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Summary

1. 16 July Moratorium
14
2022 PMI, Pekerja
Terdaftar Tetap
Berangkat

Neutral

Media
Moratorium PMI, Pekerja Terdaftar Tetap Berangkat.
Indonesia Direktur Bina Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(PPMI) Kemenaker Rendra Setiawan men- jelaskan
moratorium pengiriman PMI itu sebenarnya
merupakan penghentian permintaan PMI baru dari
pemerintah Malaysia kepada pemerintah Indonesia.

2. 16 July Pengiriman
2022 PMI ke
Malaysia
Dihentikan

10

Negative Kompas

. Pengiriman PMI ke Malaysia Dihentikan. Pemerintah
menghentikan sementara pengiriman pekerja migran
Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia. Pasalnya,
Malaysia tidak menjalankan nota kesepahaman
tentang Penempatan dan Perlindungan PMI yang
sudah diteken kedua negara pada April 2022. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Jumat (15/7/2022),
mengatakan, keputusan penghentian itu telah
disampaikan secara resmi oleh KBRI Kuala Lumpur
kepada Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia.

3. 16 July DPR Dukung
2022 Pemerintah
Hentikan
Pengiriman
PMI ke
Malaysia

1

Positive

. DPR Dukung Pemerintah Hentikan Pengiriman PMI ke
Malaysia. ANGGOTA Komisi I DPR Rl Christina Aryani
memlai tepat keputusan Pemerintah Indonesia yang
menghentikan sementara pengiriman pekerja migran
Indonesia (PMI) ke Malaysia, karena Pemerintah
Malaysia tidak mengikuti kesepakatan sebelumnya. Dia
mengatakan, Pemerintah Indonesia dan Malaysia
sudah ada kesepakatan melalui nota kesepaha- man
(MoU) pada 1 Apnl 2022 lalu, untuk menerapkan
sistem satu kanal pengiriman PMI domestik sebagai
bagian dari komitmen melindungi PMI. "Maka apabila
Malaysia tidak mengikuti kesepakatan bersama
tersebut, Pemenntah Indonesia harus mengambil
langkah tegas menghentikan pengiriman PMI ke
Malaysia untuk sementara waktu.

Radar
Tarakan

4. 16 July Indonesia Stop 1
2022 Kirim Pekerja
Migran ke
Malaysia

Negative Kaltim
Post

5. 16 July Kemenaker
2022 Genjot

Neutral

10

. Indonesia Stop Kirim Pekerja Migran ke Malaysia.
JAKARTA- Baruempatbulan diteken, Malaysia mengingkari kesepakatan penempatan dan perlindungan
pekerja mi- gran Indonesia (PMI) sektor domestik yang
telah ditanda- tangani. Baca INDONESIA. INDONESIA.

Media
Pemagangan Luar Negeri. . Kemenaker Genjot. Di
Indonesia antaranya, penandatanganan nota kesepahaman
2

Pemagangan
Luar Negeri

6. 16 July Pengiriman
2022 PMI ke
Malaysia
Dihentikan

antara World Forest Group dan Kemenaker yang
difasilitasi oleh Asosiasi Penyelenggara Pemagangan
Indonesia (APPI) di Tokyo, Jepang, pada 29 Juni 2022
lalu. Tahun ini, Kemenaker telah menandatangani
beberapa nota kesepahaman dengan pihak-pihak yang
memiliki peluang pemagangan di luar negeri.
7

Negative Radar
Cirebon

. Pengiriman PMI keMalaysia Dihentikan. JAKARTAMenteri Kete- nagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menyatakan Indonesia menghentikan sementara
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor
domestik ke Malaysia. Alasannya pihak Malaysia tak
mengikuti kesepakatan dalam memorandum of
understanding (MoU) untuk menerapkan sistem satu
kanal atau one channel system pada 1 April 2022.
Menaker mengatakan kedua negara telah
menandatangani MoU tentang Penempatan dan
Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1
April 2022 yang menyatakan Denempatan lewat sistem
satu canal sebagai satu-satunya cara menempatkan
PMI sektor domestik ke Malaysia.

7. 16 July RI Setop
3
2022 Pengiriman
Pekerja Migran
ke Malaysia

Neutral

Republika . RI Setop Pengiriman Pekerja Migran ke Malaysia.
Sektor perkebunan Malaysia membutuhkan pekerja
Indonesia, Bangladesh, dan Nepal. JAKARTA
Pemerintah Repu- blik Indonesia (RI) menyetop
pengiriman pekerja migran ke negara Malaysia.
Penghentian pengiriman pekerja migran Indonesia
(PMI) ke Malaysia ini pertama kali disampai- kan Duta
Besar RI untuk Malaysia, Hermono.

8. 16 July Pemerintah
1
2022 Hentikan PMI
ke Malaysia

Neutral

Radar
. 12890512700Pemerintah Hentikan PMI ke Malaysia.
Banyumas Pemerintah Hentikan PMI ke Malaysia. JAKARTAMenteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menyatakan, Indonesia menghentikan sementara
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor
domestik ke Malaysia. Menaker mengatakan, kedua
negara telah menandatangani MoU tentang
Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di
Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan
penempa-.

9. 16 July Menaker
2022 Sedang Beri
Pelajaran Ke
Malaysia

Neutral

Rakyat
Menaker Sedang Beri Pelajaran Ke Malaysia. LANGKAH
Merdeka tegas diambil Pemerintak setelah Malaysia
mengliianati kese- pakatan MoU soal penempatan
Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Untuk sementara,
Menteri Tenaga Keija (Menaker), Ida Fauziah stop

1

3

pengiriman TKI ke Malaysia. Apa yang dilakukan
Menaker ini, tak lain untuk memberi pelajaran kepada
Malaysia agar kembali mematuhi MoU yang sudah
disepakati.
10. 17 July Dikerasin,
2022 Malaysia
Akhirnya
Melunak

1

Positive

Rakyat
Malaysia. SIKAP tegas pemerintah yang ancam stop
Merdeka pengiriman TKI ke Malaysia membuahkan hasil.
Pemerintah Malaysia akhirnya melunak dan beisedia
memperbaiki sistem penempatan TKI untuk sektor non
fonnal. Melunaknya sikap negeri Jiran itu bisa dilihat
dari pernyataan Perdana Menteri Malaysia, Ismail
Sabri.

11. 18 July Malaysia
1
2022 Membutuhkan
10 Ribu CPMI

Neutral

Suara Ntb -2109470760095Malaysia Membutuhkan 10 Ribu C
PMI. Malaysia Membutuhkan 10 Ribu C PMI.
49149002309495Kuala Lumpur (Suara Nusa Tenggara
Barat)-. Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Malaysia
Hermono menjelaskan duduk perkara penghentian
sementara pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI)
ke Malaysia. Terutama warga negara Indonesia yang
bekerja di Malaysia.

12. 18 July KONGRES
2022 FATAYAT NU

16

Neutral

Republika . KONGRES FATAYAT NU. Ketua Umum Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil. Nadhatul
Ulama (NU] di Halaman Shooting Range Jakabaring
Sport City Palembang, Sumatra Selatan, Ahad (17/7).
Staquf berceramah dalam acara penutupan Kongres
XVI Fatayat.

13. 18 July Masih Menanti 20
2022 Revisi Sapu
Jagat

Neutral

Tabloid
Kontan

14. 18 July DPR Malaysia 3
2022 Harus Hormati
MoU PMI

Positive

Republika . DPR: Malaysia Harus Hormati MoU PMI. JAKARTA
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo
mendukung langkah pemerintah menghentikan
sementara pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI)
ke Malaysia. Rahmad mengatakan, Pemerintah
Malaysia harus menghormati MoU yang telah
disepakati dengan Pemerintah Indonesia terkait
penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik.
"Kalau memang mereka masih membutuhkan rakyat
kita untuk bekerja di Malaysia, ya silakan hormati dan

. Masih Menanti RevisiSapu Jagat. Pemerintah
memberi waktu bagi kementerianuntuk melakukan
kajian revisi UU Cipta Kerjasampai Juli 2022. Bisa
sesuai target?. Dikky Setiawan, Andy Dwijayanto,
Maizal A. P. Eringatan bagi seluruh kementerian dan
lembaga (K/L).

4

jalankan keputusan yang sudah ditan- datangani di
Mou itu," kata Rahmad kepada Republika, Ahad (17/7).
15. 18 July Teknologi
2022 Digital Bisa
Menciptakan
Desa Pintar

9

Positive

Pikiran
Rakyat

. Teknologi Digital Bisa Menciptakan Desa Pintar.
Digitalisasi desa merupakan sebuah konsep yang
menerapkan teknologi infor- masi dalam pelayanan
masyarakat menggunakan Sistem Informasi Desa (SID),
kata Kepala Desa Siru Sumardi ketika dihubungi Antara
dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur akhir pekan
lalu. APARAT Desa Siru memberikart layanan
administrasi secara daring lewat laman HYPERLINK
"http://www.siru.desa.id" www.siru.desa.id di Kantor
Desa Siru, Kecamatan Lembor, Manggarai Barat, Nusa
Teng- gara Timur (BITT), beberapa waktu lalu.*.
APARAT Desa Siru memberikart layanan administrasi
secara daring lewat laman HYPERLINK
"http://www.siru.desa.id" www.siru.desa.id di Kantor
Desa Siru, Kecamatan Lembor, Manggarai Barat, Nusa
Teng- gara Timur (BITT), beberapa waktu lalu.*.

16. 18 July Indonesia
2022 Hentikan
Pengiriman
PMI ke
Malaysia

8

Neutral

Galamedia . Indonesia Hentikan. Pengiriman PMI ke Malaysia.
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
menyebutkan bah- wa keputusan penghentian
pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke
Malaysia adalah bukti Indonesia se- buah negara besar.
Tindakan kita, Indonesia, bisa memberi pelajaran pada
Malaysia.

17. 18 July BP2MI Sebut 1
2022 Bukti Indonesia
Negara Besar

Neutral

Metro
Riau

. Tindakan kita, Indonesia, bisa memberi pelajaran
pada Malaysia. BP2MI Sebut Bukti Indonesia Negara
Besar. JAKARTA- Indonesia sejak 13 Juli 2022 untuk
sementara berhenti memenuhi pesanan baru dari
Malaysia untuk pekerja migran Indonesia (PMI) di
semua sektor. Badan Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2M1) menyebut keputusan penghentian
pengiriman PMI ke negeri jiran itu adalah bukti
Indonesia sebuah negara besar.

5

Title

Moratorium PMI, Pekerja Terdaftar Tetap Berangkat

Media Media Indonesia

Reporter

Date

16 July 2022

Tone

Page

14

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0716/MEDIA_INDONESIA1/Moratorium%20PMI,%20Pekerja%20Terdaftar%20Tetap%20Berangk
at=1=14=1.jpg

Neutral

Summa . Moratorium PMI, Pekerja Terdaftar Tetap Berangkat. Direktur Bina Pelindungan Pekerja
ry
Migran Indonesia (PPMI) Kemenaker Rendra Setiawan men- jelaskan moratorium pengiriman
PMI itu sebenarnya merupakan penghentian permintaan PMI baru dari pemerintah Malaysia
kepada pemerintah Indonesia. KEMENTERIAN Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan kebijakan penghentian pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia tidak akan membuat
PMI yang sudah terdaftar menjadi batal berangkat. Mereka akan tetap dikirim.

6

Title

Pengiriman PMI ke Malaysia Dihentikan

Media

Kompas

Reporter

Date

16 July 2022

Tone

Page

10

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0716/KOMPAS1/Pengiriman%20PMI%20ke%20Malaysia%20Dihentikan=1=10=1.jpg

Negative

Summary . Pengiriman PMI ke Malaysia Dihentikan. Pemerintah menghentikan sementara pengiriman
pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia. Pasalnya, Malaysia tidak
menjalankan nota kesepahaman tentang Penempatan dan Perlindungan PMI yang sudah
diteken kedua negara pada April 2022. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fau- ziyah, Jumat
(15/7/2022), mengatakan, keputusan penghentian itu telah disampaikan secara resmi oleh
KBRI Kuala Lumpur kepada Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia.

7

Title

DPR Dukung Pemerintah Hentikan Pengiriman PMI ke Malaysia

Media Radar Tarakan

Reporter

Date

16 July 2022

Tone

Page

1

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0716/RADAR_TARAKAN1/DPR%20Dukung%20Pemerintah%20Hentikan%20Pengiriman%20PMI%2
0ke%20Malaysia=1=B2=1.jpg

Positive

Summ . DPR Dukung Pemerintah Hentikan Pengiriman PMI ke Malaysia. ANGGOTA Komisi I DPR Rl
ary
Christina Aryani memlai tepat keputusan Pemerintah Indonesia yang menghentikan sementara
pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia, karena Pemerintah Malaysia tidak
mengikuti kesepakatan sebelumnya. Dia mengatakan, Pemerintah Indonesia dan Malaysia sudah
ada kesepakatan melalui nota kesepaha- man (MoU) pada 1 Apnl 2022 lalu, untuk menerapkan
sistem satu kanal pengiriman PMI domestik sebagai bagian dari komitmen melindungi PMI.
"Maka apabila Malaysia tidak mengikuti kesepakatan bersama tersebut, Pemenntah Indonesia
harus mengambil langkah tegas menghentikan pengiriman PMI ke Malaysia untuk sementara
waktu.

8

Title

Pengiriman PMI ke Malaysia Dihentikan

Media

Radar Cirebon

Reporter

Date

16 July 2022

Tone

Page

7

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0716/RADAR_CIREBON1/Pengiriman%20PMI%20ke%20Malaysia%20Dihentikan=1=7=1.jpg

Negative

Summary . Pengiriman PMI keMalaysia Dihentikan. JAKARTA- Menteri Kete- nagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah menyatakan Indonesia menghentikan sementara penempatan pekerja migran
Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia. Alasannya pihak Malaysia tak mengikuti
kesepakatan dalam memorandum of understanding (MoU) untuk menerapkan sistem satu
kanal atau one channel system pada 1 April 2022. Menaker mengatakan kedua negara telah
menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia
pada 1 April 2022 yang menyatakan Denempatan lewat sistem satu canal sebagai satu-satunya
cara menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.

9

Title

RI Setop Pengiriman Pekerja Migran ke Malaysia

Media

Republika

Reporter

Date

16 July 2022

Tone

Page

3

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0716/REPUBLIKA1/RI%20Setop%20Pengiriman%20%20Pekerja%20Migran%20ke%20Malaysia=1
=3=1.jpg

Neutral

Summar . RI Setop Pengiriman Pekerja Migran ke Malaysia. Sektor perkebunan Malaysia membutuhkan
y
pekerja Indonesia, Bangladesh, dan Nepal. JAKARTA Pemerintah Repu- blik Indonesia (RI)
menyetop pengiriman pekerja migran ke negara Malaysia. Penghentian pengiriman pekerja
migran Indonesia (PMI) ke Malaysia ini pertama kali disampai- kan Duta Besar RI untuk
Malaysia, Hermono.

10

Title

Kemenaker Genjot Pemagangan Luar Negeri

Media

Media Indonesia

Reporter

Date

16 July 2022

Tone

Page

10

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0716/MEDIA_INDONESIA1/Kemenaker%20Genjot%20Pemagangan%20Luar%20Negeri=1=10=1.j
pg

Neutral

Summar Pemagangan Luar Negeri. . Kemenaker Genjot. Di antaranya, penandatanganan nota
y
kesepahaman antara World Forest Group dan Kemenaker yang difasilitasi oleh Asosiasi
Penyelenggara Pemagangan Indonesia (APPI) di Tokyo, Jepang, pada 29 Juni 2022 lalu. Tahun
ini, Kemenaker telah menandatangani beberapa nota kesepahaman dengan pihak-pihak yang
memiliki peluang pemagangan di luar negeri.

11

Title

Indonesia Stop Kirim Pekerja Migran ke Malaysia

Media Kaltim Post

Reporter

Date

16 July 2022

Tone

Page

1

PR Value

Link 1

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0716/KALTIM_POST1/Indonesia%20Stop%20Kirim%20Pekerja%20Migran%20ke%20Malaysia=1=
1=1%20.jpg

Link 2

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0716/KALTIM_POST1/Indonesia%20Stop%20Kirim%20Pekerja%20Migran%20ke%20Malaysia=2=
1=1%20.jpg

Negative

Summar . Indonesia Stop Kirim Pekerja Migran ke Malaysia. JAKARTA- Baruempatbulan diteken, Malaysia
y
menging- kari kesepakatan penempatan dan perlindungan pekerja mi- gran Indonesia (PMI)
sektor domestik yang telah ditanda- tangani. Baca INDONESIA. INDONESIA.

12

13

Title

Menaker Sedang Beri Pelajaran Ke Malaysia

Media

Rakyat Merdeka

Reporter

Date

16 July 2022

Tone

Page

1

PR Value

Link 1

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0716/RAKYAT_MERDEKA1/Menaker%20Sedang%20Beri%20Pelajaran%20Ke%20Malaysia=1=1=
1.jpg

Link 2

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0716/RAKYAT_MERDEKA1/Menaker%20Sedang%20Beri%20Pelajaran%20Ke%20Malaysia=2=1=
1.jpg

Neutral

Summar Menaker Sedang Beri Pelajaran Ke Malaysia. LANGKAH tegas diambil Pemerintak setelah
y
Malaysia mengliianati kese- pakatan MoU soal penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Untuk sementara, Menteri Tenaga Keija (Menaker), Ida Fauziah stop pengiriman TKI ke
Malaysia. Apa yang dilakukan Menaker ini, tak lain untuk memberi pelajaran kepada Malaysia
agar kembali mematuhi MoU yang sudah disepakati.

14

15

Title

Pemerintah Hentikan PMI ke Malaysia

Media

Radar Banyumas

Reporter

Date

16 July 2022

Tone

Page

1

PR Value

Link 1

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0716/RADAR_BANYUMAS1/Pemerintah%20Hentikan%20PMI%20ke%20Malaysia%20=1=1=1.jp
g

Link 2

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0716/RADAR_BANYUMAS1/Pemerintah%20Hentikan%20PMI%20ke%20Malaysia%20=2=1=1.jp
g

Neutral

Summary . 12890512700Pemerintah Hentikan PMI ke Malaysia. Pemerintah Hentikan PMI ke Malaysia.
JAKARTA- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan, Indonesia
menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke
Malaysia. Menaker mengatakan, kedua negara telah menandatangani MoU tentang
Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang
menyatakan penempa-.

16

17

Title

Dikerasin, Malaysia Akhirnya Melunak

Media

Rakyat Merdeka

Reporter

Date

17 July 2022

Tone

Page

1

PR Value

Link 1

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0717/RAKYAT_MERDEKA1/Dikerasin,%20Malaysia%20Akhirnya%20Melunak=1=1=1.jpg

Link 2

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0717/RAKYAT_MERDEKA1/Dikerasin,%20Malaysia%20Akhirnya%20Melunak=2=1=1.jpg

Positive

Summary Malaysia. SIKAP tegas pemerintah yang ancam stop pengiriman TKI ke Malaysia membuahkan
hasil. Pemerintah Malaysia akhirnya melunak dan beisedia memperbaiki sistem penempatan
TKI untuk sektor non fonnal. Melunaknya sikap negeri Jiran itu bisa dilihat dari pernyataan
Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri.

18

19

Title

KONGRES FATAYAT NU

Media

Republika

Reporter

Date

18 July 2022

Tone

Page

16

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0718/REPUBLIKA1/KONGRES%20FATAYAT%20NU=1=16=1.jpg

Neutral

Summary . KONGRES FATAYAT NU. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya
Cholil. Nadhatul Ulama (NU] di Halaman Shooting Range Jakabaring Sport City Palembang,
Sumatra Selatan, Ahad (17/7). Staquf berceramah dalam acara penutupan Kongres XVI Fatayat.

20

Title

Malaysia Membutuhkan 10 Ribu CPMI

Media

Suara Ntb

Reporter

Date

18 July 2022

Tone

Page

1

PR Value

Link 1

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0718/SUARA_NTB1/Malaysia%20Membutuhkan%2010%20Ribu%20CPMI=1=1=1.jpg

Link 2

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0718/SUARA_NTB1/Malaysia%20Membutuhkan%2010%20Ribu%20CPMI=2=1=1.jpg

Neutral

Summary -2109470760095Malaysia Membutuhkan 10 Ribu C PMI. Malaysia Membutuhkan 10 Ribu C
PMI. 49149002309495Kuala Lumpur (Suara Nusa Tenggara Barat)-. Duta Besar (Dubes)
Indonesia untuk Malaysia Hermono menjelaskan duduk perkara penghentian sementara
pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. Terutama warga negara Indonesia
yang bekerja di Malaysia.

21

22

Title

Masih Menanti Revisi Sapu Jagat

Media

Tabloid Kontan

Reporter

Date

18 July 2022

Tone

Page

20

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0718/TABLOID_KONTAN1/Masih%20Menanti%20Revisi%20Sapu%20Jagat=1=20=1.jpg

Neutral

Summary . Masih Menanti RevisiSapu Jagat. Pemerintah memberi waktu bagi kementerianuntuk
melakukan kajian revisi UU Cipta Kerjasampai Juli 2022. Bisa sesuai target?. Dikky Setiawan,
Andy Dwijayanto, Maizal A. P. Eringatan bagi seluruh kementerian dan lembaga (K/L).

23

Title

BP2MI Sebut Bukti Indonesia Negara Besar

Media

Metro Riau

Reporter

Date

18 July 2022

Tone

Page

1

PR Value

Link 1

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0718/METRO_RIAU1/BP2MI%20Sebut%20Bukti%20Indonesia%20Negara%20Besar=1=1=1.jpg

Link 2

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0718/METRO_RIAU1/BP2MI%20Sebut%20Bukti%20Indonesia%20Negara%20Besar=2=1=1.jpg

Neutral

Summary . Tindakan kita, Indonesia, bisa memberi pelajaran pada Malaysia. BP2MI Sebut Bukti Indonesia
Negara Besar. JAKARTA- Indonesia sejak 13 Juli 2022 untuk sementara berhenti memenuhi
pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja migran Indonesia (PMI) di semua sektor. Badan
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2M1) menyebut keputusan penghentian
pengiriman PMI ke negeri jiran itu adalah bukti Indonesia sebuah negara besar.

24

25

Title

Indonesia Hentikan Pengiriman PMI ke Malaysia

Media

Galamedia

Reporter

Date

18 July 2022

Tone

Page

8

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0718/GALAMEDIA1/Indonesia%20Hentikan%20Pengiriman%20PMI%20ke%20Malaysia=1=8=1.j
pg

Neutral

Summar . Indonesia Hentikan. Pengiriman PMI ke Malaysia. Badan Perlindungan Pekerja Migran
y
Indonesia (BP2MI) menyebutkan bah- wa keputusan penghentian pengiriman pekerja migran
Indonesia (PMI) ke Malaysia adalah bukti Indonesia se- buah negara besar. Tindakan kita,
Indonesia, bisa memberi pelajaran pada Malaysia.

26

Title

Teknologi Digital Bisa Menciptakan Desa Pintar

Media

Pikiran Rakyat

Reporter

Date

18 July 2022

Tone

Page

9

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0718/PIKIRAN_RAKYAT1/Teknologi%20Digital%20Bisa%20Menciptakan%20Desa%20Pintar=1=9
=1.jpg

Positive

Summar . Teknologi Digital Bisa Menciptakan Desa Pintar. Digitalisasi desa merupakan sebuah konsep
y
yang menerapkan teknologi infor- masi dalam pelayanan masyarakat menggunakan Sistem
Informasi Desa (SID), kata Kepala Desa Siru Sumardi ketika dihubungi Antara dari Labuan Bajo,
Nusa Tenggara Timur akhir pekan lalu. APARAT Desa Siru memberikart layanan administrasi
secara daring lewat laman HYPERLINK "http://www.siru.desa.id" www.siru.desa.id di Kantor
Desa Siru, Kecamatan Lembor, Manggarai Barat, Nusa Teng- gara Timur (BITT), beberapa waktu
lalu.*. APARAT Desa Siru memberikart layanan administrasi secara daring lewat laman
HYPERLINK "http://www.siru.desa.id" www.siru.desa.id di Kantor Desa Siru, Kecamatan
Lembor, Manggarai Barat, Nusa Teng- gara Timur (BITT), beberapa waktu lalu.*.
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Title

DPR Malaysia Harus Hormati MoU PMI

Media

Republika

Reporter

Date

18 July 2022

Tone

Page

3

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0718/REPUBLIKA1/DPR%20Malaysia%20Harus%20Hormati%20MoU%20PMI=1=3=1.jpg

Positive

Summary . DPR: Malaysia Harus Hormati MoU PMI. JAKARTA Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo
mendukung langkah pemerintah menghentikan sementara pengiriman pekerja migran
Indonesia (PMI) ke Malaysia. Rahmad mengatakan, Pemerintah Malaysia harus menghormati
MoU yang telah disepakati dengan Pemerintah Indonesia terkait penempatan dan
perlindungan PMI sektor domestik. "Kalau memang mereka masih membutuhkan rakyat kita
untuk bekerja di Malaysia, ya silakan hormati dan jalankan keputusan yang sudah ditandatangani di Mou itu," kata Rahmad kepada Republika, Ahad (17/7).
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No Date News Title

Tone

Media

Summary

1.

