rabu (17/8/2022).
Kementerian Ketenagakerjaan menggelar Pertemuan
Kelima Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20
(The 5th Employment Working Group/EWG Meeting)
guna menyelesaikan Annex (dokumen lampiran)
Deklarasi Menteri-menteri Ketenagakerjaan G20.
Salah satu agenda pembahasannya adalah Annex-3
terkait penguatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
untuk penciptaan lapangan kerja. Anwar Sanusi
mengatakan, Negara-negara G20 menyadari bahwa
UKM memiliki peran dalam perekonomian semua
negara.

311 17
Pertemuan kelima Positive Newsexpl Kementerian Ketenagakerjaan mendorong penguatan
. Augus EWG kuatkan
orer.net Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk penciptaan
t 2022 peranan UKM
lapangan kerja melalui Pertemuan Kelima Kelompok
Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20 (The 5th
Employment Working Group/EWG Meeting). "Jadi
dalam dokumen nanti kita akan mendorong
rekomendasi kebijakan agar peran dari UKM ini betulbetul bisa kita wujudkan, bahkan menjadi pilar utama
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dari perekonomian khususnya di Indonesia," katanya
di sela-sela pertemuan hari pertama EWG V yang
dilaksanakan secara virtual, hari ini. Anwar
mengatakan jika negara-negara G20 menyadari UKM
memiliki peran dalam perekonomian di semua negara.
Selain itu, UKM juga memiliki peran signifikan
terhadap daya tahan ekonomi masyarakat di tengah
gempuran pandemi COVID-19.
312 17
Farel Prayoga,
Neutral
. Augus Penyanyi Cilik Viral
t 2022 yang Tampil di
Hadapan Presiden
Jokowi Saat
Upacara HUT RI ke77

Ternate.tri Saat menyanyikan lagu "Ojo Dibanding-bandingke",
bunnews.c Farel Prayoga berhasil membuat Presiden Joko
om
Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo
ikut bergoyang. Yakni, penampilan dari penyanyi cilik
asal Banyuwangi, Jawa Timur, Farel Prayoga yang
membuat seisi hadirin di Istana Merdeka bergoyang.
Membawakan lagu "Ojo Dibanding-bandingke", Farel
Prayoga tampil dengan sangat percaya diri di hadapan
Jokowi, para menteri, dan para hadirin saat upacara
HUT ke-77 RI. Farel Prayoga sendiri merupakan
penyanyi cilik yang sempat viral di media sosial Tiktok
beberapa waktu lalu.

313 17
Nyanyikan Ojo
Neutral
. Augus Dibandingke, Farel
t 2022 Prayoga Bikin Istana
Merdeka Berjoget

Solo Pos

314 17
HUT Kemerdekaan Positive Suarakary
. Augus RI, PNS Kemnaker
a.id
t 2022 Agar Isi dengan
Bekerja dan
Berkarya

Panyanyi cilik asal Banyuwangi Farel Prayoga
membawakan lagu Ojo Dibandingke di hadapan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta para tamu
undangan beberapa saat setelah upacara pengibaran
bendera di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu
(17/8/2022). Penampilan Farel disambut meriah oleh
para tamu yang duduk di podium utama, bahkan Ibu
Negara Iriana Joko Widodo ikut berjoget selama
duduk di kursinya. Sementara itu, Presiden Jokowi
tampak tersenyum menyaksikan penampilan Farel
sepanjang sesi tersebut. Sejumlah pejabat negara
seperti Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick
Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menaker Ida
Fauziah hingga Menteri Pertahanan Prabowo
Subianto pun ikut berjoget.
Upacara HUT Kemerdekaan RI itu, digelar di halaman
Gedung Kemnaker, Jakarta, Rabu (17/8/2022), dan
diikuti seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan
Kemnaker.. Dalam rangka memperingati HUT
Kemerdekaan RI ke-77, Kementerian Ketenagakerjaan
( Kemnaker ) menggelar Upacara Bendera Merah
Putih. Pada upacara HUT Kemerdekaan RI tersebut,
Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah,
dalam pidatonya memandang, pembangunan
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ketenagakerjaan adalah bagian yang sangat penting
untuk merawat imajinasi kebangsaan Indonesia..
Menaker juga mengajak para pegawai di lingkungan
Kemnaker, untuk senantiasa bekerja dan berkarya.
315 17
Kemnaker Dorong
. Augus Penguatan UKM
t 2022 Untuk Penciptaan
Lapangan Kerja
Pada EWG V

Positive Progresne "Jadi dalam dokumen nanti kita akan mendorong
ws.info
rekomendasi kebijakan agar peran dari UKM ini betulbetul bisa kita wujudkan, bahkan menjadi pilar utama
dari perekonomian khususnya di Indonesia," kata
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, di selasela pertemuan hari pertama EWG V yang
dilaksanakan secara virtual, Rabu (17/8/2022).
Kementerian Ketenagakerjaan menggelar Pertemuan
Kelima Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20
(The 5th Employment Working Group/EWG Meeting)
guna menyelesaikan Annex (dokumen lampiran)
Deklarasi Menteri-menteri Ketenagakerjaan G20.
Salah satu agenda pembahasannya adalah Annex-3
terkait penguatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
untuk penciptaan lapangan kerja. Anwar Sanusi
mengatakan, Negara-negara G20 menyadari bahwa
UKM memiliki peran dalam perekonomian semua
negara.

316 17
5 Fakta Farel
Negative Matain.id JAKARTA- Nama penyanyi cilik Farel Prayoga tiba-tiba
. Augus Prayoga, Pengamen
mencuat usai tampil di upacara Hari Ulang Tahun
t 2022 Jalanan yang Bikin
(HUT) ke-77 Republik Indonesia di Istana Merdeka.
Heboh Istana
Berikut beberapa fakta Farel Prayoga dari berbagai
Merdeka
sumber. 1. Bikin Istana Merdeka 'bergoyang'. Menteri
Pertahanan Prabowo Subianto menjadi orang
pertama yang turun berjoget bersama penyanyi cilik
Farel Prayoga dan tamu undangan lainnya.
317 18
Ikut Joget Setelah
. Augus Lihat Prabowo,
t 2022 Addie MS: Ini
Upacara Terseru Celebrities.Id

Neutral

Celebrities Setelah Prabowo memulai, terpantau Menteri
.id
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Perhubungan
Budi Karya Sumadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani,
hingga Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengikuti
apa yang dilakukan Prabowo. Musisi Addie MS yang
ikut turun joget bersama pun menceritakan bahwa
dirinya sempat sungkan. Namun, setelah melihat
Prabowo berjoget, Addie pun langsung ikut joget.
"Tadinya saya sungkan, saya diem, saya foto Pak
Prabowo, tapi Pak Prabowo begini-begini, keempat
kalinya.
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318 18
Kepka BP2MI
Negative Suara Lp
. Augus No.328 Tahun 2022
Kpk
t 2022 Diduga Langgar UU
dan Perka BP2MI
No.09 Tahun 2020

319 18
Perayaan 17
. Augus Agustus Kembali
t 2022 Semarak

Tidak dapat serta-merta dengan menerbitkan Surat
Pernyataan dari Calon Pekerja Migran Indonesia
kemudian dapat menggugurkan Pasal 30 ayat 1 dan 2
Undang-undang No. 18 Tahun 2017 beserta
Turunannya Perka BP2MI No. 09 Tahun 2020 yang
kontra Produktif dengan Kepka No. 328 Tahun 2022
yang mengacu pada Kepdirjen No. Kep
??153/PPTK/VI/2009 yang membebankan biaya
penempatan bagi Pekerja Migran Indonesia dengan
sistem Potongan Gaji. Peringati HUT RI Ke-77, Kades
Tambakasri ajak jadikan momen peringatan untuk
Bangkit. JAKARTA, suaralpkpk.com,- Sesuai Perintah
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 30. (1)
Pekerja Migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya
penempatan.

Positive Kompas.id Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik
Indonesia, Rabu (17/8/2022), kembali semarak
setelah lebih dari dua tahun diterpa pandemi Covid19. Di Istana Merdeka, Pasukan Pengibar Bendera
Pusaka (Paskibraka) yang mengibarkan bendera
bertugas dengan formasi lengkap 17-8-45. Semarak di
daerah. Tidak hanya di Istana Merdeka, Jakarta,
kemeriahan saat upacara dan aktivitas menyambut
kemerdekaan juga terasa di daerah-daerah.

320 18
Dendang Ojo
Neutral
. Augus Dibandingke Farel
t 2022 Prayoga
Menggoyang Istana

Detik

Istana Merdeka 'bergoyang' karena kehadiran Farel
Prayoga. "Dari Banyuwangi, Farel Prayoga datang ke
Jakarta dan ikut memeriahkan perayaan Hari
Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia di panggung
hiburan Istana Merdeka," tulis Jokowi. Lagu 'Ojo
Dibandingke' sukses membuat menteri kabinet
Presiden Jokowi asyik berjoget, bahkan Ibu Negara
Iriana Jokowi juga ikut berjoget. Farel menggebrak
Istana Merdeka saat mengisi acara di Upacara
Pengibaran Bendera Pusaka di Istana Merdeka.

321 18
SOSOK Juru Bahasa Neutral
. Augus Isyarat Winda
t 2022 Utami, Viral karena
Joget saat
Interpretasi Lagu
Ojo Dibandingke

Tribun
News

Juru bahasa isyarat (JBI), Winda Utami, berhasil
mencuri perhatian penonton saat
menginterpretasikan lagu Ojo Dibandingke yang
dinyanyikan Farel Prayoga di Upacara Detik-detik
Proklamasi HUT ke-77 RI di Istana Negara, Rabu
(17/8/2022). Winda Utami viral lantaran ia terlihat
sangat menikmati pekerjaannya. Meski sedang
menjalankan tugasnya, Winda Utami tampak berjoget
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sambil menginterpretasikan lagu Ojo Dibandingke.
Aksi Winda Utami ini pun viral di media sosial.
322 18
Ikut Joget di Istana Neutral
. Augus setelah Lihat
t 2022 Prabowo, Addie MS:
Ini Upacara Terseru

Inews
Portal

Musisi Addie MS yang ikut turun joget bersama pun
menceritakan dirinya sempat sungkan. Menteri
Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menjadi
orang pertama yang berjoget bersama penyanyi cilik
Farel Prayoga dan tamu undangan lainnya. Hal itu
terjadi saat upacara Kemerdekaan HUT ke-77
Indonesia di Istana Merdeka, Rabu (17/8/2022) pagi.
Farel Prayoga diundang ke Istana Merdeka untuk
menyanyikan lagu campur sari Ojo Dibandingke.

323 18
5 Fakta Farel
Negative Okezone Nama penyanyi cilik Farel Prayoga tiba-tiba mencuat
. Augus Prayoga, Pengamen
usai tampil di upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77
t 2022 Jalanan yang Bikin
Republik Indonesia di Istana Merdeka. Berikut
Heboh Istana
beberapa fakta Farel Prayoga dari berbagai sumber. 1.
Merdeka
Bikin Istana Merdeka 'bergoyang'. Menteri
Pertahanan Prabowo Subianto menjadi orang
pertama yang turun berjoget bersama penyanyi cilik
Farel Prayoga dan tamu undangan lainnya.
324 18
Ikut Joget Setelah
. Augus Lihat Prabowo,
t 2022 Addie MS: Ini
Upacara Terseru

Neutral

Sindo
News

Musisi Addie MS yang ikut turun joget bersama pun
menceritakan bahwa dirinya sempat sungkan. Musisi
Addie MS yang ikut turun joget bersama pun
menceritakan bahwa dirinya sempat sungkan.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi orang
pertama yang turun berjoget bersama penyanyi cilik
Farel Prayoga dan tamu undangan lain. Hal itu terjadi
saat upacara Kemerdekaan HUT ke-77 Indonesia di
Istana Merdeka, Rabu (17/8/2022) pagi.

325 18
Farel Prayoga Bikin Positive Liputan 6
. Augus Heboh Perayaan
Surabaya
t 2022 HUT RI di Istana,
Ipuk: Warga
Banyuwangi Bangga

Sebelumnya ratusan anak muda Banyuwangi juga
diundang tampil dalam upacara detik-detik Proklamasi
di Istana pada 2017," imbuh Ipuk. Para pejabat dan
tamu undangan tampak bergoyang saat Farel Prayoga
menyanyi membawakan lagu "Ojo Dibandingke" yang
viral di berbagai kanal media sosial. Tampak juga Ibu
Negara Iriana, ikut bergoyang santai mendendangkan
lagu yang dinyanyikan bocah asal Banyuwangi
tersebut. Farel merupakan siswa kelas VI SDN 2
Kepundungan, Kecamatan Srono, Banyuwangi.

326 18
Keren! Ikut Joget di Positive Inewsbelu. Musisi Addie MS yang ikut turun joget bersama pun
. Augus Istana setelah Lihat
id
menceritakan dirinya sempat sungkan. JAKARTA,
t 2022 Prabowo, Addie MS:
iNews.id- Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo
Ini Upacara Terseru
Subianto menjadi orang pertama yang berjoget
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bersama penyanyi cilik Farel Prayoga dan tamu
undangan lainnya. Hal itu terjadi saat upacara
Kemerdekaan HUT ke-77 Indonesia di Istana Merdeka,
Rabu (17/8/2022) pagi. Farel Prayoga diundang ke
Istana Merdeka untuk menyanyikan lagu campur sari
Ojo Dibandingke.
327 18
Lowongan Kerja
Neutral
. Augus BUMN PT LPP Agro
t 2022 Nusantara untuk S1
Psikologi, Ini
Syaratnya

Kompas

328 18
Profil Farel Prayoga, Neutral
. Augus Penyanyi Cilik yang
t 2022 Bikin Para Pejabat
Ikut Bergoyang di
Istana Merdeka

Matain.id JAKARTA- Penyanyi cilik Farel Prayoga berhasil
menarik perhatian banyak orang setelah tampil di
upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Republik
Indonesia di Istana Merdeka. Lalu siapakah Farel
Prayoga? Sebelum tampil di Istana Merdeka, Farel
sebelumnya memang dikenal sebagai pengamen
jalanan. Gayanya yang khas dan suaranya yang merdu
mampu membuai para pendengarnya untuk ikut
berjoget.

329 18
Profil Farel Prayoga, Neutral
. Augus Penyanyi Cilik yang
t 2022 Bikin Para Pejabat
Ikut Bergoyang di
Istana Merdeka

Okezone Penyanyi cilik Farel Prayoga berhasil menarik
perhatian banyak orang setelah tampil di upacara Hari
Ulang Tahun (HUT) ke-77 Republik Indonesia di Istana
Merdeka. Lalu siapakah Farel Prayoga? Sebelum
tampil di Istana Merdeka, Farel sebelumnya memang
dikenal sebagai pengamen jalanan. Gayanya yang
khas dan suaranya yang merdu mampu membuai para
pendengarnya untuk ikut berjoget.

330 18
Di Istana, Para
. Augus Menteri Joget
t 2022 Depan Presiden

Rmco.id

Neutral

Bagi kamu lulusan Sarjana (S1) Psikologi ingin berkarir
di perusahaan BUMN perkebunan, ada baiknya
menyimak lowongan kerja PT LPP Agro Nusantara
yang satu ini. PT LPP Agro Nusantara buka lowongan
kerja yang nantinya mengisi posisi sebagai Staff
Assessment Center. PT LPP Agro Nusantara adalah
pusat pengembangan SDM dan Manajemen Agribisnis
Perkebunan yang beranggotakan (konsorsium) BUMN
perkebunan. Pada mulanya perusahaan ini hanya
bernama LPP, namun sejak bulan Juli 2019
perusahaan kemudian berganti nama menjadi PT LPP
Agro Nusantara.

Mungkin inilah pertama kali dalam sejarah Upacara
Kemerdekaan di Istana, menteri-menteri berani joged
di depan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi dan Ibu
Iriana juga tak ketinggalan. Kemarin, Presiden dan Ibu
negara mengenakan pakaian adat asal Buton,
Sulawesi Tenggara. Ia mengawali dengan
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membungkuk memberi hormat kepada Presiden
Jokowi dan peserta.
331 18
'Ojo Dibandingke' Neutral
. Augus dibawakan Penyanyi
t 2022 Cilik Farel Prayoga
di Istana Negara, ini
profilnya.

Inewsbelu. Penyanyi cilik Farel Prayoga berhasil menarik
id
perhatian banyak orang setelah tampil di upacara Hari
Ulang Tahun (HUT) ke-77 Republik Indonesia di Istana
Merdeka. Lalu siapakah Farel Prayoga? Gayanya yang
khas dan suaranya yang merdu mampu membuai para
pendengarnya untuk ikut berjoget. Termasuk para
pejabat.

332 18
Viral Farel Prayoga Neutral
. Augus Guncang Istana
t 2022 Negara, Siapa Dia?

Magelang Pasalnya Farel Prayoga hadir dalam upacara HUT keEkspres 77 Kemerdekaan RI di Istana Negara, Gambir, Jakarta,
pada Rabu 17 Agustus 2022. Ternyata kedatanganya
Farel Prayoga tersebut, untuk mengisi acara dalam
salah satu agenda dalam perayaan HUT ke-77 di
Istana Negara. Ketika Farel Prayoga menyanyikan lagu
tersebut, tentunya mendapat perhatian dari
masyarakat di istana negara salah satunya Presiden
Jokowi. Seorang anak kecil bernama Farel Prayoga
mendadak menjadi pusat perhatian masyarakat
Indonesia, Ada apa.

333 18
[Berita]Aksi KSAL
Positive Creacorrid Dalam aksi joget 3 kepala staf itu, salah satunya cukup
. Augus Yudo Margono
or.com
menyita perhatian, yakni goyangan KSAL Laksamana
t 2022 Joget Diiringi Lagu
TNI Yudo Margono. Netizen pun juga merespon aksi
Ojo Dibandingke di
KSAL itu. Tiga kepala staf TNI juga nampak asik
Istana Curi
berjoget, dari Kepala Staf TNI Angkatan Udara
Perhatian, Netizen:
Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Kepala Staf Angkatan
Sesuai Matra, Joget
Darat Jenderal TNI Dudung Abdurachman dan Kepala
Ombak
Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono.
Aksi KSAL itu pun dipuji oleh Staf Khusus Presiden Diaz
Hendropriyono.
334 18
[Berita]Ikut Joget Neutral
. Augus Setelah Lihat
t 2022 Prabowo, Addie MS:
Ini Upacara Terseru

Creacorrid Musisi Addie MS yang ikut turun joget bersama pun
or.com
menceritakan bahwa dirinya sempat sungkan.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi orang
pertama yang turun berjoget bersama penyanyi cilik
Farel Prayoga dan tamu undangan lainnya. Hal itu
terjadi saat upacara Kemerdekaan HUT ke-77
Indonesia di Istana Merdeka, Rabu (17/8/2022) pagi.
Farel Prayoga diundang ke Istana Merdeka untuk
menyanyikan lagu campur sari Ojo Dibandingke.

335 18
Cucu Menteri Luar Positive Wartakota Cucu ketiga Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi
. Augus Negeri Retno
live
lahir tepat pada HUT ke-77 RI Rabu (17/8/2022). Bayi
t 2022 Marsudi Lahir Tepat
montok yang juga cucu ketiga Retno Marsudi itu lahir
123

Saat Perayaan HUT
ke-77 RI

tepat di hari ulang tahun RI yang ke-77 tepatnya 17
Agustus 2022. Cucu ketiga Retno Marsudi itu
dinamakan Mahendra. Retno Marsudi pun bersyukur
atas berkah yang diterimanya dalam peringatan
kemerdekaan ke-77.

336 18
Menciptakan SDM Positive Kontan
. Augus Produktif dan
t 2022 Bertalenta

Salah satunya adalah soal meningkatkan produktivitas
Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai salah satu
modal untuk menarik investasi. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan, tidak ada
negara yang berhasil menarik investasi tanpa memiliki
tenaga kerja yang produktif dan bertalenta. Karena itu
Ia yakin investasi di bidang pekerjaan yang layak dan
berkelanjutan adalah elemen penting di masa depan
pekerjaan. . Sektor ketenagakerjaan menjadi salah
satu sektor yang mendapat perhatian Indonesia
sebagai Presidensi G20 Indonesia 2022 ini.

337 18
Farel Goyang Istana, Neutral
. Augus Iriana Jokowi hingga
t 2022 Prabowo Tak Kuasa
Joget

Cnn
Sementara, Jokowi hanya semringah di atas kursinya.
Indonesia Sementara itu, Ibu Negara Iriana berjoget di atas
kursi. Momen perayaan HUT ke-77 RI di Kompleks
Istana Kepresidenan berlangsung meriah dan cair.
Penampilan penyanyi cilik Farel Prayoga usai upacara
pengibaran bendera menjadi pembeda pada momen
peringatan HUT ke-77 RI itu.

338 18
Farel Goyang Istana, Neutral
. Augus Iriana Jokowi hingga
t 2022 Prabowo Tak Kuasa
Joget

Smkn6sby Sementara, Jokowi hanya semringah di atas kursinya.
Sementara itu, Ibu Negara Iriana berjoget di atas
kursi. 77 RI di Kompleks Istana Kepresidenan
berlangsung meriah dan cair. Penampilan penyanyi
cilik Farel Prayoga usai upacara pengibaran bendera
menjadi pembeda pada momen peringatan HUT ke-77
RI itu.

339 18
Pecinpta Lagu 'Ojo Negative Riau 24
. Augus Dibandingke' Nangis
t 2022 Liat Farel Prayoga
Nyanyi Depan
Presiden Jokowi

//Ku berharap engkau mengerti / Hati ini hanya ada
Pak jokowi// Hal itu sempat membuat Presiden
Jokowi kembali tersenyum. Tak bisa menahan
perasaan haru, pencipta lagu "Ojo Dibandingke" yang
dinyanyikan Farel Prayoga di perayaan Hari Ulang
Tahun (HUT) ke-77 Republik Indonesia di Istana
Negara. Lagu tersebut bahkan kembali viral dan
penampilan Farel Prayoga sampai dibicarakan di
berbagai media sosial. Diberitakan sebelumnya, Farel
yang viral di media sosial karena cover lagu "Ojo
Dibandingke" yang dinyanyikan Denny Caknan tampil
di depan Jokowi, Rabu (17/8/2022).
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340 18
KBRI London
Positive Spost.id
. Augus Pastikan
t 2022 Perlindungan untuk
TKI Musiman di
Inggris

Kedutaan Besar RI (KBRI) di London menyatakan akan
memastikan pelindungan bagi para pekerja migran
musiman asal Indonesia yang bekerja di perkebunan
di Inggris. Sebelumnya dilaporkan bahwa sejumlah
pekerja migran musiman asal Indonesia yang bekerja
di perkebunan di wilayah Kent, Inggris mengalami
kesulitan, termasuk dalam hal pemenuhan hak-hak
finansial. Para pekerja migran musiman itu disebutkan
berangkat ke Inggris dengan jasa penyalur tenaga
kerja tidak resmi (unlicensed foreign brokers) di
Indonesia, seperti disampaikan dalam keterangan
KBRI London pada Rabu (17/8/2022). Menanggapi
kondisi tersebut, KBRI London turun tangan guna
memastikan terpenuhinya hak-hak para pekerja
migran Indonesia di Inggris.

341 18
Foto Farel Prayoga Neutral
. Augus Nyanyi di Istana
t 2022 Merdeka saat
Peringatan HUT
Kemerdekaan ke-77
RI 2022

Inilah foto-foto penyanyi cilik Farel Prayoga yang
tampil dalam perayaan HUT Kemerdekaan ke-77 RI di
Istana Merdeka, Rabu (17/8/2022). Berikut ini fotofoto Farel Prayoga saat tampil di Istana Merdeka.
Penampilan Farel Prayoga dengan lagu Ojo
Dibandingke saat upacara Hari Kemerdekaan
Indonesia 17 Agustus 2022 di Istana Merdeka.
Penampilan Farel Prayoga dengan lagu Ojo
Dibandingke saat upacara Hari Kemerdekaan
Indonesia (). Farel Prayoga tampil seorang diri di
hadapan hadirin di Istana Merdeka.

Tribun
News

342 18
Bangga Warga Jawa Positive Cnn
Penyanyi cilik asal Banyuwangi, Jawa Timur, Farel
. Augus Timur Usai Farel
Indonesia Prayoga menyita perhatian publik usai menyanyikan
t 2022 Prayoga
lagu 'Ojo Dibandingke' dalam perayaan Hari
Menggoyang Istana
Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI) ke-77 di
Istana Merdeka, Rabu (17/8). Penampilan Farel
membuat masyarakat Jawa Timur bangga. Warga
Sidoarjo, Rosyidin Adzim (27) mengaku turut senang
ada bocah dari Jawa Timur yang diberi kesempatan
bernyanyi di hadapan Presiden. "Sebagai anak Jawa
Timur, ya harapannya Farel bisa konsisten di
Campursari dan di kenal dunia, mengenalkan
Campursari," kata Wildan.
343 18
Reaksi Farel Prayoga Positive Tribun
. Augus Saat Jokowi Nasihati
News
t 2022 Jangan Lupa
Sekolah Meski Sibuk
Nyanyi: Siap Pak

Farel Prayoga bocah kelas 6 SD berhasil membuat
Istana Merdeka bergoyang, para menteru sampai ibu
negara Iriana Jokowi berjoget berkat aksinya
membawakan lagu 'Ojo Disandingke'. Sebelum
penampilan pamungkas di Hari Kemerdekaan RI,
Presiden Jokowi sempat mengajak Farel Prayoga
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ngobrol singkat. Dalam momen itu, Jokowu meminta
agar Farel Prayoga tak meninggalkan sekolahnya
meski sudah sukses sebagai penyanyi. "Iya, siap Pak,"
kata Farel Prayoga sembari mengangguk.
344 18
Perayaan HUT Ke
. Augus
t 2022

Neutral

Bangka
Post

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung
Abdurachman mengatakan bahwa keputusan dirinya
ikut berjoget bersama Farel Prayoga di Istana
Merdeka ketika Upacara HUT ke-77 Kemerdekaan RI
bukan sebatas lagu yang tengah viral. Suasana
perayaan HUT ke-77 RI di Istana Merdeka mendadak
berubah ketika penyanyi cilik Farel Prayoga
membawakan tembang Ojo Dibandingke yang
dipopulerkan Denny Caknan. Sosok anak kelas 6 SD
Kepundungan 2, Banyuwangi, Jawa Timur tersebut
terus menyita perhatian. Ketika bernyanyi di depan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajarannya, Farel
berhasil menyihir semua undangan.

345 18
Bupati Banyuwangi Positive Antara
. Augus bangga Farel tampil
Jatim
t 2022 "enjoy" di Istana
Negara

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengaku bangga
melihat Farel yang tetap tenang dan tidak grogi tampil
di depan Presiden Joko Widodo saat perayaan
peringatan HUT Ke-77 RI di Istana Negara Jakarta,
Rabu (17/8). Terima kasih semuanya telah
mengapresiasi talenta seni Banyuwangi," ujarnya di
Banyuwangi, Kamis. Farel Prayoga adalah penyanyi
cilik asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang di hadapan
Jokowi tampil membawakan lagu "Ojo Dibandingke",
lalu kini viral di berbagai kanal media sosial. Sebelum
tampil di Istana Negara, pada Senin (15/8) malam,
Farel tampil di penutupan "Banyuwangi Art Week" di
Gelanggang Seni Budaya (Gesibu) yang digelar sebagai
upaya membangkitkan sektor UMKM dan ekonomi
kreatif kabupaten setempat.

346 18
Gaya Sri Mulyani
Positive Indo Zone
. Augus Joget Ojo
t 2022 Dibandingke Bareng
Farel Prayoga,
Manglingi, Simpel,
Elegan!

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani ikut turun joget
bareng Farel Prayoga saat HUT ke-77 RI di Istana
Merdeka, Jakarta Rabu (17/8/2022). Sri Mulyani yang
jarang makeup tebal selalu tampil cantik di setiap
perayaan acara besar negara seperti ini. Gaya
rambutnya, Sri Mulyani memilih disanggul modern
nan rapi. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani ikut turun
joget bareng Farel Prayoga saat HUT ke-77 RI di Istana
Merdeka, Jakarta Rabu (17/8/2022).
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347 18
Farel Prayoga
Negative Pikiran
. Augus Mampu Buat Para
Rakyat
t 2022 Menteri Berjoget di
depan Jokowi,
Menkeu Sri Mulyani
Bocorkan Alasannya

Bahkan, Menkeu Sri Mulyani mengaku aksi joget saat
perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia adalah untuk
pertama kalinya. "Belum pernah terjadi sebelumnya
(menteri-menteri joget di halaman Istana Merdeka),"
tulis Menkeu Sri Mulyani dalam akun Instagram-nya.
Adapun penggalan lirik lagu 'Ojo Dibandingke' yang
dimaksud Menkeu Sri Mulyani, sebagai berikut:. Sosok
Farel Prayoga tengah menjadi sorotan sejak bernyanyi
di depan tamu undangan yang hadir di Istana
Merdeka dalam rangkaian acara HUT ke-77
Kemerdekaan Republik Indonesia pada Rabu, 17
Agustus 2022.
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Positive

Summary Hanya saja Retno Marsudi tampil anggun dengan berbalut kebaya daerah Kalimantan
dengan warna merah-oranye, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkebaya warna
hijau, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memakai kebaya didominasi warna putih
dan cokelat muda. Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini menghadiri Sidang Tahunan MPR
dan Sidang Bersama DPR-DPD RI. Acara ini merupakan agenda setiap tahun yang dihadiri
Kepala Negara beserta para menteri kabinet kerja. Berdasarkan pantauan detikcom di
Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (16/8/2022), para menteri terlihat berdatangan secara
bergantian sejak pukul 08.00 WIB.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD
RI. Acara ini merupakan agenda setiap tahun yang dihadiri Kepala Negara beserta para menteri kabinet
kerja.Berdasarkan pantauan detikcom di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (16/8/2022), para menteri
terlihat berdatangan secara bergantian sejak pukul 08.00 WIB.Beberapa menteri yang hadir secara
bergantian antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, disusul Menteri Koperasi
dan UMKM Teten Masduki, tak lama kemudian Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate
datang.Lalu ada juga Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, disusul Menteri Kehutanan dan Lingkungan
Hidup Siti Nurbaya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga datang setelahnya, lalu Menteri
ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto juga tiba di lokasi.Selanjutnya Menteri BUMN Erick Thohir, kemudian
disusul Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga hadir, setelahnya ada Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar
Pandjaitan juga datang.Setelah itu, Wakil Presiden Maruf Amin juga tiba di gedung DPR, kemudian disusul
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tak lama setelahnya. Selanjutnya ada Gubernur Bank Indonesia
Perry Warjiyo dan kemudian Menko Polhukam Mahfud MD.Tak lama setelahnya, Presiden Joko Widodo
hadir di Gedung DPR menggunakan pakaian adat Bangka Belitung. Kemudian Menteri Hukum dan HAM
Yasonna Laoly dan terakhir ada juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.Rata-rata
menteri yang hadir mengenakan pakaian sipil lengkap, berbalut dengan jas hitam lengkap. Hanya saja
Retno Marsudi tampil anggun dengan berbalut kebaya daerah Kalimantan dengan warna merah-oranye,
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkebaya warna hijau, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah memakai kebaya didominasi warna putih dan cokelat muda.Sebagai informasi, Jokowi
diagendakan akan hadir dalam Sidang Tahunan MPR dan pidato dalam rangka penyampaian laporan
kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka HUT ke-77 Kemerdekaan RI.Siangnya, Jokowi
akan pidato dalam rangka penyampaian pengantar atau keterangan pemerintah tas Rancangan Undangundang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 dan
beserta Nota Keuangannya.
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Positive

Summary Hal tersebut diungkapkan Menaker saat memberikan sambutan pada B20-G20 Dialogue: The
Future of Work and Education Task Force, di Yogyakarta, Senin (15/8/2022) malam.

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 tersebut diungkapkan Menaker
saat memberikan sambutan pada B20-G20 Dialogue: The Future of Work and Education Task Force, di
Yogyakarta, Senin (15/8/2022) malam.Ida 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
bagi pekerja," ucapnya. Ida juga 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 menurutnya 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," pungkasnya.
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Positive

Summary Sampai detik ini, masih banyak yang mempertanyakan BSU 2022 kapan cair?. Terlihat
komentar para pekerja BSU 2022 kapan cair, di setiap program yang diberikan Kemnaker
melalui laman resmi Instagram milik Kementerian Ketenagakerjaan. "Apapun bahasannya
pasti BSU yang jadi topik di kolom komentar," tulis akun Instagram atas nama w.

Sampai detik ini, masih banyak yang mempertanyakan BSU 2022 kapan cair?Terlihat komentar para
pekerja BSU 2022 kapan cair, di setiap program yang diberikan Kemnaker melalui laman resmi Instagram
milik Kementerian Ketenagakerjaan."Apapun bahasannya pasti BSU yang jadi topik di kolom komentar,"
tulis akun Instagram atas nama w

130

Title

Maaf! BSU 2022 Cuma Cair ke 7 Golongan Pekerja Ini, Cek Daftar Author
Penerima dari 8,8 juta Karyawan

_noname

Media

Ayo Bandung

Reporter

Date

16 August 2022

Tone

Link

http://www.ayobandung.com/umum/pr-794182621/maaf-bsu-2022-cuma-cair-ke-7golongan-pekerja-ini-cek-daftar-penerima-dari-88-juta-karyawan

Neutral

Summary Untuk mengetahui 7 golongan karyawan atau pekerja yang pasti mendapatkan BSU 2022
Rp1 juta, kunjungi link ini untuk cek daftar penerima BLT subsidi gaji 2022. Jadwal resmi
penyaluran BSU 2022 hingga kini masih belum diketahui. Namun kini, Kemnaker setidaknya
sedang mempersiapkan semua instrumen kebijakan pelaksanaan BSU 2022. Ini dilakukan
untuk memastikan BSU 2022 dapat dijalankan dengan cepat, tepat, akurat, dan akuntabel.

Untuk mengetahui 7 golongan karyawan atau pekerja yang pasti mendapatkan BSU 2022 Rp1 juta,
kunjungi link ini untuk cek daftar penerima BLT subsidi gaji 2022Jadwal resmi penyaluran BSU 2022
hingga kini masih belum diketahui.Namun kini, Kemnaker setidaknya sedang mempersiapkan semua
instrumen kebijakan pelaksanaan BSU 2022. Ini dilakukan untuk memastikan BSU 2022 dapat dijalankan
dengan cepat, tepat, akurat, dan akuntabel.Di sisi lain, Nindya Putri, Sub Koordinator Kepesertaan
Jaminan Sosial Kemnaker, mengungkapkan bahwa Kemnaker saat ini sedang menyiapkan peraturan
untuk penyaluran BSU 2022 hingga menyelesaikan masalah administrasi yang menghambat penyaluran
BLT Subsidi Gaji.Nindya mengatakan, penyaluran BSU atau BLT Subsidi Gaji memerlukan penerbitan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) terkait syarat dan tata cara pencairan bantuan."Jadi
memang belum selesai sampai sekarang. Tapi Permenakernya sedang diproses," ucapnya usai acara
Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) di Jakarta, Selasa, 28 Juni 2022."FYI. kalau seluruh tahapan mulai
dari aturan dan data sudah siap, kami segera salurkan," Tegas KemnakerSaat ini Kemnaker tengah
mempersiapkan regulasi dan teknis dalam pencairan Bantuan Subsidi Upah agar dalam prosesnya cepat
dan tepat sasaran.
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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
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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, menyampaikan bahwa produktivitas SDM
sangat penting dan dibutuhkan dalam berinvestasi. 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 Ida 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.

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. 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 Ida 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
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memberikan pelindungan sosial 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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Positive

Summary BSU 2022 disebut akan segera cair, segera login via bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk cek
penerima BLT subsisdi gaji Rp1 juta. Tujuan persiapan tersebut dilakukan untuk memastikan
penyaluran BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta dapat berjalan dengan cepat serta akurat.
BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta akan segera cair setelah segala persiapan yang
dilakukan Kemnaker selesai. Dengan demikian bisa dipastikan bahwa untuk jadwal pencairan
BSU 2022, akan segera cair dalam waktu dekat setelah seluruh persiapan dari Kemnaker
selesai.