15 Pemerintah Indonesia
Neutral Wartape Pemerintah Indonesia Hentikan Sementara Waktu
July Hentikan Sementara Waktu
mbaruan. Penempatan PMI di Malaysia, Ini Penjelasan
2022 Penempatan PMI di
co.id
Menaker. Jakarta, Wartapembaruan.co.id- Menteri
Malaysia, Ini Penjelasan
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah,
Menaker
menuturkan, Pemerintah Indonesia dan
Pemerintah Malaysia telah menandatangani MoU
tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor
Domestik di Malaysia pada tanggal 1 April 2022.
Penandatanganan MoU tersebut turut disaksikan
oleh Presiden RI, Joko Widodo dan Perdana
Menteri Malaysia, Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob.
Menurut Menaker, MoU tersebut merupakan
bentuk iktikad baik kedua negara untuk melindungi
PMI sektor domestik yang bekerja di Malaysia,
mengingat MoU tersebut memuat kesepakatan
bahwa penempatan PMI sektor domestik dilakukan
melalui sistem satu kanal (one channel system),
dan menjadi satu-satunya mekanisme resmi untuk
merekrut dan menempatkan PMI sektor domestik
di Malaysia.

2.

15 Indonesia Stop Pengiriman Neutral Kontan
July TKI ke Malaysia, Ini
2022 Penjelasan Menteri
Ketenagakerjaan
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Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengatakan, Pemerintah Indonesia dan
Pemerintah Malaysia telah menandatangani MoU
tentang Penempatan dan Pelindungan PMI
(pekerja migran Indonesia) Sektor Domestik di
Malaysia pada tanggal 1 April 2022.
Penandatanganan MoU tersebut turut disaksikan
oleh Presiden RI, Joko Widodo dan Perdana
Menteri Malaysia, Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob.
Menurut Ida, MoU tersebut merupakan bentuk
iktikad baik kedua negara untuk melindungi PMI
sektor domestik yang bekerja di Malaysia,
mengingat MoU tersebut memuat kesepakatan
bahwa penempatan PMI sektor domestik dilakukan
melalui sistem satu kanal (one channel system),
dan menjadi satu-satunya mekanisme resmi untuk
merekrut dan menempatkan PMI sektor domestik
di Malaysia. Langgar Perjanjian, Indonesia Setop
Pengiriman TKI ke Malaysia Sementara Namun
menurut Menaker, Perwakilan RI di Malaysia

menemukan bukti bahwa Malaysia masih
menerapkan sistem di luar sistem yang telah
disekapati bersama oleh kedua negara.
3.

15 TKI ke Malaysia Distop
Neutral Kompas
July Sementara, Menaker: RI
2022 Tunggu Malaysia Klarifikasi
dan Tutup SMO

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menjelaskan, Pemerintah Indonesia dan
Pemerintah Malaysia telah menandatangani nota
kesepahaman tentang Penempatan dan
Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada
1 April 2022. Menaker menjelaskan, keputusan
penghentian PMI sektor domestik ke Malaysia ini
telah disampaikan secara resmi oleh KBRI Kuala
Lumpur kepada Kementerian Sumber Daya
Manusia Malaysia. Apalagi MoU ini disaksikan
langsung oleh Presiden Joko Widodo serta Perdana
Menteri Malaysia Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob.
"Kesepakatan dalam MoU tersebut tentunya
didasarkan atas itikad baik oleh kedua negara,"
ujar Menaker Ida melalui keterangan resmi, Jumat
(15/7/2022).

4.

15 TKI ke Malaysia Disetop
Neutral Kompas
July Sementara, Menaker: RI
2022 Tunggu Malaysia Klarifikasi
dan Tutup SMO

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menjelaskan, Pemerintah Indonesia dan
Pemerintah Malaysia telah menandatangani nota
kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan
Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada
1 April 2022. Penandatanganan MoU ini disaksikan
langsung oleh Presiden Joko Widodo serta Perdana
Menteri Malaysia Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob.
Ternyata, perwakilan RI di Malaysia menemukan
bukti bahwa Malaysia masih menerapkan sistem di
luar yang telah disepakati bersama melalui System
Maid Online (SMO) yang dikelola oleh Kementerian
Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigrasi.
"Terkait hal tersebut, KBRI di Kuala Lumpur
merekomendasikan kepada pemerintah pusat
untuk menghentikan sementara waktu
penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat
klarifikasi dari Pemerintah Malaysia, termasuk
komitmen untuk menutup mekanisme SMO
sebagai jalur penempatan PMI," kata Ida lagi.

5.

15 TKI ke Malaysia Disetop
Neutral Kompas
July Sementara, Menaker: RI
2022 Tunggu Malaysia Klarifikasi
dan Tutup SMO

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menjelaskan, Pemerintah Indonesia dan
Pemerintah Malaysia telah menandatangani nota
kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan
Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada
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1 April 2022. Penandatanganan MoU ini disaksikan
langsung oleh Presiden Joko Widodo serta Perdana
Menteri Malaysia Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob.
Ternyata, perwakilan RI di Malaysia menemukan
bukti bahwa Malaysia masih menerapkan sistem di
luar yang telah disepakati bersama melalui System
Maid Online (SMO) yang dikelola oleh Kementerian
Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigrasi.
"Terkait hal tersebut, KBRI di Kuala Lumpur
merekomendasikan kepada pemerintah pusat
untuk menghentikan sementara waktu
penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat
klarifikasi dari Pemerintah Malaysia, termasuk
komitmen untuk menutup mekanisme SMO
sebagai jalur penempatan PMI," kata Ida lagi.
6.

15 Malaysia langgar MoU,
July Indonesia hentikan kirim
2022 pekerja migran

Negative Antara
Jabar

7.

15 TKI ke Malaysia Distop
Neutral Kompas
July Sementara, Menaker: RI
2022 Tunggu Malaysia Klarifikasi
dan Tutup SMO
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Pemerintah memutuskan untuk menghentikan
sementara penempatan pekerja migran Indonesia
(PMI) ke Malaysia mulai 13 Juli 2022, karena Kuala
Lumpur melanggar nota kesepahaman (MoU)
tenaga kerja yang telah disepakati kedua negara.
Menurut Direktur Perlindungan WNI dan Badan
Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha
Nugraha, keputusan itu dibuat setelah perwakilan
RI menemukan beberapa bukti bahwa Malaysia
masih menerapkan sistem maid online (SMO),
yaitu sistem rekrutmen yang di luar kesepakatan
dalam MoU. "Secara khusus SMO ini membuat
posisi PMI kita menjadi rentan tereksploitasi
karena mekanisme perekrutan ini melewati UU
Nomor 18 Tahun 2017 mengenai perlindungan
pekerja migran. Akhirnya PMI kita yang berangkat
ke Malaysia tidak melalui tahapan yang legal," kata
Judha dalam pengarahan media secara daring,
Kamis. Menyikapi temuan tersebut, pemerintah
Indonesia memutuskan menghentikan sementara
penempatan PMI ke Malaysia hingga mendapat
klarifikasi dari pihak Malaysia serta komitmen
untuk menghentikan SMO penempatan PMI sektor
domestik ke negara itu.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menjelaskan, Pemerintah Indonesia dan
Pemerintah Malaysia telah menandatangani nota
kesepahaman tentang Penempatan dan
Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada

1 April 2022. Apalagi MoU ini disaksikan langsung
oleh Presiden Joko Widodo serta Perdana Menteri
Malaysia Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob. Perekrutan
TKI di Malaysia langgar perjanjian jika melalui SMO.
Ternyata, Perwakilan RI di Malaysia menemukan
bukti bahwa Malaysia masih menerapkan sistem di
luar yang telah disepakati bersama melalui System
Maid Online (SMO) yang dikelola oleh Kementerian
Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigrasi.
8.

15 Job Fair Khusus Disabilitas Positive Liputan 6 Job Fair Khusus Disabilitas pertama di Indonesia
July Sukses Digelar di Jakarta
sukses digelar pada 12-13 Juli 2022. Penggagas Job
2022
fair ini yakni PT Disabilitas Kerja didirikan oleh
seorang penyandang disabilitas daksa yang telah
berkecimpung 9 tahun dalam strategi
ketenagakerjaan disabilitas, Hasnita T Arifin.
Kegiatan yang diselenggarakan di Gedung Pusat
Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Pasker
ID Kemnaker) Jakarta Selatan ini turut didukung
oleh PaskerID Kemnaker serta Australian
Volunteers Program. Diharapkan job fair pertama
ini dapat menjadi awal pelaksanaan job fair khusus
disabilitas oleh Disabilitas di wilayah-wilayah laindi
Indonesia.

9.

15 Kemenlu Indonesia Kecam Negative Koran
July Malaysia! TKI Rentan Kena
Jakarta
2022 Kekerasan dan Eksploitasi,
Ini Balasan Kementerian
SDM Malaysia
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Usai menyampaikan penghentian sementara,
Kementerian SDM Malaysia menyatakan akan
membahas permasalahan tersebut dengan
Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Kementerian
Luar Negeri Indonesia buka suara terkait
penghentian sementara pengiriman tenaga kerja
Indonesia (TKI) ke Malaysia menyusul temuan
pelanggaran dalam sistem perekrutan pekerja yang
tak sesuai kesepakatan. Direktur Perlindungan
warga negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum
Indonesia, Judha Nugraha, mengatakan Indonesia
menemukan bukti bahwa Malaysia menerapkan
Sistem Maid Online (SMO) yang tak memuat
perlindungan secara jelas. "Sistem ini adalah
mekanisme rekrutmen yang di luar kesepakatan
dalam MoU. Hal ini tentu tidak sesuai isi MoU yang
sudah ditandatangani bersama," ujar Direktur
Perlindungan warga negara Indonesia (WNI) dan
Badan Hukum Indonesia Judha dalam konferensi
rutin virtual pada Kamis (14/7).

10. 15 Penjelasan Menaker Terkait Neutral Bisnistod Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,
July Penempatan PMI Sektor
ay.co.id mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia dan
2022 Domestik ke Malaysia
Pemerintah Malaysia telah menandatangani MoU
tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor
Domestik di Malaysia pada tanggal 1 April 2022.
Penandatanganan MoU tersebut turut disaksikan
oleh Presiden RI, Joko Widodo dan Perdana
Menteri Malaysia, Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob.
Menurut Menaker, MoU tersebut merupakan
bentuk iktikad baik kedua negara untuk melindungi
PMI sektor domestik yang bekerja di Malaysia,
mengingat MoU tersebut memuat kesepakatan
bahwa penempatan PMI sektor domestik dilakukan
melalui sistem satu kanal (one channel system),
dan menjadi satu-satunya mekanisme resmi untuk
merekrut dan menempatkan PMI sektor domestik
di Malaysia. Namun menurut Menaker, Perwakilan
RI di Malaysia menemukan bukti bahwa Malaysia
masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah
disekapati bersama oleh kedua negara, yaitu
system maid online (SMO) yang dikelola oleh
Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui
Jabatan Imigreseen Malaysia.
11. 15 Indonesia Setop Kirim TKI
July ke Malaysia, Menaker:
2022 Malaysia Langgar
Kesepakatan!

Negative Seputar
Cibubur
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Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menyatakan Indonesia menghentikan sementara
penempatan PMI sektor domestik ke Malaysia
karena negara jiran tidak mengikuti kesepakatan
dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal
(one channel system) pada 1 April 2022. Menaker
menjelaskan mengatakan kedua negara telah
menandatangani MoU tentang Penempatan dan
Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada
1 April 2022 yang menyatakan penempatan lewat
sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara
menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.
Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di
Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran
masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah
disepakati bersama kedua negara, yaitu system
maid online (SMO) yang dikelola Kementerian
Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen
Malaysia. Indonesia menghentikan pengiriman
tenaga kerja Indonesia (TKI) atau Pekerja Migran
Indonesia (PMI) ke Malaysia.

12. 15 Indonesia Bekukan
Neutral Rrinews Pemerintah Indonesia menemukan pelanggaran
July Pengiriman Pekerja Migran
kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Malaysia
2022 ke Malaysia
terkait aturan Pekerja Imigran Indonesia (PMI)
sektor domestik di Malaysia yang telah
ditandatangani pada 1 April 2022 lalu. Aturan itu
memuat bahwa penempatan PMI sektor domestik
dilakukan melalui sistem satu kanal (one channel
system), dan menjadi satu-satunya mekanisme
resmi untuk merekrut dan menempatkan PMI
sektor domestik di Malaysia. Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengungkapkan
Perwakilan RI di Malaysia menemukan bukti bahwa
Malaysia masih menerapkan sistem di luar sistem
yang telah disekapati bersama oleh kedua negara,
yaitu system maid online (SMO) yang dikelola oleh
Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui
Jabatan Imigreseen Malaysia. "Terkait hal tersebut,
KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada
Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara
waktu penemptan PMI di Malaysia, hingga
terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia
termasuk komitmen untuk menutup mekanisme
SMO sebagai jalur penempatan PMI," katanya.
13. 15 BSU 2022 Cair atau Tidak? Neutral Ayo
Masih banyak yang bertanya, BSU 2022 cair atau
July Dapat Lebih dari Rp 1 Juta
Bandung tidak? Namun, kapan BSU 2022 cair? Hingga kini,
2022 dari Kerja Sampingan
belum ada jawaban pasti dari Kemnaker. : Anda
Online dan Offline Ini
Tidak Terdaftar Penerima BSU 2022? Masingmasing per bulannya, pekerja mendapatkan Rp
500.000. Sayangnya, tidak semua orang dapat
menerima bantuan subsidi upah ini. : Maaf BSU
2022 Hanya Cair di 2 Wilayah Pekerja Ini.
14. 15 Kemenaker: Pengiriman TKI Neutral Matain.id Pemerintah Indonesia menyetop sementara
July ke Malaysia Distop hingga
pengiriman atau penempatan Pekerja Migran
2022 Ada Klarifikasi dan
Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke
Penutupan SMO
Malaysia. Tak heran, aplikasi milik Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri) Malaysia ini membuat
posisi PMI menjadi rentan tereksploitasi. "KBRI di
Kuala Lumpur merekomendasikan kepada
Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara
waktu penempatan PMI di Malaysia, hingga
terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia
termasuk komitmen untuk menutup mekanisme
SMO sebagai jalur penempatan PMI," kata Ida
dalam keterangan tertulis, Jumat (15/7/2022).
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Kanal tersebut menjadi satu-satunya mekanisme
resmi untuk merekrut dan menempatkan PMI
sektor domestik di Malaysia.
15. 15 Kemenaker: Pengiriman TKI Neutral Kompas
July ke Malaysia Distop hingga
2022 Ada Klarifikasi dan
Penutupan SMO

16. 15 Menaker Hentikan
July Sementara Penempatan
2022 PMI ke Malaysia

Com- Pemerintah Indonesia menyetop sementara
pengiriman atau penempatan Pekerja Migran
Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke
Malaysia. Tak heran, aplikasi milik Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri) Malaysia ini membuat
posisi PMI menjadi rentan tereksploitasi. "KBRI di
Kuala Lumpur merekomendasikan kepada
Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara
waktu penempatan PMI di Malaysia, hingga
terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia
termasuk komitmen untuk menutup mekanisme
SMO sebagai jalur penempatan PMI," kata Ida
dalam keterangan tertulis, Jumat (15/7/2022).
Kanal tersebut menjadi satu-satunya mekanisme
resmi untuk merekrut dan menempatkan PMI
sektor domestik di Malaysia.

Negative Nawacita. Menaker Ida Fauziyah menyatakan hentikan
co
sementara penempatan PMI ke Malaysia karena
negara jiran tidak mengikuti kesepakaan dalam
MoU untuk menerapkan sistem satu kanal (one
channel system) pada 1 April 2022. Menaker dalam
rilis yang diterima di Jakarta, Kamis malam,
mengatakan kedua negara telah menandatangani
MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI
Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022
yang menyatakan penempatan lewat sistem satu
kanal sebagai satu-satunya cara menempatkan PMI
sektor domestik ke Malaysia. Namun, perwakilan
Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa
negeri jiran masih menerapkan sistem di luar
sistem yang telah disepakati bersama kedua
negara, yaitu system maid online (SMO) yang
dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia
melalui Jabatan Imigreseen Malaysia. "Terkait hal
tersebut, KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan
kepada Pemerintah Pusat untuk menghentikan
sementara waktu penempatan PMI di Malaysia,
hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah
Malaysia termasuk komitmen untuk menutup
mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI,"
kata Ida.
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17. 15 RI Setop Sementara PMI ke Neutral Forum
Pemerintah Indonesia menyetop sementara
July Malaysia, Menaker Jelaskan
Keadilan pengiriman atau penempatan Pekerja Migran
2022 Alasannya
Indonesia (PMI) ke Malaysia. Penghentian
berlangsung sampai ada klarifikasi dan penutupan
System Maid Online (SMO) milik Malaysia. Tak
heran, aplikasi milik Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) Malaysia ini membuat posisi PMI
menjadi rentan tereksploitasi. "KBRI di Kuala
Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah
Pusat untuk menghentikan sementara waktu
penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat
klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk
komitmen untuk menutup mekanisme SMO
sebagai jalur penempatan PMI," kata Ida, di
Jakarta, Jumat (15/7/2022).
18. 15 Login BSU BLT Subsidi Gaji Positive Ayo
COM-- Login segera ke akun BSU BLT subsidi gaji
July via BPJS Ketenagakerjaan
Surabaya via BPJS Ketenagakerjaan 2022 melalui 3 link yang
2022 via 3 Link, Rp1 Juta Cair di
akan dibagikan di akhir artikel. Daftar terlebih
Rekening
dahulu melalui salah satu dari 3 link BSU BLT
subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 dalam
artikel ini. Sebelum memastikan Rp1 juta cair di
rekening, pastikan untuk login terlebih dahulu ke
akun BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan
2022. Sebelum lebih jauh mengulas perkara BSU
BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022,
ketahui telebih dahulu apa itu bantuan subsidi
upah yang tengah dinantikan para pekerja?.
19. 15 Menaker Ida Fauziyah:
July MoU Penempatan PMI
2022 Sektor Domestik ke
Malaysia Harus Dipatuhi

Positive Pikiran
Rakyat
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Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
mengatakan, Perwakilan RI di Malaysia
menemukan bukti bahwa Malaysia masih
menerapkan sistem di luar sistem yang telah
disekapati bersama oleh kedua negara, yaitu
system maid online (SMO) yang dikelola oleh
Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui
Jabatan Imigreseen Malaysia. "Terkait hal tersebut,
KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada
Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara
waktu penemptan PMI di Malaysia, hingga
terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia
termasuk komitmen untuk menutup mekanisme
SMO sebagai jalur penempatan PMI," katanya.
Seperti diketahui, pemerintah Indonesia dan
pemerintah Malaysia telah menandatangani MoU
tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor

Domestik di Malaysia pada tanggal 1 April 2022.
Penandatanganan MoU tersebut turut disaksikan
oleh Presiden RI, Joko Widodo dan Perdana
Menteri Malaysia, Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob.
20. 15 Indonesia Bekukan
Negative Indonesia Langkah Indonesia menghentikan pengiriman
July Pengiriman Pekerja, Petani
today.co.i tenaga kerja ke Malaysia diperkirakan akan
2022 Malaysia: Sudah Jatuh
d
memperburuk situasi di sektor kelapa sawit yang
Ditimpa Tangga
harganya saat ini mulai turun, kata Persatuan
Petani Kecil Malaysia (PKPKM). "Fluktuasi harga
kami normal, tetapi karena tidak ada pekerja asing
yang akan memanen, pendapatan petani sangat
terpengaruh, akibatnya seperti sudah jatuh ditimpa
tangga," katanya seperti dikutip Free Malaysia
Today, Kamis, 14 Juli 2022. Indonesia
mengumumkan penghentian sementara
pengiriman tenaga kerja ke Malaysia, termasuk
ribuan tenaga kerja yang direkrut untuk sektor
perkebunan, menyusul pelanggaran perjanjian
perekrutan yang ditandatangani kedua negara.
Pembekuan ini merupakan pukulan terbaru bagi
Malaysia-produsen minyak sawit terbesar kedua di
dunia yang saat ini menghadapi kekurangan sekitar
120. 000 pekerja-yang menyebabkan industri
tersebut kehilangan pendapatan RM28 miliar atau
Rp94,5 triliun tahun ini karena tandan buah segar
tidak dipanen.
21. 15 Indonesia Bekukan
Negative Beritabar
July Pengiriman Pekerja, Petani
u.news
2022 Malaysia: Sudah Jatuh
Ditimpa Tangga
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Langkah Indonesia menghentikan pengiriman
tenaga kerja ke Malaysia diperkirakan akan
memperburuk situasi di sektor kelapa sawit yang
harganya saat ini mulai turun, kata Persatuan
Petani Kecil Malaysia (PKPKM). "Fluktuasi harga
kami normal, tetapi karena tidak ada pekerja asing
yang akan memanen, pendapatan petani sangat
terpengaruh, akibatnya seperti sudah jatuh ditimpa
tangga," katanya seperti dikutip Free Malaysia
Today, Kamis, 14 Juli 2022. Indonesia
mengumumkan penghentian sementara
pengiriman tenaga kerja ke Malaysia, termasuk
ribuan tenaga kerja yang direkrut untuk sektor
perkebunan, menyusul pelanggaran perjanjian
perekrutan yang ditandatangani kedua negara.
Pembekuan ini merupakan pukulan terbaru bagi
Malaysia-produsen minyak sawit terbesar kedua di
dunia yang saat ini menghadapi kekurangan sekitar

120. 000 pekerja-yang menyebabkan industri
tersebut kehilangan pendapatan RM28 miliar atau
Rp94,5 triliun tahun ini karena tandan buah segar
tidak dipanen.
22. 15 Indonesia Bekukan
Negative Tempo.co Langkah Indonesia menghentikan pengiriman
July Pengiriman Pekerja, Petani
tenaga kerja ke Malaysia diperkirakan akan
2022 Malaysia: Sudah Jatuh
memperburuk situasi di sektor kelapa sawit yang
Ditimpa Tangga
harganya saat ini mulai turun, kata Persatuan
Petani Kecil Malaysia (PKPKM). "Fluktuasi harga
kami normal, tetapi karena tidak ada pekerja asing
yang akan memanen, pendapatan petani sangat
terpengaruh, akibatnya seperti sudah jatuh ditimpa
tangga," katanya seperti dikutip Free Malaysia
Today, Kamis, 14 Juli 2022. Indonesia
mengumumkan penghentian sementara
pengiriman tenaga kerja ke Malaysia, termasuk
ribuan tenaga kerja yang direkrut untuk sektor
perkebunan, menyusul pelanggaran perjanjian
perekrutan yang ditandatangani kedua negara.
Pembekuan ini merupakan pukulan terbaru bagi
Malaysia-produsen minyak sawit terbesar kedua di
dunia yang saat ini menghadapi kekurangan sekitar
120. 000 pekerja-yang menyebabkan industri
tersebut kehilangan pendapatan RM28 miliar atau
Rp94,5 triliun tahun ini karena tandan buah segar
tidak dipanen.
23. 15 Kemenaker: Pengiriman TKI Negative Kompas
July ke Malaysia Disetop hingga
2022 Ada Klarifikasi dan
Penutupan SMO
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Pemerintah Indonesia menyetop sementara
pengiriman atau penempatan pekerja migran
Indonesia (PMI)/tenaga kerja Indonesia (TKI) ke
Malaysia. Tak heran, aplikasi milik Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri) Malaysia ini membuat
posisi PMI menjadi rentan tereksploitasi. "KBRI di
Kuala Lumpur merekomendasikan kepada
Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara
waktu penempatan PMI di Malaysia, hingga
terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia,
termasuk komitmen untuk menutup mekanisme
SMO sebagai jalur penempatan PMI," kata Ida
dalam keterangan tertulis, Jumat (15/7/2022).
Kanal tersebut menjadi satu-satunya mekanisme
resmi untuk merekrut dan menempatkan PMI
sektor domestik di Malaysia.

24. 15 Sosialisasi Magang Kerja di Neutral Tribun
July Jepang Digelar 23 Juli 2022,
Kaltara
2022 Kembali ke Indonesia Bisa
Buat Modal Usaha

- Jika tak ada aral melintang, Dinas
Ketenagakerjaan Kota Tarakan bakal memulai
sosialisasi per 23 Juli 2022 terkait rencana
pemagangan ke Jepang. Dikatakan Kepala Disnaker
Kota Tarakan Agus Sutanto, adapun program
magang kerja ke Jepang yang diadakan pihaknya
adalah gratis dan disiapkan anggarannya dari
pemerintah pusat. Lebih jauh Agus menjelaskan,
Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi
dan Pemagangan Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia akan melakukan sosialisasi
langsung ke Tarakan sehingga berharap
masyarakat bisa tertarik untuk magang ke Jepang.
"Kementerian dan pihak perwakilan Jepang akan
datang ke Tarakan.