BSU 2022 disebut akan segera cair, segera login via bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk cek penerima
BLT subsisdi gaji Rp1 juta.Seperti yang sudah disampaikan Kemnaker, program BSU 2022 disebut akan
segera cair dan disalurkan kepada para pekerja yang telah memenuhi syarat.BSU 2022 atau BLT subsidi
gaji Rp1 juta akan segera cair setelah segala persiapan yang dilakukan Kemnaker selesai.Karena diketahui
hingga saat ini, Kemnaker masih memastikan dan mempersiapkan regulasi teknis terkait pelaksanaan
penyaluran BSU 2022.Tujuan persiapan tersebut dilakukan untuk memastikan penyaluran BSU 2022 atau
BLT subsidi gaji Rp1 juta dapat berjalan dengan cepat serta akurat.Dengan demikian bisa dipastikan
bahwa untuk jadwal pencairan BSU 2022, akan segera cair dalam waktu dekat setelah seluruh persiapan
dari Kemnaker selesai.Terlebih lagi pihak Kemnaker telah mereviu data calon penerima BSU 2022 dengan
BPJS Ketenagakerjaan.
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Positive

Summary Ida menuturkan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mempunyai sejumlah
program untuk memangkas gap antara pendidikan dan pekerjaan itu. Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan pentingnya kolaborasi yang maksimal
antara dunia kerja dan pendidikan, sehingga dapat semakin memangkas gap yang masih
lebar antara dua hal krusial tersebut. "Pemerintah sudah mengeluarkan Perpres 68 tahun
2022 yang mengurangi miss match itu dan menyinergikan antara pendidikan dan pelatihan
vokasi," kata Ida sesuai acara B20-G20 The Future of Work and Education Task Force di
Yogyakarta, Senin (15/8/2022) malam. Tetap diperlukan sinergi kolaborasi yang nyata antara
dunia pendidikan dan pelatihan vokasi tadi.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan pentingnya kolaborasi yang maksimal
antara dunia kerja dan pendidikan, sehingga dapat semakin memangkas gap yang masih lebar antara dua
hal krusial tersebut.Pasalnya, ketidakcocokan atau mismatch antara pendidikan dengan pekerjaan masih
menjadi pemicu tingginya angka pengangguran di Indonesia.Ida menuturkan bahwa Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) mempunyai sejumlah program untuk memangkas gap antara pendidikan
dan pekerjaan itu. Salah satu yang terus digaungkan adalah program link and match."Pemerintah sudah
mengeluarkan Perpres 68 tahun 2022 yang mengurangi miss match itu dan menyinergikan antara
pendidikan dan pelatihan vokasi," kata Ida sesuai acara B20-G20 The Future of Work and Education Task
Force di Yogyakarta, Senin (15/8/2022) malam.Ditegaskan Ida, saat ini pekerjaan tidak bisa berdiri
sendiri. Tetap diperlukan sinergi kolaborasi yang nyata antara dunia pendidikan dan pelatihan vokasi
tadi."Jadi kita demand driven ya. Mengikuti kebutuhan pasar kerja melalui, pelatihan dan pendidikan
vokasi. Kerja antara pendidikan dan pelatihan vokasi harus kerja yang untuk menjawab adanya miss
match tadi," terangnya.Selain itu Kemenaker juga menyediakan forum komunikasi antara lembaga
pelatihan dengan industri. Forum itu yang akan mempertemukan antara kebutuhan industri dengan
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kebutuhan suplainya."Forum ini ada di semua BLK-BLK (Balai Latihan Kerja) baik di pemerintah pusat
maupun pemerintah provinsi maupun kabupaten kota," ucapnya.Dalam pertemuan B20-G20 ini,
Kemenaker turut membahas sejumlah isu. Mulai dari peningkatan kebijakan ketenagakerjaan; kolaborasi
sektor swasta, organisasi tenaga kerja dan akademisi; serta mendorong investasi dalam pembangunan
ekonomi.Ida turut menyinggung terkait dengan menciptakan proses pemagangan yang berkualitas. Saat
ini Indonesia telah berkomitmen untuk memperkuat mempromosikan pemagangan yang
berkualitas."Pemagangan yang berkualitas dengan orientasi meningkatkan kemampuan kerja dan
kesempatan yang memadai. Jadi pemagangan dalam konteks meningkatkan kompetensi ini yang kami
terus lakukan," tegasnya.Senada, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Arsjad
Rasjid menuturkan bahwa kolaborasi menjadi hal yang harus dilakukam untuk menghadapi berbagai
tantangan ke depan. Termasuk dengan terus membangun sumber daya manusia Indonesia yang
mumpuni dan dibutuhkan."Indonesia itu mempunyai sumber daya manusia yang skillnya tepat dengan
apa yang dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan ke depan. Nah untuk inilah kolaborasi antara kami dari
Kadin, bersama dengan Kemenaker," ujar Arsjad.Ia menyebut perlunya peran aktif semua pihak termasuk
dalam menyediakan pendidik serta infrastruktur yang memadahi standar kompetensi kerja. Termasuk
dengan keberlanjutan program-program itu ke depan."Dan harapannya ini adalah suatu langkah yang
terus dilaksanakan bukan hanya sekali-sekali ini tapi kita terus melakukan suatu proses continuation.
Karena ini adalah kolaborasi gotong royong bersama antara pemerintah dan swasta," tandasnya.
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Summary Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, dunia sedang membutuhkan pekerja
yang adaptif dan kreatif. 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.
Menurut Ida, 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.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, dunia sedang membutuhkan pekerja yang adaptif
dan kreatif. Ini lantaran tengah ada perubahan besar karena adanya otomatisasi dan digitalisasi. Oleh
karena itu, Pemerintah mendorong peningkatan keterampilan dan pembelajaran sepanjang
hayat."Perubahan ini juga menjadi kesempatan mempromosikan pekerjaan yang lebih berkualitas dalam
memberikan pelindungan sosial bagi pekerja," tutur ketika memberikan sambutan pada B20-G20
Dialogue: The Future of Work and Education Task Force, di Yogyakarta, Senin (15/8/2022) malam.Kata
Ida, 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.Menurut Ida, 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.Pada kesempatan tersebut, Ida
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,
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Organisasi Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB)," ujarnya.Presidensi G20 Indonesia,
tambah Ida, 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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Negative

Summary Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja sebagai pemetik buah di wilayah Kent, Inggris,
dilaporkan tidak mendapat upah yang sesuai sampai harus terlilit utang puluhan juta rupiah.
Mereka dibebani utang kepada broker yang memberangkatkan dari Indonesia ke Inggris. TKI
tersebut bekerja di Clock House Farm, yang menyuplai buah beri ke-empat supermarket
Inggris, seperti Marks & Spencer, Waitrose, Sainsbury's, dan Tesco. Seorang TKI, seperti
dikutip dari Arab News pada Selasa, 16 Agustus 2022, mengakui bahwa dia dibebani utang
hingga 5.000 atau Rp 89 juta untuk bekerja musiman di Inggris.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja sebagai pemetik buah di wilayah Kent, Inggris, dilaporkan tidak
mendapat upah yang sesuai sampai harus terlilit utang puluhan juta rupiah.Mereka dibebani utang
kepada broker yang memberangkatkan dari Indonesia ke Inggris.TKI tersebut bekerja di Clock House
Farm, yang menyuplai buah beri ke-empat supermarket Inggris, seperti Marks & Spencer, Waitrose,
Sainsbury's, dan Tesco.Seorang TKI, seperti dikutip dari Arab News pada Selasa, 16 Agustus 2022,
mengakui bahwa dia dibebani utang hingga 5.000 atau Rp 89 juta untuk bekerja musiman di Inggris.
Utang tersebut berasal dari biaya penerbangan, visa, dan biaya tambahan dari akomodasi lain.Satu TKI
lain mengatakan dia dibayar kurang dari 300 Rp 5,3 juta dalam satu minggu, setelah dipotong biaya
penggunaan karavan.Clock House membayar pekerja 10,10 atau Rp 177 ribu per jam, sesuai dengan
aturan visa, dan membayar 10 per hari dari gaji mereka untuk mendanai karavan yang mereka tinggali di
tempat itu.Clock House mengatakan telah melakukan audit terhadap penggajian pegawai yang rata-rata
bekerja lebih dari 48 jam seminggu, yang berarti pendapatan lebih dari 2.000 atau Rp 35,5 juta
sebulan.TKI ini diambil oleh AG Recruitment Inggris dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
Indonesia (P3MI), Al Zubara Manpower. Al Zubara juga meminta bantuan pihak ketiga (broker) untuk
mencari tenaga kerja itu.Hukum di Inggris melarang penyalur meminta uang imbalan kepada pekerja. AG
mengklaim tidak punya pengalaman menarik buruh dari Indonesia, sehingga meminta Al Zubara
Manpower. TKI itu diproyeksikan untuk mengganti pegawai dari Ukraina dan Rusia.Brexit dan perang di
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Ukraina telah menciptakan kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian Inggris. Banyak pertanian putus
asa dan agen perekrutan terpaksa mencari tenaga kerja dari luar Eropa.Situasi itu memungkinkan lebih
sulit untuk melacak metode yang digunakan broker lokal untuk mencari pekerja.Kantor Dalam Negeri dan
Gangmaster dan Otoritas Penyalahgunaan Tenaga Kerja (GLAA) sedang memeriksa tuduhan tersebut,
sementara supermarket telah meluncurkan penyelidikan. AG dan Clock House Farm menyebut Al Zubara
Manpower ilegal dan mengaku tak mau berurusan jika tahu ada masalah demikian.Pengiriman TKI oleh
Al Zubara Manpower ke Inggris direstui oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada awal Juli 2022.
Seremoni pemberangkatan PMI digelar di ruang Serbaguna Kemnaker, Jakarta, pada Ahad, 3 Juli. Dalam
acara tersebut, Kementerian melepas sebanyak 250 dari 500 PMI.Menurut laporan Tempo pada Ahad, 3
Juli 2022, PMI itu disebut akan ditempatkan di Clock House Ltd (Firmin, Kenth word, Cox Health, Salman),
MansField, Alan Hill Scotland, Dearnsdale, J Myath, G.H Dean, dan Oakdane.Sebelum keberangkatan, PMI
dalam rombongan itu, Pingkan Lidya Christien, merasa senang impiannya bekerja di Eropa dapat
terwujud. Ia berharap jerih payahnya di Skotlandia selama 2 tahun, dengan jeda setiap 6 bulan pulang ke
Indonesia, akan bermanfaat bagi anak-anak, keluarga, maupun orang tua.Pingkan sementara akan
meninggalkan seorang suami dan 4 anak di Jakarta begitu bertolak ke Skotlandia. "Saya harap dapat
bekerja dengan baik dan hasil terbaik. Uang gaji bersih sekitar Rp 20-25 juta, nantinya akan saya tabung
untuk kebutuhan pendidikan anak-anak di masa mendatang," kata Pingkan berusia 44 tahun ini.Namun
cerita berbeda datang dari TKI yang sekarang terlilit utang. Ia menggambarkan bagaimana dia
mempertaruhkan rumah keluarganya di Bali sebagai penjamin utang dan khawatir dia akan
kehilangannya."Sekarang saya bekerja keras hanya untuk membayar kembali uang itu. Saya kadang tidak
bisa tidur. Saya memiliki keluarga yang membutuhkan dukungan saya untuk makan dan sementara itu,
saya memikirkan utang, "katanya.Humas Kemenaker belum bisa memberikan tanggapan saat ditanya
Tempo soal penanganan kasus TKI terlilit utang di Inggris ini. Sedangkan, Direktur Perlindungan WNI dan
BHI Kementerian Luar Negeri tidak segera membalas pesan yang dikirim via WhatsApp soal kasus Ini.
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, produktivitas sumber daya
manusia (SDM) sangat penting dan dibutuhkan dalam berinvestasi. "Perubahan ini juga
menjadi kesempatan mempromosikan pekerjaan yang lebih berkualitas dalam memberikan
pelindungan sosial bagi pekerja," lanjut Menaker. 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.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, produktivitas sumber daya manusia
(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 dituturkan ketika memberikan sambutan pada B20-G20 Dialogue: The Future of Work and
Education Task Force, di Yogyakarta, Senin (15/8/2022) malam."Mendorong investasi dalam
pembangunan ekonomi. Karena di situlah kami percaya bahwa investasi yang baik akan berkontribusi
lima tujuan yang mendasar yaitu menciptakan kesempatan lapangan kerja, mendorong transfer
pengetahuan dan teknologi, mengembangkan kapasitas SDM, meningkatkan produktivitas, dan
berkontribusi pada perekonomian nasional," katanya melalui keterangan tertulis, Selasa
(16/8/2022).Menurut Ida, 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
bagi pekerja," lanjut Menaker.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.Ida bilang, Presidensi G20 Indonesia 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 Tulungagung, NU Online Jawa Timur Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor
Kabupaten Tulungagung akan melaksanakan Seleksi Nasional Magang Jepang 2022. Kegiatan
tersebut merupakan buah kerja sama Kemnaker RI dan IM Japan, yang penyelenggaraannya
diamanatkan kepada PC GP Ansor Tulungagung. Terkait tempat, insyaallah pembukaan akan
digelar di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada 21 Agustus 2022 nanti," ujar Ketua
PC GP Ansor Kabupaten Tulungagung, Mukhamad Syukur, Selasa (16/08/2022). "Kalau tes
wawancara nanti tempatnya di STAI Diponegoro," imbuh pria yang baru meraih gelar doktor
Manajemen Pendidikan Islam di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung ini.

Tulungagung, NU Online Jawa Timur Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten
Tulungagung akan melaksanakan Seleksi Nasional Magang Jepang 2022. Kegiatan tersebut merupakan
buah kerja sama Kemnaker RI dan IM Japan, yang penyelenggaraannya diamanatkan kepada PC GP Ansor
Tulungagung. "Persiapan sudah sekitar 80 persen. Terkait tempat, insyaallah pembukaan akan digelar di
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada 21 Agustus 2022 nanti," ujar Ketua PC GP Ansor Kabupaten
Tulungagung, Mukhamad Syukur, Selasa (16/08/2022). Ia mengatakan, tes seleksi tersebut akan
dilaksanakan pada Senin-Kamis (22-25/08/2022). Sementara tempat tes dijadwalkan di sejumlah titik,
yaitu tes Matematika di STAI Diponegoro II Ngantru dan tes fisik di Stadion Rejoagung."Kalau tes
wawancara nanti tempatnya di STAI Diponegoro," imbuh pria yang baru meraih gelar doktor Manajemen
Pendidikan Islam di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung ini. Syukur menuturkan, seleksi nasional
magang di Jepang tersebut akan berlangsung cukup ketat. Oleh karena itu, ia meminta kepada seluruh
peserta agar menyiapkan dan mempelajari materi yang dibutuhkan, termasuk menyiapkan fisik dan
mental."Berziarah ke makam-makam sesepuh dan muassis NU juga perlu dilakukan. Hal ini lumrah
dilakukan teman-teman sebagai bentuk ikhtiar batin atas usaha yang akan dilakukan," terangnya. Dirinya
berpesan kepada kader Ansor di Tulungagung atau Jawa Timur agar memanfaatkan kesempatan yang
cukup langka ini sebaik mungkin. Sebab, bila berhasil lulus maka akan ada dampak yang memadai bagi
kader Ansor.Menurutnya, disebut kesempatan langka karena penanggung jawab kegiatan di Jawa Timur
hanya di Tulungagung. Sementara di Indonesia totalnya ada 2 titik, yakni Kudus dan Tulungagung sendiri.
"Ini kali ketiga Ansor Tulungagung dipercaya untuk menyelenggarakan Seleksi Nasional, pertama pada
tahun 2018 dan disusul tahun 2019. Kemudian vakum karena pandemi, dan baru ada lagi di tahun 2022
ini," jelasnya. Pihaknya menyebutkan, kegiatan tersebut tidak hanya diikuti kader Ansor di Tulungagung
saja, namun juga beberapa peserta luar Tulungagung. Di antaranya, Ponorogo, Blitar, bahkan ada yang
dari luar Pulau Jawa."Target kepesertaan kegiatan seleksi magang Jepang ini minimal diikuti 150 peserta,"
ucapnya. Selanjutnya, bila ada hal-hal yang sangat teknis yang ingin ditanyakan bisa menghubungi Ketua
Panitia atas nama Anas Syaikhu (0821-4081-1189).
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, produktivitas sumber daya
manusia (SDM) sangat penting dan dibutuhkan dalam berinvestasi. "Perubahan ini juga
menjadi kesempatan mempromosikan pekerjaan yang lebih berkualitas dalam memberikan
pelindungan sosial bagi pekerja," lanjut Menaker. 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.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, produktivitas sumber daya manusia
(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 dituturkan ketika memberikan sambutan pada B20-G20 Dialogue: The Future of Work and
Education Task Force, di Yogyakarta, Senin (15/8/2022) malam."Mendorong investasi dalam
pembangunan ekonomi. Karena di situlah kami percaya bahwa investasi yang baik akan berkontribusi
lima tujuan yang mendasar yaitu menciptakan kesempatan lapangan kerja, mendorong transfer
pengetahuan dan teknologi, mengembangkan kapasitas SDM, meningkatkan produktivitas, dan
berkontribusi pada perekonomian nasional," katanya melalui keterangan tertulis, Selasa
(16/8/2022).Menurut Ida, 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
bagi pekerja," lanjut Menaker.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.Ida bilang, Presidensi G20 Indonesia 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 Ini kesempatan besar jangan dilewatkan, ada banyak perusahaan besar jadi pencari kerja
dan menjadi mitra Disnakertrans Sulawesi Selatan ", ujar Nuraeni seraya menunjukkan tata
cara pendaftaran dengan memperlihatkan link pendaftaran secara online, yakni dan
petunjuk pendaftaran kami ada di pundak rekan-rekan sekalian.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ( Pemprov Sulawesi Selatan ) melalui Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan akan menggelar job fair atau bursa kerja pada
tanggal 29-31 Agustus 2022. Kegiatan ini nantinya akan dilaksanakan secara online atau virtual dan
menyasar para pencari kerja di seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.Hal tersebut disampaikan
Kepala Bidang Pembinaan, Pelatihan, Pemagangan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (P5K2)
Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan Nuraeni Yahya pada rapat sosialisasi dan koordinasi yang digelar
bersama Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Prov. Sulawesi Selatan
di Toraja Room Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis 11 Agustus 2022.Dirinya menyampaikan bahwa
sekiranya seluruh peserta atau pencari kerja di seluruh Indonesia bisa mendaftar dulu secara online,
sehingga calon peserta punya akun resmi dari kementerian tenaga kerja untuk kemudian digunakan
dalam job fair ini."Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendaftar di job fair ini. Ini
kesempatan besar jangan dilewatkan, ada banyak perusahaan besar jadi pencari kerja dan menjadi mitra
Disnakertrans Sulawesi Selatan ", ujar Nuraeni seraya menunjukkan tata cara pendaftaran dengan
memperlihatkan link pendaftaran secara online, yakni dan petunjuk pendaftaran kami ada di pundak
rekan-rekan sekalian. Tanpa dukungan dari rekan-rekan sekalian akan sulit bagi kegiatan ini berjalan,
karena siapa yang akan tahu kalau tidak disampaikan ke publik", kata Nuraeni.Sosialisasi job fair ke publik,
kata Nuraeni, diharapkan dapat lebih intens, khususnya pada H-10 kegiatan dan hal tersebut secara
teknis akan dibahas kemudian."Saya berharap besar dengan bantuan tim dari Diskominfo, informasi ini
dapat tersampaikan bahkan ke kabupaten/kota yang jauh, sehingga dapat terpantau. Dengan kolaborasi
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tim yang luar biasa nantinya ini dapat menghasilkan sesuatu yang mungkin baru kali ini dilakukan
Pemprov Sulawesi Selatan ", harapnya.Di tempat yang sama, Kepala Seksi Pembinaan Penempatan dan
Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans Prov. Sulawesi Selatan Elvira Jayanti menjelaskan bahwa saat
ini ada sekitar 54 perusahaan yang bersedia ikut serta untuk job fair tersebut dari target awal 50
perusahaan. Meski hingga saat ini, tercatat baru 28 perusahaan dengan 68 pilihan jabatan yang telah
masuk di sistem."Sekarang sudah ada sekitar 672 orang pencari kerja, kita targetkan 10.000 pencari kerja
dan sekitar 2.000 lowongan. Sekarang ini pak Gubernur gencar-gencarnya menggiatkan penyelenggaraan
Unit Layanan Disabilitas (ULD) di provinsi, jadi nantinya ada beberapa perusahaan juga yang membuka
lowongan untuk penyandang disabilitas", jelas Elvira.Ia menambahkan bahwa waktu 3 (tiga) hari yang
ditetapkan untuk kegiatan job fair tersebut dapat memaksimalkan kesempatan bagi para pencari
kerja."Ini kan ada sistem, takutnya ada kendala jaringan internet mereka atau ada kendala lain, jadi
mereka masih ada kesempatan untuk bergeser mungkin untuk mencari daerah yang lebih bagus signal
internetnya. Tapi dari kementerian jamin bahwa server web mereka tidak akan down. Sudah ada
beberapa provinsi yang mengadakan (job fair), tidak ada kendala seperti itu", tambahnya.Sementara itu,
Kepala Bidang Humas IKP Diskominfo-SP Provinsi Sulawesi Selatan Sultan Rakib menyambut baik
kolaborasi dengan Disnakertrans Prov. Sulawesi Selatan untuk menyebarluaskan informasi terkait job fair
tersebut."Apapun yang menjadi kegiatan OPD-OPD kita akan gaungkan, begitu juga dengan kegiatan
Dinas Tenaga Kerja. Job fair secara online ini adalah hal baru dan saya pikir ini sangat baik, karena inilah
pembeda kita dengan job fair yang ada pada umumnya", ungkap Sultan.Diskominfo-SP Prov. Sulawesi
Selatan, kata Sultan, siap berkolaborasi membantu apa saja yang menjadi hal-hal urgent yang harus
dipublikasikan."Kita harap ini bisa running terus publikasinya sampai pelaksanaan kegiatan untuk
menggaet para calon pekerja untuk mendaftar. Untuk kami lengkap untuk rilis berita dan konten
sosialisasi nanti akan kita bantu bikinkan, khususnya preview-preview atau alur pendaftaran job fair, itu
yang paling penting saya kira", pungkasnya.
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Summary Bicara soal seni ukir ya pasti Jepara, begitu juga sebaliknya", terang Faozi kepada Suarabaru.
(SUARABARU. Jika sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah saat
mengunjungi Jepara menyatakan mendukung penuh deklarasi hari ukir serta pelestariaanya,
kali ini dukungan datang dari pelaku usaha yang juga Anggota DPRD Kabupaten Jepara dari
Fraksi Golkar, Akhmad Faozi, SE. Saat berdiskusi dengan Suarabaru.

Share Facebook Twitter WhatsApp Telegram LINE JEPARA (SUARABARU. )- Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Jepara akan mendeklarasikan Hari Ukir dan lomba ukir pada 20 Agustus 2022 mendatang.
Beberapa dukungan mengalir dari berbagai pihak, baik tokoh lokal Jepara maupun tokoh nasional. Jika
sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah saat mengunjungi Jepara menyatakan
mendukung penuh deklarasi hari ukir serta pelestariaanya, kali ini dukungan datang dari pelaku usaha
yang juga Anggota DPRD Kabupaten Jepara dari Fraksi Golkar, Akhmad Faozi, SE. Saat berdiskusi dengan
Suarabaru. terkait dengan gerakan pelestarian seni ukir di Jepara, serta rencana deklarasi Hari Ukir yang
akan dicanangkan Pemkab Jepara, owner show room Sipra Furniture ini mengatakan, "sudah saatnya
seni ukir kita bangkitkan kembali dari keterpurukan", ujar Akhmad Faozi yang juga Ketua Partai Golkar
Kabupaten Jepara. "Gagasan untuk menetapkan hari ukir harus kita dukung secara penuh. Karena seni
ukir dan Jepara ibarat dua sisi mata uang, tidak dapat dipisahkan. Bicara soal seni ukir ya pasti Jepara,
begitu juga sebaliknya", terang Faozi kepada Suarabaru. Ketika disinggung soal semakin langkanya
pengukir di Jepara karena kecilnya upah seorang pengukir, Akhmad Faozi mengajak untuk
dikomunikasikan serta bekerjasama dengan asosiasi yang ada di Jepara. "Semua bisa kita komunikasikan,
seperti halnya di Desa Tahunan yang sudah terbentuk paguyuban pengukir. Jika sudah ada paguyuban
posisi pengukir ini akan semakin kuat", pungkas mantan Ketua Asmindo Jepara periode 2001-2006, 20062011 yang juga Dewan Penasehat Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Kabupaten
Jepara. Sementara itu, seperti yang telah diberitakan oleh Suarabaru. sebelumnya, Kota Jepara pernah
menjadi salah satu tempat yang menggelar uji sertifikasi kriya ukir yang difasilitasi oleh Badan Ekonomi
Kreatif ( Bekraf). Sedangkan para asesor didatangkan dari Lembaga Sertifikasi Profesi Furniture dan Kayu
Olahan (LSP-Furniko). Sertifikasi kompetensi kriya ukir kayu ini bertujuan untuk melestarikan seni ukir
ditengah persaingan global serta mencegah masuknya tenaga kerja asing dibidang yang sama.
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Summary "Terima kasih BLK Banyuwangi. Ditambahkan Kepala BLK Banyuwangi Rusman
menyebutkan, peserta PBK Tahap III yang diikuti 256 orang, telah mendapatkan sertifikat.
Pemkab Banyuwangi teken MoU (Momerandum of Understanding) dengan Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk peningkatan kompetensi dan keterampilan masyarakat
Banyuwangi. Penandatanganan MoU dilakukan Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan
Produktivitas (Binalavotas) Kemenaker, Budi Hartawan dan Bupati Banyuwangi Ipuk
Fiestiandani, di sela-sela penutupan Tahap III dan pembukaan Tahap IV, Pelatihan Berbasis
Kompetensi (PBK) yang digelar Balai Latihan Kerja (BLK) Muncar Banyuwangi, Senin
(15/8/2022).

"Terima kasih BLK Banyuwangi. Dengan memiliki kompetensi pada bidang tertentu ini, saya berharap
semakin banyak warga yang memiliki skill mumpuni, tidak hanya nanti bisa digunakan masuk ke dunia
kerja, tetapi juga harus bisa membuka lapangan kerja," harap Ipuk.Kepada para peserta yang saat ini
mengikuti pelatihan Tahap IV, Ipuk meminta untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan."Saya minta
kepada warga yang mendapat kesempatan pelatihan, untuk bersungguh-sungguh dan memanfaatkan
pelatihan ini dengan sebaik-baiknya," kata Ipuk."Jangan hanya berorientasi mencari kerja, tapi juga harus
memiliki spirit untuk bisa berwirausaha. Membuka usaha sendiri," imbuhnya.Ditambahkan Kepala BLK
Banyuwangi Rusman menyebutkan, peserta PBK Tahap III yang diikuti 256 orang, telah mendapatkan
sertifikat.Selain didorong untuk bisa mandiri, mereka juga dikenalkan dengan dunia industri yang
sekiranya bisa menampung mereka menjadi tenaga kerja terampil. Sementara Tahap IV diikuti oleh 336
peserta.Salah satu peserta PBK pembuatan roti dan kue dari Kecamatan Tegaldlimo, Diva (18) mengaku
senang bisa dapat ilmu dan ketrampilan baru."Pengajaran saat workshop sangat detil, namun mudah
dipahami. Seusai dari sini, saya berencana menggunakan sertifikat kompetensi untuk membuat usaha
kue sendiri," kata Diva.Pemkab Banyuwangi teken MoU (Momerandum of Understanding) dengan
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Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk peningkatan kompetensi dan keterampilan
masyarakat Banyuwangi.Penandatanganan MoU dilakukan Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan
Produktivitas (Binalavotas) Kemenaker, Budi Hartawan dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, di selasela penutupan Tahap III dan pembukaan Tahap IV, Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) yang digelar
Balai Latihan Kerja (BLK) Muncar Banyuwangi, Senin (15/8/2022).Budi mengatakan seiring dengan
kerjasama tersebut pihaknya akan terus menambah fasilitas pelatihan yang akan disediakan di Balai
Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di BLK tersebut, sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di
Banyuwangi."Dengan kerjasama ini, Pemkab Banyuwangi bisa menggunakan fasilitas yang ada di BPVP
secara gratis untuk kepentingan peningkatan kompetensi dan keterampilan warga Banyuwangi. Banyak
fasilitas dan jenis pelatihan yang bisa dimanfaatkan," kata Budi.Seperti pada PBK Tahap IV terdapat 11
paket yang disiapkan. Mulai dari pelatihan barista, sablon/digital printing, pembuatan kue, tata boga,
service sepeda motor injeksi, hidroponik, tour guide, pengolahan ikan, plate welder, pipa welder, dan
pemasangan jaringan komputer, dan lainnya."Pemkab Banyuwangi tinggal bilang nanti membutuhkan
jenis pelatihan apa, nanti kami akan siapkan fasilitasnya sesuai dengan kebutuhan," kata Budi.Selain itu
dalam MoU tersebut, Kemenaker akan membantu memfasilitasi penyaluran tenaga kerja bagi
masyarakat Banyuwangi yang mendapat pelatihan kerja.Kemenaker juga akan memfasilitasi penciptaan
produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berdaya saing dari hasil pelatihan kerja."Kami
mengajak industri dan UMKM yang ada di Banyuwangi untuk menjadi sentra pemberdayaan komunitas
yang mampu menjadi uji kompetensi baru di Banyuwangi," tambahnya.Sementara Bupati Ipuk
menyambut positif kerjasama ini. Dengan demikian bakal banyak pelatihan kompetensi untuk
meningkatkan kualitas tenaga kerja Banyuwangi.
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Negative

Summary Ketua Pusat Studi Migrasi dari Migrant CARE, Anis Hidayah, menilai Tenaga Kerja Indonesia
(TKI) masih rentan jadi korban perdagangan manusia, walau keberangkatannya sudah secara
prosedural. Hal ini terjadi pada kasus TKI pemetik buah di Inggris yang terlilit utang broker.
TKI yang dipekerjakan di wilayah Kent, Inggris, dilaporkan tidak mendapat upah yang sesuai
sampai harus terlilit utang puluhan juta rupiah. Mereka dibebani utang kepada broker yang
memberangkatkan dari Indonesia ke Inggris.

Ketua Pusat Studi Migrasi dari Migrant CARE, Anis Hidayah, menilai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masih
rentan jadi korban perdagangan manusia, walau keberangkatannya sudah secara prosedural. Hal ini
terjadi pada kasus TKI pemetik buah di Inggris yang terlilit utang broker.TKI yang dipekerjakan di wilayah
Kent, Inggris, dilaporkan tidak mendapat upah yang sesuai sampai harus terlilit utang puluhan juta rupiah.
Mereka dibebani utang kepada broker yang memberangkatkan dari Indonesia ke Inggris.Anis
mengatakan, pemberangkatan TKI secara prosedural bukan berarti itu jalan yang paling benar dan bebas
masalah."Prosedural tetap mengalami kerentanan kalau proteksi negara lemah: pendidikan prakeberangkatan gak serius, perlindungan di negara setempat juga tidak optimal, tidak ada antisipasi
bahwa PMI/TKI (pekerja migran) akan terjebak sindikat," kata Anis kepada Tempo, Selasa, 16 Agustus
2022.Menurut Anis, upaya penyelesaian masalah TKI di Inggris dan yang serupa, harus ditangani secara
struktural dan jangan reaktif terhadap kasus.AG Recruitment Inggris mengambil TKI dari Perusahaan
Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), Al Zubara Manpower. Al Zubara meminta bantuan pihak
ketiga (broker) untuk mencari tenaga kerja itu.TKI tersebut bekerja di Clock House Farm, yang menyuplai
buah beri ke-empat supermarket Inggris, seperti Marks & Spencer, Waitrose, Sainsbury's, dan
Tesco.Seorang TKI mengakui bahwa dia dibebani utang hingga 5.000 atau Rp 89 juta untuk bekerja
musiman di Inggris. Utang tersebut berasal dari biaya penerbangan, visa, dan biaya tambahan dari
akomodasi lain. Satu TKI lain mengatakan dia dibayar kurang dari 300 atau sekitar Rp 5,3 juta dalam satu
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minggu, setelah dipotong biaya penggunaan karavan.Clock House membayar pekerja 10,10 atau Rp 177
ribu per jam, sesuai dengan aturan visa, dan membayar 10 per hari dari gaji mereka untuk mendanai
karavan yang mereka tinggali di tempat itu.Clock House mengatakan telah melakukan audit terhadap
penggajian pegawai yang rata-rata bekerja lebih dari 48 jam seminggu, yang berarti pendapatan lebih
dari 2.000 atau Rp 35,5 juta sebulan.Pengiriman TKI oleh Al Zubara Manpower ke Inggris direstui oleh
Kementerian Ketenagakerjaan pada awal Juli 2022. Seremoni pemberangkatan PMI (pekerja migran
Indonesia) digelar di ruang Serbaguna Kemnaker, Jakarta, pada Ahad, 3 Juli. Dalam acara tersebut,
Kementerian melepas sebanyak 250 dari 500 PMI.Menurut laporan Tempo pada Ahad, 3 Juli 2022, PMI
itu disebut akan ditempatkan di Clock House Ltd (Firmin, Kenth word, Cox Health, Salman), MansField,
Alan Hill Scotland, Dearnsdale, J Myath, G.H Dean, dan Oakdane.Seorang TKI yang bekerja untuk Clock
House menggambarkan bagaimana dia mempertaruhkan rumah keluarganya di Bali sebagai penjamin
utang dan khawatir dia akan kehilangannya."Sekarang saya bekerja keras hanya untuk membayar
kembali uang itu. Saya kadang tidak bisa tidur. Saya memiliki keluarga yang membutuhkan dukungan
saya untuk makan dan sementara itu, saya memikirkan utang," katanya seperti dikutip dari Arab News,
Selasa, 16 Agustus 2022.Hukum di Inggris melarang penyalur meminta uang imbalan kepada pekerja. AG
mengklaim tidak punya pengalaman menarik buruh dari Indonesia, sehingga meminta Al Zubara
Manpower. TKI itu diproyeksikan untuk mengganti pegawai dari Ukraina dan Rusia.Kantor Dalam Negeri
dan Gangmaster dan Otoritas Penyalahgunaan Tenaga Kerja (GLAA) sedang memeriksa tuduhan
tersebut, sementara supermarket telah meluncurkan penyelidikan. AG dan Clock House Farm menyebut
Al Zubara Manpower ilegal dan mengaku tak mau berurusan jika tahu ada masalah demikian.Humas
Kemnaker belum bisa memberikan tanggapan saat ditanya Tempo soal penanganan kasus TKI terlilit
utang di Inggris ini. Sedangkan, Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri tidak segera
membalas pesan yang dikirim via WhatsApp soal kasus Ini.
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Negative

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan bahwa angka Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) per Febuari tahun 2022 telah memenuhi target Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), berada di angka 5,83 persen. "Per
Feburari 2022 kita sudah memenuhi target RPJMN, jadi kita sudah sampai 5,8%. Itu sudah
melampaui. Tahun 2021 kan 6,8%, itu artinya kita sudah sesuai dengan target di RPJMN,"
kata Ida saat ditemui awak media seusai sidang bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022, di
Gedung MPR-DPR, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan bahwa angka Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) per Febuari tahun 2022 telah memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN), berada di angka 5,83 persen."Per Feburari 2022 kita sudah memenuhi target RPJMN,
jadi kita sudah sampai 5,8%. Itu sudah melampaui. Tahun 2021 kan 6,8%, itu artinya kita sudah sesuai
dengan target di RPJMN," kata Ida saat ditemui awak media seusai sidang bersama DPR RI dan DPD RI
Tahun 2022, di Gedung MPR-DPR, Jakarta, Selasa (16/8/2022).Ida menyampaikan, pihaknya dalam hal ini
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan terus menjaga angka tersebut di 5,83 persen. "Sampai
akhir tahun kita akan jaga," lanjutnya. Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis data,
pada 9 Mei 2022 yang lalu, di mana TPT Februari 2022 sebesar 5,83 persen, turun sebesar 0,43 persen
poin dibandingkan dengan Februari 2021. Lebih lanjut, terkait para pekerja yang sempat dirumahkan
pada tahun 2021, Ida menyampaikan bahwa saat ini para pekerja tersebut sudah mulai bekerja
kembali."Memang kondisinya belum pulih dari Covid, tapi kalau dilihat dari 2020 ke 2021 dan ke 2022 ini
terus mengalami penurunan. Mudah-mudahan targetnya," pungkas Ida.
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Neutral

Summary BLT subsidi gaji yang akan diberikan senilai Rp 1 juta kepada 8,8 juta pekerja. Kementerian
Ketenagakerjaan atau Kemenaker saat ini sedang menunggu daftar penerima bantuan
langsung tunai atau BLT berupa subsidi gaji tahun ini. Dengan kata lain, total anggaran untuk
BLT subsidi gaji pada tahun ini mencapai Rp 8,8 triliun atau lebih tinggi dari realisasi BLT
subsidi gaji 2021 senilai Rp 7,48 triliun. Pada tahun ini, sumber dana BLT subsidi gaji masih
berasal dari Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi
Nasional (KPC PEN).

Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker saat ini sedang menunggu daftar penerima bantuan
langsung tunai atau BLT berupa subsidi gaji tahun ini. BLT subsidi gaji yang akan diberikan senilai Rp 1
juta kepada 8,8 juta pekerja.Dengan kata lain, total anggaran untuk BLT subsidi gaji pada tahun ini
mencapai Rp 8,8 triliun atau lebih tinggi dari realisasi BLT subsidi gaji 2021 senilai Rp 7,48 triliun. Pada
tahun ini, sumber dana BLT subsidi gaji masih berasal dari Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019
dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN)."Kami akan menunggu exercise pencairan dananya seperti
apa, karena posisi Kemenaker kan menyalurkan. Dananya sudah teralokasi, tinggal menunggu daftar
siapa yang berhak mendapatkan subsidi tersebut, kami belum dapat arahan dari Pak Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Kompleks Gedung DPR, Selasa
(16/8).Di sisi lain, Ida mengatakan, tingkat pengangguran saat ini ada di posisi 5,8% atau sesuai dengan
target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Menurutnya, rasio
pengangguran sebesar 5,8% telah dicapai sejak Februari 2022.Ida menargetkan rasio pengangguran saat
ini akan dijaga hingga akhir 2022. Ida belum mengumumkan target rasio pengangguran pada 2023,
namun Ida menargetkan rasio pengangguran tahun depan akan lebih rendah dari 5,8%.Untuk mencapai
target tersebut, strategi yang akan Ida gunakan adalah mendorong peningkatan penanaman modal
dalam negeri atau PMDN. Oleh karena itu, Ida akan mengatur kondisi hubungan industrial yang lebih
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kondusif di dalam negeri.Berdasarkan data Kementerian Investasi, realisasi investasi sepanjang periode
Januari-Juni 2022 (Semester I) mencapai Rp 584,6 triliun, Angka tersebut naik sebesar 32% dibanding
dengan periode yang sama pada 2021 (year on year) senilai Rp 442,87 triliun .Adapun, PMDN
berkontribusi sebesar 46,9% dari total investasi tersebut atau senilai Rp 274,2 triliun. Capaian tersebut
naik 28% secara tahunan dari capaian Januari-Juni 2021 sekitar Rp 214,21 triliun.Tenaga kerja yang
terserap dari investasi tersebut mencapai 639. 547 orang. Sektor investasi terbanyak pada Januari-Juni
2022 adalah industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatannya senilai Rp 87,9 triliun.
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Summary Namun, Menaker menyebut, untuk mengurangi mismatch, diperlukan kolaborasi dengan
banyak pihak. Saya kira hal yang sama pasti juga akan dilakukan oleh, dalam hal ini KADIN
(Kamar Dagang dan Industri Indonesia)" imbuh Menaker. Kementerian Ketenagakarjaan
berupaya memangkas ketidakcocokan, atau mismatch antara dunia pendidikan dan dunia
kerja yang dewasa ini menjadi salah satu pemicu tingginya angka pengangguran di Indonesia.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, di sela agenda B20-G20 Dialogue Future of Work and
Education Task Force di Yogyakarta, Senin (15/8/2022) malam, mengatakan bahwa
pemerintah kini telah mengeluarkan Perpres No 68/2022, dengan tujuan pokok mengurangi
mismatch tersebut.

Kementerian Ketenagakarjaan berupaya memangkas ketidakcocokan, atau mismatch antara dunia
pendidikan dan dunia kerja yang dewasa ini menjadi salah satu pemicu tingginya angka pengangguran di
Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, di sela agenda B20-G20 Dialogue Future of Work and
Education Task Force di Yogyakarta, Senin (15/8/2022) malam, mengatakan bahwa pemerintah kini telah
mengeluarkan Perpres No 68/2022, dengan tujuan pokok mengurangi mismatch tersebut. "Harus ada
link and match untuk mengurangi gap itu, lalu mensinergikan antara pendidikan dan pelatihan vokasi.
Jadi, kita demand driven, ya, mengikuti kebutuhan pasar kerja melalui pelatihan dan pendidikan vokasi,"
tandasnya.Namun, Menaker menyebut, untuk mengurangi mismatch, diperlukan kolaborasi dengan
banyak pihak. Menurutnya, pemerintah pun tengah berupaya untuk memaksimalkan forum komunikasi
lembaga pelatihan dengan industri yang ada Balai Latihan Kerja (BLK) milik pusat, serta daerah. "Nggak
bisa kita kerjanya, tatanannya banyak, harus kerja sinergi, kerja kolaborasi, kerja antara pendidikan dan
vokasi harus menjawab problem mismatch tadi itu," katanya. Lebih lanjut, Ida menyampaikan gagasan
future of work membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan swasta, sehingga forum B20-G20
dianggap sangat penting. Sebab, butuh perumusan langkah-langkah menghadapi tantangan pekerjaan
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masa depan, serta pekerjaan yang layak. "Yang kita lakukan hari ini melakukan kolaborasi dengan sektor
swasta, organisasi tenaga kerja dan akademisi. Kami melakukan transformasi balai latihan kerja sebagai
pusat kompetensi dan peningkatan produktivitas," cetusnya."Itu hal yang dilakukan oleh pemerintah.
Saya kira hal yang sama pasti juga akan dilakukan oleh, dalam hal ini KADIN (Kamar Dagang dan Industri
Indonesia)" imbuh Menaker. Pada kesempatan yang sama, Ketua KADIN, Arsjad Rasjid mengatakan,
kolaborasi semua pihak diperlukan karena di masa depan ada banyak tantangan yang harus dihadapi,
khususnya pemembangunan sumber daya manusia Indonesia. "Harapannya ada suatu langkah yang terus
dilaksanakan, bukan hanya sekali-sekali ini, tapi kita terus melakukan suatu proses continuation. Karena
ini kolaborasi gotong royong bersama pemerintah dan swasta," pungkasnya.
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Neutral

Summary Berikut informasi mengenai tujuh hal yang perlu dilakukan sebelum mengajukan resign dari
tempat kerja yang dimiliki sekarang, penting diketahui para pekerja. 7. Menyiapkan mental.
Supaya dapat bertahan hidup, maka secara umum manusia mempunyai kebutuhan hidupnya
masing-masing. Agar kebutuhan hidup tersebut dapat terpenuhi, maka manusia perlu
memiliki penghasilan, dimana hal tersebut diperoleh dari bekerja.

Supaya dapat bertahan hidup, maka secara umum manusia mempunyai kebutuhan hidupnya masingmasing.Agar kebutuhan hidup tersebut dapat terpenuhi, maka manusia perlu memiliki penghasilan,
dimana hal tersebut diperoleh dari bekerja.Terdapat berbagai macam jenis pekerjaan yang ada, mulai
menjadi pegawai kantor, wiraswasta, guru, dokter, dan masih banyak lagi lainnya.Secara umum masingmasing pekerjaan tersebut akan mempunyai kesulitan atau masalahnya sendiri yang dapat berbeda
antara satu dengan yang lain.Biasanya apabila pekerja tersebut sudah merasa tidak cocok dengan tempat
kerja yang dimiliki saat ini, maka ia akan mengajukan resign.Berikut informasi mengenai tujuh hal yang
perlu dilakukan sebelum mengajukan resign dari tempat kerja yang dimiliki sekarang, penting diketahui
para pekerja.Informasi mengenai resign tersebut dilansir PortalJember. com dari Instagram @kemnaker
pada postingan 11 Agustus 2022.Pada postingan tersebut memaparkan bahwa resign merupakan hal
yang umum dilakukan para pekerja ketika sudah merasa tidak nyaman lagi di tempat kerja
mereka.Menurut postingan tersebut sebelum mengajukan resign, maka perlu melakukan tujuh hal ini
terlebih dahulu dimana ketujuh hal tersebut adalah sebagai berikut.1. Membuat perencanaan
keuangan2. Memperbaharui curriculum vitae (CV)3. Membuat surat pengunduran diri4. Membuat
month notice5. Mengembalikan peralatan dinas maupun kantor yang sebelumnya digunakan6.
Mengumpulkan hasil kerja untuk pembuatan portofolio7. Menyiapkan mental
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Negative

Summary Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI buka suara soal WNI di Inggris yang menjadi pemetik
buah di negeri itu. Saat dikonfirmasi CNBC Indonesia, Juru Bicara Kemlu Teuku Faizasyah
mengatakan kunjungan lapangan sudah dilakukan.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI buka suara soal WNI di Inggris yang menjadi pemetik buah di negeri
itu. Sebelumnya, mereka dilaporkan terancam "kerja paksa" dan terlilit utang hingga puluhan juta
rupiah.Saat dikonfirmasi CNBC Indonesia, Juru Bicara Kemlu Teuku Faizasyah mengatakan kunjungan
lapangan sudah dilakukan. Termasuk dialog dengan para pekerja migran Indonesia (PMI) di dua tempat
terbanyak menampung mereka, Clockhouse dan Mansfield, di Kent.Kunjungan ke kantor AG
Recruitment, pemasok pekerja, untuk mendiskusikan dengan pemilik juga dilakukan. Menurutnya para
WNI yang menjadi PMI juga sudah ke KBRI."(Kita juga) lakukan koordinasi dengan Tim Klarifikasi
Kemenaker," tegasnya lagi. "(Untuk) membahas berbagai hal, termsuk proses rekrutmen mereka di tanah
air."Melansir media Inggris, The Guardian, para WNI yang bekerja menjadi pemetik buah di Inggris
mengaku telah dikenai utang hingga 5.000 pound atau setara Rp 89,1 juta, untuk bekerja selama satu
musim di negeri tersebut. Awalnya mereka memang diberi kontrak tanpa jam kerja di mana mereka
dibayar, namun kurang dari 300 pound (Rp 5,3 juta) seminggu, akibat dikurangi biaya penggunaan
sejumlah fasilitas.Utang muncul ketika mereka tetap harus mengembalikan sejumlah uang untuk
mendapatkan pekerjaan tersebut termasuk penerbangan dan visa. Beberapa pekerja mengatakan harus
mengeluarkan biaya tambahan ribuan pound untuk broker Indonesia yang menjanjikan penghasilan
besar, yang di bawah undang-undang ketenagakerjaan Inggris merupakan praktik ilegal.Seorang WNI
mengatakan terpaksa mempertaruhkan rumah keluarganya di Bali. Ini untuk penjamin utang dan
mengatakan takut kehilangan rumah tersebut."Sekarang saya bekerja keras hanya untuk membayar
kembali uang itu. Saya kadang tidak bisa tidur. Saya memiliki keluarga yang membutuhkan dukungan
saya untuk makan dan sementara itu, saya memikirkan utang," katanya.Sebenarnya kemunculan WNI
bekerja di Inggris akibat krisis tenaga kerja yang terjadi karena Brexit dan perang di Ukraina. Banyak
perkebunan yang akhirnya merekrut tenaga kerja di luar Eropa.AG sendiri sempat mengatakan tak tahu
apa-apa. Karena itu terkait broker di Indonesia."AG awalnya berencana untuk merekrut dari Ukraina dan
Rusia tetapi mengubah rencananya ketika ada perang kedua negara pada Februari, beberapa minggu
sebelum musim panen akan dimulai," tulis media tersebut."Tahun lalu hampir 20.000 orang Ukraina
datang ke Inggris dengan visa pekerja musiman, dua pertiga dari semua yang datang melalui skema
tersebut..AG tidak memiliki pengalaman sebelumnya di Indonesia dan mencari bantuan dari Al Zubara
Manpower yang berbasis di Jakarta, yang juga meminta bantuan dari broker lain yang rupanya
memungut biaya selangit," tambah media itu mengutip salah satu agen Al Zubara.
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Negative

Summary Penyebab Subsidi Gaji Rp 1 juta tak kunjung cair akhirnya terungkap lewat pernyataan
terbaru Menteri Tenagakerja Ida Fauziyah. Program Bantuan Subsidi Upah atau BSU atau
subsidi gaji hingga kini masih belum disalurkan. Padahal, pemerintah telah mengumumkan
tahun ini BSU akan kembali disalurkan kepada para pekerja dengan Gaji di bawah Rp 3,5 juta.
Terbaru Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya hanya
bertugas sebagai penyalur.

Penyebab Subsidi Gaji Rp 1 juta tak kunjung cair akhirnya terungkap lewat pernyataan terbaru Menteri
Tenagakerja Ida Fauziyah.Program Bantuan Subsidi Upah atau BSU atau subsidi gaji hingga kini masih
belum disalurkan.Padahal, pemerintah telah mengumumkan tahun ini BSU akan kembali disalurkan
kepada para pekerja dengan Gaji di bawah Rp 3,5 juta.Terbaru Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan, pihaknya hanya bertugas sebagai penyalur.BSU tersebut menggunakan dana
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) di bawah kendali Kementerian
Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian."Itu menggunakan dana di PC-PEN kita akan tunggu
exercise-nya seperti apa. Posisi Kemenaker kan menyalurkan, semua keputusannya ada di PC-PEN,"
katanya ditemui di Kompleks MPR DPR, Jakarta, Selasa 16 Agustus 2022.Menaker bilang, dana BSU telah
dialokasikan.Sekarang ini, Kemenaker dibantu oleh BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) sebagai pemilik
data masih menyeleksi para pekerja yang berhak menerima."Sudah teralokasi. Tinggal kita tunggu
siapakah yang berhak mendapatkan subsidi tersebut. Kami belum mendapat arahan (salurkan BSU) dari
Pak Menko Perekonomian," ucapnya.Sebelumnya, pemerintah menegaskan BSU bakal disalurkan.Menko
Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program BSU senilai Rp 1 juta kembali dilanjutkan
tahun ini.Adapun anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program subsidi gaji mencapai Rp 8,8
triliun.Dana tersebut akan disalurkan kepada 8,8 juta pekerja dengan syarat jumlah penghasilan di bawah
Rp 3,5 juta per bulan.Airlangga juga mengatakan, saat ini pemerintah tengah membahas terkait dengan
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mekanisme pemberian subsidi gaji Rp 1 juta.Dia menyebut penyaluran BSU tersebut tidak akan memakan
waktu lama.Cara mengecek penerima BSUJika Anda termasuk dalam persyaratan sebagai penerima BSU
yakni pekerja swasta dengan gaji kurang dari Rp 3,5 juta per bulan dan anggota aktif BPJS
Ketenagakerjaan, maka bisa disimak tata cara pengecekan penerima BSU.Ada 3 cara untuk mengecek
apakah Anda terdaftar sebagai calon penerima BSU atau tidak.1. Laman BPJS KetenagakerjaanCara
pertama untuk mengetahui apakah Anda terdaftar sebagai penerima BSU atau bukan adalah melalui
laman BPJS Ketenagakerjaan.Masuk ke url https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/- Di bagian "Cek
apakah kamu termasuk penerima BSU?" isikan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama sesuai KTP, dan
tanggal lahir- Cek bagian verifikasi- Ketuk "Lanjutkan"- Hasil akan ditampilkan.Jika Anda terdaftar sebagai
calon penerima, maka informasi yang ditampilkan adalah:"Anda lolos verifikasi dan validasi BPJS
Ketenagakerjaan sebagai calon oenerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk verifikasi selanjutnya akan
dilakukan oleh Kemnaker. Proses verifikasi dan validasi dilakukan sesuai dengan Permenaker Nomor 16
tahun 2021".Namun jika tidak terdaftar, maka teks yang ditampilkan adalah:"Mohon maaf, Anda belum
termasuk dalam kriteria calon penerima BSU sesuai Permenaker Nomor 16 tahun 2021".2.Selain itu, cara
lain untuk mengecek penerima BSU 2022 bisa dengan mengunjungi laman resmi Kemnaker.Berikut tata
caranya:- Kunjungi laman www.kemnaker.go.id- Daftar akun di laman ini, jika belum memiliki akun- Jika
sudah memiliki akun, lakukan login ke akun yang Anda miliki- Lengkapi profil biodata diri Anda berupa
foto profil, tentang Anda, status pernikahan, dan tipe lokasi- Cek pemberitahuan untuk mendapatkan
notifikasi sebagai penerima atau bukan3. Aplikasi BPJSTK MobilKarena salah satu syarat penerima BSU
Rp 1 juta yakni peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, maka pastikan Anda terdaftar aktif.Berikut cara
ceknya:- Install aplikasi BPJSTK Mobile di ponsel Anda- Masukkan KPJ (ada di kartu BPJS
Ketenagakerjaan)- Masukkan NIK e-KTP- Tuliskan tanggal lahir- Masukkan nama (cara cek BPJS
Ketenagakerjaan dengan KTP)Setelah terdaftar dan login, nantinya peserta dapat mengetahui status
kepesertaan BPJAMSOSTEK dengan memilih menu "Kartu Digital".Pada bagian bawah di dalam menu
tersebut akan terlihat status kepesertaan cek BPJS Ketenagakerjaan aktif atau tidak.Itulah penjelasan
mengenai tata cara mengecek penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan melalui situs resmi BPJS Naker,
aplikasi BPJSTK Mobile, dan situs resmi Kemnaker.
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Positive

Summary "Peran perusahaan sebagai pembangkit lapangan kerja harus mendukung kelangsungan
bisnis untuk melakukan inovasi, pertumbuhan produktivitas secara berkelanjutan, termasuk
usaha mikro, kecil dan menengah," kata Anwar Sanusi, ketika menjadi pembicara pada B20G20 Dialogue: The Future of Work and Education Task Force, di Yogyakarta, Senin
(15/8/2022) malam.

"Peran perusahaan sebagai pembangkit lapangan kerja harus mendukung kelangsungan bisnis untuk
melakukan inovasi, pertumbuhan produktivitas secara berkelanjutan, termasuk usaha mikro, kecil dan
menengah," kata Anwar Sanusi, ketika menjadi pembicara pada B20-G20 Dialogue: The Future of Work
and Education Task Force, di Yogyakarta, Senin (15/8/2022) malam.Anwar menyatakan, Usaha Kecil dan
Menengah (UKM) memiliki peran dalam perekonomian semua negara. Lebih dari dua pertiga lapangan
kerja secara global ditemukan di perusahaan mikro dan kecil."Dibandingkan dengan perusahaan besar,
UKM menyumbang lebih banyak usaha dan memiliki potensi lebih besar menyerap tenaga kerja,"
ucapnya.Anwar Sanusi menambahkan, pentingnya untuk mengembangkan kewirausahaan melalui UKM
sebagai kunci dalam menciptakan lapangan kerja baru."Dengan mendukung semua langkah tersebut,
akan tercipta lapangan kerja yang berkelanjutan," pungkasnya.[ liputan.co.id ]_(Fas).
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Neutral

Summary Jokowi menyebutkan ada 5 krisis yang dikhawatirkan menghantui dunia. Bahkan, Presiden
Joko Widodo (Jokowi) dalam Pidato Kenegaraan kembali menyinggung ancaman krisis. Tibatiba meletus perang di Ukraina, sehingga krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan
tidak terhindarkan lagi," tutur Jokowi dalam Pidato Kenegaraan, Selasa (16/8/2022). Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah angkat bicara mengenai tingkat pengangguran di
Indonesia di tengah pandemi Covid-19.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah angkat bicara mengenai tingkat pengangguran di
Indonesia di tengah pandemi Covid-19. Dia mengklaim kondisi saat ini sudah lebih baik."Pengangguran
tahun 2022 jadi kita sudah sampai pada 5,8%. Itu sudah melampaui 2021, artinya kita sudah sesuai
dengan target RPJMN," kata Ida usai Sidang Tahunan MPR RI dan Pidato Kenegaraan Presiden Dalam
Rangka HUT ke-77 Kemerdekaan RI Dalam Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, Selasa (16/8/2022).Hal ini
menjadi kabar baik di tengah kekhawatiran akan potensi krisis yang membayangi perekonomian
domestik dan global ke depan.Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pidato Kenegaraan kembali
menyinggung ancaman krisis.Jokowi menyebutkan ada 5 krisis yang dikhawatirkan menghantui dunia.
Yaitu, krisis kesehatan, krisis energi, krisis pangan, krisis global, dan krisis keuangan."Krisis kesehatan
akibat pandemi Covid-19 belum sepenuhnya pulih. Perekonomian dunia belum sepenuhnya bangkit.
Tiba-tiba meletus perang di Ukraina, sehingga krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan tidak
terhindarkan lagi," tutur Jokowi dalam Pidato Kenegaraan, Selasa (16/8/2022).Menaker Ida pun
menambahkan, sudah banyak pekerja yang sebelumnya terkena dampak efek domino pandemi Covid19, telah dipekerjakan kembali. Meski, dia mengakui, jumlahnya belum pulih seperti sebelum
pandemi."Kita akan jaga dan Alhamdulillah teman-teman yangg pada 2020-2021 dirumahkan mereka
sudah kembali bekerja. Memang kondisinya belum pulih dari sebelum covid tapi kalau dilihat dari 2020
ke 2021 ke 2022 ini terus mengalami penurunan" katanya.Mengutip data Badan Pusat Statistik Tingkat
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Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2022 sebesar 5,83% turun sebesar 0,43% poin dibandingkan
dengan Februari 2021.Terdapat 11,53 juta orang (5,53%) penduduk usia kerja yang terdampak COVID19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (0,96 juta orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena
COVID-19 (0,55 juta orang), sementara tidak bekerja karena COVID-19 (0,58 juta orang), dan penduduk
bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (9,44 juta orang).
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Negative

Summary Sebelum UU TPKS, pasal untuk memidana kekerasan seksual khusus di tempat kerja sangat
terbatas. Sayangnya, sebelum UU TPKS disahkan, penjelasan dalam Pedoman ini tak
diakomodasi hukum. Dengan adanya UU TPKS, kekerasan seksual nonfisik bisa dipidana
(Pasal 5). Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengatakan perkara ini bisa dilaporkan
menggunakan UU TPKS.

Seorang karyawan perempuan di perusahaan Kawan Lama Group diduga dilecehkan rekan kerjanya di
grup WhatsApp kantor. Kasus ini diungkap oleh suami korban yang menulis utas viral di Twitter, Sabtu 13
Agustus 2022. Kawan Lama Group adalah pemilik jaringan retail yang mengelola merek ACE, Informa,
Krisbow, hingga Chatime. Pelecehan verbal itu juga dilakukan di depan korban yang juga anggota grup
WhatsApp tersebut. Menurut Richo Pramono, penulis utas sekaligus suami korban, mulanya sang istri
menjadi sukarelawan untuk foto produk di kantornya. Tanpa korban sadari, fotografer yang bertugas
diam-diam memotret punggung korban yang tampak bra. Dikirim ke grup kantor, foto itu langsung
disambut dengan ujaran cabul, "Geser kiri, terus lepasin [branya]".Dalam skrinsut chat di grup yang
dibagikan Richo, si fotografer mengirim foto lain yang menampakkan korban sedang duduk dengan rekan
kerja perempuan. Foto itu dikomentari juga oleh seorang karyawan perempuan dengan kalimat "Lagi
nunggu dipilih."Richo menulis, istrinya langsung mengundurkan diri dari perusahaan usai kejadian itu. Ia
menuntut perusahaan memecat para pelaku akibat kejadian ini. Sementara itu, Kawan Lama Group yang
merespons sehari kemudian (14/8) menyatakan kepada media tak akan menoleransi pelecehan seksual
di lingkungan kerjanya dan menginvestigasi laporan pelecehan seksual yang viral tersebut.Kasus ini
menjadi sedikit contoh pelecehan seksual di tempat kerja yang terbuka ke publik. Diyakini sering terjadi,
kasus macam ini jarang dilaporkan. Dan ini bukan tren baru. Sepuluh tahun lalu Ketua Dewan Pengurus
Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menyebut korban jarang melapor
karena perusahaan tak punya prosedur pelaporan. Sementara 18 tahun lalu, Kepala Biro Hukum
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (sekarang kementerian) meyakini korban malu mengungkap
pelecehan seksual yang ia alami.Panduan pelaporan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja
mudah didapatkan. Hanya perlu dua kali klik di internet bila perusahaan butuh contohnya. Kami sebutkan
dua yang paling umum. Pada 2011 alias sebelas tahun lalu, Kemenakertrans sudah membagikan "
Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja ", disusun bersama organisasi buruh PBB, ILO.
Setahun kemudian, DPN Apindo merilis " Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di Tempat
Kerja: Panduan bagi Pemberi Kerja ".Namun, meski SOP sudah tersedia (terlepas apakah perusahaan
patuh mengadaptasinya), tak banyak kekerasan seksual di tempat kerja tetap tak banyak dilaporkan.
Menurut Komnas Perempuan, ini karena adanya dua ciri khas terkait kekerasan seksual di tempat
kerja.Pertama, ciri quid pro quo di mana karyawan harus melakukan ini untuk mendapat itu. Dalam arti,
karyawan terpaksa menolerir kekerasan seksual demi mendapat pekerjaan, kenaikan upah, promosi,
bahkan menghindari hukuman. Kedua, keberadaan lingkungan kerja yang tidak bersahabat, yaitu
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lingkungan kerja justru mendukung terjadinya kekerasan seksual.Dalam statistik yang direkap Komnas
Perempuan dalam Catatan Tahunan (Catahu) 2021, laporan kekerasan seksual di tempat kerja dalam
setahun tak mencapai 100 kasus. Namun, ada tren kenaikan laporan, dari 55 laporan pada 2020 menjadi
91 laporan pada 2021. Sebelum penanganan kekerasan seksual menjadi sorotan publik, kasus semacam
ini tak pernah berjalan mudah. Pertama, ketika pekerja mengadukan masalah ke pihak lain di kantor,
kerap tak ada dukungan atau bahkan kasus berusaha dipendam demi "nama baik". Kedua, perspektif
penegak hukum dan hakim juga cenderung merugikan korban. Ketiga, sebelum UU Tindak Pidana
Kekerasan Seksual (TPKS), sulit mencari hukum yang mengakomodasi laporan kekerasan seksual.
Gambaran kendala tersebut bisa ditemukan dalam kasus berikut. Di akhir 2018, anggota Dewan
Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Syafri Adnan Baharuddin dilaporkan sekretaris pribadinya ke Bareskrim
Polri atas dugaan pemerkosaan. Beleid yang digunakan adalah KUHP Pasal 294 ayat 2 tentang pejabat
yang mencabuli bawahannya.Korban yang meminta namanya ditulis lengkap, Rizky Amelia, mengaku
empat kali diperkosa Syafri saat perjalanan dinas. Pemerkosaan itu dilakukan antara 2016-2018. Sebelum
melapor ke polisi, Amel mengaku pernah melapor ke anggota Dewas BPJS Tk. Aditya Warman dan Ketua
Dewas Guntur Witjaksono, namun kasusnya diabaikan. Kuasa hukum Amel, Haris Azhar, juga menyebut
tak ada investigasi internal di BPJS Tk. usai laporan itu masuk.Selain melapor ke Bareskrim, Amel juga
mengajukan gugatan perdata ke PN Jakarta Selatan dengan permintaan ganti rugi Rp1 triliun, namun
ditolak hakim. Majelis hakim beralasan masalah ini adalah sengketa ketenagakerjaan. Sementara itu,
pihak Syafri Adnan Baharuddin balik melaporkan korban menggunakan KUHP Pasal 310 dan 311
(pencemaran nama baik) dan UU ITE Pasal 27 (tidak disebutkan ayatnya, tapi ayat 3 pasal ini tentang
pencemaran nama baik)."[Tuduhan pemerkosaan] itu tidak benar. Logika saja. Masa empat kali
pemerkosaan terjadi dalam dua tahun. Kalau jumlahnya empat kali, apakah itu bisa disebut
pemerkosaan?" ujar Memed Adiwinata, kuasa hukum Adnan, saat itu kepada Beritagar. "Bukannya kalau
terjadi pemerkosaan korban itu murung ya. Ini kenapa seperti tak ada apa-apa," tambahnya lagi.Kasus
ini berakhir antiklimaks. Pada Desember 2019, Amel mencabut laporannya di Bareskrim. Ia juga meminta
maaf kepada Syafri Adnan di depan publik. Ia menyatakan tuduhan pemerkosaan itu bohong
belaka.Kuasa hukum korban, Haris Azhar, mengatakan dirinya tak dilibatkan dalam proses "perdamaian"
itu. "Saya tidak dilibatkan, itu antara orang tuanya [korban], polisi, dan SAB [Syafri Adnan], sejauh yang
saya tahu," Haris mengatakan kepada Kompas .Sebelum UU TPKS, pasal untuk memidana kekerasan
seksual khusus di tempat kerja sangat terbatas. Umumnya memakai KUHP Pasal 294 ayat 2 (seperti yang
digunakan Amel) tentang pejabat yang mencabuli bawahan. Namun, seperti yang bisa dilihat, pasal ini
sangat terbatas.Opsi lainnya adalah KUHP Pasal 285 dan 286 tentang laki-laki yang memperkosa
perempuan. Tapi pasal ini juga hanya berlaku pada pemerkosaan. Padahal, kekerasan seksual jauh lebih
luas dari pemerkosaan. Pedoman yang dibuat Kemenakertrans terang menyebut, unsur utama dalam
pelecehan seksual adalah adanya rasa tidak diinginkan oleh korban .Pedoman tersebut juga
menyebutkan 5 bentuk pelecehan seksual, yakni (1) pelecehan fisik, (2) pelecehan lisan, (3) pelecehan
isyarat, (4) pelecehan tertulis atau gambar, dan (5) pelecehan psikologis/emosional. Sayangnya, sebelum
UU TPKS disahkan, penjelasan dalam Pedoman ini tak diakomodasi hukum.Dengan adanya UU TPKS,
kekerasan seksual nonfisik bisa dipidana (Pasal 5). Termasuk di antaranya kekerasan seksual berbasis
elektronik, seperti pelecehan di grup WhatsApp tadi. Pidananya? Tak sepele, maksimal 4 tahun penjara
dan/atau denda Rp400 juta (Pasal 14). Catatannya, perkara ini masuk delik aduan sehingga korban harus
lapor dulu ke kepolisian.Belum ada kabar mengenai lanjutan kasus pelecehan di grup WhatsApp kantor
Kawan Lama Group tadi. Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengatakan perkara ini bisa
dilaporkan menggunakan UU TPKS. Yang jelas, sejak UU TPKS diundangkan pada 9 Mei, terpantau baru
satu kasus yang diproses menggunakan beleid ini, yakni kasus tukang parkir mengintip perempuan di
toilet pada Jumat pekan lalu (12/8).Terkait pelaporan kekerasan seksual, catatan penting disampaikan
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aktivis perempuan Kalis Mardiasih. Ia mengingatkan memviralkan kasus lewat medsos jangan menjadi
cara penyelesaian utama. "Dalam banyak kasus, spill kasus di socmed bahkan enggak direkomendasikan,"
tulis Kalis. Pasalnya, fokus utama tetaplah kondisi dan keamanan korban. Keputusan mengungkap di
media sosial atau melapor ke polisi haruslah ada di tangan korban.Maret 2022, Menaker Ida Fauziyah
menjanjikan bahwa Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja, yang dibuat lebih dari 10
tahun lalu itu, akan dinaikkan statusnya dari sekadar surat edaran menaker menjadi keputusan menaker.
Di kesempatan yang sama Ida juga mengakui kekerasan seksual di tempat kerja adalah penghambat
karier perempuan.Pada akhirnya, perasaan aman saat bekerja bagi perempuan sesungguhnya adalah
syarat mendasar, bukan hadiah atau bonus. Perasaan aman ini bahkan merupakan hak yang dijamin
konstitusi. Kalau tak percaya, buka saja UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 28I ayat 2.
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Positive

Summary Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi
mengatakan, pandemi Covid-19 semakin menekankan pentingnya perusahaan untuk
mendukung pemulihan pasar tenaga kerja dan percepatan penyerapan tenaga kerja. "Peran
perusahaan sebagai pembangkit lapangan kerja harus mendukung kelangsungan bisnis
untuk melakukan inovasi, pertumbuhan produktivitas secara berkelanjutan, termasuk usaha
mikro, kecil dan menengah," kata Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi ketika menjadi pembicara
pada B20-G20 Dialogue: The Future of Work and Education Task Force, di Yogyakarta, Senin
(15/8/2022) malam.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi mengatakan,
pandemi Covid-19 semakin menekankan pentingnya perusahaan untuk mendukung pemulihan pasar
tenaga kerja dan percepatan penyerapan tenaga kerja. "Peran perusahaan sebagai pembangkit lapangan
kerja harus mendukung kelangsungan bisnis untuk melakukan inovasi, pertumbuhan produktivitas secara
berkelanjutan, termasuk usaha mikro, kecil dan menengah," kata Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi ketika
menjadi pembicara pada B20-G20 Dialogue: The Future of Work and Education Task Force, di Yogyakarta,
Senin (15/8/2022) malam. Sekjen Anwar menyatakan, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki peran
dalam perekonomian semua negara. Lebih dari dua pertiga lapangan kerja secara global ditemukan di
perusahaan mikro dan kecil. "Dibandingkan dengan perusahaan besar, UKM menyumbang lebih banyak
usaha dan memiliki potensi lebih besar menyerap tenaga kerja ," ucapnya.Anwar Sanusi menambahkan,
pentingnya untuk mengembangkan kewirausahaan melalui UKM sebagai kunci dalam menciptakan
lapangan kerja baru. "Dengan mendukung semua langkah tersebut, akan tercipta lapangan kerja yang
berkelanjutan," pungkasnya.
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Negative

Summary Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja sebagai pemetik buah di Inggris harus menelan pil
pahit karena harapannya bekerja di Benua Biru berjalan sia-sia. TKI yang dipekerjakan di
wilayah Kent, Inggris, dilaporkan tidak mendapat upah yang sesuai sampai harus terlilit utang
puluhan juta rupiah. Mereka dibebani utang kepada broker yang memberangkatkan dari
Indonesia ke Inggris. AG Recruitment Inggris mengambil TKI dari Perusahaan Penempatan
Pekerja Migran Indonesia (P3MI), Al Zubara Manpower.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja sebagai pemetik buah di Inggris harus menelan pil pahit karena
harapannya bekerja di Benua Biru berjalan sia-sia.TKI yang dipekerjakan di wilayah Kent, Inggris,
dilaporkan tidak mendapat upah yang sesuai sampai harus terlilit utang puluhan juta rupiah. Mereka
dibebani utang kepada broker yang memberangkatkan dari Indonesia ke Inggris.Sebelum keberangkatan,
salah satu TKI dalam rombongan itu, Pingkan Lidya Christien, merasa senang impiannya bekerja di Eropa
dapat terwujud. Ia berharap jerih payahnya di Skotlandia selama 2 tahun, dengan jeda setiap 6 bulan
pulang ke Indonesia, akan bermanfaat bagi anak-anak, keluarga, maupun orang tua.Pingkan sementara
akan meninggalkan seorang suami dan 4 anak di Jakarta begitu bertolak ke Skotlandia. "Saya harap dapat
bekerja dengan baik dan hasil terbaik. Uang gaji bersih sekitar Rp 20-25 juta, nantinya akan saya tabung
untuk kebutuhan pendidikan anak-anak di masa mendatang," kata Pingkan berusia 44 tahun ini.AG
Recruitment Inggris mengambil TKI dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), Al
Zubara Manpower. Al Zubara meminta bantuan pihak ketiga (broker) untuk mencari tenaga kerja
itu.Sementara seorang TKI lain menggambarkan bagaimana dia mempertaruhkan rumah keluarganya di
Bali sebagai penjamin utang dan khawatir dia akan kehilangannya."Sekarang saya bekerja keras hanya
untuk membayar kembali uang itu. Saya kadang tidak bisa tidur. Saya memiliki keluarga yang
membutuhkan dukungan saya untuk makan dan sementara itu, saya memikirkan utang," katanya seperti
dikutip dari Arab News, Selasa, 16 Agustus 2022.TKI tersebut bekerja di Clock House Farm, yang
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menyuplai buah beri ke-empat supermarket Inggris, seperti Marks & Spencer, Waitrose, Sainsbury's, dan
Tesco.Seorang TKI mengakui bahwa dia dibebani utang hingga 5.000 atau Rp 89 juta untuk bekerja
musiman di Inggris. Utang tersebut berasal dari biaya penerbangan, visa, dan biaya tambahan dari
akomodasi lain. Satu TKI lain mengatakan dia dibayar kurang dari 300 atau sekitar Rp 5,3 juta dalam satu
minggu, setelah dipotong biaya penggunaan karavan.Clock House membayar pekerja 10,10 atau Rp 177
ribu per jam, sesuai dengan aturan visa, dan membayar 10 per hari dari gaji mereka untuk mendanai
karavan yang mereka tinggali di tempat itu.Clock House mengatakan telah melakukan audit terhadap
penggajian pegawai yang rata-rata bekerja lebih dari 48 jam seminggu, yang berarti pendapatan lebih
dari 2.000 atau Rp 35,5 juta sebulan.Pengiriman TKI oleh Al Zubara Manpower ke Inggris direstui oleh
Kementerian Ketenagakerjaan pada awal Juli 2022. Seremoni pemberangkatan PMI (pekerja migran
Indonesia) digelar di ruang Serbaguna Kemnaker, Jakarta, pada Ahad, 3 Juli. Dalam acara tersebut,
Kementerian melepas sebanyak 250 dari 500 PMI.Menurut laporan Tempo pada Ahad, 3 Juli 2022, PMI
itu disebut akan ditempatkan di Clock House Ltd (Firmin, Kenth word, Cox Health, Salman), MansField,
Alan Hill Scotland, Dearnsdale, J Myath, G.H Dean, dan Oakdane.Hukum di Inggris melarang penyalur
meminta uang imbalan kepada pekerja. AG mengklaim tidak punya pengalaman menarik buruh dari
Indonesia, sehingga meminta Al Zubara Manpower. TKI itu diproyeksikan untuk mengganti pegawai dari
Ukraina dan Rusia.Brexit dan perang di Ukraina telah menciptakan kekurangan tenaga kerja di sektor
pertanian Inggris. Banyak pertanian putus asa dan agen perekrutan terpaksa mencari tenaga kerja dari
luar Eropa.Situasi itu memungkinkan lebih sulit untuk melacak metode yang digunakan broker lokal untuk
mencari pekerja.Kantor Dalam Negeri dan Gangmaster dan Otoritas Penyalahgunaan Tenaga Kerja
(GLAA) sedang memeriksa tuduhan tersebut, sementara supermarket telah meluncurkan penyelidikan.
AG dan Clock House Farm menyebut Al Zubara Manpower ilegal dan mengaku tak mau berurusan jika
tahu ada masalah demikian.Humas Kemnaker belum bisa memberikan tanggapan saat ditanya Tempo
soal penanganan kasus TKI terlilit utang di Inggris ini. Sedangkan, Direktur Perlindungan WNI dan BHI
Kementerian Luar Negeri tidak segera membalas pesan yang dikirim via WhatsApp soal kasus Ini.
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Neutral

Summary Menaker bilang, dana BSU telah dialokasikan. Program bantuan subsidi upah (BSU) atau
subsidi gaji hingga kini masih belum disalurkan. Padahal, pemerintah telah mengumumkan
tahun ini BSU akan kembali berlanjut. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengatakan, pihaknya hanya bertugas sebagai penyalur.

Program bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji hingga kini masih belum disalurkan. Padahal,
pemerintah telah mengumumkan tahun ini BSU akan kembali berlanjut.Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya hanya bertugas sebagai penyalur. BSU tersebut
menggunakan dana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) di bawah kendali
Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian."Itu menggunakan dana di PC-PEN kita akan
tunggu exercise-nya seperti apa. Posisi Kemenaker kan menyalurkan, semua keputusannya ada di PCPEN," katanya ditemui di Kompleks MPR DPR, Jakarta, Selasa (16/8/2022).Menaker bilang, dana BSU
telah dialokasikan. Sekarang ini, Kemenaker dibantu oleh BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) sebagai
pemilik data masih menyeleksi para pekerja yang berhak menerima."Sudah teralokasi. Tinggal kita
tunggu siapakah yang berhak mendapatkan subsidi tersebut. Kami belum mendapat arahan (salurkan
BSU) dari Pak Menko Perekonomian," ucapnya.Sebelumnya, pemerintah menegaskan BSU bakal
disalurkan. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program BSU senilai Rp 1 juta
kembali dilanjutkan tahun ini.Adapun anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program subsidi
gaji mencapai Rp 8,8 triliun. Dana tersebut akan disalurkan kepada 8,8 juta pekerja dengan syarat jumlah
penghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan.Airlangga juga mengatakan, saat ini pemerintah tengah
membahas terkait dengan mekanisme pemberian subsidi gaji Rp 1 juta. Dia menyebut penyaluran BSU
tersebut tidak akan memakan waktu lama.
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Negative

Summary Janji pemerintah yang akan memberikan uang Rp 1 juta bagi karyawan bergaji dibawah Rp
3,5 juta tak kunjung dibayarkan. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
mengatakan program BSU senilai Rp 1 juta kembali dilanjutkan tahun ini. Airlangga juga
mengatakan, saat ini pemerintah tengah membahas terkait dengan mekanisme pemberian
subsidi gaji Rp 1 juta.

Janji pemerintah yang akan memberikan uang Rp 1 juta bagi karyawan bergaji dibawah Rp 3,5 juta tak
kunjung dibayarkan.Program bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji hingga kini masih belum
disalurkan.Padahal, pemerintah telah mengumumkan tahun ini BSU akan kembali berlanjut.Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya hanya bertugas sebagai penyalur.BSU
tersebut menggunakan dana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) di bawah
kendali Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian."Itu menggunakan dana di PC-PEN
kita akan tunggu exercise-nya seperti apa. Posisi Kemenaker kan menyalurkan, semua keputusannya ada
di PC-PEN," katanya ditemui di Kompleks MPR DPR, Jakarta, Selasa (16/8/2022).Sekarang ini, Kemenaker
dibantu oleh BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) sebagai pemilik data masih menyeleksi para pekerja
yang berhak menerima."Sudah teralokasi. Tinggal kita tunggu siapakah yang berhak mendapatkan subsidi
tersebut. Kami belum mendapat arahan (salurkan BSU) dari Pak Menko Perekonomian,"
ucapnya.Sebelumnya, pemerintah menegaskan BSU bakal disalurkan.Menko Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto mengatakan program BSU senilai Rp 1 juta kembali dilanjutkan tahun ini.Adapun
anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program subsidi gaji mencapai Rp 8,8 triliun.Dana
tersebut akan disalurkan kepada 8,8 juta pekerja dengan syarat jumlah penghasilan di bawah Rp 3,5 juta
per bulan.Airlangga juga mengatakan, saat ini pemerintah tengah membahas terkait dengan mekanisme
pemberian subsidi gaji Rp 1 juta.Dia menyebut penyaluran BSU tersebut tidak akan memakan waktu
lama.
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Summary Sebelum UU TPKS, pasal untuk memidana kekerasan seksual khusus di tempat kerja sangat
terbatas. Sayangnya, sebelum UU TPKS disahkan, penjelasan dalam Pedoman ini tak
diakomodasi hukum. Dengan adanya UU TPKS, kekerasan seksual nonfisik bisa dipidana
(Pasal 5). Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengatakan perkara ini bisa dilaporkan
menggunakan UU TPKS.

Seorang karyawan perempuan di perusahaan Kawan Lama Group diduga dilecehkan rekan kerjanya di
grup WhatsApp kantor. Kasus ini diungkap oleh suami korban yang menulis utas viral di Twitter, Sabtu 13
Agustus 2022. Kawan Lama Group adalah pemilik jaringan retail yang mengelola merek ACE, Informa,
Krisbow, hingga Chatime. Pelecehan verbal itu juga dilakukan di depan korban yang juga anggota grup
WhatsApp tersebut.Menurut Richo Pramono, penulis utas sekaligus suami korban, mulanya sang istri
menjadi sukarelawan untuk foto produk di kantornya. Tanpa korban sadari, fotografer yang bertugas
diam-diam memotret punggung korban yang tampak bra. Dikirim ke grup kantor, foto itu langsung
disambut dengan ujaran cabul, "Geser kiri, terus lepasin [branya]".Dalam skrinsut chat di grup yang
dibagikan Richo, si fotografer mengirim foto lain yang menampakkan korban sedang duduk dengan rekan
kerja perempuan. Foto itu dikomentari juga oleh seorang karyawan perempuan dengan kalimat "Lagi
nunggu dipilih."Richo menulis, istrinya langsung mengundurkan diri dari perusahaan usai kejadian itu. Ia
menuntut perusahaan memecat para pelaku akibat kejadian ini. Sementara itu, Kawan Lama Group yang
merespons sehari kemudian (14/8) menyatakan kepada media tak akan menoleransi pelecehan seksual
di lingkungan kerjanya dan menginvestigasi laporan pelecehan seksual yang viral tersebut.Kasus ini
menjadi sedikit contoh pelecehan seksual di tempat kerja yang terbuka ke publik. Diyakini sering terjadi,
kasus macam ini jarang dilaporkan. Dan ini bukan tren baru. Sepuluh tahun lalu Ketua Dewan Pengurus
Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menyebut korban jarang melapor
karena perusahaan tak punya prosedur pelaporan. Sementara 18 tahun lalu, Kepala Biro Hukum
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (sekarang kementerian) meyakini korban malu mengungkap
pelecehan seksual yang ia alami.Panduan pelaporan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja
mudah didapatkan. Hanya perlu dua kali klik di internet bila perusahaan butuh contohnya. Kami sebutkan
dua yang paling umum. Pada 2011 alias sebelas tahun lalu, Kemenakertrans sudah membagikan
"Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja", disusun bersama organisasi buruh PBB, ILO.
Setahun kemudian, DPN Apindo merilis "Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di Tempat
Kerja: Panduan bagi Pemberi Kerja".Namun, meski SOP sudah tersedia (terlepas apakah perusahaan
patuh mengadaptasinya), tak banyak kekerasan seksual di tempat kerja tetap tak banyak dilaporkan.
Menurut Komnas Perempuan, ini karena adanya dua ciri khas terkait kekerasan seksual di tempat
kerja.Pertama, ciri quid pro quo di mana karyawan harus melakukan ini untuk mendapat itu. Dalam arti,
karyawan terpaksa menolerir kekerasan seksual demi mendapat pekerjaan, kenaikan upah, promosi,
bahkan menghindari hukuman. Kedua, keberadaan lingkungan kerja yang tidak bersahabat, yaitu
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lingkungan kerja justru mendukung terjadinya kekerasan seksual.Dalam statistik yang direkap Komnas
Perempuan dalam Catatan Tahunan (Catahu) 2021, laporan kekerasan seksual di tempat kerja dalam
setahun tak mencapai 100 kasus. Namun, ada tren kenaikan laporan, dari 55 laporan pada 2020 menjadi
91 laporan pada 2021.Hambatan melaporkan kekerasan seksual di tempat kerjaSebelum penanganan
kekerasan seksual menjadi sorotan publik, kasus semacam ini tak pernah berjalan mudah. Pertama,
ketika pekerja mengadukan masalah ke pihak lain di kantor, kerap tak ada dukungan atau bahkan kasus
berusaha dipendam demi "nama baik". Kedua, perspektif penegak hukum dan hakim juga cenderung
merugikan korban. Ketiga, sebelum UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), sulit mencari hukum
yang mengakomodasi laporan kekerasan seksual.Gambaran kendala tersebut bisa ditemukan dalam
kasus berikut. Di akhir 2018, anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Syafri Adnan Baharuddin
dilaporkan sekretaris pribadinya ke Bareskrim Polri atas dugaan pemerkosaan. Beleid yang digunakan
adalah KUHP Pasal 294 ayat 2 tentang pejabat yang mencabuli bawahannya.Korban yang meminta
namanya ditulis lengkap, Rizky Amelia, mengaku empat kali diperkosa Syafri saat perjalanan dinas.
Pemerkosaan itu dilakukan antara 2016-2018. Sebelum melapor ke polisi, Amel mengaku pernah
melapor ke anggota Dewas BPJS Tk. Aditya Warman dan Ketua Dewas Guntur Witjaksono, namun
kasusnya diabaikan. Kuasa hukum Amel, Haris Azhar, juga menyebut tak ada investigasi internal di BPJS
Tk. usai laporan itu masuk.Selain melapor ke Bareskrim, Amel juga mengajukan gugatan perdata ke PN
Jakarta Selatan dengan permintaan ganti rugi Rp1 triliun, namun ditolak hakim. Majelis hakim beralasan
masalah ini adalah sengketa ketenagakerjaan. Sementara itu, pihak Syafri Adnan Baharuddin balik
melaporkan korban menggunakan KUHP Pasal 310 dan 311 (pencemaran nama baik) dan UU ITE Pasal
27 (tidak disebutkan ayatnya, tapi ayat 3 pasal ini tentang pencemaran nama baik)."[Tuduhan
pemerkosaan] itu tidak benar. Logika saja. Masa empat kali pemerkosaan terjadi dalam dua tahun. Kalau
jumlahnya empat kali, apakah itu bisa disebut pemerkosaan?" ujar Memed Adiwinata, kuasa hukum
Adnan, saat itu kepada Beritagar. "Bukannya kalau terjadi pemerkosaan korban itu murung ya. Ini kenapa
seperti tak ada apa-apa," tambahnya lagi.Kasus ini berakhir antiklimaks. Pada Desember 2019, Amel
mencabut laporannya di Bareskrim. Ia juga meminta maaf kepada Syafri Adnan di depan publik. Ia
menyatakan tuduhan pemerkosaan itu bohong belaka.Kuasa hukum korban, Haris Azhar, mengatakan
dirinya tak dilibatkan dalam proses "perdamaian" itu. "Saya tidak dilibatkan, itu antara orang tuanya
[korban], polisi, dan SAB [Syafri Adnan], sejauh yang saya tahu," Haris mengatakan kepada
Kompas.Pidana untuk pelaku kekerasan seksual di tempat kerjaSebelum UU TPKS, pasal untuk memidana
kekerasan seksual khusus di tempat kerja sangat terbatas. Umumnya memakai KUHP Pasal 294 ayat 2
(seperti yang digunakan Amel) tentang pejabat yang mencabuli bawahan. Namun, seperti yang bisa
dilihat, pasal ini sangat terbatas.Opsi lainnya adalah KUHP Pasal 285 dan 286 tentang laki-laki yang
memperkosa perempuan. Tapi pasal ini juga hanya berlaku pada pemerkosaan. Padahal, kekerasan
seksual jauh lebih luas dari pemerkosaan. Pedoman yang dibuat Kemenakertrans terang menyebut,
unsur utama dalam pelecehan seksual adalah adanya rasa tidak diinginkan oleh korban.Pedoman
tersebut juga menyebutkan 5 bentuk pelecehan seksual, yakni (1) pelecehan fisik, (2) pelecehan lisan, (3)
pelecehan isyarat, (4) pelecehan tertulis atau gambar, dan (5) pelecehan psikologis/emosional.
Sayangnya, sebelum UU TPKS disahkan, penjelasan dalam Pedoman ini tak diakomodasi hukum.Dengan
adanya UU TPKS, kekerasan seksual nonfisik bisa dipidana (Pasal 5). Termasuk di antaranya kekerasan
seksual berbasis elektronik, seperti pelecehan di grup WhatsApp tadi. Pidananya? Tak sepele, maksimal
4 tahun penjara dan/atau denda Rp400 juta (Pasal 14). Catatannya, perkara ini masuk delik aduan
sehingga korban harus lapor dulu ke kepolisian.Belum ada kabar mengenai lanjutan kasus pelecehan di
grup WhatsApp kantor Kawan Lama Group tadi. Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengatakan
perkara ini bisa dilaporkan menggunakan UU TPKS. Yang jelas, sejak UU TPKS diundangkan pada 9 Mei,
terpantau baru satu kasus yang diproses menggunakan beleid ini, yakni kasus tukang parkir mengintip
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perempuan di toilet pada Jumat pekan lalu (12/8).Terkait pelaporan kekerasan seksual, catatan penting
disampaikan aktivis perempuan Kalis Mardiasih. Ia mengingatkan memviralkan kasus lewat medsos
jangan menjadi cara penyelesaian utama. "Dalam banyak kasus, spill kasus di socmed bahkan enggak
direkomendasikan," tulis Kalis. Pasalnya, fokus utama tetaplah kondisi dan keamanan korban. Keputusan
mengungkap di media sosial atau melapor ke polisi haruslah ada di tangan korban.Maret 2022, Menaker
Ida Fauziyah menjanjikan bahwa Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja, yang dibuat
lebih dari 10 tahun lalu itu, akan dinaikkan statusnya dari sekadar surat edaran menaker menjadi
keputusan menaker. Di kesempatan yang sama Ida juga mengakui kekerasan seksual di tempat kerja
adalah penghambat karier perempuan.Pada akhirnya, perasaan aman saat bekerja bagi perempuan
sesungguhnya adalah syarat mendasar, bukan hadiah atau bonus. Perasaan aman ini bahkan merupakan
hak yang dijamin konstitusi. Kalau tak percaya, buka saja UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 28I ayat 2.
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Positive