25. 15 Alasan Menaker Hentikan Negative Moeslimc Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
July Penempatan PMI ke
hoice.co mengatakan Indonesia menghentikan sementara
2022 Malaysia
m
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI)
sektor domestik ke Malaysia. Malaysia dianggap
tidak mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk
menerapkan sistem satu kanal (one channel
system) pada ditandatangani pada 1 April 2022.
Menaker Ida mengatakan jika perwakilan Indonesia
di Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran
belum menerapkan sistem yang disepakati dan
masih menggunakan sistem di luar MoU, yaitu
system maid online (SMO) yang dikelola
Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui
Jabatan Imigreseen Malaysia. "Terkait hal tersebut,
KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada
Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara
waktu penempatan PMI di Malaysia, hingga
terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia
termasuk komitmen untuk menutup mekanisme
SMO sebagai jalur penempatan PMI," kata Ida.
26. 15 Indonesia Hentikan
Neutral Suara.co "Kami mengharapkan hasil positif dari pembahasan
July Pengiriman PMI ke
m
antara Kementerian Sumber Daya Manusia dan
2022 Malaysia, Ini Penyebabnya
Kementerian Dalam Negeri Malaysia, sehingga apa
yang telah disepakati antara Pemerintah Indonesia
dan Pemerintah Malaysia dapat berjalan
sebagaimana mestinya," demikian Ida Fauziyah.
Indonesia menghentikan sementara penempatan
pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke
Malaysia. Menteri Ketenagakerjaan Ida
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Fauziyahmengatakan kedua negara telah
menandatangani MoU tentang Penempatan dan
Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada
1 April 2022. Isi kesepakatan itu menyatakan
penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satusatunya cara menempatkan PMI sektor domestik
ke Malaysia.
27. 15 Kabar BSU 2022 Kapan
Positive Ayo
Kabar BSU 2022 kapan cair hingga tanggapan
July Cair? Menaker : BSU 2022
Bandung Menaker akan hal ini dan cara login lengkap. BSU
2022 Pasti Akan Cair, Lengkap
2022 pasti akan cair, jawaban Menaker soal jadwal
Cara Login!
pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan, bisa jadi
akhir Juli 2022, dan inilah cara cek dan login BSU
tersebut. Jika dipetik pernyataan Menaker
beberapa pekan lalu, bisa dipastikan BSU 2022
pasti akan cair. : Kabar BSU 2022 Kapan Cair?
Sebab banyak yang bertanya kapan BSU 2022 BPJS
Ketenagakerjaan akan cair?.
28. 15 BSU Juli 2022 Cair Tanggal Negative Ayo
Menanggapi pertanyaan soal kapan jadwal
July Berapa? Kemnaker
Bandung pencairan BSU 2022, Kemnaker menjelaskan
2022 Bocorkan kapan Transfer
hingga kini regulasi atau aturan penyaluran BLT
Rp1 Juta ke Karyawan
Subsidi gaji Rp1 juta masih tahap perampungan.
Seperti diketahui, saat bansos BSU dilanjutkan
pada tahun 2022, Kemnaker hingga kini belum
mengumumkan jadwal resmi pencairan program
BLT subsidi gaji Rp1 juta tersebut. : Kapan Kartu
Prakerja Gelombang 37 Dibuka? Belum lama ini
Sub Koordinator Kepesertaan Jaminan Sosial
Kemnaker Nindya Putri mengungkapkan,
penyaluran BSU 2022 memerlukan penerbitan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker),
mengenai syarat dan tata cara pencairan bantuan. :
Kabar BSU 2022 Kapan Cair? Tak heran jika banyak
pekerja dan buruh yang mempertanyakan kapan
BSU 2022 akan cair dan tanggal berapa.
29. 15 Kapan Kartu Prakerja
July Gelombang 37 Dibuka?
2022 Simak Syarat dan Cara
Daftar Kartu Prakerja
Gelombang 37

Neutral Ayo
Berikut cara mengetahui kapan pendaftaran Kartu
Bandung Prakerja Gelombang 37 dibuka, syarat dan cara
daftar untuk mendapatkan bantuan Rp 3,5 juta.
Terkait kapan pendaftaran Kartu Prakerja
gelombang 37 dibuka, pastikan selalu cek jadwal
pembukaan terbaru di akun Instagram resmi
@prakerja.go.id. Bagi para calon pendaftar yang
ingin segera mendapatkan Kartu Prakerja, pastikan
untuk memenuhi syarat di bawah ini terlebih
dahulu:. Kini pendaftaran Kartu Prakerja
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Gelombang 36 telah selesai, Diketahui,
pengumuman penutupan melalui akun Instagram
resmi Prakerja. Bagi pendaftar Kartu Prakerja yang
belum lolos di gelombang 36, saat ini bisa mulai
mempersiapkan untuk daftar Kartu Prakerja
Gelombang 37 yang akan datang. : Kabar BSU 2022
Kapan Cair?
30. 15 Angin Segar, Jawab Tanya Neutral Ayo
Masyarakat golongan pekerja belakangan banyak
July BSU 2022 BPJS
Bandung mempertanyakan apakah BSU 2022 BPJS
2022 Ketenagakerjaan Tidak Jadi
Ketenagakerjaan tidak jadi cair?. Pertanyaan
Cair
seputar BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan muncul,
sebab belum adanya kepastian terkait bantuan
yang juga dikenal sebagai BLT BPJS
Ketenagakerjaan tersebut cair. Meski begitu,
Kemnaker yang menaungi program BSU 2022
sempat menyatakan tengah melakukan
penyusunan regulasi tersebut. Namun hal ini masih
membuat keraguan di benak pekerja karena belum
ada informasi terbaru soal BSU 2022 BPJS cair.
31. 15 Hasil Kartu Prakerja
July Gelombang 36 Segera
2022 Diumumkan, Ini Cara Cek
Lolos atau Tidak Lewat
Dashboard

Positive Tribun
News
Jakarta

32. 15 Migrant Care Dukung
Positive Kompas
July Penghentian Sementara
2022 Pengiriman TKI ke Malaysia
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Hasil seleksi Kartu Prakerja gelombang 36 segera
diumumkan, simak dulu cara cara cek lolos atau
tidak lewat dashboard atau SMS. Melansir
Instagram @prakerja.go.id, pendaftaran Kartu
Prakerja gelombang 36 ditutup Rabu (13/7/2022)
pukul 23.59 WIB. Diketahui, Kartu Prakerja
gelombang 36 dibuka pada Minggu (10/7/2022).
Informasi penutupan Kartu Prakerja tersebut
diketahui melalui akun Instagram resmi
@prakerja.go.id.
Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis
Hidayah mendukung langkah pemerintah
melakukan penghentian sementara pengiriman
pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja
Indonesia (TKI) ke Malaysia. Menurut Anis,
keputusan Pemerintah untuk menghentikan
sementara pengiriman TKI ke Malaysia adalah
bentuk penundaan penerapan nota kesepahaman
terkait penempatan dan perlindungan pekerja
migran Indonesia yang disepakati pada April lalu.
"Sebenarnya Malaysia tidak patuh kepada MoU
tersebut," ujar Anis. Selain itu, Anis menilai
Pemerintah juga harus memperketat pengawasan
terhadap aksi sindikat penyalur tenaga kerja

migran ilegal yang ada di Indonesia dan Malaysia,
yang juga melibatkan petugas imigrasi.
33. 15 Tingkatkan Skill Komputer, Positive Radar
July 32 Pemuda di Lebak Ikut
Banten
2022 Pelatihan

LEBAK, RADARBANTEN.CO.ID- Sebanyak 32
pemuda asal Kabupaten Lebak mengikuti pelatihan
komputer operator asistant yang digelar oleh Balai
Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Disnakertrans) Lebak. Pelatihan itu
digelar selama 33 hari di Pusat BLK Disnakertrans
Lebak yang berada di Jalan Raya Cipanas,
Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak. "Pelatihan ini
kita gelar dengan anggaran dari Kementerian
Tenaga Kerja, kita bersyukur Lebak setiap tahunnya
bisa mendapatkan kouta untuk terus menggelar
pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan
sumber daya manusia (SDM) itu," kata Plt Kepala
Disnakertrans Lebak Maman SP saat ditemui di
kantor nya, Kamis 14 Juli 2022. Menurutnya, Lebak
sendiri memiliki SDM yang berpotensi dan berdaya
saing.

34. 15 TKI ke Malaysia Distop
Neutral News
Com Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
July Sementara, Menaker: RI
Summed menandatangani nota kesepahaman tentang
2022 Tunggu Malaysia Klarifikasi
Up
Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor
dan Tutup SMO
Domestik di Malaysia pada 1 April 2022. MoU ini
disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo
serta Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Ismail
Sabri Yaakob. Com- Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan, Pemerintah
Indonesia dan Pemerintah Malaysia telah
menandatangani nota kesepahaman tentang
Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor
Domestik di Malaysia pada 1 April 2022. "Terkait
hal tersebut, KBRI di Kuala Lumpur
merekomendasikan kepada pemerintah pusat
untuk menghentikan sementara waktu
penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat
klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk
komitmen untuk menutup mekanisme SMO
sebagai jalur penempatan PMI," kata Ida lagi.
35. 15 Pemerintah Hentikan
July Pengiriman PMI, Tunggu
2022 Klarifikasi Malaysia

Negative Suara
Siber
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KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada
Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara
waktu penemptan PMI di Malaysia. "Hingga
terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia
termasuk komitmen untuk menutup mekanisme
SMO sebagai jalur penempatan PMI," ungkap

Manteri Tenaga Kerja RI, Ida Fauziah. Sebelumnya,
Perwakilan RI di Malaysia menemukan bukti bahwa
Malaysia masih menerapkan sistem di luar sistem
yang telah disekapati bersama oleh kedua negara.
Yaitu system maid online (SMO) yang dikelola oleh
Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui
Jabatan Imigreseen Malaysia.
36. 15 Penjelasan Menaker Terkait Neutral Pewartas Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,
July Penempatan PMI Sektor
atu.com mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia dan
2022 Domestik ke Malaysia
Pemerintah Malaysia telah menandatangani MoU
tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor
Domestik di Malaysia pada tanggal 1 April 2022.
Penandatanganan MoU tersebut turut disaksikan
oleh Presiden RI, Joko Widodo dan Perdana
Menteri Malaysia, Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob.
Menurut Menaker, MoU tersebut merupakan
bentuk iktikad baik kedua negara untuk melindungi
PMI sektor domestik yang bekerja di Malaysia,
mengingat MoU tersebut memuat kesepakatan
bahwa penempatan PMI sektor domestik dilakukan
melalui sistem satu kanal (one channel system),
dan menjadi satu-satunya mekanisme resmi untuk
merekrut dan menempatkan PMI sektor domestik
di Malaysia. Namun menurut Menaker, Perwakilan
RI di Malaysia menemukan bukti bahwa Malaysia
masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah
disekapati bersama oleh kedua negara, yaitu
system maid online (SMO ) yang dikelola oleh
Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui
Jabatan Imigreseen Malaysia.
37. 15 Sistem Maid Online,
Negative Kbr
July Pemerintah Stop Kirim
2022 Buruh Migran ke Malaysia
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- Indonesia menunggu itikad baik Malaysia
menghapus perekrutan Buruh Migran Indonesia
(BMI) melalui Sistem Maid Online (SMO). Kata dia,
Sistem Maid Online juga menjadi salah satu pemicu
pemerintah Indonesia menghentikan sementara
pengiriman pekerja migran ke Malaysia. "Namun
kemudian perwakilan kita yang ada di Malaysia
menemukan beberapa bukti bahwa Malaysia masih
menerapkan apa yang disebut sebagai sistem maid
online. Judha berharap, Malaysia kembali
mematuhi MoU pengiriman pekerja migran yang
sudah disepakati sebelumnya.

38. 15 Indonesia Bekukan
Negative Geosiar.c
July Pengiriman Pekerja, Petani
om
2022 Malaysia: Sudah Jatuh
Ditimpa Tangga

39. 15 Penempatan Pekerja
July Migran RI di Malaysia
2022 Dihentikan Sementara,
Kenapa?

Langkah Indonesia menghentikan pengiriman
tenaga kerja ke Malaysia diperkirakan akan
memperburuk situasi di sektor kelapa sawit yang
harganya saat ini mulai turun, kata Persatuan
Petani Kecil Malaysia (PKPKM). "Fluktuasi harga
kami normal, tetapi karena tidak ada pekerja asing
yang akan memanen, pendapatan petani sangat
terpengaruh, akibatnya seperti sudah jatuh ditimpa
tangga," katanya seperti dikutip Free Malaysia
Today, Kamis, 14 Juli 2022. Indonesia
mengumumkan penghentian sementara
pengiriman tenaga kerja ke Malaysia, termasuk
ribuan tenaga kerja yang direkrut untuk sektor
perkebunan, menyusul pelanggaran perjanjian
perekrutan yang ditandatangani kedua negara.
Pembekuan ini merupakan pukulan terbaru bagi
Malaysia-produsen minyak sawit terbesar kedua di
dunia yang saat ini menghadapi kekurangan sekitar
120. 000 pekerja-yang menyebabkan industri
tersebut kehilangan pendapatan RM28 miliar atau
Rp94,5 triliun tahun ini karena tandan buah segar
tidak dipanen.

Neutral Okezone Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah angkat
bicara soal penghentian sementara penempatan
pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia.
Penghentian ini lantaran perwakilan Indonesia di
Malaysia menemukan bukti bahwa Malaysia masih
menerapkan sistem di luar aturan yang telah
disepakati. Aturan yang dimaksud adalah sistem
maid online (SMO) yang dikelola oleh Kementerian
Dalam Negeri Malaysia. Ida menyebut pemerintah
Indonesia dan Malaysia telah menandatangani
MoU tentang Penempatan dan Perlindungan PMI
Sektor Domestik di Malaysia sejak 1 April 2022.

40. 15 Selamat! BSU 2022 Cair
Neutral Ayo
July Cuma ke Rekening Bank Ini,
Bandung
2022 Cek Nama Penerima BSU
BPJS Ketenagakerjaan
Segera
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Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 merupakan
bagian upaya pemerintah dalam melakukan
pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan
atau mendukung kebijakan keuangan negara untuk
penanganan pandemi Covid-19. : Saat BSU 2022
Cair, Tidak Semua Pekerja dapat Rp1 Juta, Cek
Nama Penerima di Sini!. Bantuan Subsidi Upah
BPJS Ketenagakerjaan atau BSU 2022 cair ke
rekening tertentu saja. Kabar BSU 2022 cair
semakin banyak dicari terutama bagi para calon

penerima seperti pekerja atau buruh. Bantuan ini
disalurkan pada penerima berupa uang tunai
Rp500 ribu per bulan selama 2 bulan yang akan
diberikan sekaligus sebesar Rp1 juta.
41. 15 Menaker Buka Suara soal
July TKI Setop Dikirim ke
2022 Malaysia

Neutral Cnn
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
Indonesia buka suara terkait penghentian sementara
pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke
Malaysia. Ia mengatakan terdapat bukti bahwa
Malaysia menerapkan sistem di luar kesepakatan
bersama oleh kedua negara, yaitu system maid
online (SMO). SMO dikelola oleh Kementerian
Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigresen
Malaysia. Menurut Ida, Malaysia dan Indonesia
punya kesepakatan bahwa penempatan PMI sektor
domestik dilakukan melalui sistem satu kanal dan
menjadi satu-satunya mekanisme resmi untuk
merekrut dan menempatkan PMI sektor domestik
di Malaysia.

42. 15 Disnakertrans Mimika
Positive Berita
July Lakukan Revisi Perda IMTA
Mimika
2022 dan Perlindungan Pekerja
Orang Asli Papua

Disampaikan lebih lanjut, bersamaan dengan
pengurusan revisi Perda IMTA, Disnakertrans
Mimika juga sedang menyiapkan Perda
perlindungan tenaga kerja orang asli Papua. Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika
saat ini sedang berupaya memperbaiki Peraturan
Daerah (Perda) terkait Izin Memperkerjakan
Tenaga Asin (IMTA). Kepala Disnakertrans Mimika,
Paulus Yenengga menyampaikan proses revisi
Perda tersebut masih menunggu penetapan dari
DPR. "Kita juga ada siapkan Perda perlindungan
tenaga kerja orang asli Papua.

43. 15 Penjelasan Menaker Terkait Neutral Pripos
July Penempatan PMI Sektor
2022 Domestik ke Malaysia

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,
mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia dan
Pemerintah Malaysia telah menandatangani MoU
tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor
Domestik di Malaysia pada tanggal 1 April 2022.
Penandatanganan MoU tersebut turut disaksikan
oleh Presiden RI, Joko Widodo dan Perdana
Menteri Malaysia, Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob.
Menurut Menaker, MoU tersebut merupakan
bentuk iktikad baik kedua negara untuk melindungi
PMI sektor domestik yang bekerja di Malaysia,
mengingat MoU tersebut memuat kesepakatan
bahwa penempatan PMI sektor domestik dilakukan
melalui sistem satu kanal (one channel system),
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dan menjadi satu-satunya mekanisme resmi untuk
merekrut dan menempatkan PMI sektor domestik
di Malaysia. Namun menurut Menaker, Perwakilan
RI di Malaysia menemukan bukti bahwa Malaysia
masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah
disekapati bersama oleh kedua negara, yaitu
system maid online (SMO) yang dikelola oleh
Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui
Jabatan Imigreseen Malaysia.
44. 15 Disnakertrans Mimika
Positive Tabaos14. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
July Siapkan Revisi Perda IMTA
com
(Disnakertrans) Kabupaten Mimika saat ini sedang
2022 dan Perlindungan Pekerja
berupaya memperbaiki Peraturan Daerah (Perda)
OAP
terkait izin memperkerjakan tenaga asing (IMTA).
Kepala Disnakertrans Mimika, Paulus Yenengga
saat ditemui di Hotel Horison Diana, Jalan
Budiutomo, Timika, Jumat (15/7/2022)
mengatakan, proses revisi Perda tersebut masih
menunggu penetapan dari DPR. Disampaikan lebih
lanjut, bersamaan dengan pengurusan revisi Perda
IMTA, Disnakertrans Mimika juga sedang
menyiapkan Perda perlindungan tenaga kerja
Orang Asli Papua (OAP). Jadi kita Itu dorong
bersamaan juga dengan pengurusan revisi IMTA,"
tuturnya.
45. 15 Kemnaker Dorong Kerja
Positive Tribun
July Sama Perluas Kesempatan
News
2022 Magang ke Luar Negeri
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Pemagangan diyakini sebagai strategi yang paling
jitu dan strategis dalam meningkatkan kompetensi
tenaga kerja Indonesia apasitas sumber daya
manusia agar dapat terserap dalam pasar kerja
global, temasuk melalui Pemagangan Luar Negeri.
Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi
dan Produktivitas (Binalavotas) Kementerian
Ketenagakerjaan atau Kemnaker terus mendorong
kerja sama perluasan kesempatan magang ke luar
negeri melalui kerja sama dengan pihak-pihak
terkait. Untuk meningkatkan kerja sama
pemagangan dengan Jepang, pada tanggal 29 Juni
2022 bertempat di Tokyo telah dilaksanakan
Penandatanganan Nota Kesepahaman antara
World Forest Group dengan Kemnaker yang
difasilitasi oleh APPI Penandatanganan Nota
Kesepahaman antara World Forest Group dengan
Kemnaker yang difasilitasi oleh APPI (Asosiasi
Penyelenggara Pemagangan Indonesia)
dilaksanakan di Tokyo, Jepang pada 29 Juni 2022

"Nota tersebut merupakan bentuk komitmen
kedua belah pihak dalam membuka seluas-luasnya
potensi pemagangan di Jepang serta optimalisasi
pelindungan para pemagang.
46. 15 Sebanyak 164 peserta ikuti Neutral Antara
July tes magang di BLK Paser Kalteng
2022 ANTARA News Kalimantan
Timur

"Mereka mengikuti tahapan tes tertulis," kata
Kepala BLK Paser Sumarliani, Jum'at (15/7).
Menurutnya, pemerintah pusat mengalokasikan
anggaran melalui APBN hanya untuk kouta 64
peserta saja. Dikemukakannya, pada pelatihan
tersebut BLK Paser memprioritaskan mereka yang
tidak bekerja dan yang belum pernah mengikuti
pelatihan pada tahun ini. Sebanyak 146 peserta
mengikuti tes seleksi magang tenaga kerja mandiri
yang dilaksanakan Balai Latihan Kerja (BLK)
Kabupaten Paser.

47. 15 Indonesia Stop Sementara Neutral Tribun
July Kirim PMI, Minta Negeri
News
2022 Jiran Malaysia Klarifikasi
Batam

Pemerintah Republik Indonesia menghentikan
sementara pekerja migran Indonesia (PMI) ke
negeri jiran Malaysia. Kebijakan Indonesia
terhadap Malaysia itu setelah KBRI Kuala Lumpur
merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia.
Penghentian sementara pengiriman tenaga kerja
Indonesia ke negeri jiran Malaysia itu sampai ada
klarifikasi dan penutupan System Maid Online
(SMO). Aplikasi milik Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) Malaysia ini membuat posisi PMI
menjadi rentan tereksploitasi.

48. 15 Syarat BSU 2022 Berubah Negative Ayo
BSU 2022 Cair Cuma ke Rekening Bank Ini, Cek
July atau Tidak? Ini Alasan BSU
Bandung Nama Penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan Segera.
2022 BPJS Ketenagakerjaan
Simak alasan BSU BPJS Ketenagakerjaan belum
Belum Cair dari Kemnaker
juga cair dari Kemnaker. Cek Pernyataan Resmi soal
Pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan dari
Kemnaker. Berikut syarat mendaftar BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022:.
49. 15 Komisi IX DPR Dukung
Positive Voi
July Moratorium Pengiriman TKI
2022 ke Malaysia

Komisi IX DPR mendukung rencana Pemerintah
terkait moratorium pengiriman Tenaga Kerja
Indonesia (TKI) ke Malaysia menyusul pelanggaran
kesepakatan perekrutan pekerja asal Indonesia.
"Otoritas Malaysia terus melakukan pelanggaran
kesepakatan perekrutan pekerja asal Indonesia
dengan menggunakan sejumlah saluran
perekrutan," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR, Melki
Laka Lena, Jumat 15 Juli. Komisi IX DPR yang
membidangi urusan Ketenagakerjaan itu pun
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mendorong agar Pemerintah bersikap tegas
terhadap Malaysia atas pelanggaran ini. Padahal,
Malaysia dan Indonesia sebelumnya telah
menyepakati menggunakan sistem satu kanal atau
One Channel System untuk penempatan tenaga
kerja.
50. 15 Lowongan kerja PT Pos
Neutral Beritakbb
July Indonesia Untuk Lulusan
.com
2022 Sarjana Minimal D3 Dan
Posisi Yang Dibutuhkan
Adalah Petugas Lok - Berita
KBB

Informasi lowongan kerja PT Pos Indonesia untuk
lulusan sarjana minimal D3 dan posisi yang
dibutuhkan adalah Petugas Loket.. Bagi Anda
lulusan sarjana minimal D3 dapat mencoba
mendaftar lowongan kerja di PT Pos Indonesia.
Seperti yang diketahui, info loker percaya dan
aman dapat Anda lihat melalui laman informasi di
Bursa Kerja Depnaker atau media sosial kemnaker
dan BUMN yang mana setiap harinya menyajikan
info loker diberbagai bidang pekerjaan. Kantor pos
pertama didirikan di Batavia (sekarang Jakarta)
oleh Gubernur Jenderal G.W Baron van Imhoff
pada tanggal 26 Agustus 1746 dengan tujuan untuk
lebih menjamin keamanan surat-surat penduduk,
terutama bagi mereka yang berdagang dari kantorkantor di luar Jawa dan bagi mereka yang datang
dari dan pergi ke Negeri Belanda.

51. 15 BSU 2022 Cair apa Tidak? Neutral Ayoindon Tak hanya Kemnaker, pihak BPJS Ketenagakerjaan
July Ternyata ini Penyebab dari
esia.com juga sudah memberikan klarifikasi tentang BSU
2022 Kemnaker dan BPJS
2022 kapan cair. Selain itu, Kemnaker juga masih
Ketenagakerjaan - Ayo
mengkaji data calon penerima BSU 2022 dengan
Indonesia
BPJS Ketenagakerjaan. AYOINDONESIA.COMBantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 kapan cair?
pertanyaan yang sering diajukan para pekerja.
Sampai pertengahan Juli 2022, Kemnaker belum
juga mencairkan dana sejak April 2022 lalu
sehingga pekerja masih bertanya-tanya kapan BLT
Subsidi Gaji dibayarkan.
52. 15 Cara Cek Pengumuman
Neutral Tribun
July Kartu Prakerja Gelombang
News
2022 36, Kamu Lolos?
Jakarta
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Informasi tersebut diketahui melalui akun
Instagram resmi @prakerja.go.id. "Lampu hijau
sudah nyala, selamat penerima Gelombang 36!!"
tulis akun Kartu Prakerja. Kamu bisa secara berkala
mengecek dashboard di laman Kartu Prakerja,
dengan login menggunakan akun masing-masing.
Hasil seleksi Kartu Prakerja gelombang 36 telah
telah diumumkan, simak cara cek hasilnya jika tak
dapat SMS. Hari yang ditunggu-tunggu telah tiba,

pengumuman Kartu Prakerja gelombang 36 dirilis
pada Jumat, (15/7/2022).
53. 15 Komisi IX Dukung
Positive Republika Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka
July Penghentian Penempatan
Lena mendukung rencana pemerintah terkait
2022 PMI di Malaysia
moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia
(PMI) ke Malaysia. Komisi IX mendorong agar
pemerintah bersikap tegas terhadap Malaysia atas
pelanggaran ini. Padahal, Malaysia dan Indonesia
sebelumnya telah menyepakati menggunakan
sistem satu kanal atau One Channel System untuk
penempatan tenaga kerja. "Otoritas Malaysia terus
melakukan pelanggaran kesepakatan perekrutan
pekerja asal Indonesia dengan menggunakan
sejumlah saluran perekrutan dan tentunya
berpotensi melanggar hak pekerja dan mengancam
keselamatan para pekerja Indonesia," ujar Melki
kepada wartawan, Jumat (15/7/2022).
54. 15 Baru 4 Bulan Diteken,
July Malaysia Ingkari
2022 Kesepakatan

Negative Matain.id Tak akan ada pengiriman pekerja migran Indonesia
(PMI) sektor domestik ke Malaysia dalam waktu
dekat. Keputusan tersebut merupakan buntut
pelanggaran yang dilakukan Malaysia terhadap
kesepakatan penempatan dan perlindungan PMI
sektor domestik yang telah ditandatangani kedua
negara. Baru empat bulan sejak ditandatangani
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
dan Menteri Sumber Daya Malaysia Dato Sri M.
Saravanan Murugan pada 1 April 2022. "Perwakilan
kita di Malaysia menemukan beberapa bukti
bahwa Malaysia masih menerapkan apa yang
disebut sistem maid online (SMO)," ujar Direktur
Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri
(Kemenlu) Judha Nugraha dalam press briefing
virtual kemarin (14/7).