Summary Selain itu, kata Airlangga, pemerintah juga berencana untuk memberikan bantuan sosial
lainnya, seperti Bantuan Presiden (Banpres) kepada pelaku UMKM sebesar Rp 600 ribu per
penerima.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan kenapa bantuan subsidi upah belum disalurkan ke
masyarakat, padahal pemerintah sudah menyetujui pemberian bantuan lanjutan.Menurut dia,
Kementerian Ketenagakerjaan hanya sebagai penyalur BSU. Keputusan penyaluran berada di tangan
Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional."Itu menggunakan dana di KPCPEN kita
akan tunggu exercise-nya seperti apa. Posisi kemenaker kan menyalurkan, semua keputusannya ada di
PC PEN sudah teralokasi tinggal kita tunggu siapakah yang berhak mendapatkan subsidi tersebut," ujar
Ida saat ditemui di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022).Ida mengaku belum
mendapat perintah dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga ketua
KPCPEN untuk menyalurkan BSU.Sebelumnya, Airlangga menyebut tenaga kerja yang berhak
mendapatkan BSU memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan."Program baru yang diarahkan Bapak
Presiden yaitu bantuan subsidi upah untuk gaji yang di bawah Rp3,5 juta," kata Airlangga seusai Sidang
Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (5/4/2022).Airlangga memaparkan nantinya
pekerja yang mendapatkan program BSU ini akan menerima uang sebesar Rp1 juta dan anggaran yang
disiapkan untuk program ini sebesar Rp8,8 triliun."Besarnya Rp 1 juta per penerima dan sasarannya 8,8
juta pekerja dan kebutuhan anggaran Rp 8,8 triliun," katanya.Selain itu, kata Airlangga, pemerintah juga
berencana untuk memberikan bantuan sosial lainnya, seperti Bantuan Presiden (Banpres) kepada pelaku
UMKM sebesar Rp 600 ribu per penerima."Tadi juga ada usulan dari Banpres untuk usaha mikro yang
nanti akan juga diagendakan. Besarannya Rp600 ribu per penerima. Ini sama dengan PKL WT dan
sasarannya 12 juta penerima," katanya.
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Positive

Summary Selain itu, kata Airlangga, pemerintah juga berencana untuk memberikan bantuan sosial
lainnya, seperti Bantuan Presiden (Banpres) kepada pelaku UMKM sebesar Rp 600 ribu per
penerima.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan kenapa bantuan subsidi upah belum disalurkan ke
masyarakat, padahal pemerintah sudah menyetujui pemberian bantuan lanjutan.Menurut dia,
Kementerian Ketenagakerjaan hanya sebagai penyalur BSU. Keputusan penyaluran berada di tangan
Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional."Itu menggunakan dana di KPCPEN kita
akan tunggu exercise-nya seperti apa. Posisi kemenaker kan menyalurkan, semua keputusannya ada di
PC PEN sudah teralokasi tinggal kita tunggu siapakah yang berhak mendapatkan subsidi tersebut," ujar
Ida saat ditemui di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022).Ida mengaku belum
mendapat perintah dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga ketua
KPCPEN untuk menyalurkan BSU.Sebelumnya, Airlangga menyebut tenaga kerja yang berhak
mendapatkan BSU memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan."Program baru yang diarahkan Bapak
Presiden yaitu bantuan subsidi upah untuk gaji yang di bawah Rp3,5 juta," kata Airlangga seusai Sidang
Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (5/4/2022).Airlangga memaparkan nantinya
pekerja yang mendapatkan program BSU ini akan menerima uang sebesar Rp1 juta dan anggaran yang
disiapkan untuk program ini sebesar Rp8,8 triliun."Besarnya Rp 1 juta per penerima dan sasarannya 8,8
juta pekerja dan kebutuhan anggaran Rp 8,8 triliun," katanya.Selain itu, kata Airlangga, pemerintah juga
berencana untuk memberikan bantuan sosial lainnya, seperti Bantuan Presiden (Banpres) kepada pelaku
UMKM sebesar Rp 600 ribu per penerima."Tadi juga ada usulan dari Banpres untuk usaha mikro yang
nanti akan juga diagendakan. Besarannya Rp600 ribu per penerima. Ini sama dengan PKL WT dan
sasarannya 12 juta penerima," katanya.
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Positive

Summary Berikut kabar terbaru pencairan BLT Subsidi Gaji karyawan swasta. Kabar BLT Subsdi gaji
sangat ditunggu-tungga oleh pekerja. Pasalnya, hingga kini program bantuan subsidi upah
(BSU) atau subsidi gaji masih belum disalurkan. Sebelumnya, pemerintah telah
mengumumkan tahun ini BSU akan kembali berlanjut.

Berikut kabar terbaru pencairan BLT Subsidi Gaji karyawan swasta. Kabar BLT Subsdi gaji sangat
ditunggu-tungga oleh pekerja. Pasalnya, hingga kini program bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji
masih belum disalurkan.Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan tahun ini BSU akan kembali
berlanjut. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya hanya bertugas
sebagai penyalur. BSU tersebut menggunakan dana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi
Nasional (PC-PEN) di bawah kendali Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian. "Itu
menggunakan dana di PC-PEN kita akan tunggu exercise-nya seperti apa. Posisi Kemenaker kan
menyalurkan, semua keputusannya ada di PC-PEN," katanya ditemui di Kompleks MPR DPR, Jakarta,
Selasa (16/8/2022). Menaker bilang, dana BSU telah dialokasikan.
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Positive

Summary Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker) Anwar Sanusi
menyampaikan pandemi Covid-19 semakin menekankan pentingnya perusahaan untuk
mendukung pemulihan pasar tenaga kerja dan percepatan penyerapan tenaga kerja.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker) Anwar Sanusi menyampaikan
pandemi Covid-19 semakin menekankan pentingnya perusahaan untuk mendukung pemulihan pasar
tenaga kerja dan percepatan penyerapan tenaga kerja."Peran perusahaan sebagai pembangkit lapangan
kerja harus mendukung kelangsungan bisnis untuk melakukan inovasi, pertumbuhan produktivitas secara
berkelanjutan, termasuk usaha mikro, kecil dan menengah," kata Sekjen Anwar Sanusi ketika menjadi
pembicara pada B20-G20 Dialogue: The Future of Work and Education Task Force, di Yogyakarta, Senin
(15/8) malam.Sekjen Anwar Sanusi juga mengatakan usaha kecil dan menengah (UKM) memiliki peran
dalam perekonomian semua negara.Menurutnya, lebih dari dua pertiga lapangan kerja secara global
ditemukan di perusahaan mikro dan kecil."Dibandingkan dengan perusahaan besar, UKM menyumbang
lebih banyak usaha dan memiliki potensi lebih besar menyerap tenaga kerja," terangnya.Karena itu,
Sekjen Anwar Sanusi menekankan pentingnya untuk mengembangkan kewirausahaan melalui UKM
sebagai kunci dalam menciptakan lapangan kerja baru."Dengan mendukung semua langkah tersebut
akan tercipta lapangan kerja yang berkelanjutan," pungkasnya.
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Positive

Summary Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menandatangani nota kesepahaman ( momerandum of
understanding/MoU) dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam hal peningkatan
kompetensi dan keterampilan masyarakat di kabupaten ujung timur Pulau Jawa itu.
Penandatanganan MoU ini dilakukan oleh Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas Kemenaker Budi Hartawan dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di sela
acara Penutupan Tahap III dan Pembukaan Tahap IV Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)
yang digelar Balai Latihan Kerja (BLK) Muncar, Banyuwangi, Senin (15/8).

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menandatangani nota kesepahaman ( momerandum of u
nderstanding/MoU) dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam hal peningkatan kompetensi dan
keterampilan masyarakat di kabupaten ujung timur Pulau Jawa itu.Penandatanganan MoU ini dilakukan
oleh Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemenaker Budi Hartawan dan Bupati
Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di sela acara Penutupan Tahap III dan Pembukaan Tahap IV Pelatihan
Berbasis Kompetensi (PBK) yang digelar Balai Latihan Kerja (BLK) Muncar, Banyuwangi, Senin
(15/8)."Dengan kerja sama ini, Pemkab Banyuwangi bisa menggunakan fasilitas yang ada di BPVP secara
gratis untuk kepentingan peningkatan kompetensi dan keterampilan warga Banyuwangi. Banyak fasilitas
dan jenis pelatihan yang bisa dimanfaatkan," kata Budi Hartawan.Menurut ia, seiring dengan kerja sama
tersebut pihaknya akan terus menambah fasilitas pelatihan yang akan disediakan di Balai Pelatihan
Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di BLK Muncar, sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di
Banyuwangi.Seperti pada PBK Tahap IV, terdapat 11 paket yang disiapkan, mulai dari pelatihan barista,
sablon/digital printing, pembuatan kue, tata boga, servis sepeda motor injeksi, hidroponik, tour guide,
pengolahan ikan, plate welder, pipa welder dan pemasangan jaringan komputer dan lainnya."Pemkab
Banyuwangi tinggal bilang nanti membutuhkan jenis pelatihan apa, nanti kami akan siapkan fasilitasnya
sesuai dengan kebutuhan," tuturnya.Dalam nota kesepahaman itu, Kemenaker juga akan membantu
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memfasilitasi penyaluran tenaga kerja bagi masyarakat Banyuwangi yang mendapat pelatihan kerja.
Kemenaker juga akan memfasilitasi penciptaan produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang
berdaya saing dari hasil pelatihan kerja."Kami mengajak industri dan UMKM yang ada di Banyuwangi
untuk menjadi sentra pemberdayaan komunitas yang mampu menjadi uji kompetensi baru di
Banyuwangi," ujarnya.Sementara itu, Bupati Ipuk Fiestiandani menyambut positif kerja sama ini. Dengan
demikian bakal banyak pelatihan kompetensi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja
Banyuwangi."Terima kasih BLK Banyuwangi. Dengan memiliki kompetensi pada bidang tertentu ini, saya
berharap semakin banyak warga yang memiliki kemampuan mumpuni, tidak hanya nanti bisa digunakan
masuk ke dunia kerja, tetapi juga harus bisa membuka lapangan kerja," katanya.Bagi para peserta yang
saat ini mengikuti pelatihan Tahap IV, Ipuk meminta untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan."Saya
minta kepada warga yang mendapat kesempatan pelatihan, untuk bersungguh-sungguh dan
memanfaatkan pelatihan ini dengan sebaik-baiknya," ujarnya."Jangan hanya berorientasi mencari kerja,
tapi juga harus memiliki spirit untuk bisa berwirausaha. Membuka usaha sendiri," tuturnya.Kepala BLK
Banyuwangi Rusman menambahkan, peserta PBK Tahap III yang diikuti 256 orang telah mendapatkan
sertifikat. Selain didorong untuk bisa mandiri, mereka juga dikenalkan dengan dunia industri yang
sekiranya bisa menampung mereka menjadi tenaga kerja terampil. Sementara Tahap IV diikuti oleh 336
peserta.Salah satu peserta PBK pembuatan roti dan kue dari Kecamatan Tegaldlimo, Diva (18) mengaku
senang bisa dapat ilmu dan ketrampilan baru."Pengajaran saat workshop sangat detail, namun mudah
dipahami. Usai dari sini, saya berencana menggunakan sertifikat kompetensi untuk membuat usaha kue
sendiri," kata Diva.
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Positive

Summary Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan pemerintah juga menargetkan tingkat
pengangguran terbuka (TPT) dapat ditekan dalam kisaran 5,3 persen hingga 6,0 persen pada
2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan tingkat pengangguran di Indonesia yang mencapai
5,8 persen sudah sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20202024.Hal tersebut, kata Ida, sudah menurun dibandingkan tahun 2021. Pada tahun lalu, Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) itu mencapai 6,5 persen."Pengangguran pada 2022, kita kan punya RPJMN,
tahun ini per Februari sudah memenuhi target RPJMN. Jadi sudah sampai 5,8 persen. Sudah melampaui,"
ujar Ida saat ditemui di Gedung DPR-MPR RI, Selasa (16/8/2022).Ida mengatakan, meski belum pulih
seperti sebelum Covid-19, jumlah angkatan kerja pada per Februari 2022 sebanyak 144,01 juta orang
cukup baik. Sebab, naik 4,20 juta orang dibanding Februari 2021."Kita akan jaga, Alhamdulillah temanteman yang bekerja pada 2020 dan 2021 yang dirumahkan kembali bekerja. Memang belum pulih seperti
sebelum Covid-19, dari 2020 hingga sekarang ada penurunan tingkat pengagguran," tuturnya.Ida
berharap pada 2023 nanti TPT bisa turun ke level 5,3 persen. Hal tersebut bisa didorong oleh investasi
baik dalam dan luar negeri.Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan pemerintah juga menargetkan
tingkat pengangguran terbuka (TPT) dapat ditekan dalam kisaran 5,3 persen hingga 6,0 persen pada
2023."Dengan pengelolaan fiskal yang kuat, disertai efektivitas dalam mendorong transformasi ekonomi
dan perbaikan kesejahteraan rakyat, tingkat pengangguran terbuka 2023 diharapkan dapat ditekan
dalam kisaran 5,3 hingga 6,0 persen dan angka kemiskinan dalam rentang 7,5 hingga 8,5 persen," katanya
dalam pidatonya terkait RUU APBN Tahun Anggaran 2023 beserta nota keuangannya, Selasa
(16/8/2022).Pemerintah mematok angka kemiskinan pada 2023 turun ke rentang 7,5 persen hingga 8,5
persen. Sejalan dengan itu, pemerintah menargetkan rasio gini dalam kisaran 0,375 hingga 0,378, serta
Indeks Pembangunan Manusia dalam rentang 73,31 hingga 73,49.
182

Title

BSU 2022 Kapan Cair? Menaker: Tunggu Arahan Menko
Perekonomian

Author

Ade Miranti
Karunia

Media

Kompas

Reporter

Date

16 August 2022

Tone

Link

http://ekonomi.kompas.com/read/2022/08/16/153635426/bsu-2022-kapan-cair-menakertunggu-arahan-menko-perekonomian

Neutral

Summary Apa penjelasan Kemenaker soal BSU 2022 kapan cair? berikut jawaban dari Menaker Ida
Fauziyah. Tiap Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) posting berita terbaru di
Instagram @kemnaker, kolom komentarnya banyak dipenuhi pertanyaan mengenai kabar
salah satu program bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau subsidi upah (BSU). Banyak
yang menanyakan, BSU 2022 kapan cair?. Dia meminta kepada Kemenaker untuk
memberikan penjelasan terhadap status BSU yang sangat diharap oleh pekerja yang
terdampak pandemi Covid-19.

Tiap Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) posting berita terbaru di Instagram @kemnaker, kolom
komentarnya banyak dipenuhi pertanyaan mengenai kabar salah satu program bantuan pemerintah
berupa subsidi gaji atau subsidi upah (BSU). Banyak yang menanyakan, BSU 2022 kapan cair?Seperti
komentar dari @a.daillamy_igm. Dia meminta kepada Kemenaker untuk memberikan penjelasan
terhadap status BSU yang sangat diharap oleh pekerja yang terdampak pandemi Covid-19."Padahal kalau
@kemnaker mau berbicara sedikit tentang BSU mungkin masyarakat tidak akan terus bertanya. Kalau
@kemnaker diam seribu bahasa seperti ini dan tidak memberi kejelasan sedikitpun, bagaimana
masyarakat tidak terus bertanya. Setidaknya kalau jadi bilang jadi tapi sedang dalam proses. Kalau tidak
jadi bilang tidak jadi, pasti masyarakat akan menerima apapun keputusannya, intinya yang penting ada
kejelasan itu saja," tulis @a.daillamy_igm di kolom komentar IG Kemenaker tersebut.Begitupula
komentar dari @agus351es, hampir mengatakan hal sama yang dengan warganet sebelumnya yang
mempertanyakan terkait program BSU tersebut."Kalau ngomong BSU mending silent saja dah. Biarkan
waktu yang berjalan. Kalau pun enggak jadi BSUnya terima lapang dada. Rezeki enggak ke mana,
bismillah," kata @agus351es di kolom postingan IG @kemnaker.Apa penjelasan Kemenaker soal BSU
2022 kapan cair? berikut jawaban dari Menaker Ida Fauziyah. Ditemui di Kompleks MPR DPR, Menaker
Ida Fauziyah mengatakan, dana untuk program BSU sudah dialokasikan dari dana Penanganan Covid-19
dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Namun, pihaknya masih menunggu arahan dari Menteri
Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang berwenang atas program BSU.
"Sudah teralokasi. Tinggal kita tunggu siapakah yang berhak mendapatkan subsidi tersebut. Belum, kita
belum mendapat arahan (salurkan BSU) dari Pak Menko Perekonomian," ucapnya di Jakarta, Selasa
(16/8/2022).
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Summary Apa penjelasan Kemenaker soal BSU 2022 kapan cair? berikut jawaban dari Menaker Ida
Fauziyah. Tiap Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) posting berita terbaru di
Instagram @kemnaker, kolom komentarnya banyak dipenuhi pertanyaan mengenai kabar
salah satu program bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau subsidi upah (BSU). Banyak
yang menanyakan, BSU 2022 kapan cair?

Tiap Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) posting berita terbaru di Instagram @kemnaker, kolom
komentarnya banyak dipenuhi pertanyaan mengenai kabar salah satu program bantuan pemerintah
berupa subsidi gaji atau subsidi upah (BSU). Banyak yang menanyakan, BSU 2022 kapan cair?Seperti
komentar dari @a.daillamy_igm. Dia meminta kepada Kemenaker untuk memberikan penjelasan
terhadap status BSU yang sangat diharap oleh pekerja yang terdampak pandemi Covid-19."Padahal kalau
@kemnaker mau berbicara sedikit tentang BSU mungkin masyarakat tidak akan terus bertanya. Kalau
@kemnaker diam seribu bahasa seperti ini dan tidak memberi kejelasan sedikitpun, bagaimana
masyarakat tidak terus bertanya. Setidaknya kalau jadi bilang jadi tapi sedang dalam proses. Kalau tidak
jadi bilang tidak jadi, pasti masyarakat akan menerima apapun keputusannya, intinya yang penting ada
kejelasan itu saja," tulis @a.daillamy_igm di kolom komentar IG Kemenaker tersebut.Begitupula
komentar dari @agus351es, hampir mengatakan hal sama yang dengan warganet sebelumnya yang
mempertanyakan terkait program BSU tersebut."Kalau ngomong BSU mending silent saja dah. Biarkan
waktu yang berjalan. Kalau pun enggak jadi BSUnya terima lapang dada. Rezeki enggak ke mana,
bismillah," kata @agus351es di kolom postingan IG @kemnaker.Apa penjelasan Kemenaker soal BSU
2022 kapan cair? berikut jawaban dari Menaker Ida Fauziyah. Ditemui di Kompleks MPR DPR, Menaker
Ida Fauziyah mengatakan, dana untuk program BSU sudah dialokasikan dari dana Penanganan Covid-19
dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Namun, pihaknya masih menunggu arahan dari Menteri
Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang berwenang atas program BSU.
"Sudah teralokasi. Tinggal kita tunggu siapakah yang berhak mendapatkan subsidi tersebut. Belum, kita
belum mendapat arahan (salurkan BSU) dari Pak Menko Perekonomian," ucapnya di Jakarta, Selasa
(16/8/2022).
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Summary Apa penjelasan Kemenaker soal BSU 2022 kapan cair? berikut jawaban dari Menaker Ida
Fauziyah. Apa penjelasan Kemenaker soal BSU 2022 kapan cair? berikut jawaban dari
Menaker Ida Fauziyah. Com- Tiap Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) posting berita
terbaru di Instagram @kemnaker, kolom komentarnya banyak dipenuhi pertanyaan
mengenai kabar salah satu program bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau subsidi
upah (BSU). Banyak yang menanyakan, BSU 2022 kapan cair?.

JAKARTA, KOMPAS. com - Tiap Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) posting berita terbaru di
Instagram @kemnaker, kolom komentarnya banyak dipenuhi pertanyaan mengenai kabar salah satu
program bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau subsidi upah (BSU).Banyak yang menanyakan, BSU
2022 kapan cair?Seperti komentar dari @a.daillamy_igm. Dia meminta kepada Kemenaker untuk
memberikan penjelasan terhadap status BSU yang sangat diharap oleh pekerja yang terdampak pandemi
Covid-19."Padahal kalau @kemnaker mau berbicara sedikit tentang BSU mungkin masyarakat tidak akan
terus bertanya. Kalau @kemnaker diam seribu bahasa seperti ini dan tidak memberi kejelasan sedikitpun,
bagaimana masyarakat tidak terus bertanya. Setidaknya kalau jadi bilang jadi tapi sedang dalam proses.
Kalau tidak jadi bilang tidak jadi, pasti masyarakat akan menerima apapun keputusannya, intinya yang
penting ada kejelasan itu saja," tulis @a.daillamy_igm di kolom komentar IG Kemenaker
tersebut.Begitupula komentar dari @agus351es, hampir mengatakan hal sama yang dengan warganet
sebelumnya yang mempertanyakan terkait program BSU tersebut."Kalau ngomong BSU mending silent
saja dah. Biarkan waktu yang berjalan. Kalau pun enggak jadi BSUnya terima lapang dada. Rezeki enggak
ke mana, bismillah," kata @agus351es di kolom postingan IG @kemnaker.Apa penjelasan Kemenaker
soal BSU 2022 kapan cair? berikut jawaban dari Menaker Ida Fauziyah.Jawaban Menaker Ida Fauziyah
soal BSU kapan cairDitemui di Kompleks MPR DPR, Menaker Ida Fauziyah mengatakan, dana untuk
program BSU sudah dialokasikan dari dana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN).Namun, pihaknya masih menunggu arahan dari Menteri Koordinator (Menko) Bidang
Perekonomian, Airlangga Hartarto yang berwenang atas program BSU."Sudah teralokasi. Tinggal kita
tunggu siapakah yang berhak mendapatkan subsidi tersebut. Belum, kita belum mendapat arahan
(salurkan BSU) dari Pak Menko Perekonomian," ucapnya di Jakarta, Selasa (16/8/2022).JAKARTA,
KOMPAS. com - Tiap Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) posting berita terbaru di Instagram
@kemnaker, kolom komentarnya banyak dipenuhi pertanyaan mengenai kabar salah satu program
bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau subsidi upah (BSU).Banyak yang menanyakan, BSU 2022
kapan cair?Seperti komentar dari @a.daillamy_igm. Dia meminta kepada Kemenaker untuk memberikan
penjelasan terhadap status BSU yang sangat diharap oleh pekerja yang terdampak pandemi Covid19."Padahal kalau @kemnaker mau berbicara sedikit tentang BSU mungkin masyarakat tidak akan terus
bertanya. Kalau @kemnaker diam seribu bahasa seperti ini dan tidak memberi kejelasan sedikitpun,
bagaimana masyarakat tidak terus bertanya. Setidaknya kalau jadi bilang jadi tapi sedang dalam proses.
Kalau tidak jadi bilang tidak jadi, pasti masyarakat akan menerima apapun keputusannya, intinya yang
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penting ada kejelasan itu saja," tulis @a.daillamy_igm di kolom komentar IG Kemenaker
tersebut.Begitupula komentar dari @agus351es, hampir mengatakan hal sama yang dengan warganet
sebelumnya yang mempertanyakan terkait program BSU tersebut."Kalau ngomong BSU mending silent
saja dah. Biarkan waktu yang berjalan. Kalau pun enggak jadi BSUnya terima lapang dada. Rezeki enggak
ke mana, bismillah," kata @agus351es di kolom postingan IG @kemnaker.Apa penjelasan Kemenaker
soal BSU 2022 kapan cair? berikut jawaban dari Menaker Ida Fauziyah.Jawaban Menaker Ida Fauziyah
soal BSU kapan cairDitemui di Kompleks MPR DPR, Menaker Ida Fauziyah mengatakan, dana untuk
program BSU sudah dialokasikan dari dana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN).Namun, pihaknya masih menunggu arahan dari Menteri Koordinator (Menko) Bidang
Perekonomian, Airlangga Hartarto yang berwenang atas program BSU."Sudah teralokasi. Tinggal kita
tunggu siapakah yang berhak mendapatkan subsidi tersebut. Belum, kita belum mendapat arahan
(salurkan BSU) dari Pak Menko Perekonomian," ucapnya di Jakarta, Selasa (16/8/2022).Menaker bilang,
pihaknya hanya sebagai penyalur. Keputusan kapan penyaluran, kata dia, tetap di Komite PC-PEN."Itu
menggunakan dana di PC-PEN kita akan tunggu exercise-nya seperti apa. Posisi Kemenaker kan
menyalurkan, semua keputusannya ada di PC-PEN," jelasnya.Kabar BSU 2022 terbaruSebelumnya,
pemerintah menegaskan BSU bakal disalurkan. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
mengatakan, program BSU senilai Rp 1 juta kembali dilanjutkan tahun ini.Adapun anggaran yang
digelontorkan pemerintah untuk program subsidi gaji mencapai Rp 8,8 triliun.Dana tersebut akan
disalurkan kepada 8,8 juta pekerja dengan syarat jumlah penghasilan di bawah Rp 3,5 juta per
bulan.Menaker bilang, pihaknya hanya sebagai penyalur. Keputusan kapan penyaluran, kata dia, tetap di
Komite PC-PEN."Itu menggunakan dana di PC-PEN kita akan tunggu exercise-nya seperti apa. Posisi
Kemenaker kan menyalurkan, semua keputusannya ada di PC-PEN," jelasnya.Kabar BSU 2022
terbaruSebelumnya, pemerintah menegaskan BSU bakal disalurkan. Menko Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto mengatakan, program BSU senilai Rp 1 juta kembali dilanjutkan tahun ini.Adapun
anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program subsidi gaji mencapai Rp 8,8 triliun.Dana
tersebut akan disalurkan kepada 8,8 juta pekerja dengan syarat jumlah penghasilan di bawah Rp 3,5 juta
per bulan.
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Summary Apa penjelasan Kemenaker soal BSU 2022 kapan cair? berikut jawaban dari Menaker Ida
Fauziyah. Apa penjelasan Kemenaker soal BSU 2022 kapan cair? berikut jawaban dari
Menaker Ida Fauziyah. Tiap Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) posting berita
terbaru di Instagram @kemnaker, kolom komentarnya banyak dipenuhi pertanyaan
mengenai kabar salah satu program bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau subsidi
upah (BSU). Banyak yang menanyakan, BSU 2022 kapan cair?.

Tiap Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) posting berita terbaru di Instagram @kemnaker, kolom
komentarnya banyak dipenuhi pertanyaan mengenai kabar salah satu program bantuan pemerintah
berupa subsidi gaji atau subsidi upah (BSU).Banyak yang menanyakan, BSU 2022 kapan cair?Seperti
komentar dari @a.daillamy_igm. Dia meminta kepada Kemenaker untuk memberikan penjelasan
terhadap status BSU yang sangat diharap oleh pekerja yang terdampak pandemi Covid-19."Padahal kalau
@kemnaker mau berbicara sedikit tentang BSU mungkin masyarakat tidak akan terus bertanya. Kalau
@kemnaker diam seribu bahasa seperti ini dan tidak memberi kejelasan sedikitpun, bagaimana
masyarakat tidak terus bertanya. Setidaknya kalau jadi bilang jadi tapi sedang dalam proses. Kalau tidak
jadi bilang tidak jadi, pasti masyarakat akan menerima apapun keputusannya, intinya yang penting ada
kejelasan itu saja," tulis @a.daillamy_igm di kolom komentar IG Kemenaker tersebut.Begitupula
komentar dari @agus351es, hampir mengatakan hal sama yang dengan warganet sebelumnya yang
mempertanyakan terkait program BSU tersebut."Kalau ngomong BSU mending silent saja dah. Biarkan
waktu yang berjalan. Kalau pun enggak jadi BSUnya terima lapang dada. Rezeki enggak ke mana,
bismillah," kata @agus351es di kolom postingan IG @kemnaker.Apa penjelasan Kemenaker soal BSU
2022 kapan cair? berikut jawaban dari Menaker Ida Fauziyah.Jawaban Menaker Ida Fauziyah soal BSU
kapan cairDitemui di Kompleks MPR DPR, Menaker Ida Fauziyah mengatakan, dana untuk program BSU
sudah dialokasikan dari dana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).Namun,
pihaknya masih menunggu arahan dari Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga
Hartarto yang berwenang atas program BSU."Sudah teralokasi. Tinggal kita tunggu siapakah yang berhak
mendapatkan subsidi tersebut. Belum, kita belum mendapat arahan (salurkan BSU) dari Pak Menko
Perekonomian," ucapnya di Jakarta, Selasa (16/8/2022).Tiap Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
posting berita terbaru di Instagram @kemnaker, kolom komentarnya banyak dipenuhi pertanyaan
mengenai kabar salah satu program bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau subsidi upah
(BSU).Banyak yang menanyakan, BSU 2022 kapan cair?Seperti komentar dari @a.daillamy_igm. Dia
meminta kepada Kemenaker untuk memberikan penjelasan terhadap status BSU yang sangat diharap
oleh pekerja yang terdampak pandemi Covid-19."Padahal kalau @kemnaker mau berbicara sedikit
tentang BSU mungkin masyarakat tidak akan terus bertanya. Kalau @kemnaker diam seribu bahasa
seperti ini dan tidak memberi kejelasan sedikitpun, bagaimana masyarakat tidak terus bertanya.
Setidaknya kalau jadi bilang jadi tapi sedang dalam proses. Kalau tidak jadi bilang tidak jadi, pasti
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masyarakat akan menerima apapun keputusannya, intinya yang penting ada kejelasan itu saja," tulis
@a.daillamy_igm di kolom komentar IG Kemenaker tersebut.Begitupula komentar dari @agus351es,
hampir mengatakan hal sama yang dengan warganet sebelumnya yang mempertanyakan terkait program
BSU tersebut."Kalau ngomong BSU mending silent saja dah. Biarkan waktu yang berjalan. Kalau pun
enggak jadi BSUnya terima lapang dada. Rezeki enggak ke mana, bismillah," kata @agus351es di kolom
postingan IG @kemnaker.Apa penjelasan Kemenaker soal BSU 2022 kapan cair? berikut jawaban dari
Menaker Ida Fauziyah.Jawaban Menaker Ida Fauziyah soal BSU kapan cairDitemui di Kompleks MPR DPR,
Menaker Ida Fauziyah mengatakan, dana untuk program BSU sudah dialokasikan dari dana Penanganan
Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).Namun, pihaknya masih menunggu arahan dari
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang berwenang atas program
BSU."Sudah teralokasi. Tinggal kita tunggu siapakah yang berhak mendapatkan subsidi tersebut. Belum,
kita belum mendapat arahan (salurkan BSU) dari Pak Menko Perekonomian," ucapnya di Jakarta, Selasa
(16/8/2022).Menaker bilang, pihaknya hanya sebagai penyalur. Keputusan kapan penyaluran, kata dia,
tetap di Komite PC-PEN."Itu menggunakan dana di PC-PEN kita akan tunggu exercise-nya seperti apa.
Posisi Kemenaker kan menyalurkan, semua keputusannya ada di PC-PEN," jelasnya.Kabar BSU 2022
terbaruSebelumnya, pemerintah menegaskan BSU bakal disalurkan. Menko Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto mengatakan, program BSU senilai Rp 1 juta kembali dilanjutkan tahun ini.Adapun
anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program subsidi gaji mencapai Rp 8,8 triliun.Dana
tersebut akan disalurkan kepada 8,8 juta pekerja dengan syarat jumlah penghasilan di bawah Rp 3,5 juta
per bulan.
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Summary Pemkab Banyuwangi melakukan kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker). Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi kerja warga Banyuwangi

Pemkab Banyuwangi melakukan kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi kerja warga Banyuwangi. Kerja sama ini ditandai dengan
penandatanganan MoU antara Pemkab Banyuwangi dan Kemenaker RI.Penandatanganan dilakukan
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas
(Binalavotas) Kemenaker, Budi Hartawan saat penutupan pembukaan Pelatihan Berbasis Kompetensi
(PBK) Tahap IV. Kegiatan itu digelar Balai Latihan Kerja (BLK), Muncar, Banyuwangi, Senin, 15 Agustus
2022.Bupati Ipuk berharap, melalui kerja sama ini, akan banyak pelatihan kompetensi untuk
meningkatkan kualitas tenaga kerja Banyuwangi. Dengan memiliki kompetensi pada bidang tertentu ini,
dia berharap semakin banyak warga yang memiliki skill mumpuni. "Tidak hanya nanti bisa digunakan
masuk ke dunia kerja, tetapi juga harus bisa membuka lapangan kerja," kata Ipuk.Ipuk berpesan pada
masyarakat Banyuwangi yang menjadi peserta pelatihan Tahap IV saat ini agar meningkatkan jiwa
kewirausahaan. Mereka harus bersungguh-sungguh dan memanfaatkan pelatihan ini dengan sebaikbaiknya. "Jangan hanya berorientasi mencari kerja, tapi juga harus memiliki spirit untuk bisa
berwirausaha. Membuka usaha sendiri," tegasnya.Mobil Vs Motor di Banyuwangi, Istri Meninggal, Suami
Luka ParahPegiat Anti Narkoba Banyuwangi Desak Pembentukan BNNKBupati Dan Ketua DPRD
Banyuwangi Kompak Dukung Pembentukan BNNKPeserta PBK Tahap III diikuti 256 orang. Sedangkan
Tahap IV diikuti oleh 336 peserta. Mereka telah mendapatkan sertifikat. Selain didorong untuk bisa
mandiri, mereka juga dikenalkan dengan dunia industri yang sekiranya bisa menampung mereka menjadi
tenaga kerja terampil.Dirjen Binalavotas Kemenaker, Budi Hartawan, mengatakan, seiring dengan kerja
sama ini, pihaknya akan terus menambah fasilitas pelatihan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
(BPVP) di BLK sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di Banyuwangi.Dengan kerja sama ini, Pemkab
Banyuwangi bisa menggunakan fasilitas yang ada di BPVP secara gratis untuk kepentingan peningkatan
kompetensi dan keterampilan warga Banyuwangi. "Banyak fasilitas dan jenis pelatihan yang bisa
dimanfaatkan," jelasnya.Pada PBK Tahap IV terdapat 11 paket yang disiapkan. Mulai dari pelatihan
barista, sablon, digital printing, pembuatan kue, tata boga, service sepeda motor injeksi, hidroponik, tour
guide, pengolahan ikan, plate welder, pipa welder, dan pemasangan jaringan komputer, dan
lainnya."Pemkab Banyuwangi tinggal bilang nanti membutuhkan jenis pelatihan apa, nanti kami akan
siapkan fasilitasnya sesuai dengan kebutuhan," ujarnya.Kemenaker juga akan membantu memfasilitasi
penyaluran tenaga kerja bagi masyarakat Banyuwangi yang sudah mendapat pelatihan kerja. Tidak hanya
itu, mereka yang mendapatkan pelatihan juga difasilitasi penciptaan produk Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) yang berdaya saing."Kami mengajak industri dan UMKM yang ada di Banyuwangi
untuk menjadi sentra pemberdayaan komunitas yang mampu menjadi uji kompetensi baru di
Banyuwangi," katanya.
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Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, jumlah pengangguran terus
menurun. Menaker optimis angka pengangguran tiap tahunnya akan terus menurun sesuai
target di dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, jumlah pengangguran terus menurun.
Bahkan ia menyebut para buruh yang sempat dirumahkan oleh perusahaan pada 2020-2021, kini sudah
kembali bekerja. Menaker optimis angka pengangguran tiap tahunnya akan terus menurun sesuai target
di dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). "Kami akan jaga dan
alhamdulillah teman-teman (buruh/pekerja) yang pada 2020-2021 yang dirumahkan mereka sudah
kembali bekerja. Memang kondisinya belum pulih dari Covid-19, tapi kalau dilihat dari 2020 ke 2021 ke
2022 ini terus mengalami penurunan. Mudah-mudahan targetnya (tercapai)," ujarnya ditemui di
Kompleks MPR DPR, Jakarta, Selasa (16/8/2022).Lebih lanjut Menaker menyebut pada tahun ini saja
angka pengangguran sudah turun melampaui target di RPJMN 2021. Oleh karena itu, pemerintah optimis
bisa kembali menekan jumlah pengangguran dan menciptakan lapangan kerja baru. "Pengangguran
tahun 2022 kita sudah memiliki RPJMN, jadi kita sudah sampai pada 5,8 persen. Itu sudah melampaui
2021. Itu artinya kita sudah sesuai dengan target RPJMN," ucap Ida.Sebelumnya, Badan Pusat Statistik
(BPS) melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2022 mencapai 8,4 juta orang, turun
dari 8,75 juta orang pada Februari 2021. Dengan penurunan jumlah tersebut, tingkat pengangguran
terbuka (TPT) nasional juga menurun dari 6,26 persen pada Februari 2021 menjadi 5,83 persen pada
Februari tahun ini. Meskipun mengalami penurunan, angka pengangguran di Indonesia pada awal tahun
2022 masih lebih tinggi dibanding periode sebelum pandemi Covid-19. Pada Februari 2020, jumlah
pengangguran hanya mencapai 6,93 juta orang dan TPT sebesar 4,94 persen.
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Neutral

Summary Posisi yang tersedia di LPP Agro Nusantara, yakni Staff Assessment. Pada saat ini LPP Agro
Nusantara sedang membuka kesempatan bagi para pencari lowongan kerja (loker). Salah
satu persyaratan yang harus penuhi, oleh calon pekerja baru LPP Agro Nusantara yaitu
bersedia ditempatkan di Yogyakarta atau Medan. Bersedia di tempatkan pada wilayah kerja
PT LPP Agro Nusantara, yaitu di Yogyakarta dan atau Medan.

Pada saat ini LPP Agro Nusantara sedang membuka kesempatan bagi para pencari lowongan kerja
(loker).Posisi yang tersedia di LPP Agro Nusantara, yakni Staff Assessment.Pendaftaran lowongan kerja
(loker) ini, terbuka hingga 26 Agustus 2022.Salah satu persyaratan yang harus penuhi, oleh calon pekerja
baru LPP Agro Nusantara yaitu bersedia ditempatkan di Yogyakarta atau Medan.Dilansir PikiranRakyatTasikmalaya.com dari akun Instagram @kemnaker, terdapat beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi,
yaitu sebagai berikut.Pendidikan minimal S1 Psikologi (S2 Magister Psikologi Profesi, Sains, atau Terapan
lebih disukai).IPK minimal 3.00.Mempunyai pengalaman dibidang assessment, yakni diutamakan yang
pernah bekerja dikonsultan atau biro psikologi.Memiliki ketertarikan dipengukuran psikologi
(psikometri).Handal dalam menggunakan Ms. Office (Excel, Powerpoint, Word).Bersedia di tempatkan
pada wilayah kerja PT LPP Agro Nusantara, yaitu di Yogyakarta dan atau Medan.Bagi kamu yang ingi
melamar pekerjaan, silakan melakukan pendaftaran melalui:Periode pendaftaran terbuka dari 12 hingga
26 Agustus 2022.Untuk informasi pendaftaran, kamu dapat menghubungi nomor di bawah ini:0857 7018
3810Hanya pelamar yang daftar singkat, yang akan dipanggil.Periksa email Anda untuk pemberitahuan
selanjutnya.Informasi lebih lanjut kunjungi akun media sosial Instagram @lpplearning.
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Negative

Summary Sejumlah pihak menduga program padat karya atau Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang
diluncurkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bermasalah, rentan korupsi dan
tidak tepat sasaran. Merespon hal tersebut, Direktur Eksekutif KPK Watch, M. Yusuf Sahide
juga menyoroti program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang rentan akan adanya peluang
korupsi dan penghamburan uang yang tidak tepat sasaran.

Sejumlah pihak menduga program padat karya atau Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang diluncurkan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bermasalah, rentan korupsi dan tidak tepat
sasaran.Merespon hal tersebut, Direktur Eksekutif KPK Watch, M. Yusuf Sahide juga menyoroti program
Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang rentan akan adanya peluang korupsi dan penghamburan uang yang
tidak tepat sasaran.."Kalau berdasarkan analisis pengamatan KPK Watch, program Pembinaan Tenaga
Kerja Mandiri (TKM) Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia di Kementerian Ketenagakerjaan
sangat rentan korupsi dan menghamburkan uang Negara," kata Direktur KPK Watch Yusuf Sahide, Selasa
16 Agustus 2022.Yusuf kemudian mengatakan, Instansi seperti Kemenaker harus mampu mengkoordinir
segala bentuk kebutuhan masyarakat. Kementerian ini tidak boleh menjadi instansi yang hanya melayani
kepentingan kelompok atau partai tertentu.."Apalagi Kementerian (Kemnaker) yang mengatur hajat
hidup orang banyak, dipimpin dari unsur partai, organisasi atau kelompok tertentu. Pasti terjadi
monopoli program. Rentan ulah oknum yang meminta setoran atau pemotongan mata anggaran.
Walaupun konsep dasar program (TKM) ini bagus," ujar dia.Yusuf menyarankan KPK harus membuka
pengaduan masyarakat jika mengetahui terjadinya pelanggaran yang menyebabkan indikasi tindak
pidana korupsi. Terlebih, ungkapnya, menjelang pelaksanaan tahun politik yang biasanya rawan dengan
perilaku korupsi."Saran saya, KPK membuka pengaduan masyarakat terkait adanya indikasi pemotongan
nilai anggaran oleh orang Kementerian (Kemnaker). KPK harus memeriksa, melakukan pencegahan, dan
pengawasan KPK yang sebaiknya juga melibatkan seluruh elemen masyarakat. Apalagi tidak lama lagi
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masuk tahun politik," tuturnya.Sebagaimana diketahui, pelaksanaan program TKM Kemnaker ini sudah
berlangsung sejak tahun 2020 selama periode Kabinet Indonesia maju.Anggaran di tahun 2020 berjumlah
Rp 40 juta per kelompok/ sementara pada tahun 2021, program dibagi menjadi dua paket anggaran.
Yakni paket Rp 54,4 juta dan paket senilai Rp 24 juta.
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Positive

Summary Kabar gembira untuk seluruh warga Banyuwangi. Pasalnya, Pemkab Banyuwangi telah
menandatangani teken MoU (Momerandum of Understanding) dengan Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk peningkatan kompetensi dan keterampilan masyarakat
Banyuwangi.

Kabar gembira untuk seluruh warga Banyuwangi. Pasalnya, Pemkab Banyuwangi telah menandatangani
teken MoU (Momerandum of Understanding) dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk
peningkatan kompetensi dan keterampilan masyarakat Banyuwangi. Penandatanganan MoU dilakukan
oleh Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas (Binalavotas) Kemenaker, Budi Hartawan dan
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, di sela-sela penutupan Tahap III dan pembukaan Tahap IV,
Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) yang digelar Balai Latihan Kerja (BLK) Muncar Banyuwangi, Senin
(15/8/2022). Budi mengatakan seiring dengan kerjasama tersebut pihaknya akan terus menambah
fasilitas pelatihan yang akan disediakan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di BLK tersebut,
sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di Banyuwangi. Teken MoU Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi
Dan Produktivitas (Binalavotas) Kemenaker, Budi Hartawan dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani
(Foto: Laila Yasmin/TIMES Indonesia) "Dengan kerjasama ini, Pemkab Banyuwangi bisa menggunakan
fasilitas yang ada di BPVP secara gratis untuk kepentingan peningkatan kompetensi dan keterampilan
warga Banyuwangi. Banyak fasilitas dan jenis pelatihan yang bisa dimanfaatkan," kata Budi. Seperti pada
PBK Tahap IV terdapat 11 paket yang disiapkan. Mulai dari pelatihan barista, sablon/digital printing,
pembuatan kue, tata boga, service sepeda motor injeksi, hidroponik, tour guide, pengolahan ikan, plate
welder, pipa welder, dan pemasangan jaringan komputer, dan lainnya. "Pemkab Banyuwangi tinggal
bilang nanti membutuhkan jenis pelatihan apa, nanti kami akan siapkan fasilitasnya sesuai dengan
kebutuhan," kata Budi. Selain itu dalam MoU tersebut, Kemenaker akan membantu memfasilitasi
penyaluran tenaga kerja bagi masyarakat Banyuwangi yang mendapat pelatihan kerja. Kemenaker juga
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akan memfasilitasi penciptaan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berdaya saing
dari hasil pelatihan kerja. "Kami mengajak industri dan UMKM yang ada di Banyuwangi untuk menjadi
sentra pemberdayaan komunitas yang mampu menjadi uji kompetensi baru di Banyuwangi," tambahnya.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat berbincang dengan peserta pelatihan (Foto: Laila
Yasmin/TIMES Indonesia) Sementara Bupati Ipuk menyambut positif kerjasama ini. Dengan demikian
bakal banyak pelatihan kompetensi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Banyuwangi. "Terima kasih
BLK Banyuwangi. Dengan memiliki kompetensi pada bidang tertentu ini, saya berharap semakin banyak
warga yang memiliki skill mumpuni, tidak hanya nanti bisa digunakan masuk ke dunia kerja, tetapi juga
harus bisa membuka lapangan kerja," harap Ipuk. Kepada para peserta yang saat ini mengikuti pelatihan
Tahap IV, Ipuk meminta untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan. "Saya minta kepada warga yang
mendapat kesempatan pelatihan, untuk bersungguh-sungguh dan memanfaatkan pelatihan ini dengan
sebaik-baiknya," kata Ipuk. "Jangan hanya berorientasi mencari kerja, tapi juga harus memiliki spirit
untuk bisa berwirausaha. Membuka usaha sendiri," imbuhnya. Ditambahkan Kepala BLK Banyuwangi
Rusman menyebutkan, peserta PBK Tahap III yang diikuti 256 orang, telah mendapatkan sertifikat. Selain
didorong untuk bisa mandiri, mereka juga dikenalkan dengan dunia industri yang sekiranya bisa
menampung mereka menjadi tenaga kerja terampil. Sementara Tahap IV diikuti oleh 336 peserta. Salah
satu peserta PBK pembuatan roti dan kue dari Kecamatan Tegaldlimo, Diva (18) mengaku senang bisa
dapat ilmu dan keterampilan baru. "Pengajaran saat workshop sangat detil, namun mudah dipahami.
Seusai dari sini, saya berencana menggunakan sertifikat kompetensi untuk membuat usaha kue sendiri,"
kata Diva. (*) **) Dapatkan update informasi pilihan setiap hari dari TIMES Indonesia dengan bergabung
di Grup Telegram TI Update. Caranya, ini dan join.
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Summary Bocah warga Dusun Seneposari, Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung, Banyuwangi, ini tewas
tenggelam di kanal tak jauh dari rumahnya. Bupati Dan Ketua DPRD Banyuwangi Kompak
Dukung Pembentukan BNNK. Upgrade Kompetensi Kerja Warga, Banyuwangi Mou dengan
Kemenaker. Mobil Vs Motor di Banyuwangi, Istri Meninggal, Suami Luka Parah.

Nahas menimpa seorang balita berinisial AF, 4 tahun. Bocah warga Dusun Seneposari, Desa Barurejo,
Kecamatan Siliragung, Banyuwangi, ini tewas tenggelam di kanal tak jauh dari rumahnya. Dia terjatuh ke
sungai saat bermain sepeda di tepi kanal tersebut.Peristiwa memilukan ini terjadi sekira pukul 09.00 WIB,
Selasa, 16 Agustus 2022. Kejadian ini bermula saat korban bermain sepeda roda tiga bersama-sama
dengan kakak keponakannya, An, 5 tahun. Bocah ini bermain di dekat rumahnya.Bupati Dan Ketua DPRD
Banyuwangi Kompak Dukung Pembentukan BNNKUpgrade Kompetensi Kerja Warga, Banyuwangi Mou
dengan Kemenaker"Kebetulan rumah korban bersebelahan dengan kanal saluran irigasi selebar 10
meter," jelas Kapolsek Siliragung, AKP Abdul Rohman.Saat An mendorong sepeda roda tiga yang
ditunggangi korban, sepeda tersebut tergelincir ke arah kanal. Akibatnya, sepeda roda tiga yang
ditunggangi korban tersangkut di pinggir kanal. Sedangkan AF terjatuh ke dalam kanal."Mengetahui
kejadian itu, ayah korban langsung masuk ke dalam kanal saluran irigasi untuk menyelamatkan anaknya,"
jelasnya.Selain ayah korban, beberapa warga juga berupaya untuk menyelamatkan korban. Namun
sayang, upaya ini tak membuahkan hasil. Meski demikian, warga terus melakukan pencarian balita
malang tersebut."Setelah kurang lebih setengah jam, akhirnya warga berhasil menemukan tubuh
almarhum," jelasnya.Mobil Vs Motor di Banyuwangi, Istri Meninggal, Suami Luka ParahPegiat Anti
Narkoba Banyuwangi Desak Pembentukan BNNKPosisi korban saat itu sudah bergeser dari tempatnya
terjatuh. Dia ditemukan dengan jarak sekitar 100 meter dari tempatnya jatuh. Begitu ditemukan korban
langsung dilarikan ke Puskesmas Kebondalem untuk dilakukan pertolongan. Namun sayang, nyawanya
sudah tidak tertolong."Korban saat itu dinyatakan sudah meninggal dunia," jelasnya.Setelah dilakukan
pemeriksaan bagian luar, korban kemudian dibawa pulang ke rumah duka. Selanjutnya korban
dimakamkan oleh pihak keluarga."Pihak keluarga menolak dilakukan autopsi pada korban," ujarnya.
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Positive

Summary Minister of Defense Prabowo Subianto and a number of other ministers enlivened the
atmosphere of the celebration of the 77th anniversary of the Republic of Indonesia at the
Merdeka Palace, Jakarta by dancing together. Apart from Prabowo, Minister of Finance Sri
Mulyani, Minister of Manpower Ida Fauziyah, and Minister of Foreign Affairs Retno Marsudi
also danced. Prabowo Subianto was seen wearing the Betawi Beskap, the same as DKI
Jakarta Governor Anies Baswedan. They danced to the accompaniment of a song by little
singer Farel Prayoga.

Minister of Defense Prabowo Subianto and a number of other ministers enlivened the atmosphere of the
celebration of the 77th anniversary of the Republic of Indonesia at the Merdeka Palace, Jakarta by
dancing together. They danced to the accompaniment of a song by little singer Farel Prayoga.At first,
Farel sang the song Ojo Dibandingke and received a warm welcome from the audience. However, at that
time the invited guests who wore regional clothes still looked shy and danced in their respective
seats.When the song was about to finish, a number of invited guests from celebrities took to the field
where Farel sang and danced. When the song was finished, Farel was asked to sing the same song for the
second time.At this moment, many ministers took to the field and danced together. Apart from Prabowo,
Minister of Finance Sri Mulyani, Minister of Manpower Ida Fauziyah, and Minister of Foreign Affairs Retno
Marsudi also danced.Meanwhile, National Police Chief General Listyo Sigit, SOE Minister Erick Thohir, and
First Lady Iriana Jokowi were only seen dancing in their seats. President Jokowi had stood up from his
seat, but sat back down and did not participate in the dance. He just smiled while enjoying the song.Head
of the Presidential Secretariat Heru Budi Hartono said the Presidential Palace provided 2,000 invitations
for the general public to witness the flag-raising for the August 17 ceremony this year. Then in the
afternoon there will be 3,000 invitations from the general public to witness the lowering of the
flag.However, Heru said that the invitations had already been distributed when the opening of the
distribution of invitations was carried out in early August 2022. For people who did not receive an
invitation to the August 17 ceremony at the State Palace, Heru stated that it could still be watched via
virtual broadcasts. The series of flag-raising events will begin with entertainment for the public at 08.00
am.During the ceremony on August 17 this year, the ministers and guests also wore various traditional
clothes from all regions in Indonesia. Prabowo Subianto was seen wearing the Betawi Beskap, the same
as DKI Jakarta Governor Anies Baswedan. Erick Thohir wore traditional Rote clothes while President
Jokowi and Iriana wore traditional Buton clothes.The article is in Indonesian
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Summary HUT RI ke 77 Ketika bernyanyi di depan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajarannya, Farel
Prayoga berhasil menyihir semua undangan. POS-KUPANG.COM, JAKARTA- Suasana
perayaan HUT ke-77 RI di Istana Merdeka mendadak berubah ketika penyanyi cilik Farel
Prayoga membawakan tembang Ojo Dibandingke yang dipopulerkan Denny Caknan. Ketika
bernyanyi di depan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajarannya, Farel Prayoga berhasil
menyihir semua undangan. Mengenakan pakaian adat khas Banyuwangi berwarna hitam,
Farel Prayoga mengambil nada pertama yang kemudian diikuti tepuk tangan dan sorakan
para undangan.

HUT RI ke 77 Ketika bernyanyi di depan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajarannya, Farel Prayoga
berhasil menyihir semua undangan.POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Suasana perayaan HUT ke-77 RI di
Istana Merdeka mendadak berubah ketika penyanyi cilik Farel Prayoga membawakan tembang Ojo
Dibandingke yang dipopulerkan Denny Caknan.Sosok anak kelas 6 SD Kepundungan 2, Banyuwangi, Jawa
Timur tersebut terus menyita perhatian.Ketika bernyanyi di depan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan
jajarannya, Farel Prayoga berhasil menyihir semua undangan. Mengenakan pakaian adat khas
Banyuwangi berwarna hitam, Farel Prayoga mengambil nada pertama yang kemudian diikuti tepuk
tangan dan sorakan para undangan.Bahkan, beberapa undangan tak ragu untuk maju ke dekat Farel
Prayoga dan bergoyang bersama. Tercatat, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menteri yang
pertama kali turun dan ikut bergoyang bersama Farel Prayoga.Setelah itu, terpantau Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani,
hingga Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengikuti apa yang dilakukan Prabowo.Kepala Staf TNI AD
(KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, dan
Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga
ikut berjalan ke depan mimbar untuk berjoget bersama Farel.Dari atas mimbar, tampak Ibu Negara Iriana
Jokowi yang mengenakan pakaian adat Buton bergoyang santai. Jokowi tampak berdiri sebelum akhirnya
duduk kembali.Farel menyanyikan tembang Ojo Dibandingke sebanyak dua kali. Sementara itu, Jokowi
tampak tetap berada di mimbarnya dan tidak ikut turun bergoyang bersama.Kepala Staf Angkatan Darat
(KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman mengatakan bahwa keputusan dirinya ikut berjoget bersama
Farel Prayoga di Istana Merdeka ketika Upacara HUT ke-77 Kemerdekaan RI bukan sebatas lagu yang
tengah viral."Tapi semua, Presiden, Ibu Negara dan semua menteri berjoget, artinya kita menikmati
bahwa kemerdekaan ini luar biasa," kata Dudung di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 17 Agustus 2022.HUT
RI ke 77 Ketika bernyanyi di depan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajarannya, Farel Prayoga berhasil
menyihir semua undangan.Farel lahir di Banyuwangi, 8 Agustus 2010. Saat ini Farel berusia 12 tahun. Dia
anak ketiga dari empat bersaudara.Suara Farel saat menyanyikan lagu "Ojo Dibandingke" sempat viral di
TikTok hingga membuat dirinya banyak dikenal orang.Sebelum dikenal sebagai penyanyi cover lagu milik
Denny Caknan, Farel memang telah menekuni dunia tarik suara.Dia diketahui pernah menjadi pengamen
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bersama ayahnya, Joko Suyoto. Hal itu dilakukan Farel sepulang sekolah.Farel pernah mengaku bahwa
alasannya suka menyanyi di jalanan karena bisa mendapatkan uang.Farel mulai menyanyi di jalanan sejak
awal 2020 dengan belajar dari ayahnya. Selain mengamen, Farel juga menyanyi untuk acara
pernikahan.Karena suaranya, banyak yang kemudian menyebut Farel sebagai penyanyi penerus Denny
Caknan. (tribun network/fik/den/kps/wly)HUT RI ke 77 Ketika bernyanyi di depan Presiden Joko Widodo
(Jokowi) dan jajarannya, Farel Prayoga berhasil menyihir semua undangan.Dudung lebih lanjut
merasakan bagaimana perayaan kemerdekaan tahun ini sungguh luar biasa."Tadi maknanya luar biasa
bahwa kita bangsa yang sangat maju, dan tadi disampaikan bahwa kemarin sidang Pak Jokowi presiden
kita menyampaikan bahwa kita mampu mengatasi Covid-19," ujar dia."Kita pasca Covid-19 maju bersama
masyarakat untuk membantu bagaimana ketahanan pangan, mengatasi krisis pangan, saya lihat seluruh
bangsa Indonesia serempak mengatasi ini," pungkas Dudung.Untuk diketahui Farel memang sebelumnya
diundang khusus ke Istana Merdeka, Jakarta. Saat gladi resik Presiden Jokowi sempat mengajak Farel
berbincang.Melalui video singkat yang diunggah di akun Twitter centang biru @Jokowi, Farel terlihat
diberi beberapa pertanyaan oleh orang nomor 1 di Indonesia."Kelas berapa?" kata Jokowi."Kelas 6.""Anu
loh ya nyanyi boleh tapi jangan lupa belajar ya?" pesan Jokowi.Ia juga berpesan kepada Farel untuk terus
bersekolah hingga setinggi-tingginya.Sosok Farel
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Neutral

Summary Jakarta- Presiden Joko Widodo tampak terkekeh sambil berdiri, begitu juga dengan Ibu Iriana
yang turut berjoget saat penyanyi cilik Farel Prayoga menyanyikan lagu berjudul "Ojo
Dibandingke" dinyanyikan. Setelah lagu memasuki reff, Presiden Jokowi tampak ikut berdiri,
sementara Ibu Iriana berjoget, begitu juga dengan para undangan yang hadir. Berdasarkan
siaran langsung yang disaksikan oleh akun YouTube Sekretariat Presiden, Presiden Joko
Widodo kembali ke tempat mimbar dan menikmati lagu Ojo Dibandingke yang dibawakan
Farel. Farel yang merupakan siswa kelas 6 SD asal Banyuwangi, Jawa Timur, tampil di depan
ribuan undangan saat acara penutupan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di Istana
Merdeka Jakarta, Rabu.

Jakarta - Presiden Joko Widodo tampak terkekeh sambil berdiri, begitu juga dengan Ibu Iriana yang turut
berjoget saat penyanyi cilik Farel Prayoga menyanyikan lagu berjudul "Ojo Dibandingke"
dinyanyikan.Farel yang merupakan siswa kelas 6 SD asal Banyuwangi, Jawa Timur, tampil di depan ribuan
undangan saat acara penutupan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka Jakarta,
Rabu.Berdasarkan siaran langsung yang disaksikan oleh akun YouTube Sekretariat Presiden, Presiden
Joko Widodo kembali ke tempat mimbar dan menikmati lagu Ojo Dibandingke yang dibawakan
Farel.Kepala Negara tampak terkekeh saat Farel mengganti lirik lagu dengan menyelipkan nama "Pak
Jokowi" di bait pertama lagu tersebut.Setelah lagu memasuki reff, Presiden Jokowi tampak ikut berdiri,
sementara Ibu Iriana berjoget, begitu juga dengan para undangan yang hadir.Bahkan, Menteri
Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi,
Menteri Tenaga Kerja Kerja Ida Fauziyah, Puteri Indonesia 2020 Ayu Maulida, Aktor Reza Rahadian turun
ke lapangan dan ikut berjoget bersama Farel yang sedang bernyanyi.Sementara itu, menteri-menteri dan
pejabat negara lainnya, seperti Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Kepala Staf TNI Angkatan
Darat Jenderal Dudung Abudrrachman berjoget di bangku masing-masing.Usai lagu selesai, para
undangan pun meneriakkan "lagi. lagi" agar Farel kembali menyanyikan lagu ciptaan Abah Lala
tersebut.Farel menjadi salah satu penampil dalam rangkaian Upacara di Istana Merdeka, setelah dirinya
viral di media sosial karena berhasil meng-cover lagu tersebut.Awalnya, lagu tersebut dinyanyikan oleh
Denny Caknan bersama Abah Lala. Kemudian Farel menyanyikan kembali lagu tersebut sehingga
membuat banyak warga net (netizen) menggunakan lagu itu sebagai latar musik di media sosial.Farel
yang kini genap berusia 12 tahun itu sebelumnya seorang pengamen jalanan, namun bakatnya di dunia
tarik suara mengantarkan-nya menjadi penyanyi profesional dengan bergabung bersama salah satu
manajemen.Redaktur : Marcellus Widiarto
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Negative

Summary Upacara memperingati Hari Kemerdekaan Ke-77 Republik Indonesia, Rabu (17/8/2022) di
Istana Negara Jakarta semakin meriah dengan kehadiran Farel Prayoga. Selain membawakan
lagu "Ojo Dibanding-bandingke", dalam gladi resik, ternyata Farel memang mempersiapkan
lagu "Joko Tingkir Ngombe Dawet". Terkait alasan mengapa Farel gagal membawakan lagu
"Joko Tingkir Ngombe Dawet" yang dipopulerkan Trio Tingkir, hingga sekarang belum ada
penjelasan resmi dari istana. Lagu tersebut belakangan makin viral di media sosial Tiktok
dengan suara Farel..

Upacara memperingati Hari Kemerdekaan Ke-77 Republik Indonesia, Rabu (17/8/2022) di Istana Negara
Jakarta semakin meriah dengan kehadiran Farel Prayoga. Penyanyi cilik asal Banyuwangi, Jawa Timur ini
membawakan lagu "Ojo Dibanding-bandingke" yang sebelumnya telah dipopulerkan Deni Caknan
bersama Abah Lala. Lagu tersebut belakangan makin viral di media sosial Tiktok dengan suara Farel. Farel
membawakan lagu berbahasa Jawa itu setelah Gita Bahana Nusantara menyanyikan beberapan lagu
nasional. Melihat suara Farel yang stabil dan melengking, Presiden Jokowi terlihat gembira. Bahkan Iriana
Jokowi beberapa kali terlihat berjoget ringan menikmati lagu "Ojo Dibanding-bandingke". Penampilan
anak yang saat ini duduk di kelas 6 sekolah dasar itu juga membuat pejabat tinggi negara dan seluruh
tamu undangan terperanjat penasaran. Semua tersenyum dan bersuka cita dengan warna baru di istana.
Bahkan para diplomat luar negeri turut mesam-mesem melihat penampilan Farel. Setelah Farel selesai
menyanyikan "Ojo Dibanding-bandingke", Indra Bekti sebagai pemandu acara nyanyi tersebut
menyampaikan kepada Jokowi bahwa Farel meminta bernyanyi sekali lagi. "Ini anaknya minta sekali lagi
boleh?" kata Indra Bekti. "Joko Tingkir," pinta Jokowi dari atas mimbar sambil tertawa. "Joko Tingkir, izin
sekali lagi nggih," sambut Farel. Sempat terdengar intro musik. Tapi lagu "Joko Tingkir" belum juga
dinyanyikan. Farel, Indra Bekti, dan beberapa orang sempat terlihat berdiskusi. Akhirnya, lagu "Joko
Tingkir" urung dinyanyikan. Bahkan sempat membuat Jokowi berdiri sambil tersenyum karena lagu
permintaannya belum juga dinyanyikan. "Nuwun sewu (mohon maaf), ini lagunya yang tadi aja boleh,
sekali lagi?" ucap Indra Bekti. Farel kemudian kembali menyanyikan lagu "Ojo Dibanding-bandingke".
Dalam kesempatan kedua itu, Farel diiringi oleh beberapa tokoh yang juga turun dari kursinya untuk
berjoget bersama di dekat Farel. Beberapa pejabat yang turun untuk mendampingi Farel nyanyi di
antaranya, Menkeu Sri Mulyani, Menhan Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erik Thohir, Menaker Ida
Fauziyah, menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, Indra Bekti, Putri Indonesia 2020 Ayu Maulida, dan lainnya.
Selain membawakan lagu "Ojo Dibanding-bandingke", dalam gladi resik, ternyata Farel memang
mempersiapkan lagu "Joko Tingkir Ngombe Dawet". Hal itu terlihat pada unggahan reels di instagram
@jokowi. Dalam gladi resik yang dilakukan sehari sebelum pelaksanaan upacara itu, Jokowi sempat
berbincang bersama Farel. "Rel, kamu kelas berapa?" tanya Jokowi. "Kelas enam," jawab Farel. "Anu loh
ya, boleh nyanyi tapi jangan lupa belajar," ucap Jokowi. "Jangan lupa juga sekolah terus sampai setinggitingginya. Udah pesan Pak Jokowi itu aja," imbuh Jokowi. "Oke, siap, siap," jawab Farel yang berkeinginan
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menjadi penyanyi sukses. Terkait alasan mengapa Farel gagal membawakan lagu "Joko Tingkir Ngombe
Dawet" yang dipopulerkan Trio Tingkir, hingga sekarang belum ada penjelasan resmi dari istana. Hanya
saja, belakangan ini lagu koplo "Joko Tingkir Ngombe Dawet" diprotes karena dinilai tidak pantas.
Beberapa pihak seperti Gus Muwafiq, Asosiasi Kiai Lamongan, akademisi UINSA Surabaya, KH Anwar
Zahid, dan terakhir Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mengajukan protes. Para pihak yang
menyoal menilai lagu parikan "Joko Tingkir Ngombe Dawet" tidak mencerminkan kebudayaan, dan jauh
dari kepantasan. Mereka menilai lagu "Joko Tingkir" disinyalir merujuk pada tokoh Joko Tingkir, raja
sekaligus pendiri kerajaan Pajang yang memerintah pada rentang tahun 1568 - 1582 dengan gelar Sultan
Hadi Wijaya atau Adi Wijaya. Gus Muwaffiq bahkan merasa jengkel dengan pengarang lirik " Joko tingkir
ngombe dawet, Jo dipikir marai mumet ," ini. Dia mengatakan, pengarang tidak mengetahui sejarah. Joko
Tingkir, kata dia, bukanlah orang sembarang. Joko Tingkir adalah ulama besar yang menurunkan ulamaulama di Jawa.
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Positive

Summary Para pejabat dan tamu undangan tampak bergoyang saat anak Banyuwangi, Farel Prayoga,
menyanyi membawakan lagu Ojo Dibandingke yang viral di berbagai kanal media sosial.
Terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah mengundang Farel ke Istana Negara, ujar
Ipuk saat dihubungi. Sebelumnya ratusan anak muda Banyuwangi juga diundang tampil
dalam upacara detik-detik Proklamasi di Istana pada 2017, imbuh Ipuk. Ipuk bangga melihat
Farel yang tetap tenang dan tidak grogi tampil di depan Presiden Jokowi dan tamu
kehormatan.

77 RI di Istana Negara, Rabu (17/8), berjalan meriah. Para pejabat dan tamu undangan tampak bergoyang
saat anak Banyuwangi, Farel Prayoga, menyanyi membawakan lagu Ojo Dibandingke yang viral di
berbagai kanal media sosial.Presiden Jokowi tampak terkekeh. Ekspresi wajahnya penuh kegembiraan.
Tampak juga Ibu Negara, Iriana, bergoyang santai. Bahkan para menteri seperti Menteri Pertahanan
Prabowo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, Menteri BUMN Erick Thohir,
para seniman undangan, dan tamu lainnya turun mendampingi dan terlihat asyik bergoyang bersama
Farel.Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada Pak Jokowi, kata Farel yang disambut riuh
undangan yang hadir.Farel merupakan siswa kelas VI SDN 2 Kepundungan, Kecamatan Srono. Dia tinggal
di Dusun Sumberjo, Desa Kepundungan, Kecamatan Srono.Sebelum tampil di Istana Negara, pada Senin
malam (15/8), Farel sempat tampil di penutupan Banyuwangi Art Week di Gelanggang Seni Budaya
(Gesibu) Banyuwangi. Farel menghibur di ajang tersebut untuk membangkitkan sektor UMKM dan
ekonomi kreatif Banyuwangi.Fantastis, Lukisan `Karya Bunga` Milik Awiki Terjual Rp 2,4 Miliar, Bukti
Perupa Banyuwangi Bangkit Pasca PandemiSenin malam tampil di Banyuwangi, Rabu pagi di Istana
Negara. Warga Banyuwangi bangga. Terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah mengundang
Farel ke Istana Negara, ujar Ipuk saat dihubungi.Ini menunjukkan kekuatan seni dan budaya daerah.
Talenta seni Banyuwangi tidak pernah ada habisnya. Sebelumnya ratusan anak muda Banyuwangi juga
diundang tampil dalam upacara detik-detik Proklamasi di Istana pada 2017, imbuh Ipuk.Ipuk bangga
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melihat Farel yang tetap tenang dan tidak grogi tampil di depan Presiden Jokowi dan tamu kehormatan.
Saya lihat semua enjoy. Menteri-menteri pun ikut berdendang. Terima kasih semuanya telah
mengapresiasi talenta seni Banyuwangi, ujarnya.Ipuk mengatakan, penampilan Farel menunjukkan
bahwa dengan kekuatan digital, semua seniman dari berbagai pelosok daerah bisa berkarya. Farel sendiri
viral di media sosial atau kanal YouTube.Saat ini, tidak harus ke Jakarta untuk bisa jadi musisi terkenal.
Peluang untuk berkarya sekarang semakin mudah. Tidak seribet dulu. Industri musik semakin mudah
dimasuki. Kalian punya karya lagu, bisa masuk ke Youtube, bisa dimasukkan ke Spotify. Dari sana jika
lagunya digemari, ada pendapatan yang masuk, ujar Ipuk.Banyuwangi Bakal Laksanakan Moslem Fashion
FestivalSeperti Farel yang juga sempat viral di Youtube karena penampilannya membawakan lagu Ojo
Dibandingke. Semoga tambah sukses untuk Farel, pungkas Ipuk.
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Neutral

Summary Ramai warganet membanjiri akun Instagram Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
menanyakan soal Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang tak kunjung cair. Warganet pun tak henti
menanyakan kabar BSU di kolom komentar unggahan-unggahan di media sosial Kemenaker.
Salah satunya di kolom komentar unggahan terbaru Kemenaker berikut. Lantas, kapan BSU
2022 cair?.

Ramai warganet membanjiri akun Instagram Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menanyakan
soal Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang tak kunjung cair.Padahal, Pemerintah sebelumnya telah
menjanjikan pada 2022 ini, BSU akan kembali diberikan bagi pekerja yang bergaji di bawah Rp 3,5
juta.Dikutip dari Kompas.com, 26 Mei 2022, BSU sebesar Rp 1 juta tersebut awalnya dijanjikan akan cair
pada April 2022. Namun, sampai Agustus 2022 ini, belum kunjung cair.Warganet pun tak henti
menanyakan kabar BSU di kolom komentar unggahan-unggahan di media sosial Kemenaker.Salah
satunya di kolom komentar unggahan terbaru Kemenaker berikut."Padahal kalau @kemnaker mau
berbicara sedikit tentang BSU mungkin masyarakat tidak akan terus bertanya. Kalau @kemnaker diam
seribu bahasa seperti ini dan tidak memberi kejelasan sedikitpun, bagaimana masyarakat tidak terus
bertanya, setidak nya kalau jadi bilang jadi tapi sedang dalam proses, kalau tidak jadi bilang tidak
jadi,pasti masyarakat akan menerima apapun keputusan nya, inti nya yg penting ada kejelasan itu aja,"
tulis salah satu akun.Pertanyaan serupa ditanyakan warganet pada beberapa unggahan Kemnaker yang
menampilkan Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah berikut."BSU nya mana Bu ini sudah Agustus??,"
tulis salah satu akun."MAKIN KESINI MAKIN GAK JELAS REGULASI BSU. GK ADA INFO JELASNYA!!! LANJUT
ATAU GAK? JGN DIAM AJA. SEMUA BUTUH KEPASTIAN INFORMASI. DI TERIAKI TAPI PURAPURA BUDEG.
JGN BUAT KAMI INI BERFIKIR NEGATIF. KALAU MAU DI SALURKAN YA SALURKAN KLO GAK YAUDAH
GAUSAH DN DI INFOKAN," tulis akun lainnya.Lantas, kapan BSU 2022 cair?Ramai warganet membanjiri
akun Instagram Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menanyakan soal Bantuan Subsidi Upah
(BSU) yang tak kunjung cair.Padahal, Pemerintah sebelumnya telah menjanjikan pada 2022 ini, BSU akan
kembali diberikan bagi pekerja yang bergaji di bawah Rp 3,5 juta.Dikutip dari Kompas.com, 26 Mei 2022,
BSU sebesar Rp 1 juta tersebut awalnya dijanjikan akan cair pada April 2022. Namun, sampai Agustus
2022 ini, belum kunjung cair.Warganet pun tak henti menanyakan kabar BSU di kolom komentar
unggahan-unggahan di media sosial Kemenaker.Salah satunya di kolom komentar unggahan terbaru
Kemenaker berikut."Padahal kalau @kemnaker mau berbicara sedikit tentang BSU mungkin masyarakat
tidak akan terus bertanya. Kalau @kemnaker diam seribu bahasa seperti ini dan tidak memberi kejelasan
sedikitpun, bagaimana masyarakat tidak terus bertanya, setidak nya kalau jadi bilang jadi tapi sedang
dalam proses, kalau tidak jadi bilang tidak jadi,pasti masyarakat akan menerima apapun keputusan nya,
inti nya yg penting ada kejelasan itu aja," tulis salah satu akun.Pertanyaan serupa ditanyakan warganet
pada beberapa unggahan Kemnaker yang menampilkan Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah
berikut."BSU nya mana Bu ini sudah Agustus??," tulis salah satu akun."MAKIN KESINI MAKIN GAK JELAS
REGULASI BSU. GK ADA INFO JELASNYA!!! LANJUT ATAU GAK? JGN DIAM AJA. SEMUA BUTUH KEPASTIAN
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INFORMASI. DI TERIAKI TAPI PURAPURA BUDEG. JGN BUAT KAMI INI BERFIKIR NEGATIF. KALAU MAU DI
SALURKAN YA SALURKAN KLO GAK YAUDAH GAUSAH DN DI INFOKAN," tulis akun lainnya.Lantas, kapan
BSU 2022 cair?Jawaban KemenakerTerkait hal tersebut, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan, pihaknya hanya bertugas sebagai penyalur.Ia mengatakan, BSU menggunakan
dana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) di bawah kendali Kementerian
Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian."Itu menggunakan dana di PC-PEN kita akan tunggu
exercise-nya seperti apa. Posisi Kemenaker kan menyalurkan, semua keputusannya ada di PC-PEN," kata
Ida, dikutip dari Kompas.com, Selasa (16/8/2022).Menaker menyebut, dana BSU sebenarnya telah
dialokasikan.Akan tetapi, Kemenaker bersama BPJS Ketenagakerjaan sebagai pemilik data saat ini masih
melakukan seleksi kepada para pekerja yang berhak menerima."Sudah teralokasi. Tinggal kita tunggu
siapakah yang berhak mendapatkan subsidi tersebut. Kami belum mendapat arahan (salurkan BSU) dari
Pak Menko Perekonomian," ucapnya.Anggaran BSUSebelumnya, pengumuman mengenai akan adanya
BSU disampaikan oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 4 April 2022 lalu.Ia
mengatakan, anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk program subsidi gaji mencapai Rp 8,8
triliun.Dana itu akan disalurkan kepada 8,8 juta pekerja berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta per
bulan."Ada program baru yang diarahkan Bapak Presiden, yaitu bantuan subsidi upah untuk gaji di bawah
Rp 3,5 juta. Besarnya Rp 1 juta per penerima," kata Airlangga dikutip dari Kompas.com, 5 April 2022.
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Positive

Summary Kabupaten Banyuwangi tengah serius menekan angka pengangguran di wilayah setempat.
Sebagai upayanya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menjalin MoU dengan Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker). Dalam MoU tersebut tertuang sebuah kesepakatan
peningkatan kompetensi dan keterampilan masyarakat Banyuwangi melalui fasilitas
pelatihan secara gratis. Penandatanganan MoU dilakukan oleh Dirjen Pembinaan Pelatihan
Vokasi Dan Produktivitas (Binalavotas) Kemenaker, Budi Hartawan dan Bupati Banyuwangi
Ipuk Fiestiandani, di sela-sela penutupan Tahap III dan pembukaan Tahap IV, Pelatihan
Berbasis Kompetensi (PBK) yang digelar Balai Latihan Kerja (BLK) Muncar Banyuwangi.

Kabupaten Banyuwangi tengah serius menekan angka pengangguran di wilayah setempat.Sebagai
upayanya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menjalin MoU dengan Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker).Dalam MoU tersebut tertuang sebuah kesepakatan peningkatan kompetensi dan
keterampilan masyarakat Banyuwangi melalui fasilitas pelatihan secara gratis.Penandatanganan MoU
dilakukan oleh Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas (Binalavotas) Kemenaker, Budi
Hartawan dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, di sela-sela penutupan Tahap III dan pembukaan
Tahap IV, Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) yang digelar Balai Latihan Kerja (BLK) Muncar
Banyuwangi.Budi mengatakan seiring dengan kerjasama tersebut pihaknya akan terus menambah
fasilitas pelatihan yang akan disediakan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di BLK tersebut,
sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di Banyuwangi."Dengan kerjasama ini, Pemkab Banyuwangi bisa
menggunakan fasilitas yang ada di BPVP secara gratis untuk kepentingan peningkatan kompetensi dan
keterampilan warga Banyuwangi. Banyak fasilitas dan jenis pelatihan yang bisa dimanfaatkan," kata
Budi.Seperti pada PBK Tahap IV terdapat 11 paket yang disiapkan. Mulai dari pelatihan barista,
sablon/digital printing, pembuatan kue, tata boga, service sepeda motor injeksi, hidroponik, tour guide,
pengolahan ikan, plate welder, pipa welder, dan pemasangan jaringan komputer, dan lainnya."Pemkab
Banyuwangi tinggal bilang nanti membutuhkan jenis pelatihan apa, nanti kami akan siapkan fasilitasnya
sesuai dengan kebutuhan," kata Budi.Selain itu dalam MoU tersebut, Kemenaker akan membantu
memfasilitasi penyaluran tenaga kerja bagi masyarakat Banyuwangi yang mendapat pelatihan kerja.
Kemenaker juga akan memfasilitasi penciptaan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang
berdaya saing dari hasil pelatihan kerja."Kami mengajak industri dan UMKM yang ada di Banyuwangi
untuk menjadi sentra pemberdayaan komunitas yang mampu menjadi uji kompetensi baru di
Banyuwangi," tambahnya.Sementara Bupati Ipuk menyambut positif kerjasama ini. Dengan demikian
bakal banyak pelatihan kompetensi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Banyuwangi."Terima kasih
BLK Banyuwangi. Dengan memiliki kompetensi pada bidang tertentu ini, saya berharap semakin banyak
warga yang memiliki skill mumpuni, tidak hanya nanti bisa digunakan masuk ke dunia kerja, tetapi juga
harus bisa membuka lapangan kerja," harap Ipuk.Kepada para peserta yang saat ini mengikuti pelatihan
Tahap IV, Ipuk meminta untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan. "Saya minta kepada warga yang
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mendapat kesempatan pelatihan, untuk bersungguh-sungguh dan memanfaatkan pelatihan ini dengan
sebaik-baiknya," kata Ipuk."Jangan hanya berorientasi mencari kerja, tapi juga harus memiliki spirit untuk
bisa berwirausaha. Membuka usaha sendiri," imbuhnya.Ditambahkan Kepala BLK Banyuwangi Rusman
menyebutkan, peserta PBK Tahap III yang diikuti 256 orang, telah mendapatkan sertifikat. Selain didorong
untuk bisa mandiri, mereka juga dikenalkan dengan dunia industri yang sekiranya bisa menampung
mereka menjadi tenaga kerja terampil. Sementara Tahap IV diikuti oleh 336 peserta.Salah satu peserta
PBK pembuatan roti dan kue dari Kecamatan Tegaldlimo, Diva (18) mengaku senang bisa dapat ilmu dan
ketrampilan baru."Pengajaran saat workshop sangat detil, namun mudah dipahami. Seusai dari sini, saya
berencana menggunakan sertifikat kompetensi untuk membuat usaha kue sendiri," kata Diva. (*)
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Title

Bersiap! BSU 2022 Akan Cair ke Rekening Pekerja, Pastikan
Muncul Notifikasi Ini

Author

_noname

Media

Ayo Bandung

Reporter

Date

16 August 2022

Tone

Link

http://www.ayobandung.com/umum/pr-794186727/bersiap-bsu-2022-akan-cair-kerekening-pekerja-pastikan-muncul-notifikasi-ini

Neutral

Summary Pencairan dana BSU 2022 dapat diketahui melalui notifikasi pemberitahuan di link
bsu.kemnaker.go.id. Namun, hingga saat ini bahkan menjelang HUT RI ke-77, tanda BSU
2022 akan cair belum didapatkan karena Kemnaker belum memberikan kejelasan terkait
pencairan dana tersebut.