55. 15 Baru 4 Bulan Diteken,
July Malaysia Ingkari
2022 Kesepakatan

Negative Jawa Pos Tak akan ada pengiriman pekerja migran Indonesia
(PMI) sektor domestik ke Malaysia dalam waktu
dekat. Keputusan tersebut merupakan buntut
pelanggaran yang dilakukan Malaysia terhadap
kesepakatan penempatan dan perlindungan PMI
sektor domestik yang telah ditandatangani kedua
negara. Baru empat bulan sejak ditandatangani
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
dan Menteri Sumber Daya Malaysia Dato Sri M.
Saravanan Murugan pada 1 April 2022. "Perwakilan
kita di Malaysia menemukan beberapa bukti
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bahwa Malaysia masih menerapkan apa yang
disebut sistem maid online (SMO)," ujar Direktur
Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri
(Kemenlu) Judha Nugraha dalam press briefing
virtual kemarin (14/7).
56. 15 Anggota Komisi IX Dukung Positive Kompas
July Pemerintah Setop
2022 Pengiriman TKI ke Malaysia

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Amanat
Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay
mendukung kebijakan pemerintah melakukan
moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia
(PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) ke
Malaysia. "Dalam hal ini, ada kesepakatan antara
pemerintah Indonesia dan Malaysia yang tidak
dilaksanakan secara konsisten. Saleh menjelaskan,
Indonesia dan Malaysia sebelumnya telah
menyepakati nota kesepahaman atau MoU terkait
proses penempatan PMI. Dengan begitu, kondisi
seluruh PMI yang ada di Malaysia dapat dipastikan
kenyamanan dan keamanannya," ujarnya.

57. 15 Sudah Tepat Moratorium Positive Republik "Otoritas Malaysia terus melakukan pelanggaran
July Pengiriman TKI, Komisi IX:
Merdeka kesepakatan perekrutan pekerja asal Indonesia
2022 Harusnya Malaysia Hormati
dengan menggunakan sejumlah saluran
Perjanjian yang Disepakati
perekrutan," kata Melki Laka Lena kepada
wartawan, Jumat (15/7). Dijelaskan Melki, Malaysia
dan Indonesia sebelumnya telah menyepakati
menggunakan sistem satu kanal atau One Channel
System untuk penempatan tenaga kerja. Tetapi,
lanjutnya, pada prakteknya Malaysia tetap meneria
TKI dari pihak-pihak lain atau pintu penyaluran
lainnya. "Dan tentunya berpotensi melanggar hak
pekerja dan mengancam keselamatan para pekerja
Indonesia yang bekerja di Malaysia," terangnya.
58. 15 Kemenaker Dorong
Neutral Matain.id Pemagangan diyakini sebagai strategi yang paling
July Perluasan Pemagangan di
jitu dan strategis dalam meningkatkan kompetensi
2022 Luar Negeri
tenaga kerja Indonesia apasitas sumber daya
manusia agar dapat terserap dalam pasar kerja
global, temasuk melalui Pemagangan Luar Negeri.
REPUBLIKA.CO.ID,- Direktorat Jenderal Pembinaan
Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas)
terus mendorong kerjasama perluasan kesempatan
magang ke luar negeri melalui kerjasama dengan
pihak-pihak terkait dalam tahun ini telah
menandatangani beberapa Nota Kesepahaman
dengan pihak-pihak yang memiliki peluang
pemagangan di Luar Negeri. Pemagangan di
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industri merupakan metode yang paling efektif
dalam meningkatkan keterampilan sesuai dengan
kebutuhan dunai usaha dan dunia industri sesuai
dengan visi sembilan lompatan Kementerian
Ketenagakerjaan. Selain kompetensi teknis,
pemagangan juga terbukti mampu meningkatkan
SDM Unggul tidak lagi menjadi jargon, tetapi
sebuah langkah kongkrit dimana tidak hanya
keterampilan kerja yang dapat ditingkatkan tetapi
juga adaptasi etos kerja (soft skill) yang juga
menjadi unsur penting yang dibutuhkan dalam
dunia kerja.
59. 15 Kemenaker Dorong
Neutral Republika Pemagangan diyakini sebagai strategi yang paling
July Perluasan Pemagangan di
jitu dan strategis dalam meningkatkan kompetensi
2022 Luar Negeri
tenaga kerja Indonesia apasitas sumber daya
manusia agar dapat terserap dalam pasar kerja
global, temasuk melalui Pemagangan Luar Negeri..
Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi
dan Produktivitas (Binalavotas) terus mendorong
kerjasama perluasan kesempatan magang ke luar
negeri melalui kerjasama dengan pihak-pihak
terkait dalam tahun ini telah menandatangani
beberapa Nota Kesepahaman dengan pihak-pihak
yang memiliki peluang pemagangan di Luar Negeri.
Pemagangan di industri merupakan metode yang
paling efektif dalam meningkatkan keterampilan
sesuai dengan kebutuhan dunai usaha dan dunia
industri sesuai dengan visi sembilan lompatan
Kementerian Ketenagakerjaan. Penandatanganan
Nota Kesepahaman antara World Forest Group
dengan Kemnaker yang difasilitasi oleh APPI
(Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Indonesia)
dilaksanakan di Tokyo, Jepang pada 29 Juni 2022.
60. 15 Jadwal Terbaru Pencairan Neutral Bangka
July BSU Rp 1 Juta untuk
Post
2022 Pekerja, Buruan Disimak

Jadwal Terbaru Pencairan BSU Rp 1 Juta untuk
Pekerja, Buruan Disimak. Besarannya Rp1 juta per
pekerja, masih sama seperti tahun lalu. Namun
hingga saat ini, jadwal pencairan dana BLT Subsidi
Gaji Rp1 juta tersebut belum diumumkan. Pekerja
atau karyawan disarankan untuk memeriksa
penyaluran BSU 2022 secara berkala.

61. 15 Menaker Soal RI Setop
Positive Kumpara Buka suara terkait sikap Indonesia yang
July Kirim TKI ke Malaysia: Ada
n
menghentikan sementara pengiriman Tenaga Kerja
2022 Pelanggaran Kesepakatan
Indonesia (TKI) ke Malaysia. Menurut Ida,
perwakilan RI di Malaysia menemukan bukti bahwa
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Malaysia masih menerapkan sistem di luar sistem
yang telah disepakati bersama oleh kedua negara,
yaitu system maid online (SMO) yang dikelola oleh
Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui
Jabatan Imigreseen Malaysia. "Terkait hal tersebut,
KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada
Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara
waktu penempatan PMI (pekerja migran Indonesia)
di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari
Pemerintah Malaysia termasuk komitmen untuk
menutup mekanisme SMO sebagai jalur
penempatan PMI," jelas Ida. Adapun sebelumnya
pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia
telah menandatangani MoU tentang Penempatan
dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia
pada tanggal 1 April 2022.
62. 15 Moratorium PMI ke
July Malaysia, Kemenaker:
2022 Pekerja Terdaftar Tetap
Berangkat

Neutral Ihram.co.i Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
d
memastikan, kebijakan penghentian pengiriman
pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia tidak
akan membuat PMI yang sudah terdaftar menjadi
batal berangkat. Direktur Bina Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (PPMI) Kemnaker, Rendra
Setiawan menjelaskan, moratorium pengiriman
PMI ini sebenarnya merupakan penghentian
permintaan PMI baru dari Pemerintah Malaysia
kepada Pemerintah Indonesia. Setiap permintaan
penyediaan PMI baru tak akan diproses oleh KBRI
di Malaysia. Karena itu, kebijakan ini tidak
berdampak kepada PMI yang sudah terdaftar dan
dijadwalkan berangkat menuju Malaysia.

63. 15 Moratorium PMI ke
July Malaysia, Kemenaker:
2022 Pekerja Terdaftar Tetap
Berangkat

Neutral Repjabar Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
memastikan, kebijakan penghentian pengiriman
pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia tidak
akan membuat PMI yang sudah terdaftar menjadi
batal berangkat. Direktur Bina Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (PPMI) Kemnaker, Rendra
Setiawan menjelaskan, moratorium pengiriman
PMI ini sebenarnya merupakan penghentian
permintaan PMI baru dari Pemerintah Malaysia
kepada Pemerintah Indonesia. Setiap permintaan
penyediaan PMI baru tak akan diproses oleh KBRI
di Malaysia. Karena itu, kebijakan ini tidak
berdampak kepada PMI yang sudah terdaftar dan
dijadwalkan berangkat menuju Malaysia.
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64. 15 Malaysia Langgar
Positive Merdeka Komisi IX DPR RI mendukung rencana Pemerintah
July Kesepakatan, DPR Dukung
terkait moratorium pengiriman Tenaga Kerja
2022 Moratorium Pengiriman TKI
Indonesia (TKI) ke Malaysia. "Otoritas Malaysia
terus melakukan pelanggaran kesepakatan
perekrutan pekerja asal Indonesia dengan
menggunakan sejumlah saluran perekrutan," kata
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Melki Laka Lena, Jumat
(15/7). Padahal, Malaysia dan Indonesia telah
sepakat menggunakan sistem satu kanal atau One
Channel System untuk penempatan tenaga kerja.
"Dan tentunya berpotensi melanggar hak pekerja
dan mengancam keselamatan para pekerja
Indonesia yang bekerja di Malaysia," tuturnya.
65. 15 Baru 4 Bulan
Negative Fajar
July Ditandatangani, Malaysia
2022 Ingkari Kesepakatan,
Indonesia Langsung Setop
Pengiriman PMI

66. 15 RI Waits for Malaysia
July Clarification and Closes
2022 SMO

Indonesia berang. Tak akan ada pengiriman pekerja
migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke
Malaysia dalam waktu dekat. Keputusan tersebut
merupakan buntut pelanggaran yang dilakukan
Malaysia terhadap kesepakatan penempatan dan
perlindungan PMI sektor domestik yang telah
ditandatangani kedua negara. Baru empat bulan
sejak ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya
Malaysia Dato Sri M. Saravanan Murugan pada 1
April 2022.

Neutral Indonesia Com- Minister of Manpower (Menaker) Ida
Postsen Fauziyah explained, the Government of Indonesia
and the Government of Malaysia have signed a
memorandum of understanding (MoU) on the
Placement and Protection of Domestic Sector PMIs
in Malaysia on April 1, 2022. The signing of the
MoU was witnessed by President Joko Widodo and
Malaysian Prime Minister Dato' Sri Ismail Sabri
Yaakob. Read also: [POPULER MONEY] Perbina
Wants BI Fast Transfer Fee of Rp 100 | RI Stops
Sending Indonesian Migrant Workers to Malaysia
He added that these PMIs in the MoU must be
recruited through the One Channel Placement
System (SPSK). Apparently, the Indonesian
representative in Malaysia found evidence that
Malaysia was still implementing a system outside
the mutually agreed upon system through the
Online Maid System (SMO) managed by the
Malaysian Ministry of Home Affairs through the
Immigration Department.
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67. 15 Indonesia Hentikan
Negative Prfm
July Pengiriman Pekerja Migran
News
2022 Sektor Domestik ke
Malaysia, Karena Malaysia
Tidak Ikuti MoU

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan
Indonesia menghentikan sementara penempatan
pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke
Malaysia. Hal ini diambil setelah Malaysia tidak
mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk
menerapkan sistem satu kanal (one channel
system) pada 1 April 2022. Ida mengatakan ini
bentuk itikad baik dari kedua negara untuk
melindungi PMI sektor domestik yang bekerja di
Malaysia. Namun menurut Ida, Perwakilan
Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa
Negeri Jiran tersebut masih menerapkan sistem di
luar yang telah disepakati bersama oleh kedua
negara, yakni system maid online (SMO) yang
dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia
melalui Jabatan Imigrasi Malaysia.

68. 15 SMO Bikin Pemerintah Tak Neutral
July Bisa Lihat Gaji dan Majikan,
2022 Indonesia Hentikan
Pengiriman TKI ke Malaysia

Pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas
terkait penerapan system maid online (SMO)
Malaysia. Penerapan sistem ini membuat
pemerintah memutuskan menghentikan
sementara pengiriman pekerja mingran Indonesia
(PMI) atau tenaga kerja Indonesia ( TKI) ke Negeri
Jiran. Sehingga, aplikasi milik Kementerian Dalam
Negeri (Kemendagri) Malaysia ini membuat posisi
PMI menjadi rentan tereksploitasi. "KBRI di Kuala
Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah
Pusat untuk menghentikan sementara waktu
penempatan PMI di Malaysia hingga terdapat
klarifikasi dari Pemerintah Malaysia, termasuk
komitmen untuk menutup mekanisme SMO
sebagai jalur penempatan PMI," kata Ida dalam
keterangan tertulis, Jumat (15/7/2022).

Tribun
News
Banyuma
s

69. 15 Komisi IX DPR Dukung
Positive Teropong Komisi IX DPR RI mendukung rencana Pemerintah
July Moratorium Pengiriman TKI
Senayan terkait moratorium pengiriman Tenaga Kerja
2022 ke Malaysia
Indonesia (TKI) ke Malaysia. "Otoritas Malaysia
terus melakukan pelanggaran kesepakatan
perekrutan pekerja asal Indonesia dengan
menggunakan sejumlah saluran perekrutan," kata
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Melki Laka Lena, Jumat
(15/7/2022). Padahal, Malaysia dan Indonesia
sebelumnya telah menyepakati menggunakan
sistem satu kanal atau One Channel System untuk
penempatan tenaga kerja. "Dan tentunya
berpotensi melanggar hak pekerja dan mengancam
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keselamatan para pekerja Indonesia yang bekerja
di Malaysia," tuturnya.
70. 15 Login di Dashboard
July Prakerja.go.id,
2022 Pengumuman Penerima
Prakerja Gelombang 36
Keluar

Neutral Kontan

Pengumuman penerima program Kartu Prakerja
gelombang 36 telah keluar. Simak cara cek
pengumuman penerima Prakerja Gelombang 36
melalui artikel ini. Program Kartu Prakerja
gelombang ke-36 sudah membuka pendaftaran
sejak tanggal 10 Juli 2022. Kini, penerima Kartu
Prakerja gelombang 36 sudah diumumkan.

71. 15 Anggota DPR nilai
Positive Antara
July Pemerintah tepat hentikan
2022 pengiriman PMI ke
Malaysia

Maka apabila Malaysia tidak mengikuti
kesepakatan bersama tersebut, Pemerintah
Indonesia harus mengambil langkah tegas
menghentikan pengiriman PMI. - Anggota Komisi I
DPR RI Christina Aryani menilai tepat keputusan
Pemerintah Indonesia yang menghentikan
sementara pengiriman pekerja migran Indonesia
(PMI) ke Malaysia, karena Pemerintah Malaysia
tidak mengikuti kesepakatan sebelumnya. Dia
mengatakan, Pemerintah Indonesia dan Malaysia
sudah ada kesepakatan melalui nota kesepahaman
(MoU) pada 1 April 2022 lalu, untuk menerapkan
sistem satu kanal pengiriman PMI domestik
sebagai bagian dari komitmen melindungi PMI.
"Maka apabila Malaysia tidak mengikuti
kesepakatan bersama tersebut, Pemerintah
Indonesia harus mengambil langkah tegas
menghentikan pengiriman PMI ke Malaysia untuk
sementara waktu," kata Christina saat
dikonfirmasi, di Jakarta, Jumat.

72. 15 Kartu Prakerja Diubah Jadi Neutral Sindo
July Pelatihan Offline, PKS:
News
2022 Banyak Catatan dari KPK
dan BPK

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih
Mufidayati mengingatkan pengelola kartu prakerja
lebih dulu menyelesaikan berbagai catatan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas
Keuangan (BPK). Secara resmi, BPK memberikan
rekomendasi agar Menko Perekonomian
memerintahkan direktur eksekutif Manajemen
Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) untuk
mempertanggungjawabkan pembayaran kepada
penerima kartu prakerja sebesar Rp390,32 miliar.
"Rekomendasi BPK sudah dilakukan belum? Ini BPK
yang memberikan catatan jadi jangan tidak
dianggap.
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73. 15 Kemenaker: Malaysia Bakal Negative Matain.id REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Kementerian
July Kekurangan Pekerja Akibat
Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyatakan,
2022 Langgar MoU PMI
penghentian sementara pengiriman pekerja migran
Indonesia (PMI) ke Malaysia akan membuat Negeri
Jiran itu kekurangan tenaga kerja. Malaysia kan
sangat butuh banyak pekerja, terutama pekerja
untuk ladang (sawit)," kata Direktur Bina
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI)
Kemenaker Rendra Setiawan kepada Republika,
Jumat (15/7/2022). "Mereka akan kekurangan
tenaga kerja. - News.
74. 15 Kemenaker: Malaysia Bakal Negative Republika REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Kementerian
July Kekurangan Pekerja Akibat
Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyatakan,
2022 Langgar MoU PMI
penghentian sementara pengiriman pekerja migran
Indonesia (PMI) ke Malaysia akan membuat Negeri
Jiran itu kekurangan tenaga kerja. Malaysia kan
sangat butuh banyak pekerja, terutama pekerja
untuk ladang (sawit)," kata Direktur Bina
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI)
Kemenaker Rendra Setiawan kepada Republika,
Jumat (15/7/2022). - Menaker: Penghentian
Penempatan PMI karena Malaysia tak Ikuti MoU. Komisi IX Dukung Penghentian Penempatan PMI di
Malaysia. - Moratorium PMI ke Malaysia,
Kemenaker: Pekerja Terdaftar Tetap Berangkat.
75. 15 Kemenaker: Malaysia Bakal Negative Republika Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
July Kekurangan Pekerja Akibat
menyatakan, penghentian sementara pengiriman
2022 Langgar MoU PMI
pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia akan
membuat Negeri Jiran itu kekurangan tenaga kerja.
Malaysia kan sangat butuh banyak pekerja,
terutama pekerja untuk ladang (sawit)," kata
Direktur Bina Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (PPMI) Kemenaker Rendra Setiawan
kepada Republika, Jumat (15/7/2022). Menurut
Rendra, Malaysia memang sangat bergantung
kepada Indonesia untuk penyediaan tenaga kerja.
Berdasarkan data Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI) per Juni 2022, tercatat
ada 1,2 juta PMI yang bekerja di Malaysia.
76. 15 Komisi IX DPR Dukung
Positive Gonews.c Komisi IX DPR RI mendukung rencana Pemerintah
July Moratorium Pengiriman TKI
o
terkait moratorium pengiriman Tenaga Kerja
2022 ke Malaysia
Indonesia (TKI) ke Malaysia. "Otoritas Malaysia
terus melakukan pelanggaran kesepakatan
perekrutan pekerja asal Indonesia dengan
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menggunakan sejumlah saluran perekrutan," kata
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Melki Laka Lena, Jumat
(15/7/2022). Padahal, Malaysia dan Indonesia
sebelumnya telah menyepakati menggunakan
sistem satu kanal atau One Channel System untuk
penempatan tenaga kerja. "Dan tentunya
berpotensi melanggar hak pekerja dan mengancam
keselamatan para pekerja Indonesia yang bekerja
di Malaysia," tuturnya.
77. 15 Fraksi PAN Dukung
Positive Gonews.c Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Amanat
July Pemerintah Setop
o
Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay
2022 Pengiriman TKI ke Malaysia
mendukung kebijakan pemerintah melakukan
moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia
(PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) ke
Malaysia. "Dalam hal ini, ada kesepakatan antara
pemerintah Indonesia dan Malaysia yang tidak
dilaksanakan secara konsisten. Saleh menjelaskan,
Indonesia dan Malaysia sebelumnya telah
menyepakati nota kesepahaman atau MoU terkait
proses penempatan PMI. Dengan begitu, kondisi
seluruh PMI yang ada di Malaysia dapat dipastikan
kenyamanan dan keamanannya," ujarnya.
78. 15 Anggota DPR nilai
Positive Newsexpl Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menilai
July Pemerintah tepat hentikan
orer.net tepat keputusan Pemerintah Indonesia yang
2022 pengiriman PMI ke
menghentikan sementara pengiriman pekerja
Malaysia
migran Indonesia (PMI) ke Malaysia, karena
Pemerintah Malaysia tidak mengikuti kesepakatan
sebelumnya. Dia mengatakan, Pemerintah
Indonesia dan Malaysia sudah ada kesepakatan
melalui nota kesepahaman (MoU) pada 1 April
2022 lalu, untuk menerapkan sistem satu kanal
pengiriman PMI domestik sebagai bagian dari
komitmen melindungi PMI. "Maka apabila Malaysia
tidak mengikuti kesepakatan bersama tersebut,
Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah
tegas menghentikan pengiriman PMI ke Malaysia
untuk sementara waktu," kata Christina saat
dikonfirmasi, di Jakarta, Jumat. Namun, menurut
dia lagi, system maid online (SMO) yang
mendegradasi martabat PMI, ternyata masih juga
diterapkan Malaysia.
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79. 15 Tanda BSU 2022 Sudah
Neutral Ayo
Ada beberapa cara atau tanda untuk mengetahui
July Masuk Rekening, Cek Dana
Bandung bahwa dan BSU 2022 telah masuk rekening. Kali ini
2022 Rp1 Juta Lewat 2 Cara Ini
kami akan membahas tanda BLT subsidi gaji Rp1
juta yang akan masuk rekening, serta 2 cara untuk
cek dana Rp1 juta tersebut. Namun ternyata
pencairan BSU 2022 atau BSU Ketenagakerjaan
belum terelisasi sampai sekarang, padahal ini telah
masuk pertengahan Juli. Pihak Kemnaker sendiri
sempat mengabarkan, bahwa pencairan bansos
tersebut akan segera disalurkan, begitu melanisme
terkait penyalurannya telah rampung. : Cek BSU
2022, Kapan Cair?
80. 15 BSU 2022 Cair Melalui
Neutral Ayo
Apakah BSU 2022 cair melalui seleksi HRD
July Seleksi HRD Perusahaan?
Bandung perusahaan? Ada yang bertanya apakah BSU 2022
2022 Simak Kategori, Syarat dan
cair melalui penyeleksian jalur HRD perusahaan
Tahapan Menerima BSU
ataukah langsung dicairkan berdasarkan data yang
BPJS Ketenagaker
diterima BPJS Ketenagakerjaan?. BSU 2022 sampai
hari ini belum ada kabar soal pencairannya.
Sehingga, para pekerja masih menantikan
pencairan dana tersebut. : Cek BSU 2022, Kapan
Cair?
81. 15 Cek BSU 2022, Kapan Cair? Negative Ayo
Simak kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
July Simak Kata Menteri
Bandung terkait pencairannya. Cek BSU 2022, kapan cair?
2022 Ketenagakerjaan Terkait
Cek BSU 2022 apakah cair bulan Juli atau apakah
Pencairannya
akan batal cair bulan ini, sama seperti bulan-bulan
sebelumnya?. Hingga sampai hari ini, BSU 2022
kapan cair masih selalu menjadi pertanyaan para
pekerja atau buruh. : BSU 2022 Cair Hari Ini?
82. 15 Soroti Sikap Malaysia Tak
July Ikuti MoU, Langkah
2022 Indonesia Setop
Pengiriman PMI Dinilai
sudah Tepat

Positive Suara.co Pemerintah Indonesia memutuskan untuk
m
menghentikan sementara penempatan pekerja
migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke
Malaysia. Christina mengatakan bahwa Indonesia
memang harus mengambil langkah tegas menyusul
sikap Malaysia yang tidak mengikuti nota
kesepahaman atau MoU penerapan satu kanal
(one channel system) pada 1 April 2022. Adapun
Sistem Maid Online (SMO) yang mendegradasi
martabat PMI kita ternyata masih juga diterapkan
oleh Malaysia," kata Christina, Jumat (15/7/2022).
Ia menjelaskan bahwa SMO yang kini masih
diterapkan Malaysia justru membuat posisi PMI
menjadi rentan tereksploitasi karena tidak sesuai
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dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
83. 15 Lulusan SLTA di Kota
July Serang akan Bibekali
2022 Pelatihan Bahasa Jerman,
Korea dan Jepang Tribunbanten.com

Neutral Banten.tri Wali Kota Serang H Syafrudin saat memberikan
bunnews. keterangan pers, Jumat (15/7/2022). Pemkot
com
Serang akan melatih lulusan SLTA untuk bisa
berbahasa Jepang, Kores, dan Jerman, yang
nantinya diperuntukan sebagai syarat untuk bisa
mengirim tenaga kerja di 3 negara tersebut.
TRIBUNBANTEN, KOTA SERANG- Pemkot Serang
akan kirim tenaga kerja ke Jepang, Korea dan
Jerman bagi lulusan SLTA. Program tersebut
diusung oleh Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Badan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BPPMI)
Wilayah Serang, saat audiensi dengan Pemerintah
Kota Serang.

84. 15 Indonesia Moratorium PMI Positive Aktual
July ke Malaysia, Anggota DPR:
2022 Sudah Tepat

Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menilai
tepat keputusan Pemerintah Indonesia yang
menghentikan sementara pengiriman pekerja
migran Indonesia (PMI) ke Malaysia, karena
Pemerintah Malaysia tidak mengikuti kesepakatan
sebelumnya. Dia mengatakan, Pemerintah
Indonesia dan Malaysia sudah ada kesepakatan
melalui nota kesepahaman (MoU) pada 1 April
2022 lalu, untuk menerapkan sistem satu kanal
pengiriman PMI domestik sebagai bagian dari
komitmen melindungi PMI. "Maka apabila Malaysia
tidak mengikuti kesepakatan bersama tersebut,
Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah
tegas menghentikan pengiriman PMI ke Malaysia
untuk sementara waktu," kata Christina saat
dikonfirmasi, di Jakarta, Jumat. Namun, menurut
dia lagi, system maid online (SMO) yang
mendegradasi martabat PMI, ternyata masih juga
diterapkan Malaysia.