Pencairan dana BSU 2022 dapat diketahui melalui notifikasi pemberitahuan di link
bsu.kemnaker.go.id.Namun, hingga saat ini bahkan menjelang HUT RI ke-77, tanda BSU 2022 akan cair
belum didapatkan karena Kemnaker belum memberikan kejelasan terkait pencairan dana
tersebut.Penyaluran BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji akan ditransfer langsung ke rekening pekerja, yang
merupakan bank BUMN atau Himbara, yakni BRI, BNI, BTN, dan Mandiri.Sebagaimana diketahui,
rencananya BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 akan cair pada bulan April lalu. Namun tidak dapat
terlaksana karena permasalahan regulasi yang belum selesai dari pemerintah.Namun, agar bisa menjadi
penerima dana BSU 2022, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pekerja antara lain;1. WNI2.
Masih terdaftar aktif sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan3. Memiliki gaji dibawah 3,5 juta perbulan
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Title

Pemkab Banyuwangi dan Kemenaker teken MoU pelatihan
kompetensi gratis

Author

Hours Ago

Media

Surabayamedia.com

Reporter

Date

16 August 2022

Tone

Link

http://www.surabayamedia.com/pemkab-banyuwangi-dan-kemenaker-teken-moupelatihan-kompetensi-gratis

Positive

Summary Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menandatangani nota kesepahaman (momerandum of
understanding/MoU) dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam hal peningkatan
kompetensi dan keterampilan masyarakat di kabupaten ujung timur Pulau Jawa..

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menandatangani nota kesepahaman (momerandum of
understanding/MoU) dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam hal peningkatan kompetensi dan
keterampilan masyarakat di kabupaten ujung timur Pulau Jawa ..
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Title

Kemlu Buka Suara soal Kasus WNI 'Kerja Paksa' hingga Utang di Author
Inggris

CNN Indonesia

Media

Cnn Indonesia

Reporter

Date

16 August 2022

Tone

Link

http://www.cnnindonesia.com/internasional/20220816171051-106-835418/kemlu-bukasuara-soal-kasus-wni-kerja-paksa-hingga-utang-di-inggris

Neutral

Summary Kementerian Luar Negeri RI buka suara soal dugaan kasus warga negara Indonesia (WNI)
yang makin sengsara saat dikirim bekerja di salah satu perkebunan di Inggris. Sekelompok
WNI dikabarkan "tertipu" agen yang mengirimkan mereka bekerja tidak sesuai dengan
kontrak awal di sejumlah perkebunan di Inggris hingga harus berhutang ke agen demi
membayar keperluan lainnya.

Kementerian Luar Negeri RI buka suara soal dugaan kasus warga negara Indonesia (WNI) yang makin
sengsara saat dikirim bekerja di salah satu perkebunan di Inggris.Sekelompok WNI dikabarkan "tertipu"
agen yang mengirimkan mereka bekerja tidak sesuai dengan kontrak awal di sejumlah perkebunan di
Inggris hingga harus berhutang ke agen demi membayar keperluan lainnya."Kedutaan Besar Republik
Indonesia [KBRI] London telah melakukan kunjungan lapangan untuk melihat kondisi serta berdialog
dengan para pekerja migran Indonesia [PMI] di kedua perkebunan tempat konsentrasi terbanyak PMI
(Pekerja Migran Indonesia) musiman, yakni Clock House dan Mansfield," kata juru bicara Kemlu RI, Teuku
Faizasyah saat dihubungi CNNIndonesia. com pada Selasa (16/8)."Para PMI sendiri sudah ke KBRI dan
membahas berbagai hal, termasuk proses perekrutan mereka di tanah air," tuturnya.Selain itu, Faizasyah
menerangkan pihak KBRI London telah berkunjung ke kantor AG Recruitment untuk berdiskusi dengan
pemilik dan manajemen perusahaan itu terkait isu yang menimpa para PMI ini.Faizasyah juga mengaku
pihak KBRI London telah berkoordinasi dengan tim klarifikasi Kementerian Ketenagakerjaan RI
(Kemenaker).Sebagaimana diberitakan The Guardian, seorang WNI dengan nama samaran Banyu
bercerita ia menjadi salah satu WNI yang terjebak utang senilai 5.000 poundsterling atau Rp88 juta ke
agen perekrutan tak resmi di Bali.Utang tersebut muncul kala ia mendaftar dalam program kursus bahasa
Inggris yang juga berjanji memberikan pekerjaan di negara asing.Program bahasa Inggris tersebut dipatok
dengan harga 550 poundsterling (Rp9,7 juta) dengan dalih pelajaran ini penting agar sesuai dengan
pekerjaan yang diberikan.Namun, materi yang diberikan hanya materi dasar.Tak hanya membayar
kursus, Banyu juga dikenakan biaya proses visa, penerbangan, dan singgah di Jakarta untuk pengurusan
dokumen. Ini membuat utang Banyu semakin tinggi.Banyu sendiri direkrut oleh agen tak resmi yang
kemudian mengarahkannya untuk bekerja di perkebunan Clock House.Selama proses perekrutan, AG
Recruitment mengarahkan Banyu untuk pekerja di perkebunan tersebut.AG Recruitment mengaku
bekerja sama dengan badan pencarian kerja di Jakarta, yakni Al Zubara Manpower, untuk mencari
pekerja perkebunan di Inggris.Al Zubara inilah yang tampaknya bekerja sama dengan agen tak resmi
untuk merekrut Banyu dan membuatnya terlilit utang besar.(rds)
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Respon Kemenaker soal Pencairan BSU 2022
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Reporter
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Link

http://ambon.tribunnews.com/2022/08/16/respon-kemenaker-soal-pencairan-bsu-2022

Neutral

Summary Posisi Kemenaker kan menyalurkan, semua keputusannya ada di PC-PEN," kata Ida, dikutip
dari Kompas.com, Selasa (16/8/2022). Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 yang tak kunjung
cair. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya hanya
bertugas sebagai penyalur. Menaker menyebut, dana BSU sebenarnya telah dialokasikan.

Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 yang tak kunjung cair.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengatakan, pihaknya hanya bertugas sebagai penyalur.Ia mengatakan, BSU menggunakan dana
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) di bawah kendali Kementerian
Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian."Itu menggunakan dana di PC-PEN kita akan tunggu
exercise-nya seperti apa. Posisi Kemenaker kan menyalurkan, semua keputusannya ada di PC-PEN," kata
Ida, dikutip dari Kompas.com, Selasa (16/8/2022).Menaker menyebut, dana BSU sebenarnya telah
dialokasikan. Akan tetapi, Kemenaker bersama BPJS Ketenagakerjaan sebagai pemilik data saat ini masih
melakukan seleksi kepada para pekerja yang berhak menerima."Sudah teralokasi. Tinggal kita tunggu
siapakah yang berhak mendapatkan subsidi tersebut. Kami belum mendapat arahan (salurkan BSU) dari
Pak Menko Perekonomian," ucapnya.Sebelumnya, ramai warganet membanjiri akun Instagram
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menanyakan soal Bantuan Subsidi Upah
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BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 akan Cair ke Rekening Pekerja?
Berikut Penjelasan dari Kemnaker

Author
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Media
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Reporter
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Tone

Link

http://www.ayosemarang.com/bisnis/pr-774187501/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-akancair-ke-rekening-pekerja-berikut-penjelasan-dari-kemnaker

Neutral

Summary - Saat ini sudah banyak pekerja yang mempertanyakan kapan BSU BPJS Ketenagakerjaan
2022 akan disalurkan. Namun sayangnya hingga saat ini belum ada kejelasan jadwal pasti
kapan dana bantuan BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 akan disalurkan kepada penerima.
Pasalnya, dana bantuan BSU 2022 awalnya direncanakan akan diberikan kepada para calon
penerima pada April lalu. Calon penerima bantuan BLT subsidi gaji nantinya akan
mendapatkan dana Rp500 ribu selama dua bulan dan akan diberikan secara langsung Rp1
juta dalam 1 tahap.

- Saat ini sudah banyak pekerja yang mempertanyakan kapan BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 akan
disalurkan.Pasalnya, dana bantuan BSU 2022 awalnya direncanakan akan diberikan kepada para calon
penerima pada April lalu.Namun sayangnya hingga saat ini belum ada kejelasan jadwal pasti kapan dana
bantuan BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 akan disalurkan kepada penerima.Calon penerima bantuan BLT
subsidi gaji nantinya akan mendapatkan dana Rp500 ribu selama dua bulan dan akan diberikan secara
langsung Rp1 juta dalam 1 tahap.Pekerja yang dapat menerima dana bantuan BLT subsidi gaji harus
memenuhi syarat ketentuan dari Kemnaker.Syarat utama yang diberikan oleh Kemnaker di antaranya
memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta dan masih aktif sebagai anggota di BPJS Ketenagakerjaan.Pekerja yang
sudah memenuhi syarat juga bisa mengecek melalui link Kemnaker apakah sudah terdaftar dan
ditetapkan sebagai penerima dana BSU 2022.Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, pihak Kemnaker
sedang merampungkan regulasi terkait penyaluran dana BSU 2022.
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KABAR TERBARU BLT BPJS Ketenagakerjaan: Dana Sudah Siap, Author
Ini Jawaban Menaker Soal Jadwal Cair
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Media
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Link

http://surabaya.tribunnews.com/2022/08/16/kabar-terbaru-blt-bpjs-ketenagakerjaandana-sudah-siap-ini-jawaban-menaker-soal-jadwal-cair

Neutral

Summary Kabar terbaru BLT BPJS Ketenagakerjaan alias Bantuan Sosial Tunai (BSU) tahun 2022 masih
dinanti masyarakat. Seperti dipantau SURYA.CO.ID dari kolom komentar Instagram
@Kemnaker, masyarakat banyak yang menanyakan kabar terbaru BLT BPJS Ketenagakerjaan
yang sempat dikabarkan cair tahun ini. Ia mengatakan, BLT BPJS
Ketenagakerjaanmenggunakan dana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi
Nasional (PC-PEN) di bawah kendali Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang
Perekonomian. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya
hanya bertugas sebagai penyalur.

Kabar terbaru BLT BPJS Ketenagakerjaan alias Bantuan Sosial Tunai (BSU) tahun 2022 masih dinanti
masyarakat. Seperti dipantau SURYA.CO.ID dari kolom komentar Instagram @Kemnaker, masyarakat
banyak yang menanyakan kabar terbaru BLT BPJS Ketenagakerjaan yang sempat dikabarkan cair tahun
ini. "Padahal kalau @kemnaker mau berbicara sedikit tentang BSU mungkin masyarakat tidak akan terus
bertanya. Kalau @kemnaker diam seribu bahasa seperti ini dan tidak memberi kejelasan sedikitpun,
bagaimana masyarakat tidak terus bertanya, setidak nya kalau jadi bilang jadi tapi sedang dalam proses,
kalau tidak jadi bilang tidak jadi,pasti masyarakat akan menerima apapun keputusan nya, inti nya yg
penting ada kejelasan itu aja," tulis salah satu akun.Pertanyaan serupa ditanyakan warganet pada
beberapa unggahan Kemnaker yang menampilkan Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah berikut.
"BSU nya mana Bu ini sudah Agustus??" tulis salah satu akun. "MAKIN KESINI MAKIN GAK JELAS REGULASI
BSU. GK ADA INFO JELASNYA!!! LANJUT ATAU GAK? JGN DIAM AJA. SEMUA BUTUH KEPASTIAN
INFORMASI. DI TERIAKI TAPI PURAPURA BUDEG. JGN BUAT KAMI INI BERFIKIR NEGATIF. KALAU MAU DI
SALURKAN YA SALURKAN KLO GAK YAUDAH GAUSAH DN DI INFOKAN," tulis akun lainnya. Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya hanya bertugas sebagai penyalur. Ia
mengatakan, BLT BPJS Ketenagakerjaanmenggunakan dana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan
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Ekonomi Nasional (PC-PEN) di bawah kendali Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang
Perekonomian."Itu menggunakan dana di PC-PEN kita akan tunggu exercise-nya seperti apa. Posisi
Kemenaker kan menyalurkan, semua keputusannya ada di PC-PEN," kata Ida, dikutip dari Kompas.com.
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Kompetensi Gratis untuk Warga Banyuwangi

Author

Kontras
Times

Media

Kontrastimes.com

Reporter

Date

16 August 2022

Tone

Link
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Positive

Summary COM | Banyuwangi- Pemkab Banyuwangi teken MoU (Momerandum of Understanding)
dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk peningkatan kompetensi dan
keterampilan masyarakat Banyuwangi. Dari keterangan tertulis yang diterima Kontras Times
(16/08/'22), Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Dirjen Pembinaan Pelatihan
Vokasi Dan Produktivitas (Binalavotas) Kemenaker, Budi Hartawan dan Bupati Banyuwangi
Ipuk Fiestiandani, di sela-sela penutupan Tahap III dan pembukaan Tahap IV, Pelatihan
Berbasis Kompetensi (PBK) yang digelar Balai Latihan Kerja (BLK) Muncar Banyuwangi, Senin
(15/8/2022) kemarin.

Kontras TIMES. COM | Banyuwangi- Pemkab Banyuwangi teken MoU (Momerandum of Understanding)
dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk peningkatan kompetensi dan keterampilan
masyarakat Banyuwangi. Dari keterangan tertulis yang diterima Kontras Times (16/08/'22),
Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas
(Binalavotas) Kemenaker, Budi Hartawan dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, di sela-sela
penutupan Tahap III dan pembukaan Tahap IV, Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) yang digelar Balai
Latihan Kerja (BLK) Muncar Banyuwangi, Senin (15/8/2022) kemarin. Budi mengatakan seiring dengan
kerjasama tersebut pihaknya akan terus menambah fasilitas pelatihan yang akan disediakan di Balai
Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di BLK tersebut, sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di
Banyuwangi. "Dengan kerjasama ini, Pemkab Banyuwangi bisa menggunakan fasilitas yang ada di BPVP
secara gratis untuk kepentingan peningkatan kompetensi dan keterampilan warga Banyuwangi. Banyak
fasilitas dan jenis pelatihan yang bisa dimanfaatkan," kata Budi. Seperti pada PBK Tahap IV terdapat 11
paket yang disiapkan. Mulai dari pelatihan barista, sablon/digital printing, pembuatan kue, tata boga,
service sepeda motor injeksi, hidroponik, tour guide, pengolahan ikan, plate welder, pipa welder, dan
pemasangan jaringan komputer, dan lainnya. "Pemkab Banyuwangi tinggal bilang nanti membutuhkan
jenis pelatihan apa, nanti kami akan siapkan fasilitasnya sesuai dengan kebutuhan," kata Budi. Selain itu
dalam MoU tersebut, Kemenaker akan membantu memfasilitasi penyaluran tenaga kerja bagi
masyarakatBanyuwangi yang mendapat pelatihan kerja. Kemenaker juga akan memfasilitasi penciptaan
produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berdaya saing dari hasil pelatihan kerja. "Kami
mengajak industri dan UMKM yang ada di Banyuwangi untuk menjadi sentra pemberdayaan komunitas
yang mampu menjadi uji kompetensi baru di Banyuwangi," tambahnya. Sementara Bupati Ipuk
menyambut positif kerjasama ini. Dengan demikian bakal banyak pelatihan kompetensi untuk
meningkatkan kualitas tenaga kerja Banyuwangi. "Terima kasih BLK Banyuwangi. Dengan memiliki
kompetensi pada bidang tertentu ini, saya berharap semakin banyak warga yang memiliki skill mumpuni,
tidak hanya nanti bisa digunakan masuk ke dunia kerja, tetapi juga harus bisa membuka lapangan kerja,"
harap Ipuk.Kepada para peserta yang saat ini mengikuti pelatihan Tahap IV, Ipuk meminta untuk
meningkatkan jiwa kewirausahaan. "Saya minta kepada warga yang mendapat kesempatan pelatihan,
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untuk bersungguh-sungguh dan memanfaatkan pelatihan ini dengan sebaik-baiknya," kata Ipuk. "Jangan
hanya berorientasi mencari kerja, tapi juga harus memiliki spirit untuk bisa berwirausaha. Membuka
usaha sendiri," imbuhnya. Ditambahkan Kepala BLK Banyuwangi Rusman menyebutkan, peserta PBK
Tahap III yang diikuti 256 orang, telah mendapatkan sertifikat. Selain didorong untuk bisa mandiri,
mereka juga dikenalkan dengan dunia industri yang sekiranya bisa menampung mereka menjadi tenaga
kerja terampil. Sementara Tahap IV diikuti oleh 336 peserta.Salah satu peserta PBK pembuatan roti dan
kue dari Kecamatan Tegaldlimo, Diva (18) mengaku senang bisa dapat ilmu dan ketrampilan baru.
"Pengajaran saat workshop sangat detil, namun mudah dipahami. Seusai dari sini, saya berencana
menggunakan sertifikat kompetensi untuk membuat usaha kue sendiri," kata Diva.
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Neutral

Summary Pemerintah lewat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) buka suara soal
dugaan kasus warga negara Indonesia (WNI) yang makin sengsara saat dikirim bekerja di
salah satu perkebunan di Inggris. Sebagai informasi, sekelompok WNI dikabarkan "tertipu"
agen yang mengirimkan mereka bekerja tidak sesuai dengan kontrak awal di sejumlah
perkebunan di Inggris hingga harus berhutang ke agen demi membayar keperluan lainnya.

Pemerintah lewat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) buka suara soal dugaan kasus
warga negara Indonesia (WNI) yang makin sengsara saat dikirim bekerja di salah satu perkebunan di
Inggris.Sebagai informasi, sekelompok WNI dikabarkan "tertipu" agen yang mengirimkan mereka bekerja
tidak sesuai dengan kontrak awal di sejumlah perkebunan di Inggris hingga harus berhutang ke agen demi
membayar keperluan lainnya."Kedutaan Besar Republik Indonesia [KBRI] London telah melakukan
kunjungan lapangan untuk melihat kondisi serta berdialog dengan para pekerja migran Indonesia [PMI]
di kedua perkebunan tempat konsentrasi terbanyak PMI (Pekerja Migran Indonesia) musiman, yakni
Clock House dan Mansfield," kata juru bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah Selasa (16/8)."Para PMI sendiri
sudah ke KBRI dan membahas berbagai hal, termasuk proses perekrutan mereka di tanah air,"
sambungnya.Selain itu, Faizasyah menerangkan pihak KBRI London telah berkunjung ke kantor AG
Recruitment untuk berdiskusi dengan pemilik dan manajemen perusahaan itu terkait isu yang menimpa
para PMI ini.Faizasyah juga mengaku pihak KBRI London telah berkoordinasi dengan tim klarifikasi
Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemenaker).29 WNI Jamaah Tablig di India DirepatriasiSebagaimana
diberitakan The Guardian, seorang WNI dengan nama samaran Banyu bercerita ia menjadi salah satu
WNI yang terjebak utang senilai 5.000 poundsterling atau Rp88 juta ke agen perekrutan tak resmi di
Bali.Utang tersebut muncul kala ia mendaftar dalam program kursus bahasa Inggris yang juga berjanji
memberikan pekerjaan di negara asing.Program bahasa Inggris tersebut dipatok dengan harga 550
poundsterling (Rp9,7 juta) dengan dalih pelajaran ini penting agar sesuai dengan pekerjaan yang
diberikan.Namun, materi yang diberikan hanya materi dasar.Tak hanya membayar kursus, Banyu juga
dikenakan biaya proses visa, penerbangan, dan singgah di Jakarta untuk pengurusan dokumen. Ini
membuat utang Banyu semakin tinggi.Banyu sendiri direkrut oleh agen tak resmi yang kemudian
mengarahkannya untuk bekerja di perkebunan Clock House.Selama proses perekrutan, AG Recruitment
mengarahkan Banyu untuk pekerja di perkebunan tersebut.AG Recruitment mengaku bekerja sama
dengan badan pencarian kerja di Jakarta, yakni Al Zubara Manpower, untuk mencari pekerja perkebunan
di Inggris.53 WNI Disekap di Kamboja, KBRI Phnom Penh Minta Polisi Bantu BebaskanAl Zubara inilah
yang tampaknya bekerja sama dengan agen tak resmi untuk merekrut Banyu dan membuatnya terlilit
utang besar.
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Positive

Summary Penandatanganan MoU dilakukan oleh Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas
(Binalavotas) Kemenaker, Budi Hartawan dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, di selasela penutupan Tahap III dan pembukaan Tahap IV, Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)
yang digelar Balai Latihan Kerja (BLK) Muncar Banyuwangi, Senin (15/8/2022).

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas
(Binalavotas) Kemenaker, Budi Hartawan dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, di sela-sela
penutupan Tahap III dan pembukaan Tahap IV, Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) yang digelar Balai
Latihan Kerja (BLK) Muncar Banyuwangi, Senin (15/8/2022).Budi mengatakan seiring dengan kerjasama
tersebut pihaknya akan terus menambah fasilitas pelatihan yang akan disediakan di Balai Pelatihan
Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di BLK tersebut, sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di
Banyuwangi."Dengan kerjasama ini, Pemkab Banyuwangi bisa menggunakan fasilitas yang ada di BPVP
secara gratis untuk kepentingan peningkatan kompetensi dan keterampilan warga Banyuwangi. Banyak
fasilitas dan jenis pelatihan yang bisa dimanfaatkan," kata Budi.Seperti pada PBK Tahap IV terdapat 11
paket yang disiapkan. Mulai dari pelatihan barista, sablon/digital printing, pembuatan kue, tata boga,
service sepeda motor injeksi, hidroponik, tour guide, pengolahan ikan, plate welder, pipa welder, dan
pemasangan jaringan komputer, dan lainnya."Pemkab Banyuwangi tinggal bilang nanti membutuhkan
jenis pelatihan apa, nanti kami akan siapkan fasilitasnya sesuai dengan kebutuhan," kata Budi.Selain itu
dalam MoU tersebut, Kemenaker akan membantu memfasilitasi penyaluran tenaga kerja bagi
masyarakat Banyuwangi yang mendapat pelatihan kerja. Kemenaker juga akan memfasilitasi penciptaan
produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berdaya saing dari hasil pelatihan kerja."Kami
mengajak industri dan UMKM yang ada di Banyuwangi untuk menjadi sentra pemberdayaan komunitas
yang mampu menjadi uji kompetensi baru di Banyuwangi," tambahnya.Sementara Bupati Ipuk
menyambut positif kerjasama ini. Dengan demikian bakal banyak pelatihan kompetensi untuk
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meningkatkan kualitas tenaga kerja Banyuwangi."Terima kasih BLK Banyuwangi. Dengan memiliki
kompetensi pada bidang tertentu ini, saya berharap semakin banyak warga yang memiliki skill mumpuni,
tidak hanya nanti bisa digunakan masuk ke dunia kerja, tetapi juga harus bisa membuka lapangan kerja,"
harap Ipuk.Kepada para peserta yang saat ini mengikuti pelatihan Tahap IV, Ipuk meminta untuk
meningkatkan jiwa kewirausahaan. "Saya minta kepada warga yang mendapat kesempatan pelatihan,
untuk bersungguh-sungguh dan memanfaatkan pelatihan ini dengan sebaik-baiknya," kata Ipuk."Jangan
hanya berorientasi mencari kerja, tapi juga harus memiliki spirit untuk bisa berwirausaha. Membuka
usaha sendiri," imbuhnya.Ditambahkan Kepala BLK Banyuwangi Rusman menyebutkan, peserta PBK
Tahap III yang diikuti 256 orang, telah mendapatkan sertifikat. Selain didorong untuk bisa mandiri,
mereka juga dikenalkan dengan dunia industri yang sekiranya bisa menampung mereka menjadi tenaga
kerja terampil. Sementara Tahap IV diikuti oleh 336 peserta.Salah satu peserta PBK pembuatan roti dan
kue dari Kecamatan Tegaldlimo, Diva (18) mengaku senang bisa dapat ilmu dan ketrampilan
baru."Pengajaran saat workshop sangat detil, namun mudah dipahami. Seusai dari sini, saya berencana
menggunakan sertifikat kompetensi untuk membuat usaha kue sendiri," kata Diva. (*)

220

Title

Migrant Care: Walau Pemberangkatan TKI Sudah Prosedural, Author
Proteksi Negara Masih Lemah

Damai Mendrofa

Media

Rakyatsumut.com

Reporter

Date

16 August 2022

Tone

Link

http://rakyatsumut.com/2022/08/16/migrant-care-walau-pemberangkatan-tki-sudahprosedural-proteksi-negara-masih-lemah

Positive

Summary Demikian diungkap Ketua Pusat Studi Migrasi dari Migrant CARE, Anis Hidayah, menyinggung
kasus TKI pemetik buah di Inggris yang terlilit utang broker. Walau pemberangkatan Tenaga
Kerja Indonesia (TKI) sudah dijalankan secara prosedural, agaknya proteksi terhadap mereka
masih sangat lemah. Diberitakan, TKI yang dipekerjakan di wilayah Kent, Inggris, dilaporkan
tidak mendapat upah yang sesuai sampai harus terlilit utang puluhan juta rupiah. Mereka
dibebani utang kepada broker yang memberangkatkan dari Indonesia ke Inggris.

Walau pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sudah dijalankan secara prosedural, agaknya
proteksi terhadap mereka masih sangat lemah. Demikian diungkap Ketua Pusat Studi Migrasi dari
Migrant CARE, Anis Hidayah, menyinggung kasus TKI pemetik buah di Inggris yang terlilit utang broker.
Diberitakan, TKI yang dipekerjakan di wilayah Kent, Inggris, dilaporkan tidak mendapat upah yang sesuai
sampai harus terlilit utang puluhan juta rupiah. Mereka dibebani utang kepada broker yang
memberangkatkan dari Indonesia ke Inggris. "Prosedural tetap mengalami kerentanan kalau proteksi
negara lemah: pendidikan pra-keberangkatan gak serius, perlindungan di negara setempat juga tidak
optimal, tidak ada antisipasi bahwa PMI/TKI (pekerja migran) akan terjebak sindikat," kata Anis kepada
Tempo, Selasa (16/8/2022). Anis menyebut, upaya penyelesaian masalah TKI di Inggris dan yang serupa,
harus ditangani secara struktural, di samping reaktif terhadap kasus. AG Recruitment Inggris mengambil
TKI dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), Al Zubara Manpower. Al Zubara
meminta bantuan pihak ketiga (broker) untuk mencari tenaga kerja itu. TKI tersebut bekerja di Clock
House Farm, yang menyuplai buah beri ke-empat supermarket Inggris, seperti Marks & Spencer,
Waitrose, Sainsbury's, dan Tesco. Seorang TKI mengakui bahwa dia dibebani utang hingga 5.000 atau
Rp89 juta untuk bekerja musiman di Inggris. Utang tersebut berasal dari biaya penerbangan, visa, dan
biaya tambahan dari akomodasi lain. Sementara satu TKI lain mengatakan dia dibayar kurang dari 300
atau sekitar Rp 5,3 juta dalam satu minggu, setelah dipotong biaya penggunaan karavan. Clock House
membayar pekerja 10,10 atau Rp177 ribu per jam, sesuai dengan aturan visa, dan membayar 10 per hari
dari gaji mereka untuk mendanai karavan yang mereka tinggali di tempat itu. Clock House mengatakan
telah melakukan audit terhadap penggajian pegawai yang rata-rata bekerja lebih dari 48 jam seminggu,
yang berarti pendapatan lebih dari 2.000 atau Rp 35,5 juta sebulan. Pengiriman TKI oleh Al Zubara
Manpower ke Inggris direstui oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada awal Juli 2022. Seremoni
pemberangkatan PMI (pekerja migran Indonesia) digelar di ruang Serbaguna Kemnaker, Jakarta, pada
Ahad, 3 Juli. Dalam acara tersebut, Kementerian melepas sebanyak 250 dari 500 PMI. Menurut laporan
Tempo pada Ahad, 3 Juli 2022, PMI itu disebut akan ditempatkan di Clock House Ltd (Firmin, Kenth word,
Cox Health, Salman), MansField, Alan Hill Scotland, Dearnsdale, J Myath, G.H Dean, dan Oakdane.
Seorang TKI yang bekerja untuk Clock House menggambarkan bagaimana dia mempertaruhkan rumah
keluarganya di Bali sebagai penjamin utang. "Sekarang saya bekerja keras hanya untuk membayar
kembali uang itu. Saya kadang tidak bisa tidur. Saya memiliki keluarga yang membutuhkan dukungan
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saya untuk makan dan sementara itu, saya memikirkan utang," katanya seperti dikutip dari Arab News,
Selasa, 16 Agustus 2022. Hukum di Inggris melarang penyalur meminta uang imbalan kepada pekerja. AG
mengklaim tidak punya pengalaman menarik buruh dari Indonesia, sehingga meminta Al Zubara
Manpower. TKI itu diproyeksikan untuk mengganti pegawai dari Ukraina dan Rusia. Kantor Dalam Negeri
dan Gangmaster dan Otoritas Penyalahgunaan Tenaga Kerja (GLAA) sedang memeriksa tuduhan
tersebut, sementara supermarket telah meluncurkan penyelidikan. AG dan Clock House Farm menyebut
Al Zubara Manpower ilegal dan mengaku tak mau berurusan jika tahu ada masalah demikian. Humas
Kemnaker belum bisa memberikan tanggapan saat ditanya Tempo soal penanganan kasus TKI terlilit
utang di Inggris ini. Sedangkan, Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri tidak segera
membalas pesan yang dikirim via WhatsApp soal kasus Ini.
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Neutral

Summary Agar tak salah mengenali tandanya, simak di bawah ini cara cek BSU 2022 Rp1 juta melalui
link resmi milik Kemnaker. Lalu bagaimana tanda BSU 2022 Rp1 juta cair ke rekening
penerima? Ada tanda khusus jika Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 cair ke rekening
pekerja. Berdasarkan Permenaker RI No 16 Tahun 2022, berikut syarat mendaftar BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022:.

Ada tanda khusus jika Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 cair ke rekening pekerja.Agar tak salah
mengenali tandanya, simak di bawah ini cara cek BSU 2022 Rp1 juta melalui link resmi milik
Kemnaker.Pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan hingga saat ini masih terus dipertanyakan. Pasalnya
hingga akhir Juli ini belum ada tanda-tanda Bantuan Subsidi Upah akan cair ke pekerja dan buruh.Lalu
bagaimana tanda BSU 2022 Rp1 juta cair ke rekening penerima? Simak terlebih dahulu syarat untuk
mendapatkan Bantuan Subsidi Upah BPJS Ketenagakerjaan.Berdasarkan Permenaker RI No 16 Tahun
2022, berikut syarat mendaftar BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022:1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang
dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).2. Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS
Ketenagakerjaan s.d 30 Juni 2021.3. 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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Negative

Summary Pengerjaan proyek bangunan gedung kantor atau penambahan ruang Puskesmas Jembatan
Mas Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari Jambi diduga terkesan abaikan K3
(Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Proyek tersebut bersumber dari dana DAK 2022 senilai
Rp 1,7 Milyar. Saat ini, proses pekerjaannya sedang berlangsung. Namun dalam
pengerjaannya mendapat sorotan dari media.

Pengerjaan proyek bangunan gedung kantor atau penambahan ruang Puskesmas Jembatan Mas
Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari Jambi diduga terkesan abaikan K3 (Keselamatan dan
Kesehatan Kerja). Proyek tersebut bersumber dari dana DAK 2022 senilai Rp 1,7 Milyar. Saat ini, proses
pekerjaannya sedang berlangsung. Namun dalam pengerjaannya mendapat sorotan dari media.
Masalahnya, proyek yang proses tendernya dimenangkan oleh CV Cahaya Ervin Gemilang tersebut,
dalam proses pelaksanaan pekerjaan di lapangan diduga tidak maksimal dalam penerapan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3). Sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang No 1 Tahun 1970
tentang Keselamatan Kerja, Permenaker No 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Kep. 463/MEN/1993, tentang tujuan dari
keselamatan dan kesehatan kerja adalah mewujudkan masyarakat dan lingkungan kerja yang aman,
sehat dan sejahtera, sehingga akan tercapai suasana lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman
dengan keadaan tenaga kerja yang sehat fisik, mental, sosial, dan bebas kecelakaan. Penerapan K3 ini
merupakan salah satu persyaratan dalam dokumen lelang yang harus dipenuhi peserta lelang. Namun
faktanya di lapangan pihak CV Cahaya Ervin Gemilang justru diduga tidak maksimal dalam penerapannya
dan terkesan mengabaikan K3. Selain itu, berdasarkan pantauan di lapangan menyebutkan, bahwa tidak
terlihatnya papan merek dan pagar pengaman pengerjaan proyek. "Saya lagi di rawat di RSCM Jakarta
mas, untuk kondisi di lapangan saya tidak tahu. Karena lebih kurang 11 hari saya dirawat. Tanyakan saja
sama pak Ginting, dia kan PPTK nya juga,"ujar H Syahmirdan selaku PPK proyek tersebut saat dikonfirmasi
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via ponselnya Selasa (16/8/2022). Terpisah juga dijelaskan oleh Ginting selaku PPTK saat dikonfirmasi via
WhatsApp nya menuturkan bahwa, besok dirinya akan menanyakan hal tersebut kepada pihak pengawas
Proyek. "O ya Bang, besok kita tanyakan ke pengawas nya dulu ya bang, trimakasih info nya bang ,"singkat
Ginting dengan dialeg Jambi.Sementara itu, Direktur perusahaan CV Cahaya Ervin Gemilang, Herry saat
dikonfirmasi terkait hal ini via ponselnya hanya diangkat sebentar tanpa ada sepatah kata. Namun hanya
terdengar suara musik yang menggema kemudian ponsel tiba-tiba dimatikan.
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Neutral

Summary PT LPP Agro Nusantara saat ini membuka satu lowongan kerja di bulan Agustus 2022. Posisi
lowongan kerja Agustus 2022 di PT LPP Agro Nusantara adalah sebagai Staff Assessment
Center (PKWT). Untuk lowongan kerja Agustus 2022 sebagai Staff Assessment Center (PKWT)
yang tersedia di PT LPP Agro Nusantara diutamakan lulusan minimal S1 Psikologi hingga S2.
Sementara itu, untuk penempatan kerja bagi para pelamar PT LPP Agro Nusantara berlokasi
di 2 kota yaitu Yogyakarta dan Medan.

PT LPP Agro Nusantara saat ini membuka satu lowongan kerja di bulan Agustus 2022.Posisi lowongan
kerja Agustus 2022 di PT LPP Agro Nusantara adalah sebagai Staff Assessment Center (PKWT).Untuk
lowongan kerja Agustus 2022 sebagai Staff Assessment Center (PKWT) yang tersedia di PT LPP Agro
Nusantara diutamakan lulusan minimal S1 Psikologi hingga S2.Sementara itu, untuk penempatan kerja
bagi para pelamar PT LPP Agro Nusantara berlokasi di 2 kota yaitu Yogyakarta dan Medan.Berikut
kualifikasi posisi Staff Assessment Center yang dibutuhkan PT LPP Agro Nusantara sebagaimana dikutip
PikiranRakyat-Bekasi.com dari Instagram @kemnaker Selasa, 16 Agustus 2022.Kualifikasi Umum Staff
Assessment Center:- Pendidikan minimal S1 Psikologi (S2 Magister Psikologi Profesi, Sains, atau Terapan
lebih disukai)- IPK minimal 3.00- Mempunyai pengalaman di bidang assessment (diutamakan yang pernah
bekerja di konsultan atau biro psikologi)- Memiliki ketertarikan pada pengukuran psikologi (psikometri)Handal dalam menggunakan Ms. Office (Excel, Powerpoint, dan Word)- Bersedia ditempatkan pada
wilayah kerja PT LPP Agro Nusantara (Yogyakarta dan atau Medan)Batas akhir registrasi pendaftaran
paling lambat tanggal 26 Agustus 2022 dengan mengakses link di bawah inibit.ly/staffACTLPPANItulah
informasi lowongan kerja terbaru yang tersedia dalam waktu terbatas dan statusnya bisa berubah
sewaktu-waktu.Informasi resmi terkait pendaftaran bisa hubungi nomor 0857 7018 3810 dan kunjungi
IG @lpplearning.
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Neutral

Summary Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 akan dicairkan melalui rekening bank tertentu kepada
penerimanya. Lalu apa saja daftar rekening bank penyalur BSU 2022? Pencairan BSU BPJS
Ketenagakerjaan Rp1 juta ini tidak bisa dicairkan melalui dompet digital atau yang kerap kali
disebut dengan e-wallet. Melalui laman resmi kemnaker, bantuan subsidi upah hanya akan
dicairkan ke rekening Bank Himbara.

Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 akan dicairkan melalui rekening bank tertentu kepada
penerimanya.Pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp1 juta ini tidak bisa dicairkan melalui dompet digital
atau yang kerap kali disebut dengan e-wallet.Melalui laman resmi kemnaker, bantuan subsidi upah hanya
akan dicairkan ke rekening Bank Himbara.Lalu apa saja daftar rekening bank penyalur BSU 2022? Simak
informasi di bawah ini hingga selesai.Untuk mendapatkan bantuan ini, calon penerima harus memenuhi
syarat berdasarkan Permenaker RI No 16 Tahun 2022. Apa saja?Ini syarat mendapatkan BSU BPJS
Ketenagakerjaan:1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, menyampaikan bahwa produktivitas
Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting dan dibutuhkan dalam berinvestasi.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) 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 produktif dan bertalenta.Dia 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," ujarnya dalam keterangan pers, Selasa
(16/8/2022).Menurutnya, dunia sedang mengalami perubahan besar dikarenakan adanya otomatisasi
dan digitalisasi.Sehingga membutuhkan pekerja yang adaptif dan kreatif."Perubahan ini juga menjadi
kesempatan mempromosikan pekerjaan yang lebih berkualitas dalam memberikan pelindungan sosial
bagi pekerja," ucapnya.Dia menegaskan pihaknya 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)," jelasnya.Dia menyebut
presidensi G20 Indonesia menempatkan tujuan utama dari 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," pungkasnya.
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Neutral

Summary BSU 2022 cair sesudah tanggal 17 Agustus? Lantas benarkah BSU 2022 cair setelah tanggal
17 Agustus? Simak info terbaru dari Kemnaker soal penyaluran BLT Subsidi Gaji Rp1 juta
untuk pekerja. Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 untuk para pekerja hingga saat ini tak
kunjung diterima oleh pekerja.

BSU 2022 cair sesudah tanggal 17 Agustus? Simak info terbaru dari Kemnaker soal penyaluran BLT Subsidi
Gaji Rp1 juta untuk pekerja.Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 untuk para pekerja hingga saat ini tak
kunjung diterima oleh pekerja.BSU 2022 yang sempat dijanjikan untuk cair kembali pada bulan April lalu
ini belum juga mulai disalurkan oleh pemerintah.Lantas benarkah BSU 2022 cair setelah tanggal 17
Agustus? Berikut info terbaru dari kemnaker soal penyaluran BLT Subsidi Gaji untuk pekerja.Menjawab
keresahan pekerja soal jadwal pencairan BSU, Kemnaker akhirnya mengeluarkan keterangan resminya
terkait penyaluran BLT Subsidi Gaji untuk pekerja.Dalam keterangannya, Kemnaker menjelaskan bahwa
pihaknya belum dapat memastikan kapan Bantuan Subsidi Upah tahun ini bisa diberikan kepada para
pekerja."Pemerintah saat ini masih dalam tahap mempersiapkan mekanisme dan teknis penyaluran
BSU," katanya.Tak hanya itu, pihaknya juga kini masih harus melakukan revisi data penerima BSU 2022
atau BLT Subsidi Gaji.

229

Title

Dunia membutuhkan pekerja yang adaptif dan kreatif

Author

Skip To Content

Media

Berita Viral Indonesia Terbaru

Reporter

Date

16 August 2022

Tone

Link

http://jlksjfdiweslfkj.com/dunia-membutuhkan-pekerja-yang-adaptif-dan-kreatif-2

Positive

Summary Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengatakan dunia membutuhkan pekerja yang adaptif
dan kreatif. Dia percaya bahwa berinvestasi dalam pekerjaan yang layak dan berkelanjutan
merupakan faktor penting dalam masa depan pekerjaan. Hal ini karena otomatisasi dan
digitalisasi telah membawa perubahan yang signifikan. "Perubahan ini juga merupakan
peluang untuk mempromosikan pekerjaan yang lebih berkualitas dengan perlindungan
sosial bagi pekerja," Senin (15/8/2022) malam.

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengatakan dunia membutuhkan pekerja yang adaptif dan kreatif.
Hal ini karena otomatisasi dan digitalisasi telah membawa perubahan yang signifikan. Oleh karena itu,
pemerintah mendorong peningkatan keterampilan dan pembelajaran sepanjang hayat. "Perubahan ini
juga merupakan peluang untuk mempromosikan pekerjaan yang lebih berkualitas dengan perlindungan
sosial bagi pekerja," Senin (15/8/2022) malam. Produktivitas sumber daya manusia sangat penting dan
dibutuhkan dalam investasi, kata Ada. Tidak ada negara yang berhasil menarik investasi tanpa tenaga
kerja yang produktif dan berbakat. Dia percaya bahwa berinvestasi dalam pekerjaan yang layak dan
berkelanjutan merupakan faktor penting dalam masa depan pekerjaan. Menurut Ida, Indonesia harus
terus mendorong investasi dalam pembangunan ekonominya, dan investasi yang baik harus mendorong
pencapaian basic dengan menciptakan lapangan kerja; mendorong switch ilmu pengetahuan dan
teknologi; mengembangkan kemampuan sumber daya manusia; meningkatkan produktivitas; dan
berkontribusi pada perekonomian nasional.
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Positive

Summary Apakah BSU 2022 cair Agustus? Bantuan Subsidi Upah (BSU 2022) atau yang biasa disebut
BLT subsidi gaji belum juga disalurkan oleh pemerintah kepada pekerja. Hingga bulan
Agustus 2022, BSU 2022 yang dijanjikan cair kembali bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5
juta belum juga dicairkan. Lalu benarkah BSU 2022 cair Agustus ini?

Apakah BSU 2022 cair Agustus? Simak penjelasan Kemnaker bagi pekerja calon penerima BLT subsidi gaji
Rp1 juta.Bantuan Subsidi Upah (BSU 2022) atau yang biasa disebut BLT subsidi gaji belum juga disalurkan
oleh pemerintah kepada pekerja.Hingga bulan Agustus 2022, BSU 2022 yang dijanjikan cair kembali bagi
pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta belum juga dicairkan.Lalu benarkah BSU 2022 cair Agustus ini?
Berikut ini penjelasan Kemnaker mengenai penyaluran bantuan atau pekerja yang aktif sebagai peserta
BPJS Ketenagakerjaan tersebut.Menjawab pertanyaan pekerja mengenai waktu pasti BSU 2022 cair,
Kemnaker beberapa kali sempat menyampaikan klarifikasi.Dalam keterangan tertulis melalui akun
Twitter resmi Kemnaker, dijelaskan bahwa pihaknya saat ini masih dalam tahap mempersiapkan
mekanisme dan teknis penyaluran BSU 2022."Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyiapkan
antara lain merampungkan regulasi teknis pelaksanaan BSU 2022, mengajukan dan merevisi anggaran
bersama Kementerian Keuangan," tulis Kemnaker seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari
@KemnakerRI.
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Neutral

Summary Sri Mulyani memberikan sinyal akan menambah besaran bansos, khususnya saat pemerintah
menaikkan harga BBM Bersubsidi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berbicara soal
program bantuan sosial. Pada kesempatan itu, Sri Mulyani juga akan menyalurkan bansos
seperti yang telah dilakukan Menteri Sosial Ida Fauziyah. Ini sedikit lebih bawah
dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp 502,6 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berbicara soal program bantuan sosial . Sri Mulyani memberikan
sinyal akan menambah besaran bansos, khususnya saat pemerintah menaikkan harga BBM
Bersubsidi.Menurutnya, pemerintah tidak berencana menggunakan skema baru terkait bantuan sosial.
Program sebelumnya seperti Program Keluarga Harapan tetap digunakan sebagai platform.Ia
menambahkan jika jumlahnya dan manfaat bansos akan ditambah. Tetapi ada pengecualian untuk
kondisi tertentu seperti saat minyak goreng langka, atau bantuan kepada pedagang kaki lima yang
terdampak COVID-19."Tahun depan bentuknya tidak skema baru, tapi mengikuti desain bantuan sosial
seperti PKH dan sembako. Tetap kita gunakan platformnya, tapi jumlah bulannya dan manfaatnya
ditambahkan," katanya dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023 di Jakarta, Selasa
.Adapun dana untuk Perlindungan Sosial tahun depan mencapai Rp 479 triliun. Ini sedikit lebih bawah
dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp 502,6 triliun.Tetapi, perlu dicatat jika Rp 502,6 triliun itu
termasuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp 182 triliun. Sementara dana bantuan sosial
mencapai Rp 319,7 triliun.Pada kesempatan itu, Sri Mulyani juga akan menyalurkan bansos seperti yang
telah dilakukan Menteri Sosial Ida Fauziyah."Atau yang dilakukan ibu Mensos, memperhatikan segmen
masyarakat rentan, seperti kelompok difabel dan lansia yang akan menjadi fokus Mensos," pungkasnya.
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Positive

Summary Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Banda Aceh
menjalin kerja sama dengan SMK Negeri 1 Al-Mubarkeya, Senin 15 Agustus 2022. Kepala
Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Banda Aceh, Syarifah Wan Fatimah, menjelaskan kerja sama
ini dilakukan untuk menempatkan siswa magang, agar bisa magang di Kantor BPJAMSOSTEK
Banda Aceh. Sejauh ini, pihaknya telah menjalin kerja sama dengan sejumlah SMK,
diantaranya SMK Negeri 2 Banda Aceh, SMK Negeri 1 Banda Aceh, SMK-SMTI Aceh, dan SMK
Negeri 1 Al-Mubarkeya. Setelah ini nantinya BPJAMSOSTEK Banda Aceh akan bekerja sama
dengan SMK Negeri Penerbangan Aceh.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Banda Aceh menjalin
kerja sama dengan SMK Negeri 1 Al-Mubarkeya, Senin 15 Agustus 2022. Kepala Kantor Cabang
BPJAMSOSTEK Banda Aceh, Syarifah Wan Fatimah, menjelaskan kerja sama ini dilakukan untuk
menempatkan siswa magang, agar bisa magang di Kantor BPJAMSOSTEK Banda Aceh. Bagi seluruh siswa
yang magang di kantor dimaksud dan lainnya diminta supaya dapat mendaftarkan para siswanya ke
dalam program BPJAMSOSTEK. Hal ini sesuai dengan aturan Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.
"Bahwa wajib mendaftarkan peserta magang ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan," sambungnya.
Dalam hal ini, program dimaksud yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Adapun yang
terdaftar dalam dua program itu tergantung dari jumlah siswa magang tersebut, tarif iurannya mulai dari
Rp16.800. Sejauh ini, pihaknya telah menjalin kerja sama dengan sejumlah SMK, diantaranya SMK Negeri
2 Banda Aceh, SMK Negeri 1 Banda Aceh, SMK-SMTI Aceh, dan SMK Negeri 1 Al-Mubarkeya. Setelah ini
nantinya BPJAMSOSTEK Banda Aceh akan bekerja sama dengan SMK Negeri Penerbangan Aceh. "Kita
targetkan di tahun ini bisa bekerja sama dengan seluruh SMK," ungkapnya. Tak hanya itu, pihaknya juga
mengimbau kepada seluruh kampus supaya mendaftarkan seluruh siswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan
233

magang ke dalam program itu. "Dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu risikonya nanti bagaimana,"
katanya. Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Al-Mubakeya, Sukamnil Fuadi, menyebutkan
melalui kerja sama ini pihaknya telah mendaftarkan sebanyak 210 siswa kelas XII ke dalam program
tersebut. Dari jumlah peserta magang itu terdiri dari delapan kompetensi keahlian di SMK Negeri 1 AlMubakeya. "Mereka akan dimagangkan di bulan Oktober mendatang," tutupnya.
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Summary "Peran perusahaan sebagai pembangkit lapangan kerja harus mendukung kelangsungan
bisnis untuk melakukan inovasi, pertumbuhan produktivitas secara berkelanjutan, termasuk
usaha mikro, kecil dan menengah," kata Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi ketika menjadi
pembicara pada B20-G20 Dialogue: The Future of Work and Education Task Force, di
Yogyakarta, Senin (15/8/2022) malam.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi mengatakan, pandemi COVID-19
semakin menekankan pentingnya perusahaan untuk mendukung pemulihan pasar tenaga kerja dan
percepatan penyerapan tenaga kerja. "Peran perusahaan sebagai pembangkit lapangan kerja harus
mendukung kelangsungan bisnis untuk melakukan inovasi, pertumbuhan produktivitas secara
berkelanjutan, termasuk usaha mikro, kecil dan menengah," kata Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi ketika
menjadi pembicara pada B20-G20 Dialogue: The Future of Work and Education Task Force, di Yogyakarta,
Senin (15/8/2022) malam. Sekjen Anwar menyatakan, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki peran
dalam perekonomian semua negara. Lebih dari dua pertiga lapangan kerja secara global ditemukan di
perusahaan mikro dan kecil. "Dibandingkan dengan perusahaan besar, UKM menyumbang lebih banyak
usaha dan memiliki potensi lebih besar menyerap tenaga kerja," ucapnya. Ditekankannya, pentingnya
untuk mengembangkan kewirausahaan melalui UKM sebagai kunci dalam menciptakan lapangan kerja
baru. "Dengan mendukung semua langkah tersebut, akan tercipta lapangan kerja yang berkelanjutan,"
pungkasnya.
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Positive

Summary Banyuwangi, ArahJawa Timur. Com- Pemkab Banyuwangi teken MoU (Momerandum of
Understanding) dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk peningkatan
kompetensi dan keterampilan masyarakat Banyuwangi. Penandatanganan MoU dilakukan
oleh Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas (Binalavotas) Kemenaker, Budi
Hartawan dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, di sela-sela penutupan Tahap III dan
pembukaan Tahap IV, Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) yang digelar Balai Latihan Kerja
(BLK) Muncar Banyuwangi, Senin (15/8/2022). Budi mengatakan seiring dengan kerja sama
tersebut pihaknya akan terus menambah fasilitas pelatihan yang akan disediakan di Balai
Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di BLK tersebut, sesuai dengan kebutuhan tenaga
kerja di Banyuwangi..

Banyuwangi, ArahJawa Timur. com - Pemkab Banyuwangi teken MoU (Momerandum of Understanding)
dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk peningkatan kompetensi dan keterampilan
masyarakat Banyuwangi. Penandatanganan MoU dilakukan oleh Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan
Produktivitas (Binalavotas) Kemenaker, Budi Hartawan dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, di selasela penutupan Tahap III dan pembukaan Tahap IV, Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) yang digelar
Balai Latihan Kerja (BLK) Muncar Banyuwangi, Senin (15/8/2022). Budi mengatakan seiring dengan kerja
sama tersebut pihaknya akan terus menambah fasilitas pelatihan yang akan disediakan di Balai Pelatihan
Vokasi dan Produktivitas (BPVP) di BLK tersebut, sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di Banyuwangi.
Seperti pada PBK Tahap IV terdapat 11 paket yang disiapkan. Mulai dari pelatihan barista, sablon/ digital
printing, pembuatan kue, tata boga, service sepeda motor injeksi, hidroponik, tour guide, pengolahan
ikan, plate welder, pipe welder, pemasangan jaringan komputer, dan lainnya. Selain itu dalam MoU
tersebut, Kemenaker akan membantu memfasilitasi penyaluran tenaga kerja bagi masyarakat
Banyuwangi yang mendapat pelatihan kerja. Kemenaker juga akan memfasilitasi penciptaan produk
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Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berdaya saing dari hasil pelatihan kerja. Sementara
Bupati Ipuk menyambut positif kerja sama ini. Dengan demikian bakal banyak pelatihan kompetensi
untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Banyuwangi. Kepada para peserta yang saat ini mengikuti
pelatihan Tahap IV, Ipuk meminta untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan. "Saya minta kepada warga
yang mendapat kesempatan pelatihan, untuk bersungguh-sungguh dan memanfaatkan pelatihan ini
dengan sebaik-baiknya," kata Ipuk. Ditambahkan Kepala BLK Banyuwangi Rusman menyebutkan, peserta
PBK Tahap III yang berjumlah 256 orang, telah mendapatkan sertifikat. Selain didorong untuk bisa
mandiri, mereka juga dikenalkan dengan dunia industri yang sekiranya bisa menampung mereka menjadi
tenaga kerja terampil. Sementara Tahap IV diikuti oleh 336 peserta. Salah satu peserta PBK pembuatan
roti dan kue dari Kecamatan Tegaldlimo, Diva (18) mengaku senang bisa dapat ilmu dan ketrampilan baru.

237

Title

Penyerapan Tenaga Kerja, Perlu Dukungan Penuh dari
Perusahaan

Author

Budi Seno P Santo

Media

Suarakarya.id

Reporter

Date

16 August 2022

Tone

Link

http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604189387/penyerapan-tenaga-kerja-perludukungan-penuh-dari-perusahaan

Positive

Summary Terkait Penyerapan Tenaga Kerja, pandemi Covid-19 makin menekankan, dukungan tersebut
dari perusahaan.. Percepatan Penyerapan Tenaga Kerja, akan mendukung pemulihan pasar
tenaga kerja. "Peran perusahaan sebagai pembangkit lapangan kerja dan Penyerapan
Tenaga Kerja, harus mendukung kelangsungan bisnis," tutur Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi,
saat menjadi pembicara pada B20-G20 Dialogue: The Future of Work and Education Task
Force, di Yogyakarta, Senin (15/8/2022) malam.. Untuk itu, perlu dukungan penuh dari
perusahaan..

Percepatan Penyerapan Tenaga Kerja, akan mendukung pemulihan pasar tenaga kerja. Untuk itu, perlu
dukungan penuh dari perusahaan. Terkait Penyerapan Tenaga Kerja, pandemi Covid-19 makin
menekankan, dukungan tersebut dari perusahaan. "Peran perusahaan sebagai pembangkit lapangan
kerja dan Penyerapan Tenaga Kerja, harus mendukung kelangsungan bisnis," tutur Sekjen Kemnaker
Anwar Sanusi, saat menjadi pembicara pada B20-G20 Dialogue: The Future of Work and Education Task
Force, di Yogyakarta, Senin (15/8/2022) malam. Sekaligus, lanjutnya, untuk melakukan inovasi,
pertumbuhan produktivitas secara berkelanjutan, termasuk usaha mikro, kecil dan menengah. Sekjen
Anwar menyatakan, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki peran dalam perekonomian semua
negara. Lebih dari dua pertiga lapangan kerja secara global ditemukan di perusahaan mikro dan
kecil."Dibandingkan dengan perusahaan besar, UKM menyumbang lebih banyak usaha dan memiliki
potensi lebih besar menyerap tenaga kerja ," ucapnya.Dia mengemukakan, pentingnya untuk
mengembangkan kewirausahaan melalui UKM sebagai kunci dalam menciptakan lapangan kerja
baru."Dengan mendukung semua langkah tersebut, akan tercipta lapangan kerja yang berkelanjutan,"
ujarnya.
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, dalam pidatonya menyatakan,
pembangunan ketenagakerjaan adalah bagian yang sangat penting untuk merawat imajinasi
kebangsaan Indonesia. Hal inilah yang saya sebut dengan nasionalisme sehari-hari, yang
sangat relevan bagi kita untuk mengisi kemerdekaan pada era sekarang ini," kata Menaker.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar Upacara Bendera Merah Putih dalam
rangka memperingati HUT Ke-77 Republik Indonesia. Di halaman Gedung Kemnaker, Jakarta,
Rabu (17/8/2022), diikuti seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kemnaker.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar Upacara Bendera Merah Putih dalam rangka
memperingati HUT Ke-77 Republik Indonesia. di halaman Gedung Kemnaker, Jakarta, Rabu (17/8/2022),
diikuti seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kemnaker.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida
Fauziyah, dalam pidatonya menyatakan, pembangunan ketenagakerjaan adalah bagian yang sangat
penting untuk merawat imajinasi kebangsaan Indonesia. Dalam merawat bangsa Indonesia, pegawai di
lingkungan Kemnaker dapat melakukannya melalui kehidupan sehari-hari, yaitu dengan melakukan
pekerjaan secara bertanggung jawab, penuh dedikasi, akuntabel, dan berprestasi."Dengan begitu, kita
telah membantu memelihara imajinasi kebangsaan Indonesia, kita telah membantu merawat bangsa
Indonesia. Hal inilah yang saya sebut dengan nasionalisme sehari-hari, yang sangat relevan bagi kita
untuk mengisi kemerdekaan pada era sekarang ini," kata Menaker.Menurutnya, dengan pemahaman
yang demikian, nasionalisme tidaklah selalu identik dengan hal-hal besar, namun dapat dibangun secara
lebih membumi di dalam kehidupan sehari-hari. "Dengan demikian, rasa kebangsaan Indonesia juga akan
terasa jauh lebih dekat di dalam pikiran dan hati kita," ujarnya.Ia pun mengajak para pegawai di
lingkungan Kemnaker untuk senantiasa bekerja dan berkarya untuk merawat rumah bersama yang
bernama Indonesia, sehingga bangsa Indonesia bisa terus maju menjadi bangsa yang unggul di dalam
kerangka solidaritas dan kemanusiaan global.
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Positive

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar Pertemuan Kelima Kelompok Kerja
Bidang Ketenagakerjaan G20 (The 5th Employment Working Group/EWG Meeting) guna
menyelesaikan Annex (dokumen lampiran) Deklarasi Menteri-menteri Ketenagakerjaan G20.
"Jadi dalam dokumen nanti kita akan mendorong rekomendasi kebijakan agar peran dari
UKM ini betul-betul bisa kita wujudkan, bahkan menjadi pilar utama dari perekonomian
khususnya di Indonesia," kata Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, di sela-sela
pertemuan hari pertama EWG V yang dilaksanakan secara virtual, Rabu (17/8/2022). Salah
satu agenda pembahasannya adalah Annex-3 terkait penguatan Usaha Kecil dan Menengah
(UKM) untuk penciptaan lapangan kerja. Menurut Anwar Sanusi, Negara-negara G20
menyadari bahwa UKM memiliki peran dalam perekonomian semua negara.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar Pertemuan Kelima Kelompok Kerja Bidang
Ketenagakerjaan G20 (The 5th Employment Working Group/EWG Meeting) guna menyelesaikan Annex
(dokumen lampiran) Deklarasi Menteri-menteri Ketenagakerjaan G20. Salah satu agenda
pembahasannya adalah Annex-3 terkait penguatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk penciptaan
lapangan kerja."Jadi dalam dokumen nanti kita akan mendorong rekomendasi kebijakan agar peran dari
UKM ini betul-betul bisa kita wujudkan, bahkan menjadi pilar utama dari perekonomian khususnya di
Indonesia," kata Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, di sela-sela pertemuan hari pertama EWG
V yang dilaksanakan secara virtual, Rabu (17/8/2022).Menurut Anwar Sanusi, Negara-negara G20
menyadari bahwa UKM memiliki peran dalam perekonomian semua negara. Di mana lebih dari dua
pertiga lapangan kerja secara global ditemukan di perusahaan mikro dan kecil. Selain itu, UKM juga
memiliki peran signifikan terhadap daya tahan ekonomi masyarakat di tengah gempuran pandemi
COVID-19.Namun begitu, UKM dinilainya memiliki sejumlah kelemahan. Seperti kelemahan akses
manajerial, keuangan, SDM, dsb. "Oleh karena itu rekomendasinya kita arahkan kepada isu-isu yang
sudah teridentifikasi, sehingga SMEs (Small-Medium Enterprises) ini semakin kuat. Salah satunya adalah
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jiwa enterpreneruship-nya," ujar Anwar Sanusi.Melalui identifikasi kelemahan tersebut, sejumlah hal
telah diformulasikam sebagai rekomendasi dalam Annex-3 ini. Di antaranya pelatihan vokasi untuk
memperkuat bakat dan minat kewirausahaan, format akses keuangan yang tepat, serta pelindungan
berupa jaminan sosial bagi pelaku UKM."Itulah poin-poin yang akan dibahas dan disepakati yang nanti
akan tertuang dalam lampiran ketiga atau Annex-3 dari Deklarasi Menteri-menteri Ketenagakerjaan
G20," pungkas Sekhen Anwar Sanusi.EWG Kelima dilaksanakan secara virtual pada 17 s.d 19 Agustus
2022. Selain Annex-3, pertemuan ini ditargetkan dapat menyelesaikan Annex-4 dan Annex-5 guna
melengkapi 5 Annex Deklarasi Menteri-menteri Ketenagakerjaan G20.
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Title

Cek Info Lowongan Kerja S1 Psikologi di PT LPP Agro Nusantara, Author
Ini Syarat Dan Cara Daftarnya

Eko Adhi
Wibowo

Media

Semarangku.com

Reporter

Date

17 August 2022

Tone

Link

http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315293765/cek-info-lowongan-kerjas1-psikologi-di-pt-lpp-agro-nusantara-ini-syarat-dan-cara-daftarnya

Neutral

Summary " PT LPP Agro Nusantara. Membuka kesempatan bagimu untuk mengisi berbagai formasi
yang tersedia, " tulis Kemnaker pada Instagram resminya. Staff Assessment Center (PKWT).
Kualifikasi :. -Pendidikan minimal S1.

" PT LPP Agro Nusantaramembuka kesempatan bagimu untuk mengisi berbagai formasi yang tersedia, "
tulis Kemnaker pada Instagram resminya.Staff Assessment Center (PKWT)Kualifikasi :-Pendidikan
minimal S1Psikologi (S2 Magister Psikologi Profesi, Sains atau Terapan lebih disukai).-Mempunyai
pengalaman di bidang assessment (diutamakan yang pernah bekerja di konsultan atau biro psikologi).IPK Minimal 3.00.-Memiliki ketertarikan di pengukuran psikologi(psikometri).-Handal dalam
menggunakan Ms. Office (Excel, Powerpoint, Word).
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Title

'Ojo Dibandingke' , Farel Bikin Iriana Jokowi dan Para Menteri Author
Berjoget

Imran Said

Media

Chanel Sulsel.com

Reporter

Date

17 August 2022

Tone

Link

http://sulsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-2725295595/ojo-dibandingke-farel-bikiniriana-jokowi-dan-para-menteri-berjoget

Neutral

Summary Penampilan penyanyi cilik Farel Prayoga pada peringatan detik detik Proklamasi
Kemerdekaan RI di Istana Merdeka bikin Iriana Jokowi dan para menteri berjoget. Farel
Prayoga adalah seorang penyanyi cilik siswa kelas 6 SD asal Banyuwangi tampil
membawakan lagu " Ojo Dibandingke" Suara mendayu-dayu Farel juga membuat Iriana
Jokowi ikut tergoda untuk berjoget, Presiden Joko Widodo tampak terkekeh sambil berdiri.
Kepala Negara tampak terkekeh saat Farel mengganti lirik lagu dengan menyelipkan nama
"Pak Jokowi" di bait pertama lagu tersebut. Dilansir chanelsulsel.

Penampilan penyanyi cilik Farel Prayoga pada peringatan detik detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Istana
Merdeka bikin Iriana Jokowi dan para menteri berjoget. Farel Prayoga adalah seorang penyanyi cilik siswa
kelas 6 SD asal Banyuwangi tampil membawakan lagu " Ojo Dibandingke" Suara mendayu-dayu Farel juga
membuat Iriana Jokowi ikut tergoda untuk berjoget, Presiden Joko Widodo tampak terkekeh sambil
berdiri. Kepala Negara tampak terkekeh saat Farel mengganti lirik lagu dengan menyelipkan nama "Pak
Jokowi" di bait pertama lagu tersebut. Dilansir chanelsulsel. com dikutip dari ANTARASetelah lagu
memasuki reff, Presiden Jokowi tampak ikut berdiri, sementara Ibu Iriana berjoget, begitu juga dengan
para undangan yang hadir. Bahkan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri
Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Tenaga Kerja Kerja Ida Fauziyah, Puteri Indonesia
2020 Ayu Maulida, Aktor Reza Rahadian turun ke lapangan dan ikut berjoget bersama Farel yang sedang
bernyanyi. Sementara itu, menteri-menteri dan pejabat negara lainnya, seperti Kapolri Jenderal Pol Listyo
Sigit Prabowo dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abudrrachman berjoget di bangku
masing-masing.Usai lagu selesai, para undangan pun meneriakkan "lagi. lagi" agar Farel kembali
menyanyikan lagu ciptaan Abah Lala tersebut. Farel menjadi salah satu penampil dalam rangkaian
Upacara di Istana Merdeka, setelah dirinya viral di media sosial karena berhasil meng-cover lagu tersebut.
Awalnya, lagu tersebut dinyanyikan oleh Denny Caknan bersama Abah Lala. Kemudian Farel menyanyikan
kembali lagu tersebut sehingga membuat banyak warga net (netizen) menggunakan lagu itu sebagai latar
musik di media sosial. Farel yang kini genap berusia 12 tahun itu sebelumnya seorang pengamen jalanan,
namun bakatnya di dunia tarik suara mengantarkan-nya menjadi penyanyi profesional dengan bergabung
bersama salah satu manajemen.
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Title

Ojo Dibandingke Farel Bikin Iriana dan Para Menteri
Bergoyang

Author

Andrian Pratama
Taher

Media

Tirto.id

Reporter

Date

17 August 2022

Tone

Link

http://tirto.id/ojo-dibandingke-farel-bikin-iriana-dan-para-menteri-bergoyang-gvfG

Neutral

Summary Perayaan HUT RI ke-77 semakin berwarna saat Farel Prayoga melantunkan lagu Ojo
Dibandingke di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ibu Negara Iriana Joko Widodo
hingga para peserta upacara di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (17/8/2022). "Ku berharap
engkau mengerti di hati ini hanya ada pak Jokowi," ucap Farel saat menyanyikan lagu Ojo
Dibandingke. Tetapi sayang, lagu tersebut tidak sempat dibawakan dan Farel kembali
menyanyikan Ojo Dibandingke. Suara emas Farel berhasil menghipnotis Iriana dan para
peserta upacara untuk berjoget.

Perayaan HUT RI ke-77 semakin berwarna saat Farel Prayoga melantunkan lagu Ojo Dibandingke di
hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ibu Negara Iriana Joko Widodo hingga para peserta upacara di
Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (17/8/2022). Suara emas Farel berhasil menghipnotis Iriana dan para
peserta upacara untuk berjoget. Iriana terlihat menggerakkan tangannya menikmati irama musik koplo
tersebut. Bahkan dia sempat berdiri dan asyik meliuk-liukkan badannya. Tidak hanya itu, walaupun tak
terdengar, Jokowi juga terlihat ikut bernyanyi. Saat bernyanyi, bocah asal Banyuwangi sempat mengubah
sedikit lirik lagu yang dibuat oleh Abah Lala itu untuk Jokowi. Pujian tersebut pun membuat Jokowi dan
para peserta tersenyum sumringah."Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada pak Jokowi," ucap
Farel saat menyanyikan lagu Ojo Dibandingke. Para peserta upacara pun tidak puas dengan satu lagu.
Mereka meminta Farel bernyanyi kembali. Permintaan tersebut pun diamini. Riuh dan disambut tepuk
tangan para peserta. "Izin Pak, sekali lagi inggih, " permintaan Farel kepada Jokowi. Alunan musik sudah
diputar, tetapi Farel sempat menunda untuk bernyanyi karena tidak sesuai dengan permintaan. Tak
disangka, dia mengaku Jokowi sebelumnya sempat memintanya melantunkan lagu berjudul Joko Tingkir.
"Ini katanya Pak Jokowi tadi, Joko Tingkir inggih ?" tanya Farel. Pernyataan Farel pun disambut senyum
sumringah Jokowi dan para peserta. Kemudian lagu pun dilantunkan. Tetapi sayang, lagu tersebut tidak
sempat dibawakan dan Farel kembali menyanyikan Ojo Dibandingke. Walaupun dua kali diputar, para
peserta tetap terhibur. Terlebih para menteri terlihat asyik menikmati dan bangun dari kursi ikut berjoget
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di samping Farel. Suara Farel memicu beberapa menteri akhirnya turun seperti Menteri Pertahanan
Prabowo, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi turun ikut
berjoget. Tidak lama kemudian, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri UKM Teten Masduki, Menteri PUPR
Basuki Hadimuljono ikut turun berjoget. Walaupun tidak turun, beberapa menteri dan pemimpin
lembaga terlihat berjoget seperti Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Kapolri Jenderal Listyo Sigit
hingga para ketiga kepala staf ikut berjoget.
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Title

Pekerjaan BPTD Wilayah VIII Provinsi Banten Diduga
Langgar Permenaker No 09 tahun 2016

Author

Administrator Mata
Media

Media

Matamedia.co.id

Reporter

Date

17 August 2022

Tone

Link

http://matamedia.co.id/pekerjaan-bptd-wilayah-viii-provinsi-banten-diduga-langgarpermenaker-no-09-tahun-2016

Negative

Summary Cilegon,- Matamedia.co.id- Pekerjaan Kantin dikantor Balai Pengelolaan Transportasi Darat
Wilayah VIII Provinsi Banten diduga Abaikan Keselamatan Kerja dan tidak menggunakan full
body harness yang berfungsi sebagai alat pelindung saat di ketinggian. Diketahui, Pekerjaan
kantin yang berada dilokasi Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi
Banten tersebut dikerjakan oleh kontraktor PT. VTB Jaya Makmur. Diakuinya bahwa
pekerjaan tersebut punya Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten
dan pembayaran pekerjaan tersebut secara per termin Ungkapnya.

Cilegon,- Matamedia.co.id- Pekerjaan Kantin dikantor Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah VIII
Provinsi Banten diduga Abaikan Keselamatan Kerja dan tidak menggunakan full body harness yang
berfungsi sebagai alat pelindung saat di ketinggian.Proyek Pekerjaan Gedung Kantin tersebut Diduga
Langgar Permenaker No 09 tahun 2016 ini mewajibkan kepada pengusaha dan atau pengurus untuk
menerapkan K3 dalam bekerja di ketinggian.Diketahui, Pekerjaan kantin yang berada dilokasi Balai
Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten tersebut dikerjakan oleh kontraktor PT. VTB
Jaya Makmur.Menurut Angga Mandor Proyek mengatakan proyek pekerjaan kantin tersebut sudah
dikerjakan selama 3 Bulan dan sudah ada tertera papan informasi."Pekerjaan tersebut sudah dikerjakan
selama 3 bulan lebih, papan informasi pekerjaan tadinya ada pak, Kalau sekarang tidak ada,"
ungkapnya.Diakuinya bahwa pekerjaan tersebut punya Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah VIII
Provinsi Banten dan pembayaran pekerjaan tersebut secara per termin UngkapnyaHandjar Dwi Antoro
Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten saat dikonfirmasi awak media
lewat Via WhatsApp menurutnya dirinya belum mengetahui pekerjaan proyek kantin tersebut."Saya
tidak paham siapa pelaksananya, terkait itu PPK yang paham," tulisnya.
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Title

Prabowo Akui Baru Pertama Kali Berjoget di Istana
Negara

Author

Andrian Pratama Taher

Media

Tirto.id

Reporter

Date

17 August 2022

Tone

Link

http://tirto.id/prabowo-akui-baru-pertama-kali-berjoget-di-istana-negara-gvfK

Positive

Summary "Iya pertama kali di Istana," Kata Prabowo usai ditemui di kompleks Istana Kepresidenan,
Jakarta, Rabu (17/8/2022). Perayaan HUT RI Ke-77 menjadi moment tak terlupakan bagi
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Perayaan HUT RI Ke-77 menjadi moment tak terlupakan bagi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Pasalnya ini kali pertama dalam acara itu berani untuk berjoget di hadapan Presiden Joko Widodo
(Jokowi) dan seluruh masyarakat saat Farel Prayoga bernyanyi 'Ojo Dibandingke'. "Iya pertama kali di
Istana," Kata Prabowo usai ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/8/2022). Wajah
Prabowo terlihat sumringah. Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mengaku Jokowi memberikan izin para
menteri untuk berjoget bersama Farel Prayoga."Beliau izinkan," kata Prabowo sambil berseloroh. Lebih
lanjut, Prabowo mengaku pelaksanaan upacara maupun hiburan berjalan dengan baik. Dia juga
mengapresiasi flying pass sekaligus proses upacara. "Tadi saya kira bagus semuanya. pasukannya luar
biasa paskibrakanya sangat bagus. bangga," ungkapnya. Aksi Farel Prayoga yang viral akibat lagu Ojo
Dibandingke berhasil menarik perhatian publik saat peringatan detik-detik kemerdekaan. Farel berhasil
membius peserta acara, termasuk Presiden Jokowi, ibu negara Iriana Widodo dan para menteri Kabinet
Indonesia Maju. Usai menyanyikan lagu Ojo Dibandingke, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto
langsung turun dari podium menemui Farel. Dia pun terlihat berinteraksi dengan Farel. Ketika Farel
menyanyikan lagu Ojo Dibandingke kedua kalinya, beberapa menteri akhirnya turun seperti Prabowo
antara lain Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi turun
ikut berjoget. Tidak lama kemudian, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri UKM Teten Masduki, Menteri
PUPR Basuki Hadimuljono ikut turun berjoget. Meski tidak turun, beberapa menteri dan pemimpin
lembaga terlihat berjoget seperti Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Kapolri Jenderal Listyo Sigit
hingga para ketiga kepala staf ikut berjoget. Ibu negara Iriana Widodo pun sempat terekam joget berdiri
di podium hingga akhirnya duduk kembali.
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Title

Jokowi Ketawa Gemas Sampai Berulang Kali Bangun Duduk
Nonton Farel Nyanyi

Author

Reporter

Media

Seputarsumut.com

Reporter

Date

17 August 2022

Tone

Link

http://seputarsumut.com/nasional/jokowi-ketawa-gemas-sampai-berulang-kali-bangunduduk-nonton-farel-nyanyi

Negative

Summary Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana, terhibur oleh penampilan penyanyi
cilik Farel Prayoga yang membawakan lagu "Ojo Dibandingke" setelah upacara pengibaran
bendera di Istana Merdeka, Jakarta. Sementara itu, Jokowi terlihat tertawa dan duduk
bangun berulang kali saat menyaksikan penampilan Farel sepanjang sesi tersebut.
Kuberharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada pak Jokowi," tembang Farel yang
disambut tepuk tangan dari para hadirin, dipantau secara virtual dari Jakarta, Rabu
(17/8/2022). Berdasarkan siaran langsung yang disaksikan oleh akun YouTube Sekretariat
Presiden yang dikutip Antara, Jokowi kembali ke tempat mimbar dan menikmati lagu Ojo
Dibandingke yang dibawakan Farel.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana, terhibur oleh penampilan penyanyi cilik Farel
Prayoga yang membawakan lagu "Ojo Dibandingke" setelah upacara pengibaran bendera di Istana
Merdeka, Jakarta. Penampilan Farel disambut meriah oleh para tamu yang duduk di podium utama,
bahkan Iriana asyik berjoget selama duduk di kursinya. Sementara itu, Jokowi terlihat tertawa dan duduk
bangun berulang kali saat menyaksikan penampilan Farel sepanjang sesi tersebut."Tak oyak'o, aku yo ora
mampu. Mung sak kuatku mencintaimu. Kuberharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada pak Jokowi,"
tembang Farel yang disambut tepuk tangan dari para hadirin, dipantau secara virtual dari Jakarta, Rabu
(17/8/2022).Setelah penampilan pertama usai, awalnya Farel hendak membawakan lagu kedua berjudul
"Joko Tingkir", namun karena masalah teknis penyanyi asal Banyuwangi itu memutuskan untuk
menyanyikan kembali lagu "Ojo Dibandingke."Pertunjukan kedua dari Farel tampak semakin meriah.
Penyanyi itu menghadirkan suasana acara resmi itu menjadi lebih cair. Para tamu undangan di podium
utama pun turun untuk bergabung bersama Farel. Berdasarkan siaran langsung yang disaksikan oleh akun
YouTube Sekretariat Presiden yang dikutip Antara, Jokowi kembali ke tempat mimbar dan menikmati
lagu Ojo Dibandingke yang dibawakan Farel. Kepala Negara tampak tertawa saat Farel mengganti lirik
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lagu dengan menyelipkan nama "Pak Jokowi" di bait pertama lagu tersebut. Setelah lagu memasuki reff,
Presiden Jokowi tampak ikut berdiri, sementara Ibu Iriana berjoget, begitu juga dengan para undangan
yang hadir. Bahkan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar
Negeri Retno Marsudi, Menteri Tenaga Kerja Kerja Ida Fauziyah, Puteri Indonesia 2020 Ayu Maulida,
Aktor Reza Rahadian turun ke lapangan dan ikut berjoget bersama Farel yang sedang bernyanyi.
Sementara itu, menteri-menteri dan pejabat negara lainnya, seperti Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit
Prabowo dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abudrrachman berjoget di bangku
masing-masing. Usai lagu selesai, para undangan pun meneriakkan "lagi. lagi" agar Farel kembali
menyanyikan lagu ciptaan Abah Lala tersebut. Farel menjadi salah satu penampil dalam rangkaian
Upacara di Istana Merdeka, setelah dirinya viral di media sosial karena berhasil meng-cover lagu tersebut.
Farel merupakan penyanyi cilik yang dikenal setelah membawakan cover lagu "Ojo Dibandingke" milik
Denny Caknan di media sosial. Video penampilannya di berbagai platform digital, terutama TikTok, telah
ditonton puluhan juta kali. Saat ini, Farel duduk di bangku sekolah kelas 6 SD Kepundungan 2 Banyuwangi,
Jawa Timur. Farel yang kini genap berusia 12 tahun itu sebelumnya seorang pengamen jalanan, namun
bakatnya di dunia tarik suara mengantarkan-nya menjadi penyanyi profesional dengan bergabung
bersama salah satu manajemen. Selain Farel, rangkaian acara kesenian peringatan Hari Ulang Tahun
(HUT) ke-77 Republik Indonesia di Istana Negara pada Rabu pagi juga turut dimeriahkan oleh penampilan
orkestra dan paduan suara nasional Gita Bahana Nusantara (GBN) yang dikonduktori oleh Nathania
Karina, serta artis-artis ternama seperti Vidi Aldiano serta Lyodra.
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Title

Beli Pelatihan Prakerja di Kemnaker.go.id Jika Lolos Kartu Prakerja Author
Gelombang 41 !

_noname

Media

Tribun News Pontianak

Reporter

Date

17 August 2022

Tone

Link

http://pontianak.tribunnews.com/2022/08/17/beli-pelatihan-prakerja-di-kemnakergoidjika-lolos-kartu-prakerja-gelombang-41

Neutral

Summary Daftar Prakerja Gelombang 41 telah resmi ditututp tadi malam, jika lolos anda akan
mendapatkan Insentif dari Kartu Prakerja. Insentif nantinya dapat digunakan untuk membeli
Pelatihan Kartu Prakerja. Ketentuan membeli Pelatihan Prakerja dilakukan selama 30 hari
setelah Insentif dicairkan ke rekening anda. Selanjutnya anda harus membeli Pelatihan
Prakerja yang bekerja sama dengan PMO dan tersedia di platform digital.

Daftar Prakerja Gelombang 41 telah resmi ditututp tadi malam, jika lolos anda akan mendapatkan Insentif
dari Kartu Prakerja.Insentif nantinya dapat digunakan untuk membeli Pelatihan Kartu Prakerja.Ketentuan
membeli Pelatihan Prakerja dilakukan selama 30 hari setelah Insentif dicairkan ke rekening anda.Untuk
mencairkan Insentif Prakerja yang dilakukan selama empat bulan secara bertahap anda harus
mengaktifkan akun e-wallet dan rekening Bank.Selanjutnya anda harus membeli Pelatihan Prakerja yang
bekerja sama dengan PMO dan tersedia di platform digital.Kartu Prakerja diperuntukan untuk usia
angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan dan membutuhkan kompentensi dan pengembangan
yang lebih baik, selanjutnya kartu prakerja juga ditujukan untuk para pelaku UMKM dan Pekerja buruh
yang terdampak COVID 19 serta mendapatkan pemutusan hubungan kerja dari perusahaan.Peserta yang
dinyatakan lolos seleksi Kartu Prakerja, akan mendapatkan notifikasi melalui SMS.Pemberitahuan ini
akan disampaikan ke nomor telepon yang sebelumnya didaftarkan saat pembuatan akun.Oleh karena itu,
pastikan nomor telepon yang dimasukkan saat mendaftarkan akun telah benar dan masih aktif.langkah
setelah lolos Prakerja gelombang 41.Apabila lolos Prakerja gelombang 41, berikut langkah-langkah yang
harus dilakukan:* Cek dashboard Prakerja* Catat 16 angka nomor Kartu Prakerja* Pastikan saldo
pelatihan sudah tersedia.* Kartu Prakerja tidak diberikan dalam bentuk kartu fisik.* Gunakan 16 angka
Nomor Kartu Prakerja untuk membeli pelatihan.* Jaga kerahasiaan nomor* Gunakan fitur "Cari
Pelatihan" untuk mencari pelatihan yang tersedia di Kemnaker, Bukalapak, Tokopedia, Pijar Mahir,
Pintaria, dan Karier Mu.* Berikutnya, cek deskripsi mencakup informasi mengenai harga pelatihan, rating,
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durasi pelatihan, tingkat materi, dan cara mengajar sebagai pertimbangan sebelum membeli pelatihan.*
Beli dan bayar pelatihan dengan nomor Kartu Prakerja.Batas waktu pembelian pelatihan adalah 30 hari
sejak menerima pengumuman yang ada di dashboard.Contoh pelatihan prakerja yang dapat anda ikuti
dari platform digital.Prakerja di Sisnaker melalui kemnaker.go.id:* Kunjungi laman* Pilih atau klik
Pelatihan* Klik Daftar Masukkan nomor KTP/ nomor HP/ email serta password* Jika belum mempunyai
akun kemnaker* klik Daftar Sekarang* Klik Masuk Sekarang</* Pilih Daftar sebagai peserta pelatihan di
kolom Peserta Pelatihan Anda telah berhasil mendaftar di layanan pelatihan* Pilih program pelatihan
yang tersedia didaftar atau cari melalui form pencarian Muncul hasil pencarian* Klik judul pelatihan. Lalu,
muncul lembaga pelatihan yang tersedia* Pilih lembaga dengan label Kartu Prakerja lalu* Klik Daftar
Sekarang. Kemudian jika sudah yakin.* Klik Lanjutkan* Masukkan nomor Kartu Prakerja.klik Lanjutkan.*
Masukkan kode OTP dan* klik Verifikasi.* Lalu, klik Cek Portofolio.* Tampil status diterima.* Klik judul
pelatihan dan Mulai Pelatihan.
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Positive

Summary Ketua Yayasan Nurus Solikin Kamang Madani, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung
Emriadi, S.Ag mengatakan pengerjaan pembangunan gedung Balai Latihan Kerja (BLK)
Komunitas dikebut, sehingga 13 Desember 2022 mendatang dapat diresmikan. "Kita
berharap dengan di didirikannya Balai Latihan Kerja(BLK) Komunitas Kejuruan Teknik
Informatika di Yayasan Nurus Salikin ini nantinya dapat memberikan ilmu pengetahuan dan
skill terhadap pemuda-pemudi serta masyarakat yang ada di sekitar lingkungan dan
masyarakat luas pada umumnya," ujar Emriadi Ketua Yayasan Nurus Solikin. "Tentu kita
mengharapkan kerjasama dan dukungan semua pihak, kalau tidak ada aral melintang, Insya
Allah pada 13 Desember 2022 pembangunan gedung BLK ini telah selesai dan dapat
diresmikan," terang Emriadi. Ketika dijumpai di lokasi pembangunan gedung BLK Komunitas
tersebut, Emriadi mengaku, Selasa (16/8) hari ini, telah memasuki hari ketiga pengerjaan
pondasi untuk pembangunan gedung BLK Komunitas tersebut.