85. 15 Kemnaker berkomitmen
July memperluas kesempatan
2022 magang ke luar negeri

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui
Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi
dan Produktivitas (Binalavotas) berkomitmen
memperluas kesempatan bagi masyarakat
Indonesia untuk magang ke luar negeri melalui
kerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti
Pemerintah Jepang. Menurut Direktur Jenderal
Binalavotas Kemnaker Budi Hartawan,
sebagaimana dikutip dalam siaran tertulis, di
Jakarta, Jumat, Jepang merupakan salah satu

Positive Antara
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negara perintis (pioneer) dalam memberikan
kesempatan magang kepada pencari magang asal
Indonesia. Pemagangan diyakini menjadi strategi
yang paling jitu sekaligus strategis dalam
meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia
dan kapasitas sumber daya manusia (SDM), agar
dapat terserap dalam pasar kerja global, termasuk
melalui pemagangan luar negeri. "Jepang dalam
melaksanakan pemagangan, saat ini terus
melakukan perluasan ke negara-negara lain,
merupakan salah satu negara pioneer yang
memberikan kesempatan kepada pemagang
Indonesia, di mana diikuti oleh negara-negara lain
seperti Qatar, Australia, dan sebagainya," kata
Budi.
86. 15 Komisi IX DPR Dukung
Positive Liputan 6 Komisi IX DPR RI mendukung rencana Pemerintah
July Moratorium Pengiriman TKI
terkait moratorium pengiriman Tenaga Kerja
2022 ke Malaysia
Indonesia (TKI) ke Malaysia. "Otoritas Malaysia
terus melakukan pelanggaran kesepakatan
perekrutan pekerja asal Indonesia dengan
menggunakan sejumlah saluran perekrutan," kata
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Melki Laka Lena, Jumat
(15/7/2022). Padahal, Malaysia dan Indonesia
sebelumnya telah menyepakati menggunakan
sistem satu kanal atau One Channel System untuk
penempatan tenaga kerja. "Dan tentunya
berpotensi melanggar hak pekerja dan mengancam
keselamatan para pekerja Indonesia yang bekerja
di Malaysia," tuturnya.
87. 15 Kemnaker berkomitmen
July memperluas kesempatan
2022 magang ke luar negeri

Positive Newsexpl Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui
orer.net Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi
dan Produktivitas (Binalavotas) berkomitmen
memperluas kesempatan bagi masyarakat
Indonesia untuk magang ke luar negeri melalui
kerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti
Pemerintah Jepang. Menurut Direktur Jenderal
Binalavotas Kemnaker Budi Hartawan,
sebagaimana dikutip dalam siaran tertulis, di
Jakarta, Jumat, Jepang merupakan salah satu
negara perintis (pioneer) dalam memberikan
kesempatan magang kepada pencari magang asal
Indonesia. Pemagangan diyakini menjadi strategi
yang paling jitu sekaligus strategis dalam
meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia
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dan kapasitas sumber daya manusia (SDM), agar
dapat terserap dalam pasar kerja global, termasuk
melalui pemagangan luar negeri. "Jepang dalam
melaksanakan pemagangan, saat ini terus
melakukan perluasan ke negara-negara lain,
merupakan salah satu negara pioneer yang
memberikan kesempatan kepada pemagang
Indonesia, di mana diikuti oleh negara-negara lain
seperti Qatar, Australia, dan sebagainya," kata
Budi.
88. 15 Indonesia Temporarily
July Stops Sending Migrant
2022 Workers to Malaysia

Neutral Theindon The Indonesian government has decided to
esia.suara temporarily stop sending migrant workers to
.com
Malaysia from July 13 after the destination country
was found to have breached bilateral agreement
on the placement of migrant workers. Director of
citizen protection at the Ministry of Foreign Affairs
Judha Nugraha said on Thursday, July 14, that the
decision was made after representatives from the
Indonesian government had found a number of
evidences that Malaysia continued to employ the
"maid online" system (SMO), which is a mechanism
not included in a memorandum of understanding
(MoU) between the two countries. Upon the
finding, the Indonesian government took a step to
temporarily halt the placement of Indonesian
migrant workers to Malaysia until Malaysia can
provide clarification and reaffirm its commitment
to stop the use of SMO. The Indonesian Embassy in
Kuala Lumpur has communicated the decision to
Malaysian Ministry of Human Resources which will
discuss the matter with the country's Ministry of
Home Affairs.

89. 15 DPR Dukung Pemerintah
July Moratorium Pengiriman
2022 PMI Ke Malaysia, Tapi.

Positive Rmco.id Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay
mendukung kebijakan Pemerintah melakukan
moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia
(PMI) ke Malaysia. Dia bilang, kesepakatan antara
Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam
melindungi PMI adalah hal mutlak. Sebab,
ditandatangani di depan Presiden Jokowi dan
Perdana Menteri Malaysia. Sebelumnya, Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengungkapkan alasan Indonesia berencana
menghentikan sementara pengiriman PMI ke
Malaysia.
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90. 15 Gelar Job Fair, Nakertras
July Sultra Siapkan 1.813
2022 Lowongan Kerja

Positive Tenggara Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Nakertras)
News
Sulawesi Tenggara (Sultra) menyelenggarakan
kegiatan Bursa Kerja (Job Fair) yang akan dihelat
selama dua hari, 20-22 Juli 2022 di pusatkan di
atrium Lippo Plaza Kendari. Kepala Dinas
Nakertrans Sultra LM Ali Haswandi, SE, M.Si
mengungkapkan, pameran Job Fair tersebut
dimaksudkan mempertemukan antara pencari
kerja serta perusahaan yang membutuhkan caloncalon karyawan sesuai spesifikasi dan kualifikasi
dibutuhkan. "Narasumber yang dihadirkan selain
Dinas Transnaker Sultra juga dari Pusat Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan RI,"tutup Ali
Haswandi. "Adanya ketidakseimbangan antara
persediaan kebutuhan kerja, baik segi kualitas
maupun kuantitas dibutuhkan pasar kerja
merupakan salah satu penyebab masalah
pengangguran di Indonesia, khususnya di Sultra,
disamping minimnya informasi mengenai
kesempatan kerja diterima masyarakat atau
pencari kerja,"ucapnya, Jumat 15 Juli 2022.

91. 15 Kemnaker berkomitmen
July memperluas kesempatan
2022 magang ke luar negeri JogoBoyo #JagaNKRI

Positive Jogoboyo. - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
com
melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan
Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas)
berkomitmen memperluas kesempatan bagi
masyarakat Indonesia untuk magang ke luar negeri
melalui kerja sama dengan pihak-pihak terkait,
seperti Pemerintah Jepang. Menurut Direktur
Jenderal Binalavotas Kemnaker Budi Hartawan,
sebagaimana dikutip dalam siaran tertulis, di
Jakarta, Jumat, Jepang merupakan salah satu
negara perintis ( pioneer ) dalam memberikan
kesempatan magang kepada pencari magang asal
Indonesia. "Jepang dalam melaksanakan
pemagangan, saat ini terus melakukan perluasan
ke negara-negara lain, merupakan salah satu
negara pioneer yang memberikan kesempatan
kepada pemagang Indonesia, di mana diikuti oleh
negara-negara lain seperti Qatar, Australia, dan
sebagainya," kata Budi. Pemagangan diyakini
menjadi strategi yang paling jitu sekaligus strategis
dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja
Indonesia dan kapasitas sumber daya manusia
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(SDM), agar dapat terserap dalam pasar kerja
global, termasuk melalui pemagangan luar negeri.
92. 15 DPR Dukung Pemerintah
July Hentikan Pengiriman PMI
2022 ke Malaysia

Positive Indonesia Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menilai
today.co.i tepat keputusan Pemerintah Indonesia yang
d
menghentikan sementara pengiriman pekerja
migran Indonesia (PMI) ke Malaysia, karena
Pemerintah Malaysia tidak mengikuti kesepakatan
sebelumnya. Dia mengatakan, Pemerintah
Indonesia dan Malaysia sudah ada kesepakatan
melalui nota kesepahaman (MoU) pada 1 April
2022 lalu, untuk menerapkan sistem satu kanal
pengiriman PMI domestik sebagai bagian dari
komitmen melindungi PMI. "Maka apabila Malaysia
tidak mengikuti kesepakatan bersama tersebut,
Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah
tegas menghentikan pengiriman PMI ke Malaysia
untuk sementara waktu," kata Christina saat
dikonfirmasi, di Jakarta, Jumat, (15/7). Namun,
menurut dia lagi, system maid online (SMO) yang
mendegradasi martabat PMI, ternyata masih juga
diterapkan Malaysia.

93. 15 DPR Dukung Pemerintah
July Hentikan Pengiriman PMI
2022 ke Malaysia

Positive Jawa Pos Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menilai
tepat keputusan Pemerintah Indonesia yang
menghentikan sementara pengiriman pekerja
migran Indonesia (PMI) ke Malaysia, karena
Pemerintah Malaysia tidak mengikuti kesepakatan
sebelumnya. Dia mengatakan, Pemerintah
Indonesia dan Malaysia sudah ada kesepakatan
melalui nota kesepahaman (MoU) pada 1 April
2022 lalu, untuk menerapkan sistem satu kanal
pengiriman PMI domestik sebagai bagian dari
komitmen melindungi PMI. "Maka apabila Malaysia
tidak mengikuti kesepakatan bersama tersebut,
Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah
tegas menghentikan pengiriman PMI ke Malaysia
untuk sementara waktu," kata Christina saat
dikonfirmasi, di Jakarta, Jumat, (15/7). Namun,
menurut dia lagi, system maid online (SMO) yang
mendegradasi martabat PMI, ternyata masih juga
diterapkan Malaysia.

94. 15 Christina Aryani Nilai
July Keputusan Indonesia
2022

Positive Realita
Rakyat
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Realitarakyat.com- Anggota Komisi I DPR RI
Christina Aryani menilai tepat keputusan
Pemerintah Indonesia yang menghentikan
sementara pengiriman pekerja migran Indonesia

Hentikan Pengiriman PMI
ke Malaysia Tepat

(PMI) ke Malaysia, karena Pemerintah Malaysia
tidak mengikuti kesepakatan sebelumnya. Dia
mengatakan, Pemerintah Indonesia dan Malaysia
sudah ada kesepakatan melalui nota kesepahaman
(MoU) pada 1 April 2022 lalu, untuk menerapkan
sistem satu kanal pengiriman PMI domestik
sebagai bagian dari komitmen melindungi PMI.
"Maka apabila Malaysia tidak mengikuti
kesepakatan bersama tersebut, Pemerintah
Indonesia harus mengambil langkah tegas
menghentikan pengiriman PMI ke Malaysia untuk
sementara waktu," kata Christina saat
dikonfirmasi, di Jakarta, Jumat (15/7). Namun,
menurut dia lagi, system maid online (SMO) yang
mendegradasi martabat PMI, ternyata masih juga
diterapkan Malaysia.

95. 15 Menaker Ungkap Alasan
Negative Beritabar
July Pemerintah Hentikan
u.news
2022 Pengiriman TKI atau PMI ke
Malaysia

96. 15 Baru 4 Bulan Diteken,
July Malaysia Ingkari
2022 Kesepakatan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengungkapkan alasan di balik penghentian
sementara pengiriman Tenaga Kerja Indonesia
(TKI) ke Malaysia. Menaker mengatakan, awalnya
penempatan Pekerja Migran Indonesia atau yang
dulu dikenal dengan istilah TKI dihentikan karena
berkaitan dengan perjanjian yang disetujui
pemerintah Indonesia dan Malaysia. Pemerintah
Indonesia dan Malaysia diketahui sudah
menandatangani MoU tentang Penempatan dan
Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada
1 April 2022 yang turut disaksikan Presiden Joko
Widodo dan Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri
Ismail Sabri Yaakob. Menaker mengatakan, MoU
itu bentuk iktikad baik kedua negara untuk
melindungi PMI sektor domestik yang bekerja di
Malaysia, mengingat MoU tersebut memuat
kesepakatan bahwa penempatan PMI sektor
domestik dilakukan melalui sistem satu kanal (one
channel system), dan menjadi satu-satunya
mekanisme resmi untuk merekrut dan
menempatkan PMI sektor domestik di Malaysia.

Negative Xnews.id Tak akan ada pengiriman pekerja migran Indonesia
(PMI) sektor domestik ke Malaysia dalam waktu
dekat. Keputusan tersebut merupakan buntut
pelanggaran yang dilakukan Malaysia terhadap
kesepakatan penempatan dan perlindungan PMI
sektor domestik yang telah ditandatangani kedua
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negara. Baru empat bulan sejak ditandatangani
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
dan Menteri Sumber Daya Malaysia Dato Sri M.
Saravanan Murugan pada 1 April 2022. Indonesia
berang.
97. 15 TKI to Malaysia Temporarily Neutral Indonesia Com- Minister of Manpower (Menaker) Ida
July Stopped, Minister of
Postsen Fauziyah explained, the Government of Indonesia
2022 Manpower: RI Waits for
and the Government of Malaysia have signed a
Malaysia Clarification and
memorandum of understanding (MoU) on the
Closes SMO All
Placement and Protection of Domestic Sector PMIs
in Malaysia on April 1, 2022. The Minister of
Manpower explained that the decision to
terminate the PMI for the domestic sector to
Malaysia has been officially conveyed by the
Indonesian Embassy in Kuala Lumpur to the
Malaysian Ministry of Human Resources. The
signing of the MoU was witnessed by President
Joko Widodo and Malaysian Prime Minister Dato'
Sri Ismail Sabri Yaakob. According to the Minister
of Manpower Ida, the MoU is a form of good faith
between the two countries to protect PMI.
98. 15 Menaker Bongkar Alasan di Negative Liputan 6 Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
July Balik Pemerintah Stop
akhirnya membeberkan alasan Pemerintah
2022 Kirim TKI ke Malaysia
Indonesia memutuskan untuk stop kirim pekerja
migran atau tenaga kerja Indonesia (TKI) ke
Malaysia. Menurut Menaker, MoU tersebut
merupakan bentuk iktikad baik kedua negara untuk
melindungi PMI sektor domestik yang bekerja di
Malaysia, mengingat MoU tersebut memuat
kesepakatan bahwa penempatan PMI sektor
domestik dilakukan melalui sistem satu kanal (one
channel system), dan menjadi satu-satunya
mekanisme resmi untuk merekrut dan
menempatkan PMI sektor domestik di Malaysia.
Namun menurut Menaker, Perwakilan Indonesia di
Malaysia menemukan bukti bahwa Malaysia masih
menerapkan sistem di luar sistem yang telah
disekapati bersama oleh kedua negara, yaitu
system maid online (SMO) yang dikelola oleh
Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui
Jabatan Imigreseen Malaysia. Menaker
menjelaskan, keputusan penghentian PMI sektor
domestik ke Malaysia ini telah disampaikan secara
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resmi oleh KBRI Kuala Lumpur kepada Kementerian
Sumber Daya Manusia Malaysia.
99. 15 Menaker Ungkap Alasan
Negative Suara.co
July Pemerintah Hentikan
m
2022 Pengiriman TKI atau PMI ke
Malaysia

100. 15 Kemnaker berkomitmen
July memperluas kesempatan
2022 magang ke luar negeri

Menaker menegaskan keputusan penghentian PMI
sektor domestik ke Malaysia ini telah disampaikan
secara resmi oleh KBRI Kuala Lumpur kepada
Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia.
Merujuk pada hasil pemantauan KBRI Kuala
Lumpur, Kementerian Sumber Daya Manusia
Malaysia telah menerbitkan pernyataan media
pada 13 Juli lalu dan KemenSDM Malaysia akan
segera mengadakan pembahasan dengan
Kementerian Dalam Negeri Malaysia, guna
membahas persoalan tersebut. "Kami
mengharapkan hasil positif dari pembahasan
antara Kementerian Sumber Daya Manusia dan
Kementerian Dalam Negeri Malaysia, sehingga apa
yang telah disepakati antara Pemerintah Indonesia
dan Pemerintah Malaysia dapat berjalan
sebagaimana mestinya," pungkasnya. Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengungkapkan alasan di balik penghentian
sementara pengiriman Tenaga Kerja Indonesia
(TKI) ke Malaysia.

Positive Sejenak.o Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui
nline
Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi
dan Produktivitas (Binalavotas) berkomitmen
memperluas kesempatan bagi masyarakat
Indonesia untuk magang ke luar negeri melalui
kerja. Source.

101. 15 KABAR BSU 2022 TERBARU: Neutral Ayo
Berikut jawaban resmi dari Kemnaker perihal BSU
July Ini Jawaban Kemnaker soal
Bandung BPJS Ketenagakerjaan, selengkapnya di bawah ini.
2022 BSU BPJS Ketenagakerjaan
Ini Jawaban Kemnaker soal Pencairan BSU BPJS
Ketenagakerjaan. BSU 2022 kapan cair?
LENGKONG, AYOBANDUNG.
102. 15 Kementerian Tenaga Kerja Positive Antara
July berkomitmen perluas
Sulsel
2022 kesempatan magang ke
luar negeri
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Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui
Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi
dan Produktivitas (Binalavotas) berkomitmen
memperluas kesempatan bagi masyarakat
Indonesia untuk magang ke luar negeri melalui
kerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti
Pemerintah Jepang. Com dengan judul: Kemnaker
berkomitmen memperluas kesempatan magang ke
luar negeri. "Jepang dalam melaksanakan

pemagangan, saat ini terus melakukan perluasan
ke negara-negara lain, merupakan salah satu
negara pioneer yang memberikan kesempatan
kepada pemagang Indonesia, di mana diikuti oleh
negara-negara lain seperti Qatar, Australia, dan
sebagainya," kata Budi. Pemagangan diyakini
menjadi strategi yang paling jitu sekaligus strategis
dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja
Indonesia dan kapasitas sumber daya manusia
(SDM), agar dapat terserap dalam pasar kerja
global, termasuk melalui pemagangan luar negeri.
103. 15 Anggota DPR: Penghentian Positive Antara
Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menilai
July sementara PMI ke Malaysia
Lampung tepat keputusan Pemerintah Indonesia yang
2022 sudah tepat
menghentikan sementara pengiriman pekerja
migran Indonesia (PMI) ke Malaysia, karena
Pemerintah Malaysia tidak mengikuti kesepakatan
sebelumnya. Dia mengatakan, Pemerintah
Indonesia dan Malaysia sudah ada kesepakatan
melalui nota kesepahaman (MoU) pada 1 April
2022 lalu, untuk menerapkan sistem satu kanal
pengiriman PMI domestik sebagai bagian dari
komitmen melindungi PMI. "Maka apabila Malaysia
tidak mengikuti kesepakatan bersama tersebut,
Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah
tegas menghentikan pengiriman PMI ke Malaysia
untuk sementara waktu," kata Christina saat
dikonfirmasi, di Jakarta, Jumat. Namun, menurut
dia, system maid online (SMO) yang mendegradasi
martabat PMI, ternyata masih juga diterapkan
Malaysia.
104. 15 Dubes Hermono: Langgar
July MoU TKI, Malaysia Tak
2022 Hormati Presiden Jokowi

Negative Tempo.co Duta Besar RI di Kuala Lumpur, Hermono,
mengecam penolakan Malaysia untuk mematuhi
MoU pengiriman asisten rumah tangga, yang
ditandatangani tiga bulan lalu, menggambarkannya
sebagai "tidak menghormati" Presiden Indonesia
Joko Widodo. "Apa gunanya menandatangani MoU
ini di depan presiden saya jika tidak dihormati?"
kata Hermono seperti dikutip Free Malaysia Today,
Rabu lalu, 13 Juli 2022. Menurut Hermono,
Indonesia terbuka jika Malaysia berniat
membatalkan nota kesepahaman (MoU) yang
ditandatangani kedua negara tentang perjanjian
rekrutmen itu. Kesepakatan pengiriman tenaga
kerja domestik itu ditandatangani di Jakarta oleh
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menteri tenaga kerja kedua negara pada 1 April
2022 disaksikan oleh Presiden Jokowi dan Perdana
Menteri Ismail Sabri Yaakob.
105. 15 Penjelasan Menaker Ida
July Soal Penempatan PMI
2022 Sektor Domestik ke
Malaysia

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

106. 15 Anda Tidak Termasuk?
Positive Tribun
July Terkuak BLT Subsidi Gaji
News
2022 Ternyata Hanya untuk
Kaltim
Pekerja yang Penuhi 6
Syarat Ini - Tribunkaltim.co

Terkuak bahwa sebenarnya BLT Subsidi Gaji
ternyata hanya diberikan kepada pekerja yang
penuhi syarat, cek apakah Anda termasuk.
Pertanyaan BLT Subsidi Gaji 2022 kapan cair
tanggal berapa sebenarnya mengemuka dan sering
ditanyakan belakangan ini. BLT Subsidi Gaji
diberikan kepada karyawan dengan ciri memiliki
gaji di bawah Rp3 juta per bulan. Namun hingga
saat ini, jadwal pencairan dana BLT Subsidi Gaji Rp1
juta tersebut belum diumumkan.

107. 15 Pemerintah Stop Kirim TKI Neutral Liputan 6 Pemerintah mengambil keputusan untuk
July ke Malaysia atas
menghentikan sementara pengiriman pekerja
2022 Rekomendasi KBRI
migran atau tenaga kerja Indonesia (TKI) ke
Malaysia. Malaysia dinilai telah melanggar nota
kesepahaman yang telah disepakati kedua negara.
Ini terkuak dari hasil temuan Perwakilan RI di
Malaysia. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah, menjelaskan jika Pemerintah Indonesia
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dan Malaysia telah menandatangani MoU tentang
Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor
Domestik di Malaysia pada tanggal 1 April 2022.
108. 15 Pemerintah Setop Kirim TKI Neutral Liputan 6 Pemerintah mengambil keputusan untuk
July ke Malaysia atas
menghentikan sementara pengiriman pekerja
2022 Rekomendasi KBRI
migran atau tenaga kerja Indonesia (TKI) ke
Malaysia. Malaysia dinilai telah melanggar nota
kesepahaman yang telah disepakati kedua negara.
Ini terkuak dari hasil temuan Perwakilan RI di
Malaysia. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah, menjelaskan bahwa pemerintah
Indonesia dan Malaysia telah menandatangani
MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI
Sektor Domestik di Malaysia pada tanggal 1 April
2022.
109. 15 Kemnaker: Malaysia Tak
Negative Images1.r KBRN, Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan
July Hormati MOU Penempatan
ri.co.id menegaskan, pembekuan sementara pengiriman
2022 Pekerja Indonesia
tenaga kerja ke Malaysia karena pemerintahnya
tidak menghormati MOU dengan Indonesia.
Diketahui, Pemerintah Indonesia dan Malaysia
menyepakati Nota Kesepahaman atau MoU
tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia.
Penandatanganan MoU tersebut disaksikan
langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana
Menteri (PM) Malaysia Ismail Sabri bin Yaakob di
Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/4/2022). Dita
memastikan Indonesia tidak akan memperbarui
MOU ataupun memperbaiki komitmen dengan
Malaysia terkait masalah ini.
110. 15 Kemnaker Komit Perluas
July Magang Masyarakat
2022 Indonesia di Luar Negeri

Positive Realita
Rakyat
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Realitarakyat.com- Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan
Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas)
berkomitmen memperluas kesempatan bagi
masyarakat Indonesia untuk magang ke luar negeri
melalui kerja sama dengan pihak-pihak terkait,
seperti Pemerintah Jepang. Menurut Direktur
Jenderal Binalavotas Kemnaker Budi Hartawan,
Jepang merupakan salah satu negara perintis
(pioneer) dalam memberikan kesempatan magang
kepada pencari magang asal Indonesia. "Jepang
dalam melaksanakan pemagangan, saat ini terus
melakukan perluasan ke negara-negara lain,
merupakan salah satu negara pioneer yang

memberikan kesempatan kepada pemagang
Indonesia, di mana diikuti oleh negara-negara lain
seperti Qatar, Australia, dan sebagainya," kata Budi
sebagaimana dikutip dalam siaran tertulis, di
Jakarta, Jumat (15/7). Untuk meningkatkan kerja
sama pemagangan dengan Jepang itu, ujar Budi,
pada 29 Juni 2022 bertempat di Tokyo, Jepang,
Kemnaker telah menandatangani nota
kesepahaman dengan World Forest Group yang
difasilitasi oleh Asosiasi Penyelenggara
Pemagangan Indonesia (APPI).
111. 15 Waka Komisi IX:
July Seharusnya Malaysia
2022 Patuhi MoU Soal PMI

Negative Republika Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka
Lena mengatakan, Malaysia sangat bergantung
terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) untuk
sektor perkebunan dan manufaktur. Karenanya,
Komisi IX mendukung pemerintah terkait
moratorium pengiriman PMI ke Malaysia. Melihat
fakta tersebut, sudah seharusnya Malaysia
mematuhi nota kesepahaman atau Memorandum
of Understanding (MoU) tentang penempatan dan
perlindungan pekerja migran Indonesia sektor
domestik di Malaysia. - Menaker: Penghentian
Penempatan PMI karena Malaysia tak Ikuti MoU. Kemenaker: Malaysia Bakal Kekurangan Pekerja
Akibat Langgar MoU PMI.

112. 15 Hasil Seleksi Kartu Prakerja Neutral Zona
July Gelombang 36 Telah
Banten
2022 Keluar, Segera Beli
Pelatihhannya di Digital
Platform Berikut

Seperti yang diketahui, hasil seleksi Kartu Prakerja
gelombang 36 telah diumumkan pada Jumat, 15
Juli 2022. Jika calon peserta Kartu Prakerja
gelombang 36 dinyatakan lolos, maka bisa
langsung membeli pelatihan dengan saldo yang
sudah diberikan di beberapa platform digital
berikut:. Apabila sudah dinyatakan lolos sebagai
peserta Kartu Prakerja gelombang 36, maka harus
mengikuti pelatihan hingga selesai. Lantas,
bagaimana cara membeli pelatihan Kartu Prakerja
gelombang 36?

113. 15 Ini Alasan RI Setop
Neutral Medcom.i Indonesia memutuskan untuk menyetop
July Sementara Pengiriman TKI
d
sementara pengiriman Pekerja Migran Indonesia
2022 ke Malaysia
(PMI) ke Malaysia. Dikatakannya, mengacu pada
MoU yang ditandatangani kedua negara tentang
Penempatan dan Perlindungan PMI Sektor
Domestik di Malaysia pada 1 April 2022, kedua
negara sepakat penempatan PMI sektor domestik
dilakukan melalui sistem satu kanal ( one channel
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system) dan menjadi satu-satunya mekanisme
resmi untuk merekrut dan menempatkan PMI
sektor domestik di Malaysia. Namun, menurut
Menaker, perwakilan RI di Malaysia menemukan
bukti jika Negeri Jiran tersebut masih menerapkan
sistem di luar yang telah disepakati bersama oleh
kedua negara, yaitu System Maid Online (SMO)
yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri
Malaysia melalui Jabatan Imigresen Malaysia.
"Terkait hal tersebut, KBRI di Kuala Lumpur
merekomendasikan kepada pemerintah pusat
untuk menghentikan sementara waktu
penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat
klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk
komitmen untuk menutup mekanisme SMO
sebagai jalur penempatan PMI," jelasnya.
114. 15 Malaysia Langgar MoU,
Positive Bangka
July Indonesia Stop Kirim TKI ke
Post
2022 Negeri Jiran, Ini Perjanjian
yang Harus Ditepati

Pemerintah Indonesia baru saja memutuskan
untuk menyestop pengiriman tenaga kerja
Indonesia (TKI) sementara ke Malaysia. Bukan
tanpa alasan, Duta Besar RI untuk Malaysia,
Hermono mengungkap bahwa Malaysia telah
melanggar perjanjian yang telah disepakati pada 1
April 2022, sebagaimana diberitakan Kompas.
Dikatakan Hermono, Malaysia masih merekrut PRT
melalui sebuah sistem yang bertentangan dengan
perjanjian tersebut. "Intinya Malaysia tetap
melakukan perekrutan PRT melalui System Maid
Online yang bertentangan dengan MoU yang
ditandandatangani 1 April lalu," kata Hermono
kepada Kompas.com. Lebih lanjut Hermono
menjelaskan tidak diketahui secara jelas
bagaimana prosedur yang dilakukan malaysia lewat
SMO--kanal rekrut prt milik Malaysia.

115. 15 Ini Alasan RI Setop
Neutral Redaksiha Jakarta: Indonesia memutuskan untuk menyetop
July Sementara Pengiriman TKI
rian.com sementara pengiriman Pekerja Migran Indonesia
2022 ke Malaysia (PMI) ke Malaysia. Dikatakannya, mengacu pada
RedaksiHarian.com
MoU yang ditandatangani kedua negara tentang
Penempatan dan Perlindungan PMI Sektor
Domestik di Malaysia pada 1 April 2022, kedua
negara sepakat penempatan PMI sektor domestik
dilakukan melalui sistem satu kanal (one channel
system) dan menjadi satu-satunya mekanisme
resmi untuk merekrut dan menempatkan PMI
sektor domestik di Malaysia. Namun, menurut
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Menaker, perwakilan RI di Malaysia menemukan
bukti jika Negeri Jiran tersebut masih menerapkan
sistem di luar yang telah disepakati bersama oleh
kedua negara, yaitu System Maid Online (SMO)
yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri
Malaysia melalui Jabatan Imigresen Malaysia.
"Terkait hal tersebut, KBRI di Kuala Lumpur
merekomendasikan kepada pemerintah pusat
untuk menghentikan sementara waktu
penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat
klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk
komitmen untuk menutup mekanisme SMO
sebagai jalur penempatan PMI," jelasnya.
116. 15 Dubes Hermono: Langgar
July MoU TKI, Malaysia Tak
2022 Hormati Presiden Jokowi

Negative Berita Kini | Duta Besar RI di Kuala Lumpur, Hermono,
mengecam penolakan Malaysia untuk mematuhi
MoU pengiriman asisten rumah tangga, yang
ditandatangani tiga bulan lalu, menggambarkannya
sebagai "tidak menghormati" Presiden Indonesia
Joko Widodo. "Apa gunanya menandatangani MoU
ini di depan presiden saya jika tidak dihormati?"
kata Hermono seperti dikutip Free Malaysia Today,
Rabu lalu, 13 Juli 2022. Menurut Hermono,
Indonesia terbuka jika Malaysia berniat
membatalkan nota kesepahaman (MoU) yang
ditandatangani kedua negara tentang perjanjian
rekrutmen itu. Kesepakatan pengiriman tenaga
kerja domestik itu ditandatangani di Jakarta oleh
menteri tenaga kerja kedua negara pada 1 April
2022 disaksikan oleh Presiden Jokowi dan Perdana
Menteri Ismail Sabri Yaakob.

117. 15 Komisi IX Dorong
Neutral Akurat.co Wakil Ketua Komisi IX DPR RI mendukung rencana
July Moratorium Pengiriman TKI
pemerintah terkait moratorium pengiriman Tenaga
2022 ke Malaysia
Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia. "Otoritas
Malaysia terus melakukan pelanggaran
kesepakatan perekrutan pekerja asal Indonesia
dengan menggunakan sejumlah saluran
perekrutan," kata Melki Laka Lena dalam
keterangan tertulisnya, Jumat (15/7/2022).
Pasalnya, Malaysia dan Indonesia sebelumnya
telah menyepakati menggunakan sistem satu kanal
atau One Channel System untuk penempatan
tenaga kerja. "Dan tentunya berpotensi melanggar
hak pekerja dan mengancam keselamatan para
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pekerja Indonesia yang bekerja di Malaysia," ujar
Ketua DPD I Golkar Nusa Tenggara Timur.
118. 15 BSU BLT BPJS
Negative Ayoindon
July Ketenagakerjaan 2022
esia.com
2022 Belum Juga Cair? Cek di Sini
Apakah Anda Masuk
Kriteria - Ayo Indonesia

AYOINDONESIA- BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan
2022 belum juga cair, penuhi syarat yang akan
dijelaskan dalam artikel ini agar anda masuk
kriteria penerima. BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan
2022 dikabarkan akan cair pada tahun ini. Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa
tren kasus positif maupun angka kematian akibat
COVID-19 di Indonesia telah mengalami penurunan
secara signifikan. Tentu, kabar terbaru terkait BSU
2022 kini banyak dicari masyarakat yang
merupakan pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5
juta.

119. 15 Kemenaker Perluas
July Kesempatan Magang di
2022 Luar Negeri

Positive Media
Ditjen Binalavotas tahun ini telah menandatangani
Indonesia beberapa Nota Kesepahaman dengan pihak-pihak
yang memiliki peluang pemagangan di Luar Negeri.
Pemagangan diyakini sebagai strategi yang paling
jitu dan strategis dalam meningkatkan kompetensi
tenaga kerja Indonesia dan kapasitas sumber daya
manusia agar dapat terserap dalam pasar kerja
global. Pemagangan di industri merupakan metode
yang paling efektif dalam meningkatkan
keterampilan sesuai dengan kebutuhan dunia
usaha dan dunia industri sesuai dengan visi
sembilan lompatan Kementerian Ketenagakerjaan.
Selain kompetensi teknis, pemagangan juga
terbukti mampu meningkatkan SDM Unggul tidak
lagi menjadi jargon, tetapi sebuah langkah
kongkret dimana tidak hanya keterampilan kerja
yang dapat ditingkatkan tetapi juga adaptasi etos
kerja (soft skill) yang juga menjadi unsur penting
yang dibutuhkan dalam dunia kerja.

120. 15 25.000 Orang Indonesia
July Bakal Magang Kerja di
2022 Jepang

Neutral Merah
Putih
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Pemerintah terus memperluas kesempatan
masyarakat Indonesia untuk magang ke luar negeri
melalui kerja sama dengan pihak-pihak, seperti
Pemerintah Jepang dan berbagai negara lainnya.
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas (Binalavotas) Budi Hartawan,
memaparkan, Jepang merupakan salah satu negara
perintis (pioneer) dalam memberikan kesempatan
magang kepada pencari magang asal Indonesia. Ia
menegaskan, meningkatkan kerja sama
pemagangan dengan Jepang, pada 29 Juni 2022

bertempat di Tokyo, Jepang, Kemnaker telah
menandatangani nota kesepahaman dengan World
Forest Group yang difasilitasi oleh Asosiasi
Penyelenggara Pemagangan Indonesia (APPI).
"Nota kesepahaman tersebut merupakan bentuk
komitmen kedua belah pihak dalam membuka
seluas-luasnya potensi pemagangan di Jepang serta
optimalisasi pelindungan para pemagang," ujarnya.
121. 15 Penerima BLT Subsidi Gaji Positive Obligasi.i
July Rp1 Juta Diusulkan
d
2022 Ditambah, Berikut
Daftarnya : Okezone
Economy

Sebagai informasi, BLT subsidi gaji Rp1 juta akan
disalurkan kepada kepada 8,8 juta tenaga kerja
yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan.
JAKARTA- Ombudsman RI mengusulkan penerima
BLT subsidi gaji 2022 ditambah tidak hanya pekerja
formal. Menurut Anggota Ombudsman RI Robert
Na Endi Jaweng, usulan penerima BLT tersebut
dapat mengurangi kesenjangan pendapatan dan
mendorong pertumbuhan ekonomi. "Kemudian,
bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang PHK atau
dipulangkan, pekerja non formal atau Bukan
Penerima Upah (BPU) iuran mandiri agar dapat
dimasukkan menjadi penerima BSU," lanjut Robert.

122. 15 Kemnaker Fokus Lahirkan Positive Obligasi.i Suara.com- Pertemuan Indonesia-MalaysiaJuly Tenaga Kerja yang
d
Thailand-Triangle Growth (IMT-GT) Working Group
2022 Kompetitif dalam
Human Resource Development (WGHRD)
Perhelatan IMT-GT WGHRD
merupakan building block dari kerja sama di ASEAN
ke-12
yang melibatkan beberapa provinsi di tiga negara
tersebut yang secara geografis berdekatan. "Saya
berharap Rakor pada hari ini akan menghasilkan
output yang luar biasa sehingga Indonesia dapat
melaporkan perkembangan terbaru kerja sama
WGHRD dalam forum IMT-GT," ujar Sekjen
Kemnaker, Anwar Sanusi, saat membuka Rapat
Koordinasi Persiapan Pertemuan ke-12 WGHRD
IMT-GT di Bandar Lampung, Lampung, Jumat
(15/7/2022). "Untuk itu, WGHRD akan menerapkan
empat strategi utama, yaitu menerapkan pelatihan
keterampilan yang didorong oleh permintaan,
melakukan peningkatan kapasitas dan pertukaran
pengetahuan, pengakuan kompetensi keahlian
profesi di IMT-GT dan meningkatkan mobilitas
tenaga kerja melalui sistem berbagi informasi pasar
tenaga kerja IMT-GT," kata Anwar Sanusi. Kerja
sama IMT-GT dibentuk untuk akselerasi
pertumbuhan ekonomi, menghilangkan
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kesenjangan, dan meningkatkan kesejahteraan
penduduk di tiga negara.
123. 15 Hadiri Bimtek K3, Wahyu Neutral Info Kepri Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri Wahyu
July Wahyudin Minta Disnaker
Wahyudin meminta Dinas Tenaga Kerja dan
2022 Provinsi Kepri Perketat
Transmigrasi (Disnaker) Provinsi Kepri
Pengawasan terhadap TKA
memperketat pengawasan terhadap Tenaga Kerja
Terkait IMTAnya
Asing (TKA). " Pengawasan terhadap TKA terkait
IMTA nya perlu diperketat, karena pengawasan
bisa menghasilkan PAD Provinsi Kepri," kata Wahyu
Wahyudin saat menghadiri Bimbingan Teknis
Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(Bimtek K3) pada Kamis (14/7/2022) siang di
Ballroom lantai II Hotel Pacific. Ia meminta kepada
seluruh karyawan khususnya yang mengikuti
Bimtek tersebut, agar tidak takut jika pengawas
Disnaker Provinsi Kepri datang keperusahaan
mereka untuk melakukan pengawasan. Dalam
laporannya Kepala UPT Wasnaker Batam Aldy
Admiral selaku Ketua Panitia mengucapkan terima
kasihnya kepada Ketua Komisi II DPRD Provinsi
Kepri Wahyu Wahyudin yang telah membantu atas
suksesnya acara Bimtek K3 tersebut..
124. 15 Kemnaker: Moratorium
Negative Obligasi.i
July Pengiriman TKI ke Malaysia
d
2022 Tidak Berlaku bagi yang
Sudah Terdaftar

125. 15 DPR Dukung Kebijakan
July Hentikan Sementara
2022 Pengiriman PMI ke
Malaysia

TEMPO.CO, Jakarta- Kementerian Ketenagakerjaan
menyatakan moratorium pengiriman tenaga kerja
Indonesia atau TKI ke Malaysia tidak akan
berdampak terhadap pekerja yang sudah terdaftar.
"Kebijakan (moratorium) ini tidak berdampak
kepada PMI yang sudah terdaftar dan dijadwalkan
berangkat menuju Malaysia," kata Kepala Biro
Humas Kementerian Ketenagakerjaan Chairul
Fadhly Harahap saat dihubungi Tempo, Sabtu, 16
Juli 2022. Sebelumnya, Pemerintah Indonesia
menghentikan sementara penempatan TKI sektor
domestik ke Malaysia. Chairul menuturkan
moratorium tersebut merupakan penghentian
permintaan pekerja migran Indonesia alias PMI
baru dari Pemerintah Malaysia kepada Pemerintah
Indonesia.

Negative Cakaplah Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani
mendukung kebijakan keputusan pemerintah
Indonesia menghentikan sementara pengiriman
Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia.
"Maka apabila Malaysia tidak mengikuti
kesepakatan bersama tersebut pemerintah
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Indonesia harus mengambil langkah tegas
menghentikan pengiriman PMI ke Malaysia untuk
sementara waktu," kata Christina saat dikonfirmasi
di Jakarta, Jumat (15/7/2022). Dia mengatakan,
pemerintah Indonesia dan Malaysia sudah ada
kesepakatan melalui nota kesepahaman (MoU)
pada 1 April 2022 lalu untuk menerapkan sistem
satu kanal pengiriman PMI domestik sebagai
bagian dari komitmen melindungi PMI. Namun
menurut dia, sistem maid Online (SMO) yang
mendegradasi martabat PMI, ternyata masih juga
diterapkan Malaysia.
126. 15 Pemerintah Hentikan
July Penempatan PMI ke
2022 Malaysia

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

127. 15 Malaysia Langgar
July Kesepakatan, Pemerintah
2022 Dinilai Tepat Hentikan
Pengiriman TKI ke Negeri
Jiran

Positive Kompas
Tv
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JAKARTA, KOMPAS.TV- Keputusan Pemerintah
Indonesia untuk menghentikan sementara
penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) atau
pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia dinilai
tepat. Hal ini mengingat, Pemerintah Indonesia dan

Malaysia sudah memiliki kesepakatan melalui nota
kesepahaman (MoU) pada 1 April 2022 lalu, untuk
menerapkan sistem satu kanal pengiriman PMI
domestik sebagai bagian dari komitmen
melindungi PMI. Namun, Pemerintah Malaysia
tidak mengikuti kesepakatan sebelumnya. "Maka
apabila Malaysia tidak mengikuti kesepakatan
bersama tersebut, Pemerintah Indonesia harus
mengambil langkah tegas menghentikan
pengiriman PMI ke Malaysia untuk sementara
waktu," kata Anggota Komisi I DPR RI Christina
Aryani, Jumat (15/7/2022), dikutip dari Antara.
128. 15 DPR Dukung Pemerintah Positive Indonesia Dia mengatakan, Pemerintah Indonesia dan
July Hentikan Pengiriman PMI
Raya
Malaysia sudah ada kesepakatan melalui nota
2022 ke Malaysia,Langkah yang
kesepahaman (MoU) pada 1 April 2022 lalu, untuk
Tepat
menerapkan sistem satu kanal pengiriman PMI
domestik sebagai bagian dari komitmen
melindungi PMI. "Maka apabila Malaysia tidak
mengikuti kesepakatan bersama tersebut,
Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah
tegas menghentikan pengiriman PMI ke Malaysia
untuk sementara waktu," kata Christina saat
dikonfirmasi, di Jakarta, Jumat 15 Juli 2022.
Namun, menurut dia lagi, system maid online
(SMO) yang mendegradasi martabat PMI, ternyata
masih juga diterapkan Malaysia. "Sementara
penempatan satu kanal yang diatur dalam MoU
akan memudahkan dua negara dalam melakukan
pengawasan serta menekan biaya perekrutan dan
penempatan PMI ke Malaysia," ujarnya.
129. 15 Kemnaker Matangkan
Neutral Liputan.c "Saya berharap Rakor menghasilkan output yang
July Persiapan Perhelatan IMT
o.id
luar biasa sehingga Indonesia dapat melaporkan
2022
perkembangan terbaru kerja sama WGHRD dalam
forum IMT-GT," ujar Sekjen Kemnaker, Anwar
Sanusi, saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan
Pertemuan XII WGHRD IMT-GT, di Bandar
Lampung, Lampung, Jumat (15/7/2022). Sebagai
Chair WGHRD XII, Kemnaker perlu mempersiapkan
posisi Indonesia dalam pertemuan Kelompok Kerja
Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
tersebut. Pertemuan IMT-GT merupakan building
block dari kerja sama di ASEAN yang melibatkan
beberapa provinsi di tiga negara, Indonesia,
Malaysia, dan Thailand yang secara geografis
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berdekatan. Kerja sama IMT-GT dibentuk untuk
akselerasi pertumbuhan ekonomi, menghilangkan
kesenjangan, dan meningkatkan kesejahteraan
penduduk di tiga negara.
130. 15 Tidak Sesuai Kesepatakan Negative Suara.co
July di MoU, Kemnaker
m
2022 Hentikan Pengiriman
Pekerja Migran ke Malaysia

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

131. 15 BSU 2022 Sudah Cair?
July Berikut Pernyataan
2022 Kemnaker dan 2 Cara Cek
Status Penerima

Neutral Ayo
Selain itu, di bawah ini akan dijelaskan juga
Bandung mengenai 2 cara melakukan cek status penerima
bantuan BSU 2022. Apakah BSU 2022 atau BSU
BPJS Ketenagakerjaan sudah cair? Berikut
pernyataan Kemnaker dan 2 cara cek status
penerima. Bantuan BSU 2022 yang awalnya
diadakan pada tahun 2020 yang lalu, kini kembali
diadakan oleh pemerintah melalui Kemnaker. : 8,8
Juta Pekerja Akan Dapat BSU 2022, 5 Sektor
Industri Ini Diprioritaskan Apa Sajakah Itu?.

132. 15 Menaker: MoU
July Penempatan PMI Sektor
2022 Domestik ke Malaysia
Harus Dipatuhi

Positive Seputar
Cibubur
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Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,
mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia dan
Pemerintah Malaysia telah menandatangani MoU
tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor
Domestik di Malaysia pada tanggal 1 April 2022.
Penandatanganan MoU tersebut turut disaksikan
oleh Presiden RI, Joko Widodo dan Perdana

Menteri Malaysia, Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob.
Menurut Menaker, MoU tersebut merupakan
bentuk iktikad baik kedua negara untuk melindungi
PMI sektor domestik yang bekerja di Malaysia,
mengingat MoU tersebut memuat kesepakatan
bahwa penempatan PMI sektor domestik dilakukan
melalui sistem satu kanal (one channel system),
dan menjadi satu-satunya mekanisme resmi untuk
merekrut dan menempatkan PMI sektor domestik
di Malaysia. Namun menurut Menaker, Perwakilan
RI di Malaysia menemukan bukti bahwa Malaysia
masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah
disekapati bersama oleh kedua negara, yaitu
system maid online (SMO) yang dikelola oleh
Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui
Jabatan Imigreseen Malaysia.
133. 15 Indonesia Setop Kirim TKI
July ke Malaysia, Pemerintah
2022 Minta Penutupan SMO

Neutral Kompas

134. 15 PM Malaysia Perintahkan
July Masalah Pekerja Migran
2022 Indonesia Diselesaikan

Negative Tempo.co Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob
menginstruksikan Menteri Dalam Negeri Hamzah
Zainudin dan Menteri Sumber Daya Manusia M
Saravanan untuk menyelesaikan masalah
pembekuan sementara pengiriman pekerja migran
oleh Pemerintah Indonesia. Ismail mengatakan dia
tidak ingin masalah itu mempengaruhi hubungan
Malaysia dengan Indonesia. Saya khawatir itu akan
mempengaruhi hubungan kita dengan Indonesia,"
katanya kepada wartawan di sebuah acara di Kuala
Lumpur, seperti dikutip Free Malaysia Today,
Jumat, 15 Juli 2022. Awal pekan ini, Duta Besar
Indonesia untuk Malaysia Hermono mengatakan
Jakarta telah memberlakukan pembekuan
sementara semua pekerja Indonesia yang masuk ke
Malaysia karena departemen imigrasi terus
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Pemerintah Indonesia menghentikan sementara
pengiriman pekerja migran Indonesia atau PMI dan
tenaga kerja Indonesia atau TKI ke Malaysia. Ida
juga menjelaskan, putusan penghentian PMI ke
Malaysia ini telah disampaikan secara resmi oleh
KBRI Kuala Lumpur kepada Kementerian SDM
Malaysia. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah,
menyebut SMO adalah sistem perekrutan PMI atau
PRT yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal
kedua negara. Ia pun optimis bahwa hasil
pembahasan itu sudah berjalan dengan produktif
dan memberikan hasil yang positif.

menggunakan Sistem Pembantu Online (SMO)
untuk memfasilitasi perekrutan TKW Indonesia.
135. 15 Malaysia Langgar
Negative Suara.co
July Komitmen, Indonesia
m
2022 Hentikan Penempatan PMI
Sementara

"Kami mengharapkan hasil positif dari pembahasan
antara Kementerian Sumber Daya Manusia dan
Kementerian Dalam Negeri Malaysia, sehingga apa
yang telah disepakati antara Pemerintah Indonesia
dan Pemerintah Malaysia dapat berjalan
sebagaimana mestinya," demikian Ida Fauziyah.
Indonesia menghentikan sementara penempatan
pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke
Malaysia. Menaker dalam rilis yang diterima di
Jakarta, Kamis malam, mengatakan kedua negara
telah menandatangani MoU tentang Penempatan
dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia
pada 1 April 2022 yang menyatakan penempatan
lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara
menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.
Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di
Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran
masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah
disepakati bersama kedua negara, yaitu system
maid online (SMO) yang dikelola Kementerian
Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen
Malaysia.

136. 15 Kemnaker Matangkan
Neutral Harianbhi Kementerian Ketenagakerjaan terus mematangkan
July Persiapan Jelang
rawa.co.i persiapan menjelang pelaksanaan pertemuan
2022 Perhelatan IMT-GT WGHRD
d
Indonesia-Malaysia-Thailand-Triangle Growth
Ke-12
(IMT-GT) Working Group Human Resource
Development (WGHRD) ke-12 pada 4 s.d 5 Agustus
2022 mendatang di Jakarta. "Saya berharap Rakor
pada hari ini akan menghasilkan output yang luar
biasa sehingga Indonesia dapat melaporkan
perkembangan terbaru kerja sama WGHRD dalam
forum IMT-GT," ujar Sekjen Kemnaker, Anwar
Sanusi, saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan
Pertemuan ke-12 WGHRD IMT-GT di Bandar
Lampung, Lampung, Jumat (15/7/2022). "Untuk
itu, WGHRD akan menerapkan empat strategi
utama, yaitu menerapkan pelatihan keterampilan
yang didorong oleh permintaan; melakukan
peningkatan kapasitas dan pertukaran
pengetahuan; pengakuan kompetensi keahlian
profesi di IMT-GT; dan meningkatkan mobilitas
tenaga kerja melalui sistem berbagi informasi pasar
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tenaga kerja IMT-GT," kata Anwar Sanusi.
Pertemuan IMT-GT merupakan building block dari
kerja sama di ASEAN yang melibatkan beberapa
provinsi di tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan
Thailand yang secara geografis berdekatan.
137. 15 Jelang Perhelatan IMT-GT Neutral Obligasi.i Metro, Suara.com- Kementerian Ketenagakerjaan
July WGHRD ke-12,Kemnaker
d
terus mematangkan persiapan menjelang
2022 Terus Matangkan Persiapan
pelaksanaan pertemuan Indonesia-MalaysiaThailand-Triangle Growth (IMT-GT) Working Group
Human Resource Development (WGHRD) ke-12
pada 4 s.d 5 Agustus 2022 mendatang di Jakarta.
"Saya berharap Rakor pada hari ini akan
menghasilkan output yang luar biasa sehingga
Indonesia dapat melaporkan perkembangan
terbaru kerja sama WGHRD dalam forum IMT-GT,"
ujar Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, saat
membuka Rapat Koordinasi Persiapan Pertemuan
ke-12 WGHRD IMT-GT di Bandar Lampung,
Lampung, Jumat (15/7/2022). Pertemuan IMT-GT
merupakan building block dari kerja sama di ASEAN
yang melibatkan beberapa provinsi di tiga negara,
Indonesia, Malaysia, dan Thailand yang secara
geografis berdekatan. Kerja sama IMT-GT dibentuk
untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi,
menghilangkan kesenjangan, dan meningkatkan
kesejahteraan penduduk di tiga negara.
138. 15 Malaysia Tak Serius Patuhi Negative Inilahken Malaysia tampaknya tak serius berkomitmen
July MoU Soal PMI, Awas Main
dari.com menerima Pekerja Migran Indonesia (PMI). Masih
2022 Curang! - inilahkendari.com
ada upaya untuk mengabaikan kesepakatan
sehingga Pemerintah Indonesia terpaksa
menghentikan sementara pengiriman PMI ke
Malaysia. Pada awal April 2022, Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah meneken nota
kesepahaman atau Memorandum of
Understanding (MoU) tentang Penempatan dan
Perlindungan PMI Sektor di Domestik di Malaysia.
Karena tidak mematuhi MoU ini, Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah
menghentikan sementara penempatan PMI sektor
domestik ke Malaysia.
139. 15 DPR Dukung Kebijakan
July Hentikan Sementara
2022 Pengiriman PMI ke
Malaysia, Kalau Ada yang

Negative Detik12
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DETIK12.com- Anggota Komisi I DPR RI Christina
Aryani mendukung kebijakan keputusan
pemerintah Indonesia menghentikan sementara
pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke

Bandel Tangkap dan
Hukum Seberat-beratnya Detik12

140. 15 Ditjen Binalavotas
July Kemenaker Teken Nota
2022 Kesepahaman dengan
Jepang

Malaysia. "Maka apabila Malaysia tidak mengikuti
kesepakatan bersama tersebut pemerintah
Indonesia harus mengambil langkah tegas
menghentikan pengiriman PMI ke Malaysia untuk
sementara waktu. Dia mengatakan, pemerintah
Indonesia dan Malaysia sudah ada kesepakatan
melalui nota kesepahaman (MoU) pada 1 April
2022 lalu untuk menerapkan sistem satu kanal
pengiriman PMI domestik sebagai bagian dari
komitmen melindungi PMI. Namun menurut dia,
sistem maid Online (SMO) yang mendegradasi
martabat PMI, ternyata masih juga diterapkan
Malaysia.
Positive Obligasi.i Salah satunya bersama Jepang. Pada 29 Juni 2022
d
bertempat di Tokyo, Jepang, telah dilaksanakan
penandatanganan nota kesepahaman antara
World Forest Group dengan Kemnaker yang
difasilitasi oleh Asosiasi Penyelenggara
Pemagangan Indonesia (APPI). "MoU tersebut
merupakan bentuk komitmen kedua belah pihak
dalam membuka seluas-luasnya potensi
pemagangan di Jepang serta optimalisasi
pelindungan para pemagang," kata Dirjen
Binalavotas, Budi Hartawan dalam keterangannya,
Jumat (15/07), dikutip dari Kantor Berita Politik
RMOL. Budi mengatakan, Jepang dalam
melaksanakan pemagangan, dan saat ini terus
melakukan perluasan ke negara-negara lain.