Ketua Yayasan Nurus Solikin Kamang Madani, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung Emriadi,
S.Ag mengatakan pengerjaan pembangunan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas dikebut,
sehingga 13 Desember 2022 mendatang dapat diresmikan.Ketika dijumpai di lokasi pembangunan
gedung BLK Komunitas tersebut, Emriadi mengaku, Selasa (16/8) hari ini, telah memasuki hari ketiga
pengerjaan pondasi untuk pembangunan gedung BLK Komunitas tersebut.Menurut Emriadi, beberapa
hari yang lalu, dua orang pengurus Yayasan Nurus Salikin, Ketua Pengelola Maryanto dan Ketua Pengelola
keuangan Roudatus Salamah menghadiri undangan dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, melakukan
penandatanganan perjanjian kerja bersama BLK Komunitas di Hotel Grand Mercuri Kemayoran
Jakarta."Alhamdulillah, kita memperoleh bantuan berupa Balai Latihan Kerja(BLK) Komunitas, melalui
dana APBN 2022 dengan pagu dana Rp500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dari program Kementerian
Ketenagakerjaan. Program tersebut diharapkan dapat menjadikan generasi muda memiliki skill sesuai
bidang yang diminati," ujar Emriadi."Dalam proposal yang kita ajukan dulu, Pengurus Yayasan Nurus
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Salikin Kamang Madani mengambil pilihan untuk di kembangkan yaitu kejuruan Teknik Informatika," jelas
Emriadi"Kita berharap dengan di didirikannya Balai Latihan Kerja(BLK) Komunitas Kejuruan Teknik
Informatika di Yayasan Nurus Salikin ini nantinya dapat memberikan ilmu pengetahuan dan skill terhadap
pemuda-pemudi serta masyarakat yang ada di sekitar lingkungan dan masyarakat luas pada umumnya,"
ujar Emriadi Ketua Yayasan Nurus Solikin.Lebih lanjut Emriadi, berharap selama dalam pelaksanaan
pembangunan gedung BLK ini berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan, tidak ada kendela yang
berarti sehingga akan memberikan manfaat buat generasi muda di dalam dan sekitar lingkungan Yayasan
Nurus Solikin nantinya.Apa"Tentu kita mengharapkan kerjasama dan dukungan semua pihak, kalau tidak
ada aral melintang, Insya Allah pada 13 Desember 2022 pembangunan gedung BLK ini telah selesai dan
dapat diresmikan," terang Emriadi.Dikatakan Emriadi, calon yang mengikuti pelatihan di BLK tersebut
dari dalam lingkungan Yayasan Nurus Solikin adalah santri MDTA 65 orang, siswa MI TU 55 orang, siswa
penyetaraan Paket A, B dan C sebanyak 65 orang, santri Pondok Pesantren 15 orang, dan kemudian
beberapa orang masyarakat sekitar diluar Yayasan Nurus Solikin.
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Summary Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana, terhibur oleh penampilan
bocah berusia 12 tahun itu. Kepala Negara tampak tertawa saat Farel mengganti lirik lagu
dengan menyelipkan nama "Pak Jokowi" di bait pertama lagu tersebut. Setelah lagu
memasuki reff, Presiden Jokowi tampak ikut berdiri, sementara Ibu Iriana berjoget, begitu
juga dengan para undangan yang hadir. Kuberharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada
pak Jokowi," tembang Farel yang disambut tepuk tangan dari para hadirin, dipantau secara
virtual.

Aksi penyanyi cilik Farel Prayoga sukses menggoyang Istana dengan lagu "Ojo Dibandingke" setelah
upacara pengibaran bendera di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/8/2022). Bahkan, Presiden Joko
Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana, terhibur oleh penampilan bocah berusia 12 tahun itu.Kepala
Negara tampak tertawa saat Farel mengganti lirik lagu dengan menyelipkan nama "Pak Jokowi" di bait
pertama lagu tersebut.Setelah lagu memasuki reff, Presiden Jokowi tampak ikut berdiri, sementara Ibu
Iriana berjoget, begitu juga dengan para undangan yang hadir."Tak oyak'o, aku yo ora mampu. Mung sak
kuatku mencintaimu. Kuberharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada pak Jokowi," tembang Farel yang
disambut tepuk tangan dari para hadirin, dipantau secara virtual. Awalnya, lagu tersebut dinyanyikan
oleh Denny Caknan bersama Abah Lala. Kemudian Farel menyanyikan kembali lagu tersebut sehingga
membuat banyak warga net (netizen) menggunakan lagu itu sebagai latar musik di media sosial. Sebelum
bisa menyanyi di depan Jokowi, Farel yang kini duduk di kelas 6 SD di Banyuwangi, Jawa Timur ini dulunya
merupakan seorang pengamen jalanan. Namun, bakatnya di dunia tarik suara mengantarkannya menjadi
penyanyi profesional dengan bergabung bersama salah satu manajemen. Hingga akhirnya dia tampil di
depan ribuan undangan saat acara penutupan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di Istana
Merdeka Jakarta. Penampilan Farel di Istana Merdeka juga disambut para pengguna media sosial Twitter,
bahkan menjadi trending topic di media sosial itu dengan lebih dari 23 ribu cuitan dilihat Okezone hingga
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pukul 14.50 WIB. Warganet memberikan pujian atas keberanian Farel yang pertama kali tampil di depan
Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, Penyanyi Mikha Angelo juga memberikan komentarnya melalui
akun resminya. "Astaga Farel Prayoga suaramu terngiang-ngiang di kepala seminggu kemaren, sekarang
nonton lagi. The best," cuit Mikha. Aksi Farel tersebut juga membuat Menteri Pertahanan Prabowo
Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Tenaga Kerja Kerja
Ida Fauziyah, Puteri Indonesia 2020 Ayu Maulida, Aktor Reza Rahadian turun ke lapangan dan ikut
berjoget bersama. Sementara itu, menteri-menteri dan pejabat negara lainnya, seperti Kapolri Jenderal
Pol Listyo Sigit Prabowo dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abudrrachman berjoget di
bangku masing-masing. Usai lagu selesai, para undangan pun meneriakkan "lagi. lagi" agar Farel kembali
menyanyikan lagu ciptaan Abah Lala tersebut.
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Summary Farel Prayoga adalah bocah asal Banyuwangi yang kini sukses mencuri perhatian publik. Hal
tersebut terjadi lantaran penampilan Farel Prayoga saat menyanyikan lagu berjudul Ojo
Dibandingke yang dipopulerkan oleh Denny Caknan dan Abah Lala. Namanya tengah naik
daun, Farel Prayoga pun diundang tampil di Istana Keprersidenan untuk mengisi acara
kesenian dalam rangka memperingati hari Kemerdekaan Indonesia. Dengan mengenakan
baju adat Jawa Timur, Farel Prayoga menyanyikan lagu Ojo Dibandingke di hadapan Presiden
dan para tamu undangan lainnya.

Farel Prayoga adalah bocah asal Banyuwangi yang kini sukses mencuri perhatian publik.Hal tersebut
terjadi lantaran penampilan Farel Prayoga saat menyanyikan lagu berjudul Ojo Dibandingke yang
dipopulerkan oleh Denny Caknan dan Abah Lala.Namanya tengah naik daun, Farel Prayoga pun diundang
tampil di Istana Keprersidenan untuk mengisi acara kesenian dalam rangka memperingati hari
Kemerdekaan Indonesia. Dengan mengenakan baju adat Jawa Timur, Farel Prayoga menyanyikan lagu
Ojo Dibandingke di hadapan Presiden dan para tamu undangan lainnya. Video menyanyinya bahkan
populer di berbagai platform media sosial mulai dari TikTok, YouTube, hingga Instagram. Saat tampil,
Farel yang berusia 12 tahun ini menyanyikan lagu tersebut dengan penuh penghayatan dan sukses
membuat para tamu undangan berjoget dangdut bersama. Tidak hanya itu, penampilannya yang
memukau membuat Presiden Joko Widodo tampak terkekeh dan tersipu malu sambil berdiri, begitu juga
dengan Ibu Iriana yang turut berjoget. Meskipun terbilang masih sangat muda, suara Farel yang masih
duduk di bangku kelas 6 SD itu membuat suasana pecah dan tak sedikit juga yang ikut bernyanyi. Farel
tampak begitu luwes dan percaya diri bernyanyi di hadapan para tamu undangan yang hadir langsung di
Istana Merdeka. Momen menariknya adalah ketika Farel bernyanyi bagian reff, lalu mengganti lirik
lagunya yang khusus ditujukan kepada Jokowi, yakni: "Wong ko ngene kok dibanding-bandingke Saingsaingke, yo mesti kalah Tak oyak'o, aku yo ora mampu Mung sak kuatku mencintaimu Ku berharap
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engkau mengerti, di hati ini Hanya ada Pak Jokowi" Tak cukup sekali, para tamu pun meminta Farel
bernyanyi sekali lagi. Lalu, Jokowi memberikan jempol sebagai isyarat ia boleh bernyanyi lagi. Satu per
satu tamu VIP yang mengenakan pakaian adat turut mendekati Farel lalu berjoget mengelilingi podium.
Misalnya saja presenter Indra Bekti hingga aktor Reza Rahadian ikut 'menyeret' beberapa menteri seperti
Sri Mulyani, Retno Marsudi hingga Ida Fauziyah untuk berjoget bersama di dekat podium. Suasana pun
semakin ambyar. Tak ingin ketinggalan, beberapa menteri lain seperti Erick Thohir, Prabowo Subianto,
hingga Pratikno juga akhirnya turun dari tempat duduknya dan ikut berjoget berkat Farel. Sebelumnya,
diketahui saat melakukan gladi resik pada Selasa (16/8/22) Farel sempat melakukan tanya jawab bersama
Jokowi. Hal itu diunggah melalui Instagram Jokowi. Farel mengungkapkan bahwa Ia bercita-cita menjadi
penyanyi sukses. Jokowi pun memberikan pesan kepada Farel untuk belajar dan menyelesaikan
pendidikannya dengan baik. "Nyanyi boleh, tapi jangan lupa belajar. Jangan lupa sekolah terus sampai
setinggi-tingginya, " pungkas Jokowi.
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Neutral

Summary Namun, satu syarat yang pasti dan sudah disebutkan Kemnaker yang mendapat BSU 2022 ini
adalah pekerja dengan gaji Rp3,5 juta. Perihal hal tersebut, Kemnaker sebelumnya telah
memberikan keterangan terkait jadwal pencairan BLT Subsidi atau BSU 2022 ini. Dalam
keterangannya, Kemnaker menyebut alasan BSU 2022 masih belum tersalurkan kepada
pekerja karena saat ini mekanisme dan teknis penyaluran masih digodok. BLT Subsidi Gaji
dijadwalkan akan kembali disalurkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kepada para
pekerja.

BLT Subsidi Gaji dijadwalkan akan kembali disalurkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kepada
para pekerja.Para pekerja berkesempatan mendapatkan BLT Subsidi Gaji dari Kemnaker pada tahun 2022
ini sebesar Rp1 juta.Hanya saja tidak semua pekerja bisa memperoleh BLT Subsidi Gaji dari Kemnaker,
pasalnya pekerja yang memenuhi syarat lah yang akan mendapat Rp1 juta.Namun, satu syarat yang pasti
dan sudah disebutkan Kemnaker yang mendapat BSU 2022 ini adalah pekerja dengan gaji Rp3,5
juta.Sayangnya hingga memasuki pertengahan Agustus, penyaluran BLT Subsidi Gaji Rp1 juta ini belum
juga terealisasi.Perihal hal tersebut, Kemnaker sebelumnya telah memberikan keterangan terkait jadwal
pencairan BLT Subsidi atau BSU 2022 ini.Dalam keterangannya, Kemnaker menyebut alasan BSU 2022
masih belum tersalurkan kepada pekerja karena saat ini mekanisme dan teknis penyaluran masih
digodok.Tak hanya itu saja, sebagai pihak penyalur juga Kemnaker hingga kini masih harus melakukan
revisi data penerima BLT Subsidi Gaji untuk pekerja.
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Summary Istana menghadirkan penyanyi cilik Farel seusai upacara pengibaran bendera. Jokowi hanya
semringah di atas kursinya. Jakarta, CNN Indonesia--. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto
berjoget saat lagu campursari "Wong Ko Ngene Kok Dibanding-bandingke" didendangkan di
Istana Merdeka, Jakarta dalam perayaan HUT RI ke-77 tahun. Bocah yang viral di Tiktok itu
bernyanyi di hadapan Presiden Joko Widodo.

Jakarta, CNN Indonesia --Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berjoget saat lagu campursari "Wong
Ko Ngene Kok Dibanding-bandingke" didendangkan di Istana Merdeka, Jakarta dalam perayaan HUT RI
ke-77 tahun.Istana menghadirkan penyanyi cilik Farel seusai upacara pengibaran bendera. Bocah yang
viral di Tiktok itu bernyanyi di hadapan Presiden Joko Widodo.Jokowi hanya semringah di atas kursinya.
ia menikmati lantunan lagu berbahasa Jawa itu. Sementara itu, Ibu Negara Iriana berjoget di atas
kursi.Para pejabat pun tak bisa menahan hasrat berjoget. Tampak Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal
Dudung Abdurrachman fasih berjoget bersama para perwira TNI lainnya.Kemeriahan itu ditambah
dengan aktivitas para menteri. Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyyah,
Menteri BUMN, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terlihat berjoget ria.Keseriusan yang terbangun
sejak awal upacara pun sirna. Para tamu undangan pun ikut berjoget ria bersama para pejabat
negara.Upacara di Istana Merdeka Jakarta diawali dengan kirab kebudayaan. kemudian, 68 orang
Paskibraka mengibarkan bendera Merah Putih.Setelah itu, TNI dan Polri menggelar atraksi udara flypast.
Belasan jet tempur dan helikopter diterbangkan di atas istana.(dhf/dzu)[Gambas:Video CNN]
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Neutral

Summary Kedutaan Besar RI di London menyatakan akan memastikan pelindungan bagi para pekerja
migran musiman asal Indonesia yang bekerja di perkebunan di Inggris. Sebelumnya
dilaporkan bahwa sejumlah pekerja migran musiman asal Indonesia yang bekerja di
perkebunan di wilayah Kent, Inggris mengalami kesulitan, termasuk dalam hal pemenuhan
hak-hak finansial. Para pekerja migran musiman itu disebutkan berangkat ke Inggris dengan
jasa penyalur tenaga kerja tidak resmi (unlicensed foreign brokers) di Indonesia, seperti
disampaikan dalam keterangan KBRI London pada Rabu. Menanggapi kondisi tersebut, KBRI
London turun tangan guna memastikan terpenuhinya hak-hak para pekerja migran Indonesia
di Inggris.

Kedutaan Besar RI di London menyatakan akan memastikan pelindungan bagi para pekerja migran
musiman asal Indonesia yang bekerja di perkebunan di Inggris.Sebelumnya dilaporkan bahwa sejumlah
pekerja migran musiman asal Indonesia yang bekerja di perkebunan di wilayah Kent, Inggris mengalami
kesulitan, termasuk dalam hal pemenuhan hak-hak finansial.Para pekerja migran musiman itu disebutkan
berangkat ke Inggris dengan jasa penyalur tenaga kerja tidak resmi (unlicensed foreign brokers) di
Indonesia, seperti disampaikan dalam keterangan KBRI London pada Rabu.Menanggapi kondisi tersebut,
KBRI London turun tangan guna memastikan terpenuhinya hak-hak para pekerja migran Indonesia di
Inggris.KBRI London pun telah melakukan sejumlah langkah terpadu bersama Kementerian Luar Negeri,
Kementerian Ketenagakerjaan, dan BP2MI, salah satunya untuk meninjau langsung dan berdialog dengan
para pekerja migran Indonesia yang bekerja di perkebunan di Inggris.Selain itu, pihak KBRI London juga
berkunjung dan berdiskusi dengan pemilik serta manajemen perkebunan, membentuk satuan tugas
khusus KBRI untuk penanganan pekerja migran musiman, serta mengawal pemulangan para pekerja
migran pada saat berakhirnya masa kontrak."Kami akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Inggris
dan pihak terkait lainnya untuk memastikan upaya perlindungan hak-hak para pekerja migran dimaksud,"
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demikian keterangan KBRI London dalam pernyataannya.Selanjutnya, KBRI London juga memastikan
untuk terus berkomunikasi secara berkala dengan para pekerja migran Indonesia dan memastikan
ketersediaan hotline kekonsuleran seluas-luasnya apabila terdapat pertanyaan atau panggilan darurat
yang masuk dari pekerja migran Indonesia.Inggris adalah salah satu negara tujuan penempatan pekerja
migran Indonesia sejak 31 Maret 2022. Saat ini tercatat 1.274 pekerja migran asal Indonesia bekerja di
sektor perkebunan Inggris.
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Summary Kedutaan Besar RI di London menyatakan akan memastikan pelindungan bagi para pekerja
migran musiman asal Indonesia yang bekerja di perkebunan di Inggris.

Kedutaan Besar RI di London menyatakan akan memastikan pelindungan bagi para pekerja migran
musiman asal Indonesia yang bekerja di perkebunan di Inggris.Sebelumnya dilaporkan bahwa sejumlah
pekerja migran musiman asal Indonesia yang bekerja di perkebunan di wilayah Kent, Inggris mengalami
kesulitan, termasuk dalam hal pemenuhan hak-hak finansial.Para pekerja migran musiman itu disebutkan
berangkat ke Inggris dengan jasa penyalur tenaga kerja tidak resmi (unlicensed foreign brokers) di
Indonesia, seperti disampaikan dalam keterangan KBRI London pada Rabu.Menanggapi kondisi tersebut,
KBRI London turun tangan guna memastikan terpenuhinya hak-hak para pekerja migran Indonesia di
Inggris.KBRI London pun telah melakukan sejumlah langkah terpadu bersama Kementerian Luar Negeri,
Kementerian Ketenagakerjaan, dan BP2MI, salah satunya untuk meninjau langsung dan berdialog dengan
para pekerja migran Indonesia yang bekerja di perkebunan di Inggris.Selain itu, pihak KBRI London juga
berkunjung dan berdiskusi dengan pemilik serta manajemen perkebunan, membentuk satuan tugas
khusus KBRI untuk penanganan pekerja migran musiman, serta mengawal pemulangan para pekerja
migran pada saat berakhirnya masa kontrak."Kami akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Inggris
dan pihak terkait lainnya untuk memastikan upaya perlindungan hak-hak para pekerja migran dimaksud,"
demikian keterangan KBRI London dalam pernyataannya.Selanjutnya, KBRI London juga memastikan
untuk terus berkomunikasi secara berkala dengan para pekerja migran Indonesia dan memastikan
ketersediaan hotline kekonsuleran seluas-luasnya apabila terdapat pertanyaan atau panggilan darurat
yang masuk dari pekerja migran Indonesia.Inggris adalah salah satu negara tujuan penempatan pekerja
migran Indonesia sejak 31 Maret 2022. Saat ini tercatat 1.274 pekerja migran asal Indonesia bekerja di
sektor perkebunan Inggris.
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Neutral

Summary Seleksi pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 41 telah ditutup, begini cara cek hasilnya
selain dari notifikasi SMS. Seleksi pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 41 ditutup pada
Hari Selasa, (16/8/2022). Mengutip Instagram @prakerja.go.id, Kartu Prakerja gelombang 41
ditutup pukul 23.59 WIB. "Jam 23.59 WIB malam ini (Selasa) kesempatan Gabung
Gelombang 41 akan ditutup!" tulis akun Prakerja.

Seleksi pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 41 telah ditutup, begini cara cek hasilnya selain dari
notifikasi SMS.Seleksi pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 41 ditutup pada Hari Selasa,
(16/8/2022).Mengutip Instagram @prakerja.go.id, Kartu Prakerja gelombang 41 ditutup pukul 23.59
WIB."Jam 23.59 WIB malam ini (Selasa) kesempatan Gabung Gelombang 41 akan ditutup!" tulis akun
Prakerja.Berikut cara cek hasil Kartu Prakerja gelombang 41 dirangkum TribunJakarta:Kamu bisa secara
berkala mengecek dashboard di laman Kartu Prakerja, dengan login menggunakan akun masingmasing.Jika dinyatakan lolos, nomor Kartu Prakerja akan tertera dan muncul status saldo pada dashboard
akun.Sedangkan jika tidak lolos, akan mendapatkan notifikasi pada dashboard dengan keterangan "Kamu
Belum Berhasil".Untuk dapat melihat nomor Kartu Prakerja, kamu perlu menonton 3 video yang telah
disediakan.Video tersebut berisi informasi dasar mengenai Kartu Prakerja, mulai dari mengenali
tantangan di dunia kerja sampai penjelasan manfaat Kartu Prakerja."Kamu juga tidak dapat menutup
video jika belum selesai menonton atau mempercepat laju video. Apabila kamu mengalami kendala saat
menonton video, kamu dapat menghubungi kami di Formulir Pengaduan," bunyi tulisan dalam laman
resmi Kartu Prakerja.Pelaksana Prakerja akan mengirimkan notifikasi melalui SMS kepada peserta yang
dinyatakan lolos.Pemberitahuan SMS ini dikirimkan ke nomor telepon yang digunakan saat membuat
akun.Untuk itu pastikan nomor yang Anda masukkan ketika mendaftar telah benar dan masih aktif.SMS
diberikan saat tanggal pengumuman seleksi masing-masing gelombang.Jika pendaftar mendapatkan
pemberitahuan lolos, maka dapat mengikuti langkah selanjutnya sesuai petunjuk yang ada. Namun, jika
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tidak lolos, jangan berkecil hati.Kamu bisa mengikuti pendaftaran gelombang selanjutnya."Kamu tidak
perlu memasukkan semua data lagi untuk pendaftaran ulang. Jangan berkecil hati, kamu masih bisa
memilih Gelombang berikutnya," tulis situs tersebut.Adapun syarat bagi pendaftar program Kartu
Prakerja antara lain WNI berusia 18 tahun ke atas, tidak sedang menempuh pendidikan formal, sedang
mencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan
kompetensi kerja.Seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk
pelaku usaha mikro dan kecil.Syarat selanjutnya, bukan penerima bantuan sosial lainnya selama pandemi
Covid-19, bukan pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, kepala
desa dan perangkat desa serta direksi/komisaris/dewan pengawas pada BUMN atau BUMD.Kemudian,
calon peserta harus mendaftarkan maksimal 2 Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam 1 Kartu Keluarga
(KK) yang menjadi penerima Kartu Prakerja.Nantinya, peserta Kartu Prakerja yang lolos akan
mendapatkan insentif berupa bantuan dari pemerintah sebesar Rp 3,55 juta.Untuk skema penyaluran
dana program Kartu Prakerja ini, peserta yang lolos akan mendapatkan bantuan pelatihan sebesar Rp 1
juta, dana insentif pasca pelatihan sebesar Rp 2,4 juta yang akan diberikan sebesar Rp 600. 000 selama 4
bulan.Lalu, dana insentif pengisian 3 survei sebesar Rp 150. 000 yang dibayarkan sebesar Rp 50.000 setiap
survei.Demi pemerataan penyaluran, setiap KK dibatasi maksimal 2 anggota keluarga dan mereka yang
sudah pernah menerima tidak dapat lagi menjadi penerimaPenerima Kartu Prakerja dapat memilih
pelatihan yang ditawarkan oleh ratusan lembaga pelatihan yang dapat diakses melalui platform
digital.Beberapa di antaranya platform Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Tokopedia,
Bukalapak, Karier.mu, Pintaria, Mau Belajar, dan Pijar.
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Positive

Summary KBRN, Jakarta: Penyanyi cilik, Farel Prayoga berhasil menutup upacara HUT ke-77 RI dengan
meriah. Lagu tersebut mampu dibawakan dengan sangat baik Farel hingga
mengantarkannya pada posisinya sekarang. Farel menyanyikan lagu yang membuatnya viral
yaitu 'Ojo Dibandingke' hingga dua kali. Nyanyian merdua Farel berhasil menarik Menteri
ikut berjoget.

KBRN, Jakarta: Penyanyi cilik, Farel Prayoga berhasil menutup upacara HUT ke-77 RI dengan meriah. Farel
menyanyikan lagu yang membuatnya viral yaitu 'Ojo Dibandingke' hingga dua kali. Nyanyian merdua
Farel berhasil menarik Menteri ikut berjoget. Diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri
Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, dan Menteri lainnya. Nampak juga
Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thoir. Tidak mau kalah,
akhirnya jajaran Menteri yang lain pun ikut berdendang ria. Selain jajaran pejabat negara, para artis
Indonesia pun tidak mau kalah. Nampak ada aktor film Indonesia Reza Rahadian, artis Indra Bekti, dan
lainnya. Lirik lagu yang dinyanyikan Farel pun sedikit berubah. Tetapi, ia tetap ceria membawakan lirik
lagu aslinya. Farel Prayoga merupakan penyanyi cilik kelahiran Banyuwangi, 8 Agustus 2010. Anak ketiga
dari empat bersaudara ini sudah genap berusia 12 tahun. Awalnya Farel Prayoga merupakan seorang
pengamen jalanan. Suara merdunya mengantarkan Farel pada titik sekarang. Nama Farel tengah viral di
media sosial. Hal ini lantaran video saat dirinya berduet dengan Filla Thalia viral di TikTok. Lagu Ojo
Dibandingke yang dicover Farel juga digunakan sebagai backsound video TikTok. Berkat hal tersebut,
sosok bocah berusia 12 tahun itu menjadi perhatian. Beberapa lagu lain yang pernah dicover olehnya
adalah Joko Tingkir dan Satru. Lagu tersebut mampu dibawakan dengan sangat baik Farel hingga
mengantarkannya pada posisinya sekarang.
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Positive

Summary Penyanyi cilik, Farel Prayoga berhasil menutup upacara HUT ke-77 RI dengan meriah. Tidak
mau kalah, akhirnya jajaran Menteri yang lain pun ikut berdendang ria. Menhan Prabowo
Bergoyang Ria Saat Farel Menyanyikan Lagu di HUT Ke-77 RI (Foto: Tangkapan Layar YouTube
Setpres). Tetapi, ia tetap ceria membawakan lirik lagu aslinya.

Penyanyi cilik, Farel Prayoga berhasil menutup upacara HUT ke-77 RI dengan meriah. Farel menyanyikan
lagu yang membuatnya viral yaitu 'Ojo Dibandingke' hingga dua kali.Nyanyian merdu Farel berhasil
menarik Menteri ikut berjoget. Diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pertahanan Prabowo
Subianto, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, dan Menteri lainnya.Nampak juga Kapolri Listyo Sigit
Prabowo, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thoir. Tidak mau kalah, akhirnya jajaran
Menteri yang lain pun ikut berdendang ria.Menhan Prabowo Bergoyang Ria Saat Farel Menyanyikan Lagu
di HUT Ke-77 RI (Foto: Tangkapan Layar YouTube Setpres)Selain jajaran pejabat negara, para artis
Indonesia pun tidak mau kalah. Nampak ada aktor film Indonesia Reza Rahadian, artis Indra Bekti, dan
lainnya.Lirik lagu yang dinyanyikan Farel pun sedikit berubah. Tetapi, ia tetap ceria membawakan lirik
lagu aslinya."Wong ko ngene kok dibanding-bandingke (banding-banding)Saing-saingke, yo mesti
kalahKu berharap engkau mengertiDi hati ini hanya ada Pak Jokowi."Kapolri Berjoget Saat Farel Bernyanyi
di HUT Ke-77 RI (Foto: Tangkapan Layar YouTube Setpres)Farel Prayoga merupakan penyanyi cilik
kelahiran Banyuwangi, 8 Agustus 2010. Anak ketiga dari empat bersaudara ini sudah genap berusia 12
tahun.Awalnya Farel Prayoga merupakan seorang pengamen jalanan. Suara merdunya mengantarkan
Farel pada titik sekarang.Nama Farel tengah viral di media sosial. Hal ini lantaran video saat dirinya
berduet dengan Filla Thalia viral di TikTok.Beberapa jajaran Menteri turut Berjoget Ria saat Farel
Membawakan Sebuah Lagu di HUT Ke-77 RI (Foto: Tangkapan Layar YouTube Setpres)Lagu Ojo
Dibandingke yang dicover Farel juga digunakan sebagai backsound video TikTok. Berkat hal tersebut,
sosok bocah berusia 12 tahun itu menjadi perhatian.Beberapa lagu lain yang pernah dicover olehnya
adalah Joko Tingkir dan Satru. Lagu tersebut mampu dibawakan dengan sangat baik Farel hingga
mengantarkannya pada posisinya sekarang. Penyanyi cilik, Farel Prayoga berhasil menutup upacara HUT
ke-77 RI dengan meriah. Farel menyanyikan lagu yang membuatnya viral yaitu 'Ojo Dibandingke' hingga
dua kali.Nyanyian merdu Farel berhasil menarik Menteri ikut berjoget. Diantaranya Menteri Keuangan
Sri Mulyani, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, dan Menteri
lainnya.Nampak juga Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thoir.
Tidak mau kalah, akhirnya jajaran Menteri yang lain pun ikut berdendang ria.Menhan Prabowo
Bergoyang Ria Saat Farel Menyanyikan Lagu di HUT Ke-77 RI (Foto: Tangkapan Layar YouTube
Setpres)Selain jajaran pejabat negara, para artis Indonesia pun tidak mau kalah. Nampak ada aktor film
Indonesia Reza Rahadian, artis Indra Bekti, dan lainnya.Lirik lagu yang dinyanyikan Farel pun sedikit
berubah. Tetapi, ia tetap ceria membawakan lirik lagu aslinya."Wong ko ngene kok dibanding-bandingke
(banding-banding)Saing-saingke, yo mesti kalahKu berharap engkau mengertiDi hati ini hanya ada Pak
Jokowi."Kapolri Berjoget Saat Farel Bernyanyi di HUT Ke-77 RI (Foto: Tangkapan Layar YouTube
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Setpres)Farel Prayoga merupakan penyanyi cilik kelahiran Banyuwangi, 8 Agustus 2010. Anak ketiga dari
empat bersaudara ini sudah genap berusia 12 tahun.Awalnya Farel Prayoga merupakan seorang
pengamen jalanan. Suara merdunya mengantarkan Farel pada titik sekarang.Nama Farel tengah viral di
media sosial. Hal ini lantaran video saat dirinya berduet dengan Filla Thalia viral di TikTok.Beberapa
jajaran Menteri turut Berjoget Ria saat Farel Membawakan Sebuah Lagu di HUT Ke-77 RI (Foto:
Tangkapan Layar YouTube Setpres)Lagu Ojo Dibandingke yang dicover Farel juga digunakan sebagai
backsound video TikTok. Berkat hal tersebut, sosok bocah berusia 12 tahun itu menjadi
perhatian.Beberapa lagu lain yang pernah dicover olehnya adalah Joko Tingkir dan Satru. Lagu tersebut
mampu dibawakan dengan sangat baik Farel hingga mengantarkannya pada posisinya sekarang.
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Neutral

Summary Presiden Joko Widodo tampak terkekeh sambil berdiri, begitu juga dengan Ibu Iriana yang
turut berjoget saat penyanyi cilik Farel Prayoga menyanyikan lagu berjudul "Ojo
Dibandingke" dinyanyikan. Setelah lagu memasuki reff, Presiden Jokowi tampak ikut berdiri,
sementara Ibu Iriana berjoget, begitu juga dengan para undangan yang hadir.

Presiden Joko Widodo tampak terkekeh sambil berdiri, begitu juga dengan Ibu Iriana yang turut berjoget
saat penyanyi cilik Farel Prayoga menyanyikan lagu berjudul "Ojo Dibandingke" dinyanyikan.Farel yang
merupakan siswa kelas 6 SD asal Banyuwangi, Jawa Timur, tampil di depan ribuan undangan saat acara
penutupan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka Jakarta, Rabu.Berdasarkan
siaran langsung yang disaksikan oleh akun YouTube Sekretariat Presiden, Presiden Joko Widodo kembali
ke tempat mimbar dan menikmati lagu Ojo Dibandingke yang dibawakan Farel.Kepala Negara tampak
terkekeh saat Farel mengganti lirik lagu dengan menyelipkan nama "Pak Jokowi" di bait pertama lagu
tersebut.Setelah lagu memasuki reff, Presiden Jokowi tampak ikut berdiri, sementara Ibu Iriana berjoget,
begitu juga dengan para undangan yang hadir.Bahkan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri
Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Tenaga Kerja Kerja Ida Fauziyah,
Puteri Indonesia 2020 Ayu Maulida, Aktor Reza Rahadian turun ke lapangan dan ikut berjoget bersama
Farel yang sedang bernyanyi.Sementara itu, menteri-menteri dan pejabat negara lainnya, seperti Kapolri
Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abudrrachman
berjoget di bangku masing-masing.Usai lagu selesai, para undangan pun meneriakkan "lagi. lagi" agar
Farel kembali menyanyikan lagu ciptaan Abah Lala tersebut.Farel menjadi salah satu penampil dalam
rangkaian Upacara di Istana Merdeka, setelah dirinya viral di media sosial karena berhasil meng- cover
lagu tersebut.Awalnya, lagu tersebut dinyanyikan oleh Denny Caknan bersama Abah Lala. Kemudian Farel
menyanyikan kembali lagu tersebut sehingga membuat banyak warga net (netizen) menggunakan lagu
itu sebagai latar musik di media sosial.Farel yang kini genap berusia 12 tahun itu sebelumnya seorang
pengamen jalanan, namun bakatnya di dunia tarik suara mengantarkan-nya menjadi penyanyi
profesional dengan bergabung bersama salah satu manajemen.
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Positive

Summary Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan sejumlah menteri lainnya memeriahkan suasana
perayaan ulang tahun ke-77 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta dengan berjoget
bersama. Selain Prabowo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah, hingga Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ikut berjoget. Prabowo Subianto
terlihat mengenakan Beskap Betawi, sama dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Mereka berjoget dengan diiring persembahan lagu dari penyanyi cilik Farel Prayoga.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan sejumlah menteri lainnya memeriahkan suasana perayaan
ulang tahun ke-77 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta dengan berjoget bersama. Mereka
berjoget dengan diiring persembahan lagu dari penyanyi cilik Farel Prayoga.Pada awalnya, Farel
menyanyikan lagu Ojo Dibandingke dan mendapat sambutan dari para hadirin. Namun, saat itu para
tamu undangan yang mengenakan baju daerah masih terlihat malu-malu dan berjoget di tempat duduk
mereka masing-masing.Ketika lagu akan selesai, sejumlah tamu undangan dari kalangan selebriti turun
ke lapangan tempat Farel bernyanyi dan ikut berjoget. Saat lagu selesai, Farel diminta kembali
menyanyikan lagu yang sama untuk kedua kalinya.Pada momen ini lah banyak menteri yang ikut turun
ke lapangan dan berjoget bersama. Selain Prabowo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, hingga Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ikut berjoget.Sementara itu
Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Ibu Negara Iriana Jokowi hanya terlihat
berjoget di tempat duduk mereka. Presiden Jokowi sempat berdiri dari tempat duduknya, namun kembali
duduk dan tidak ikut berjoget. Ia hanya tersenyum sambil menikmati lagu tersebut.Kepala Sekretariat
Presiden Heru Budi Hartono menyatakan Istana Kepresidenan menyediakan 2.000 undangan untuk
masyarakat umum menyaksikan pengibaran bendera untuk upacara 17 Agustus tahun ini. Lalu pada sore
hari nanti akan ada 3.000 undangan masyarakat umum untuk menyaksikan penurunan bendera.Namun,
Heru menyebut undangan itu sudah habis tersebar saat pembukaan penyebaran undangan dilakukan
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pada awal bulan Agustus 2022. Untuk masyarakat yang tidak kebagian undangan upacara 17 Agustus di
Istana Negara, Heru menyatakan tetap bisa disaksikan melalui tayangan virtual. Adapun rangkaian acara
pengibaran bendera bakal diawali dengan hiburan untuk masyarakat pada pukul 08.00 pagi.Pada momen
upacara 17 Agustus tahun ini, para menteri dan para undangan juga mengenakan berbagai pakaian adat
dari seluruh daerah di Indonesia. Prabowo Subianto terlihat mengenakan Beskap Betawi, sama dengan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Erick Thohir mengenakan pakaian adat Rote sementara Presiden
Jokowi dan Iriana mengenakan pakaian adat asal Buton.

270

Title

Farel Prayogo Berhasil Membuat Jajaran Menteri Bergoyang Author
Ria

Hanna Pratiwi

Media

Rrinews

Reporter

Date

17 August 2022

Tone

Link

http://rri.co.id/humaniora/tren/1585921/farel-prayogo-berhasil-membuat-jajaranmenteri-bergoyang-ria

Positive

Summary Nyanyian merdua Farel berhasil menarik Menteri ikut berjoget. Penyanyi cilik, Farel Prayoga
berhasil menutup upacara HUT ke-77 RI dengan meriah. Farel menyanyikan lagu yang
membuatnya viral yaitu 'Ojo Dibandingke' hingga dua kali. Diantaranya Menteri Keuangan
Sri Mulyani, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah,
dan Menteri lainnya.

Penyanyi cilik, Farel Prayoga berhasil menutup upacara HUT ke-77 RI dengan meriah. Farel menyanyikan
lagu yang membuatnya viral yaitu 'Ojo Dibandingke' hingga dua kali.Nyanyian merdua Farel berhasil
menarik Menteri ikut berjoget. Diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pertahanan Prabowo
Subianto, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, dan Menteri lainnya.Nampak juga Kapolri Listyo Sigit
Prabowo, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thoir. Tidak mau kalah, akhirnya jajaran
Menteri yang lain pun ikut berdendang ria.Selain jajaran pejabat negara, para artis Indonesia pun tidak
mau kalah. Nampak ada aktor film Indonesia Reza Rahadian, artis Indra Bekti, dan lainnya.Lirik lagu yang
dinyanyikan Farel pun sedikit berubah. Tetapi, ia tetap ceria membawakan lirik lagu aslinya."Wong ko
ngene kok dibanding-bandingke (banding-banding)Saing-saingke, yo mesti kalahKu berharap engkau
mengertiDi hati ini hanya ada Pak Jokowi."Farel Prayoga merupakan penyanyi cilik kelahiran Banyuwangi,
8 Agustus 2010. Anak ketiga dari empat bersaudara ini sudah genap berusia 12 tahun.Awalnya Farel
Prayoga merupakan seorang pengamen jalanan. Suara merdunya mengantarkan Farel pada titik
sekarang.Nama Farel tengah viral di media sosial. Hal ini lantaran video saat dirinya berduet dengan Filla
Thalia viral di TikTok.Lagu Ojo Dibandingke yang dicover Farel juga digunakan sebagai backsound video
TikTok. Berkat hal tersebut, sosok bocah berusia 12 tahun itu menjadi perhatian.Beberapa lagu lain yang
pernah dicover olehnya adalah Joko Tingkir dan Satru. Lagu tersebut mampu dibawakan dengan sangat
baik Farel hingga mengantarkannya pada posisinya sekarang.
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