141. 15 [Berita]Malaysia Ingin
Positive Creacorri PERDANA Menteri (PM) Malaysia Ismail Sabri
July Masalah MoU Tenaga Kerja
dor.com Yaakob menginstruksikan Kementerian Sumber
2022 dengan RI Segera Rampung
Manusia (KSM) dan Kementerian Dalam Negeri
(KDN) untuk menyelesaikan masalah nota
kesepahaman (MoU) terkait rekrutmen tenaga
kerja Indonesia. Menurut Ismail, hal tersebut harus
segera diselesaikan untuk menghindari masalah
antara Malaysia dan Indonesia. Sebelumnya Duta
Besar RI untuk Malaysia Hermono membenarkan
bahwa pemerintah menghentikan sementara
terkait pemenuhan pesanan pekerjaan baru untuk
pekerja migran Indonesia (PMI) semua sektor ke
Malaysia. Hermono menegaskan kebijakan untuk
menghentikan pengiriman PMI berlaku sampai ada
komitmen dari Malaysia.
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142. 15 Kronologi Pemerintah
Neutral Beritabar Pemerintah menghentikan pengiriman TKI ke
July Setop Kirim TKI ke Malaysia
u.news Malaysia. Padahal, Malaysia menjadi salah satu
2022
negara tempat pengiriman TKI. Jakarta, CNN
Indonesia--. Indonesia menghentikan pengiriman
TKI ke Malaysia termasuk ribuan orang yang
direkrut untuk sektor perkebunan. Padahal,
Malaysia menjadi negara ke-8 dengan penempatan
pekerja migran Indonesia terbanyak meski
angkanya terus menurun dari tahun ke tahun.
143. 15 Kronologi Pemerintah
Neutral Cnn
Indonesia menghentikan pengiriman TKI ke
July Setop Kirim TKI ke Malaysia
Indonesia Malaysia termasuk ribuan orang yang direkrut
2022
untuk sektor perkebunan. Padahal, Malaysia
menjadi negara ke-8 dengan penempatan pekerja
migran Indonesia terbanyak meski angkanya terus
menurun dari tahun ke tahun. Pada 2020 sebanyak
14.742 orang, dan di 2021 total TKI yang ke
Malaysia sebanyak 563 orang. Sementara
sepanjang semester I 2022, total PMI yang dikirim
ke Malaysia sebanyak 1.200 orang pekerja.
144. 15 Info Lowongan Kerja SMK
July di PT Astra Otoparts Tbk
2022 AOP, Ini Syarat Dan Cara
Daftarnya - Semarangku

Neutral Semarang Cek info loker PT Astra Otoparts Tbk (AOP), dimana
ku.com membuka lowongan kerja lulusan SMK. PT Astra
Otoparts Tbk membuka loker atau lowongan kerja
untuk formasi yang tersedia. Berikut persyaratan
dan cara daftar loker atau lowongan kerja lulusan
SMK yang dibuka PT Astra Otoparts Tbk (AOP).
Melalui Instagram resminya, Kemnaker
menginformasikan loker atau lowongan kerja
terbaru di PT Astra Otoparts Tbk (AOP).

145. 15 BSU BPJS
Neutral Ayo
Apakah Bantuan Subsidi Upah atau BSU BPJS
July KETENAGAKERJAAN 2022
Bandung KETENAGAKERJAAN 2022 cair? Cek nama penerima
2022 TELAH CAIR? Cek dengan 2
dengan 2 cara di artikel ini. COM-- Pemerintah
Cara Ini
melanjutkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU)
bagi pekerja atau buruh yang memiliki gaji di
bawah Rp3,5 juta per bulan. : BSU 2022 Cair
sebelum Idul Adha Minggu 10 Juli 2022? Berikut ini
akan dijelaskan cara cek BSU 2022.
146. 15 5 Juta Buruh Ancam Mogok Negative Detik
July Produksi Jika Gugatan UU
2022 P3 Tak Dikabulkan
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Aksi ini akan diikuti oleh 5 juta buruh dalam skala
nasional. Dalam aksi yang belum ditetapkan waktu
pastinya ini, Said menjelaskan, akan ada 5 juta
buruh dari 34 provinsi dan 15 ribu pabrik yang
turut berpartisipasi dengan menghentikan
pekerjaannya. "Melibatkan 5 juta buruh termasuk
ojek online (ojol), pengemudi, petani, nelayan,

pekerja rumah tangga (RT), buruh migran, dan
kelompok-kelompok lain yang bernaung di Partai
Buruh," ujarnya. Para buruh mengancam akan
melakukan aksi mogok produksi bilamana gugatan
UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(P3) ditolak oleh hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
147. 15 Kemnaker Matangkan
Neutral Merdeka Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus
July Persiapan IMT-GT WGHRD
mempersiapkan pelaksanaan pertemuan
2022 ke-12
Indonesia-Malaysia-Thailand-Triangle Growth
(IMT-GT) Working Group Human Resource
Development (WGHRD) ke-12 4 hingga 5 Agustus
2022 di. "Saya berharap Rakor pada hari ini akan
menghasilkan output yang luar biasa sehingga
Indonesia dapat melaporkan perkembangan
terbaru kerja sama WGHRD dalam forum IMT-GT,"
ujar Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, saat
membuka Rapat Koordinasi Persiapan Pertemuan
ke-12 WGHRD IMT-GT di Bandar Lampung,
Lampung, Jumat (15/7). "Untuk itu, WGHRD akan
menerapkan empat strategi utama, yaitu
menerapkan pelatihan keterampilan yang didorong
oleh permintaan; melakukan peningkatan
kapasitas dan pertukaran pengetahuan; pengakuan
kompetensi keahlian profesi di IMT-GT; dan
meningkatkan mobilitas tenaga kerja melalui
sistem berbagi informasi pasar tenaga kerja IMTGT," kata Anwar Sanusi. Pertemuan IMT-GT
merupakan building block dari kerja sama di ASEAN
yang melibatkan beberapa provinsi di tiga negara,
Indonesia, Malaysia, dan Thailand yang secara
geografis berdekatan.
148. 15 Kemnaker Matangkan
Neutral Hariannas Merdeka.com- Kementerian Ketenagakerjaan
July Persiapan IMT-GT WGHRD
ional.com (Kemnaker) terus mempersiapkan pelaksanaan
2022 ke-12 - Harianpertemuan Indonesia-Malaysia-Thailand-Triangle
Nasional.com
Growth (IMT-GT) Working Group Human Resource
Development (WGHRD) ke-12 4 hingga 5 Agustus
2022 di Jakarta. "Saya berharap Rakor pada hari ini
akan menghasilkan output yang luar biasa sehingga
Indonesia dapat melaporkan perkembangan
terbaru kerja sama WGHRD dalam forum IMT-GT,"
ujar Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, saat
membuka Rapat Koordinasi Persiapan Pertemuan
ke-12 WGHRD IMT-GT di Bandar Lampung,
Lampung, Jumat (15/7). "Untuk itu, WGHRD akan
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menerapkan empat strategi utama, yaitu
menerapkan pelatihan keterampilan yang didorong
oleh permintaan; melakukan peningkatan
kapasitas dan pertukaran pengetahuan; pengakuan
kompetensi keahlian profesi di IMT-GT; dan
meningkatkan mobilitas tenaga kerja melalui
sistem berbagi informasi pasar tenaga kerja IMTGT," kata Anwar Sanusi. Pertemuan IMT-GT
merupakan building block dari kerja sama di ASEAN
yang melibatkan beberapa provinsi di tiga negara,
Indonesia, Malaysia, dan Thailand yang secara
geografis berdekatan.
149. 15 Kemnaker Matangkan
Neutral Tribunwa Merdeka.com- Kementerian Ketenagakerjaan
July Persiapan IMT-GT WGHRD
rta.com (Kemnaker) terus mempersiapkan pelaksanaan
2022 ke-12 - TribunWarta.com
pertemuan Indonesia-Malaysia-Thailand-Triangle
Growth (IMT-GT) Working Group Human Resource
Development (WGHRD) ke-12 4 hingga 5 Agustus
2022 di Jakarta. "Saya berharap Rakor pada hari ini
akan menghasilkan output yang luar biasa sehingga
Indonesia dapat melaporkan perkembangan
terbaru kerja sama WGHRD dalam forum IMT-GT,"
ujar Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, saat
membuka Rapat Koordinasi Persiapan Pertemuan
ke-12 WGHRD IMT-GT di Bandar Lampung,
Lampung, Jumat (15/7). "Untuk itu, WGHRD akan
menerapkan empat strategi utama, yaitu
menerapkan pelatihan keterampilan yang didorong
oleh permintaan; melakukan peningkatan
kapasitas dan pertukaran pengetahuan; pengakuan
kompetensi keahlian profesi di IMT-GT; dan
meningkatkan mobilitas tenaga kerja melalui
sistem berbagi informasi pasar tenaga kerja IMTGT," kata Anwar Sanusi. Pertemuan IMT-GT
merupakan building block dari kerja sama di ASEAN
yang melibatkan beberapa provinsi di tiga negara,
Indonesia, Malaysia, dan Thailand yang secara
geografis berdekatan.
150. 15 Kemnaker Matangkan
Neutral Miliarder. Merdeka.com- Kementerian Ketenagakerjaan
July Persiapan IMT-GT WGHRD
co.id
(Kemnaker) terus mempersiapkan pelaksanaan
2022 ke-12 - Miliarder.Co.id
pertemuan Indonesia-Malaysia-Thailand-Triangle
Growth (IMT-GT) Working Group Human Resource
Development (WGHRD) ke-12 4 hingga 5 Agustus
2022 di Jakarta. "Saya berharap Rakor pada hari ini
akan menghasilkan output yang luar biasa sehingga
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Indonesia dapat melaporkan perkembangan
terbaru kerja sama WGHRD dalam forum IMT-GT,"
ujar Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, saat
membuka Rapat Koordinasi Persiapan Pertemuan
ke-12 WGHRD IMT-GT di Bandar Lampung,
Lampung, Jumat (15/7). "Untuk itu, WGHRD akan
menerapkan empat strategi utama, yaitu
menerapkan pelatihan keterampilan yang didorong
oleh permintaan; melakukan peningkatan
kapasitas dan pertukaran pengetahuan; pengakuan
kompetensi keahlian profesi di IMT-GT; dan
meningkatkan mobilitas tenaga kerja melalui
sistem berbagi informasi pasar tenaga kerja IMTGT," kata Anwar Sanusi. Pertemuan IMT-GT
merupakan building block dari kerja sama di ASEAN
yang melibatkan beberapa provinsi di tiga negara,
Indonesia, Malaysia, dan Thailand yang secara
geografis berdekatan.
151. 15 Indonesia Will Stop Sending Negative Vivanews The Indonesian government through the Minister
July Migrant Workers to
of Manpower, Ida Fauziyah, stated that Indonesia
2022 Malaysia
will stop sending Indonesian migrant workers to
Malaysia temporarily because Malaysia ignores the
MoU agreement on Indonesian Migrant Workers to
implement a one channel system on April 1, 2022.
The Minister of Manpower in a release received in
Jakarta on Thursday night, said the two countries
had signed an MoU on the Placement and
Protection of Indonesian Migrant Workers
Domestic Sector in Malaysia on April 1, 2022 and
stated that placement through a one-channel
system was the only way to place Indonesian
Migrant Workers to Malaysia. However, according
to Ida Fauziyah, the Indonesian representative in
Malaysia found evidence that Malaysia is still
implementing a system outside the system that
had been agreed with the two countries, namely
the online maid system managed by the Malaysian
Ministry of Home Affairs through the Malaysian
Immigration Department. The use of the online
maid system makes the position of Indonesian
workers be vulnerable to exploitation because it
does not comply with Law Number 18 of 2017
concerning the Protection of Indonesian Migrant
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Workers and does not go through the right
departure stage.
152. 15 Otoritas Malaysia Terus
July Melakukan Pelanggaran
2022 Kesepakatan Perekrutan
Pekerja Asal Indonesia www.intinews.co.id

Positive Intinews.c Menurut Melki, Otoritas Malaysia terus melakukan
o.id
pelanggaran kesepakatan perekrutan pekerja asal
Indonesia dengan menggunakan sejumlah saluran
perekrutan. INTINEWS.CO.ID, NASIONAL- Wakil
Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka
Lena mendukung rencana Pemerintah Indonesia
terkait moratorium pengiriman Pekerja Migran
Indonesia ( PMI ) ke Malaysia. Hal ini menyusul
adanya pelanggaran kesepakatan perekrutan
pekerja asal Indonesia. Padahal, lanjutnya,
Malaysia dan Indonesia sebelumnya telah
menyepakati menggunakan sistem satu kanal atau
' One Channel System' untuk penempatan tenaga
kerja.

153. 15 Cek Penerima BSU 2022 di Positive Pikiran
July Sini, Login Sekarang agar
Rakyat
2022 Bisa Cairkan BLT Subsidi
Depok
Gaji Rp1 Juta

Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 adalah
bantuan yang diperuntukkan bagi pekerja.
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) menjanjikan BSU 2022 untuk kembali
cair kepada pekerja yang memenuhi kriteria atau
syarat. Dua syarat utama yang biasanya diterapkan
oleh Kemenaker kepada para pekerja untuk
mendapatkan BSU adalah memiliki gaji tidak lebih
dari Rp3,5 juta per bulan dan tercatat sebagai
peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Namun, jika
melihat pada penyaluran tahun sebelumnya,
terdapat kriteria atau syarat lain yang juga
diterapkan oleh Kemenaker.

154. 15 Kemnaker Terus Bersiap
Neutral Wartape Kemnaker Terus Bersiap Diri Matangkan
July Diri Matangkan Pertemuan
mbaruan. Pertemuan IMT-GT WGHRD ke-12 di Jakarta.
2022 IMT-GT WGHRD ke-12 di
co.id
Jakarta, Wartapembaruan.co.id- Jelang
Jakarta
pelaksanaan pertemuan Indonesia-MalaysiaThailand-Triangle Growth (IMT-GT) Working Group
Human Resource Development (WGHRD) ke-12
pada 4 s.d 5 Agustus 2022 mendatang di Jakarta,
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus
bersiap diri. "Saya berharap Rakor pada hari ini
akan menghasilkan output yang luar biasa sehingga
Indonesia dapat melaporkan perkembangan
terbaru kerja sama WGHRD dalam forum IMT-GT,"
ucap Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, saat
membuka Rapat Koordinasi Persiapan Pertemuan
ke-12 WGHRD IMT-GT di Bandar Lampung,
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Lampung, Jumat (15/7/2022). "Untuk itu, WGHRD
akan menerapkan empat strategi utama, yaitu
menerapkan pelatihan keterampilan yang didorong
oleh permintaan; melakukan peningkatan
kapasitas dan pertukaran pengetahuan; pengakuan
kompetensi keahlian profesi di IMT-GT; dan
meningkatkan mobilitas tenaga kerja melalui
sistem berbagi informasi pasar tenaga kerja IMTGT," pungkas Sekjen Anwar Sanusi.
155. 15 Kapan Pastinya BSU 2022 Positive Pikiran
July BPJS Ketenagakerjaan Cair?
Rakyat
2022 Berikut Info Pencairan BLT
Depok
Subsidi Gaji dari
Kemenaker

Pencairan BSU 2022 menjadi salah satu momen
yang dinantikan oleh para pekerja. Bantuan Subsidi
Upah atau BSU 2022 sebelumnya telah dijanjikan
untuk cair kembali kepada para pekerja yang
memenuhi syarat atau kriteria. Sebelumnya,
sempat beredar kabar bahwa BSU 2022 akan cair
pada bulan April lalu. Lalu, kapan pastinya BSU
2022 BPJS Ketenagakerjaan cair kepada para
pekerja?

156. 15 Langkah Setelah Lolos
Neutral Tribun
Bagi kamu yang sudah lolos seleksi Program Kartu
July Seleksi Program Kartu
News
Prakerja Gelombang 36 bisa mengikuti langkah
2022 Prakerja Gelombang 36 dan
Pontianak selanjutnya berikut ini. Panitia resmi
Cara Klaim Insentif
mengumumkan daftar peserta lolos hasil seleksi
Kartu Prakerja Gelombang 36 hari ini Jumat 15 Juli
2022. Langkah-langkah setelah lolos Prakerja
gelombang 36. - Beli dan bayar pelatihan dengan
nomor Kartu Prakerja.
157. 15 Malaysia Respon
July Penghentian TKI dari
2022 Indonesia: Bisa Cari dari
Negara Lain

Neutral Tempo.co Menteri Dalam Negeri Malaysia merespon
keputusan Indonesia menghentikan sementara
pengiriman tenaga kerja ke negeri jiran itu.
Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainudin
mengatakan Malaysia bisa merekrut pekerja asing
dari negara lain, termasuk dari Bangladesh. "Kami
memiliki banyak orang asing yang bekerja di sini
dan kami memiliki 15 negara lainnya (untuk
dipilih)," kata Hamzah Zainudin dikutip dari Free
Malaysia Today, Jumat, 15 Juli 2022. Indonesia
menghentikan sementara pengiriman tenaga kerja
ke Malaysia termasuk ribuan pegawai yang
direkrut untuk sektor perkebunan.

158. 15 Pro Kontra Moratorium
July Penempatan PMI ke
2022 Malaysia, Koalisi
Masyarakat Sipil Duga

Negative Fajar
Menurut Koalisi SPSK Fuad Adnan, keputusan
Indonesia moratorium pengiriman PMI ke Malaysia diduga
hanya dalih untuk objek wisata Koordinator
Pemberlakuan Sistem Penempatan Satu Kanal
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Kebijakan Sarat
Kepentingan

159. 15 Kabar BSU 2022 Cair
July Melalui HRD? Ini Syarat
2022 Penerima dan Juknisnya

(SPSK). Kedua, nota kesepahaman IndonesiaMalaysia pada April lalu bahkan belum dijalankan,
tetapi sudah berani penempatan. Fuad pun
menambahkan platform sistem one channel
system (OCS) yang termaktub dalam Mou
Indonesia- Malaysia belum memiliki aturan teknis.
Menurut Fuad, jika skema SPSK yang digunakan di
Malaysia, meniru Arab Saudi, maka dapat
dipastikan skema tersebut tidak akan efektif.
Neutral Ayo
Benarkah kabar BSU 2022 cair melalui HRD
Bandung perusahaan tempat kerja masing-masing penerima
Bantuan Subsidi Upah? Kabar BSU 2022 cair telah
lama dinantikan oleh seluruh pekerja penerima
upah. Tetapi hingga Idul Adha 2022 usai di bulan
Juli pun belum ada kejelasan terkait kabar BSU
2022 cair. : BSU BPJS KETENAGAKERJAAN 2022
TELAH CAIR? Apakah benar nantinya BSU 2022 cair
melalui HRD perusahaan bukan langsung ke
rekening penerima Bantuan Subsidi Upah?

160. 15 Kemnaker Matangkan
Neutral Liputan 6
July Persiapan Jelang
2022 Perhelatan IMT-GT WGHRD
ke-12
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Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus
mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan
pertemuan Indonesia-Malaysia-Thailand-Triangle
Growth (IMT-GT) Working Group Human Resource
Development (WGHRD) ke-12 pada 4 s.d 5 Agustus
2022 mendatang di Jakarta. "Saya berharap Rakor
pada hari ini akan menghasilkan output yang luar
biasa sehingga Indonesia dapat melaporkan
perkembangan terbaru kerja sama WGHRD dalam
forum IMT-GT," ujar Sekjen Kemnaker, Anwar
Sanusi, saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan
Pertemuan ke-12 WGHRD IMT-GT di Bandar
Lampung, Lampung, Jumat (15/7/2022). "Untuk
itu, WGHRD akan menerapkan empat strategi
utama, yaitu menerapkan pelatihan keterampilan
yang didorong oleh permintaan; melakukan
peningkatan kapasitas dan pertukaran
pengetahuan; pengakuan kompetensi keahlian
profesi di IMT-GT; dan meningkatkan mobilitas
tenaga kerja melalui sistem berbagi informasi pasar
tenaga kerja IMT-GT," kata Anwar Sanusi.
Pertemuan IMT-GT merupakan building block dari
kerja sama di ASEAN yang melibatkan beberapa
provinsi di tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan
Thailand yang secara geografis berdekatan.

161. 15 Karena hal ini Menaker
Negative Lombok
July hentikan sementara
Insider
2022 penempatan PMI Sektor
Domestik ke Malaysia, TKI
rentan eksploitasi

LOMBOK INSIDER- Karena hal ini Menaker hentikan
sementara penempatan PMI Sektor Domestik ke
Malaysia. Karena tindakan yang diambil membuat
TKI rentan eksploitasi, Menaker hentikan
sementara penempatan PMI Sektor Domestik ke
Malaysia. Menaker hentikan sementara
penempatan PMI Sektor Domestik ke Malaysia
karena adanya tindakan yang mengakibatkan TKI
rentan eksploitasi. Menurut Menaker, MoU
tersebut merupakan bentuk iktikad baik kedua
negara untuk melindungi PMI sektor domestik yang
bekerja di Malaysia.

162. 15 Kemnaker Matakan
Neutral Pripos
July Persiapan Jelang
2022 Perhelatan IMT-GT WGHRD
ke-12

Kementerian Ketenagakerjaan terus mematangkan
persiapan sebelum pertemuan Indonesia-MalaysiaThailand-Triangle Growth (IMT-GT) Working Group
Human Resource Development (WGHRD) ke-12
pada 4 sd 5 Agustus 2022 mendatang di Jakarta.
"Saya berharap Rakor pada hari ini akan
menghasilkan output yang luar biasa sehingga
Indonesia dapat melaporkan perkembangan
terbaru dari kerja sama WGHRD dalam forum IMTGT," ujar Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, saat
membuka Rapat Koordinasi Pertemuan ke-12
WGHRD IMT-GT di Bandar Lampung, Lampung,
Jumat (15/7/2022). Untuk itu, WGHRD akan
menerapkan empat strategi utama, yaitu
menerapkan keterampilan yang sesuai dengan
permintaan; meningkatkan peningkatan dan
pertukaran pengetahuan; pengakuan kompetensi
keahlian profesi di IMT-GT; dan meningkatkan
mobilitas tenaga kerja melalui berbagi informasi
pasar tenaga kerja IMT- GT, kata Anwar Sanusi.
Pertemuan IMT-GT merupakan building block dari
kerja sama di ASEAN yang melibatkan beberapa
provinsi di tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan
Thailand yang secara geografis berdekatan.

163. 15 Malaysia Langgar
Positive Dara.co.id Perwakilan RI di Malaysia menemukan bukti bahwa
July Kesepakatan Soal Pekerja
Malaysia masih menerapkan sistem di luar sistem
2022 Migran, Begini Penjelasan
yang telah disekapati bersama oleh kedua negara.
Menaker
DARA- Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,
mengatakan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah
Malaysia telah menandatangani MoU tentang
Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor
Domestik di Malaysia pada tanggal 1 April 2022.
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Penandatanganan MoU tersebut turut disaksikan
Presiden RI, Joko Widodo dan Perdana Menteri
Malaysia, Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob. Menurut
Menaker, MoU tersebut merupakan bentuk iktikad
baik kedua negara untuk melindungi PMI sektor
domestik yang bekerja di Malaysia, mengingat
MoU tersebut memuat kesepakatan bahwa
penempatan PMI sektor domestik dilakukan
melalui sistem satu kanal (one channel system),
dan menjadi satu-satunya mekanisme resmi untuk
merekrut dan menempatkan PMI sektor domestik
di Malaysia.
164. 15 Geber Persiapan
July Pertemuan IMT-GT,
2022 Kemnaker Gelar Rakor di
Bandar Lampung

Neutral Jawa Post Kementerian Ketenagakerjaan terus mematangkan
National persiapan menjelang pertemuan IndonesiaNetwork Malaysia-Thailand-Triangle Growth (IMT-GT)
Working Group Human Resource Development
(WGHRD) ke-12 yang akan berlangsung pada 4-5
Agustus mendatang di Jakarta. "Saya berharap
rakor pada hari ini akan menghasilkan output yang
luar biasa, sehingga Indonesia dapat melaporkan
perkembangan terbaru kerja sama WGHRD dalam
forum IMT-GT," kata Sekjen Kemnaker Anwar
Sanusi saat membuka rapat koordinasi persiapan
pertemuan ke-12 WGHRD IMT-GT di Bandar
Lampung, Lampung, Jumat (15/7). Pertemuan IMTGT merupakan building block dari kerja sama di
ASEAN yang melibatkan beberapa provinsi di tiga
negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Thailand
yang secara geografis berdekatan. Kerja sama IMTGT dibentuk untuk akselerasi pertumbuhan
ekonomi, menghilangkan kesenjangan, dan
meningkatkan kesejahteraan penduduk di tiga
negara.

165. 15 LANGGAR Perjanjian,
Negative Tribun
July Indonesia Tegas Setop
News
2022 Pengiriman TKI, Pengusaha
Medan
Malaysia Menjerit
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Pemerintah Indonesia bersikap tegas membekukan
pengiriman tenaga kerja ke Malaysia setelah
negara jiran ini terang-terangan melanggar
kesepakatan yang diteken 1 April 2022. Ketegasan
Indonesia ini membuat pengusaha Malaysia
menjerit, karena akan memasuki puncak musim
panen sawit Agustus hingga Oktober ini. Untuk
sektor perkebunan sawit saja, Malaysia
membutuhkan 80.000 tenaga kerja berdasarkan
data tahun lalu. Penghentian pengiriman tenaga
kerja ke Malaysia berlaku sejak 12 Juli 2022 karena

Malaysia ingkar janji dan berkeras tetap
menggunakan System Maid Online (SMO) bagi
calon tenaga kerja yang masuk ke Malaysia.
166. 15 Sekjen Kemnaker
Neutral Progresne Kementerian Ketenagakerjaan terus mematangkan
July Membuka Rakor Persiapan
ws.info persiapan menjelang pelaksanaan pertemuan
2022 Pertemuan ke-12 WGHRD
Indonesia-Malaysia-Thailand-Triangle Growth
IMT-GT di Bandar Lampung
(IMT-GT) Working Group Human Resource
Development (WGHRD) ke-12 pada 4 s.d 5 Agustus
2022 mendatang di Jakarta. "Saya berharap Rakor
pada hari ini akan menghasilkan output yang luar
biasa sehingga Indonesia dapat melaporkan
perkembangan terbaru kerja sama WGHRD dalam
forum IMT-GT," ujar Sekjen Kemnaker, Anwar
Sanusi, saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan
Pertemuan ke-12 WGHRD IMT-GT di Bandar
Lampung, Lampung, Jumat (15/7/2022). "Untuk
itu, WGHRD akan menerapkan empat strategi
utama, yaitu menerapkan pelatihan keterampilan
yang didorong oleh permintaan; melakukan
peningkatan kapasitas dan pertukaran
pengetahuan; pengakuan kompetensi keahlian
profesi di IMT-GT; dan meningkatkan mobilitas
tenaga kerja melalui sistem berbagi informasi pasar
tenaga kerja IMT-GT," kata Anwar Sanusi.
Pertemuan IMT-GT merupakan building block dari
kerja sama di ASEAN yang melibatkan beberapa
provinsi di tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan
Thailand yang secara geografis berdekatan.
167. 15 Komisi IX DPR Dukung
Negative Inews
July Penangguhan Sementara
Portal
2022 Pengiriman TKI ke Malaysia
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Komisi IX DPR mendukung rencana pemerintah
terkait moratorium atau penangguhan sementara
pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ( TKI ) ke
Malaysia. "Otoritas Malaysia terus melakukan
pelanggaran kesepakatan perekrutan pekerja asal
Indonesia dengan menggunakan sejumlah saluran
perekrutan," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR, Melki
Laka Lena, Jumat (15/7/2022). Komisi IX DPR yang
membidangi urusan Ketenagakerjaan itu pun
mendorong agar pemerintah bersikap tegas
terhadap Malaysia atas pelanggaran ini. Padahal,
Malaysia dan Indonesia sebelumnya telah
menyepakati menggunakan sistem satu kanal atau
One Channel System untuk penempatan tenaga
kerja.

168. 15 Indonesia Bikin Pengusaha Negative Tribun
July Malaysia Menjerit, Negri
News
2022 Jiran Langgar Janji,
Pekanbar
Pengiriman TKI Distop
u

Pemerintah Indonesia bersikap tegas membekukan
pengiriman tenaga kerja ke Malaysia setelah
negara jiran ini terang-terangan melanggar
kesepakatan yang diteken 1 April 2022. Ketegasan
Indonesia ini membuat pengusaha Malaysia
menjerit, karena akan memasuki puncak musim
panen sawit Agustus hingga Oktober ini. Untuk
sektor perkebunan sawit saja, Malaysia
membutuhkan 80.000 tenaga kerja berdasarkan
data tahun lalu. Penghentian pengiriman tenaga
kerja ke Malaysia berlaku sejak 12 Juli 2022 karena
Malaysia ingkar janji dan berkeras tetap
menggunakan System Maid Online (SMO) bagi
calon tenaga kerja yang masuk ke Malaysia.

169. 15 PM Malaysia instruksikan
July selesaikan masalah MoU
2022 tenaga kerja Indonesia -

Positive 24hour.id Saya sudah bilang ke mereka agar cepat
diselesaikan karena saya takut kalau kita tidak
melakukannya, kita akan bermasalah dengan
Indonesia," katanya seperti dikutip Bernama di
Kuala Lumpur, Jumat. Kuala Lumpur (ANTARA)Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob
menginstruksikan Kementerian Sumber Manusia
(KSM) dan Kementerian Dalam Negeri (KDN) untuk
segera menyelesaikan masalah nota kesepahaman
(MoU) perekrutan tenaga kerja Indonesia yang
ditandatangani antara kedua negara. Ismail Sabri
mengatakan hal itu harus segera diselesaikan
untuk menghindari masalah antara Malaysia dan
Indonesia. Saya sudah bilang ke mereka agar cepat
diselesaikan karena saya takut kalau kita tidak
melakukannya, kita akan bermasalah dengan
Indonesia," katanya seperti dikutip Bernama di
Kuala Lumpur, Jumat.

170. 15 PM Malaysia instruksikan
July selesaikan masalah MoU
2022 tenaga kerja Indonesia

Positive Antara
Jateng
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id ismail sabri,TKI,tenaga kerja indonesia. Kuala
Lumpur (ANTARA)- Perdana Menteri Malaysia
Ismail Sabri Yaakob menginstruksikan Kementerian
Sumber Manusia (KSM) dan Kementerian Dalam
Negeri (KDN) untuk segera menyelesaikan masalah
nota kesepahaman (MoU) perekrutan tenaga kerja
Indonesia yang ditandatangani antara kedua
negara. Ismail Sabri mengatakan hal itu harus
segera diselesaikan untuk menghindari masalah
antara Malaysia dan Indonesia. Saya sudah bilang
ke mereka agar cepat diselesaikan karena saya
takut kalau kita tidak melakukannya, kita akan

bermasalah dengan Indonesia," katanya seperti
dikutip Bernama di Kuala Lumpur, Jumat.
171. 15 PM Malaysia instruksikan
July selesaikan masalah MoU
2022 tenaga kerja Indonesia

Positive Antara

172. 15 Masuki Pasar Kerja Global, Neutral Sindo
July Kemnaker Perluas
News
2022 Pemagangan di Luar Negeri

Saya sudah bilang ke mereka agar cepat
diselesaikan karena saya takut kalau kita tidak
melakukannya, kita akan bermasalah dengan
Indonesia," katanya seperti dikutip Bernama di
Kuala Lumpur, Jumat. Kuala Lumpur (ANTARA)Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob
menginstruksikan Kementerian Sumber Manusia
(KSM) dan Kementerian Dalam Negeri (KDN) untuk
segera menyelesaikan masalah nota kesepahaman
(MoU) perekrutan tenaga kerja Indonesia yang
ditandatangani antara kedua negara. Ismail Sabri
mengatakan hal itu harus segera diselesaikan
untuk menghindari masalah antara Malaysia dan
Indonesia. Saya sudah bilang ke mereka agar cepat
diselesaikan karena saya takut kalau kita tidak
melakukannya, kita akan bermasalah dengan
Indonesia," katanya seperti dikutip Bernama di
Kuala Lumpur, Jumat.
Kerja sama ini difasilitasi oleh Asosiasi
Penyelenggara Pemagangan Indonesia (APPI).
Pemagangan diyakini sebagai strategi yang paling
jitu dan strategis dalam meningkatkan kompetensi
tenaga kerja Indonesia agar dapat terserap di pasar
kerja global. Kementerian Ketenagakerjaan (
Kemnaker ) tahun ini menandatangani beberapa
nota kesepahaman (MoU) pemagangan ke luar
negeri. Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas (Binalavotas) Kemenaker Budi
Hartawan mengatakan, pemagangan merupakan
metode yang paling efektif dalam meningkatkan
keterampilan sesuai dengan kebutuhan dunia
usaha dan industri.

173. 15 Teken Nota Kesepahaman Positive Republik Salah satunya bersama Jepang. "MoU tersebut
July dengan Jepang, Kemnaker
Merdeka merupakan bentuk komitmen kedua belah pihak
2022 Komitmen Genjot Pasar
dalam membuka seluas-luasnya potensi
Pemagangan Luar Negeri
pemagangan di Jepang serta optimalisasi
pelindungan para pemagang," ujar Dirjen
Binalavotas, Budi Hartawan dalam keterangannya,
Jumat (15/7). "Jepang dalam melaksanakan
pemagangan, dan saat ini terus melakukan
perluasan ke negara-negara lain, seperti
merupakan salah satu negara yang pioneer
95

memberikan kesempatan kepada pemagang
Indonesia, di mana diikuti oleh negara-negara lain
seperti Qatar dan, Australia dan sebagainya,"
imbuhnya. DIkatakan Budi, jumlah kebutuhan dari
World Forest Group kurang lebih 25.000 peserta
pemagang dari Indonesia yang dapat mengisi
perusahaan-perusahaan di Jepang.
174. 15 Info Loker BUMN: PT
Neutral Pikiran
July Virama Karya Buka
Rakyat
2022 Lowongan untuk Juli 2022
Bekasi

PR BEKAS I- PT Virama Karya (persero) membuka
lowongan pekerjaan periode 2022. PT Virama
Karya (Persero) adalah sebuah badan usaha milik
negara Indonesia yang bergerak di bidang
konsultansi konstruksi. PT Virama Karya (Persero)
membidangi beberapa sektor teknis diantaranya
transportasi, perkotaan dan wilayah, pertanian,
dan sumber daya air. Melalui akun Kemnaker pada
Jumat, 15 Juli 2022 menyebut sedang
membutuhkan banyak lowongan pekerjaan.

175. 15 Malaysia Ingkar Janji,
Negative Tribun
July Indonesia Hukum Malaysia
News
2022 Dengan Hentikan
Pekanbar
Pengiriman TKI
u

- Pemerintah Malaysia ternyata tak serius
merealisasikan perjanjian kedua negara IndonesiaMalaysia soal tenaga kerja. Malaysia terangterangan melanggar kesepakatan yang diteken 1
April 2022 tersebut. Sebagai hukumannya,
Indonesia membekukan pengiriman tenaga kerja
ke Malaysia. Penghentian pengiriman tenaga kerja
ke Malaysia berlaku sejak 12 Juli 2022.

176. 15 PM Malaysia instruksikan
July selesaikan masalah MoU
2022 tenaga kerja Indonesia

Positive Newsexpl Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob
orer.net menginstruksikan Kementerian Sumber Manusia
(KSM) dan Kementerian Dalam Negeri (KDN) untuk
segera menyelesaikan masalah nota kesepahaman
(MoU) perekrutan tenaga kerja Indonesia yang
ditandatangani antara kedua negara. Ismail Sabri
mengatakan hal itu harus segera diselesaikan
untuk menghindari masalah antara Malaysia dan
Indonesia. Saya sudah bilang ke mereka agar cepat
diselesaikan karena saya takut kalau kita tidak
melakukannya, kita akan bermasalah dengan
Indonesia," katanya seperti dikutip Bernama di
Kuala Lumpur, Jumat. Sebelumnya Duta Besar RI
untuk Malaysia Hermono membenarkan
pemerintah menghentikan sementara memenuhi
pesanan pekerjaan baru untuk pekerja migran
Indonesia (PMI) semua sektor ke Malaysia saat
ANTARA konfirmasi pada Rabu (13/7).
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177. 15 Penghentian Pengiriman
July TKI ke Malaysia, PM
2022 Malaysia: Saya Tak Mau
Berlarut-larut

Neutral Tierbonav TEMPO.CO, Jakarta- Perdana Menteri Malaysia
i.id
Ismail Sabri Yaakob memerintahkan Kementerian
Sumber Manusia dan Kementerian Dalam Negeri
untuk segera menyelesaikan masalah nota
kesepahaman (MoU) perekrutan tenaga kerja
Indonesia atau TKI yang ditandatangani antara
kedua negara. Hal ini harus segera diselesaikan
agar masalah antara Malaysia dan Indonesia bisa
dihindari. Ia juga membantah MoU antara
Indonesia dan Malaysia terkait penempatan
pekerja migran Indonesia atau PMI di negeri jiran
itu akan dibatalkan. Pernyataan Ismail Sabri
menanggapi keputusan pemerintah Indonesia yang
menghentikan sementara penempatan PMI sektor
domestik ke Malaysia.

178. 15 Tiap Bulan Terima Rp1 Juta, Neutral Exposene 350 tenaga kerja mengikuti program pemagangan
July 350 Tenaga Kerja Sulawesi
ws.id
dalam negeri yang dilaksanakan Pemerintah
2022 Utara Ikuti Pemagangan
Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Tenaga Kerja
Dalam Negeri
dan Transmigrasi Sulawesi Utara, yang
bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja.
Mereka akan magang di sejumlah perusahaan di
Sulawesi Utara selama 5 bulan. Untuk yang 90 ini
merupakan tambahan dari kemenaker," kata
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Daerah Sulawesi Utara, Erny Tumundo, saat kick
Off pemagangan dalam negeri, di salah satu hotel
Kota Manado, Jumat (15/7/2022). "Kegiatan ini kita
harapkan bisa menekan tingkat pengangguran di
Sulawesi Utara," tukasnya.
179. 15 BSU 2022 Tak Cair hingga Neutral Ayo
BSU 2022 tak kunjung cair hingga pekerja ter-PHK,
July Pekerja Ter-PHK, Batal Jadi
Bandung apakah mantan pekerja tersebut batal menjadi
2022 Penerima?
penerima Bantuan Subsidi Upah?. Jika pekerja terPHK kemudian status kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan menjadi nonaktif, apakah mantan
pekerja tersebut batal menjadi penerima BSU
2022?. : Kabar BSU 2022 Cair Melalui HRD? COMHingga pertengahan Juli 2022 belum ada kabar
kepastian BSU 2022 kapan cair. Ketidakpastian
pencairan Bantuan Subsidi Upah ini membuat
sejumlah pekerja menjadi khawatir karena masa
kontrak kerja telah habis atau bahkan telah terPHK sebelum BSU BPJS Ketenagakerjaan cair.
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180. 15 RI Moratorium PMI, PM
Neutral Voi
July Malaysia Perintahkan
2022 Selesaikan Masalah MoU
Tenaga Kerja Indonesia:
Saya Tak Mau Ini Berlarutlarut

Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob
menginstruksikan Kementerian Sumber Manusia
(KSM) dan Kementerian Dalam Negeri (KDN) untuk
segera menyelesaikan masalah nota kesepahaman
(MoU) perekrutan tenaga kerja Indonesia yang
ditandatangani antara kedua negara. Ismail Sabri
mengatakan hal itu harus segera diselesaikan
untuk menghindari masalah antara Malaysia dan
Indonesia. Saya sudah bilang ke mereka agar cepat
diselesaikan karena saya takut kalau kita tidak
melakukannya, kita akan bermasalah dengan
Indonesia," katanya dikutip ANTARA dari Bernama
di Kuala Lumpur, Jumat, 15 Juli. Sebelumnya Duta
Besar RI untuk Malaysia Hermono membenarkan
pemerintah menghentikan sementara memenuhi
pesanan pekerjaan baru untuk pekerja migran
Indonesia (PMI) semua sektor ke Malaysia saat
ANTARA konfirmasi pada Rabu (13/7).

181. 15 Link BSU 2022 Login
Positive Tribun
Akses 2022 login https://bsu.kemnaker.go.id/
July https://bsu.kemnaker.go.id
News
untuk mengecek bantuan BPJS Ketenagakerjaan
2022 / Cek Bantuan BPJS
Pontianak dengan KTP. BSU disalurkan kepada pekerja dan
Ketenagakerjaan dengan
buruh yang terdaftar oleh pihak BPJS
KTP
Ketenagakerjaan dan Kementerian
Ketenagakerjaan. Laman
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Lakukan cek
bantuan bpjs ketenagakerjaan dengan ktp
elektronik secara online. "Anda lolos verifikasi dan
validasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon
penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk
verifikasi selanjutnya akan dilakukan oleh
Kemnaker.
182. 15 Hentikan Pengiriman PMI Positive Realita
July ke Malaysia, DPR: Langkah
Rakyat
2022 Pemerintah sudah Tepat
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Realitarakyat.com- Anggota Komisi I DPR RI
Christina Aryani menilai tepat keputusan
Pemerintah Indonesia yang menghentikan
sementara pengiriman pekerja migran Indonesia
(PMI) ke Malaysia, karena Pemerintah Malaysia
tidak mengikuti kesepakatan sebelumnya. Dia
mengatakan, Pemerintah Indonesia dan Malaysia
sudah ada kesepakatan melalui nota kesepahaman
(MoU) pada 1 April 2022 lalu, untuk menerapkan
sistem satu kanal pengiriman PMI domestik
sebagai bagian dari komitmen melindungi PMI.
"Maka apabila Malaysia tidak mengikuti
kesepakatan bersama tersebut, Pemerintah

Indonesia harus mengambil langkah tegas
menghentikan pengiriman PMI ke Malaysia untuk
sementara waktu," kata Christina, seperti dikutip
dari Antara, Jumat (15/7/2022). Namun, menurut
dia lagi, system maid online (SMO) yang
mendegradasi martabat PMI, ternyata masih juga
diterapkan Malaysia.
183. 15 Malaysia Ingin Masalah
Positive Indonesia PERDANA Menteri (PM) Malaysia Ismail Sabri
July MoU Tenaga Kerja dengan
today.co.i Yaakob menginstruksikan Kementerian Sumber
2022 RI Segera Rampung
d
Manusia (KSM) dan Kementerian Dalam Negeri
(KDN) untuk menyelesaikan masalah nota
kesepahaman (MoU) terkait rekrutmen tenaga
kerja Indonesia. Menurut Ismail, hal tersebut harus
segera diselesaikan untuk menghindari masalah
antara Malaysia dan Indonesia. Sebelumnya Duta
Besar RI untuk Malaysia Hermono membenarkan
bahwa pemerintah menghentikan sementara
terkait pemenuhan pesanan pekerjaan baru untuk
pekerja migran Indonesia (PMI) semua sektor ke
Malaysia. Hermono menegaskan kebijakan untuk
menghentikan pengiriman PMI berlaku sampai ada
komitmen dari Malaysia.
184. 15 Malaysia Ingin Masalah
Positive Media
PERDANA Menteri (PM) Malaysia Ismail Sabri
July MoU Tenaga Kerja dengan
Indonesia Yaakob menginstruksikan Kementerian Sumber
2022 RI Segera Rampung
Manusia (KSM) dan Kementerian Dalam Negeri
(KDN) untuk menyelesaikan masalah nota
kesepahaman (MoU) terkait rekrutmen tenaga
kerja Indonesia. Menurut Ismail, hal tersebut harus
segera diselesaikan untuk menghindari masalah
antara Malaysia dan Indonesia. Sebelumnya Duta
Besar RI untuk Malaysia Hermono membenarkan
bahwa pemerintah menghentikan sementara
terkait pemenuhan pesanan pekerjaan baru untuk
pekerja migran Indonesia (PMI) semua sektor ke
Malaysia. Hermono menegaskan kebijakan untuk
menghentikan pengiriman PMI berlaku sampai ada
komitmen dari Malaysia.
185. 15 Kemnaker: Malaysia Tak
Negative Rrinews Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan,
July Hormati MOU Penempatan
pembekuan sementara pengiriman tenaga kerja ke
2022 Pekerja Indonesia
Malaysia karena pemerintahnya tidak
menghormati MOU dengan Indonesia. Diketahui,
Pemerintah Indonesia dan Malaysia menyepakati
Nota Kesepahaman atau MoU tentang
Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran
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Indonesia Sektor Domestik di Malaysia.
Penandatanganan MoU tersebut disaksikan
langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana
Menteri (PM) Malaysia Ismail Sabri bin Yaakob di
Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/4/2022). Dita
memastikan Indonesia tidak akan memperbarui
MOU ataupun memperbaiki komitmen dengan
Malaysia terkait masalah ini.
186. 15 Penerima Kartu Prakerja Positive Tribun
July Gelombang 36
News
2022 Diumumkan: Cara Cek, Beli
Palu
Pelatihan hingga Menerima
Insentif

Ini cara cek lolos atau tidak seleksi Kartu Prakerja
Gelombang 36, login di www.prakerja.go.id atau
tunggu SMS di nomor HP terdaftar. - Pengumuman
Kartu Prakerja gelombang 36 telah dilakukan,
simak cara untuk membeli pelatihan prakerja dan
menerima panduan menerima insentif. 4. Beli
pelatihan dan bayar dengan nomor Kartu Prakerja.
Pelatihan Kartu Prakerja dapat dibeli di beberapa
paltform digital.

187. 15 DPR Dukung Moratorium Positive Viva
July Pengiriman TKI ke Malaysia
News
2022

Komisi IX DPR mendukung rencana pemerintah
terkait moratorium pengiriman Tenaga Kerja
Indonesia ke Malaysia. "Otoritas Malaysia terus
melakukan pelanggaran kesepakatan perekrutan
pekerja asal Indonesia dengan menggunakan
sejumlah saluran perekrutan," kata Wakil Ketua
Komisi IX DPR, Melki Laka Lena, Jumat, 15 Juli
2022. Padahal, Malaysia dan Indonesia sebelumnya
telah menyepakati menggunakan sistem satu kanal
atau one channel system untuk penempatan
tenaga kerja. "Dan tentunya berpotensi melanggar
hak pekerja dan mengancam keselamatan para
pekerja Indonesia yang bekerja di Malaysia,"
katanya.

188. 15 Genjot Pasar Pemagangan Positive Republik Salah satunya bersama Jepang. "MoU tersebut
July Luar Negeri, Kemnaker
Merdeka merupakan bentuk komitmen kedua belah pihak
2022 Teken Kerjasama dengan
Sumsel dalam membuka seluas-luasnya potensi
Jepang
pemagangan di Jepang serta optimalisasi
pelindungan para pemagang," ujar Dirjen
Binalavotas, Budi Hartawan dalam keterangannya,
Jumat (15/7). "Jepang dalam melaksanakan
pemagangan, dan saat ini terus melakukan
perluasan ke negara-negara lain, seperti
merupakan salah satu negara yang pioneer
memberikan kesempatan kepada pemagang
Indonesia, di mana diikuti oleh negara-negara lain
seperti Qatar dan, Australia dan sebagainya,"
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imbuhnya. DIkatakan Budi, jumlah kebutuhan dari
World Forest Group kurang lebih 25.000 peserta
pemagang dari Indonesia yang dapat mengisi
perusahaan-perusahaan di Jepang.
189. 15 Posisi Anies Terjepit Waktu Neutral Nusantar Dewan bisa mengunakan haknya untuk bertanya
July Masa Tugas, Sebaiknya
apos.co.id langsung kepada Gubernur Anies Baswedan,
2022 Dewan Segera Gunakan
termasuk mencari solusinya. Sedangkan Gubernur
Haknya
Anies telah menetapkan UMP DKI 2022 Rp. Dari
sini kita bisa melihat bahwasannya Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan juga melanggar aturan
Kepgub Nomor 1517 Tahun 2022 tentang Upah
Minimum Provinsi Tahun 2022 yang ditekennya
sendiri. Selain itu kebijakan UPM 2022 Gubernur
Anies juga dinilai bertentangan dengan rumusan
dari Kementerian Tenaga Kerja, yakni kenaikan
hanya 0,8%.
190. 15 Indonesia Setop Kirim PMI, Positive Obligasi.i Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob
July PM Malaysia Tak Mau Cari
d
menginstruksikan Kementerian Sumber Manusia
2022 Masalah, Ini Instruksinya
(KSM) dan Kementerian Dalam Negeri (KDN) untuk
segera menyelesaikan masalah nota kesepahaman
(MoU) perekrutan tenaga kerja Indonesia yang
ditandatangani antara kedua negara. Ismail Sabri
mengatakan hal itu harus segera diselesaikan
untuk menghindari masalah antara Malaysia dan
Indonesia. Saya sudah bilang ke mereka agar cepat
diselesaikan karena saya takut kalau kita tidak
melakukannya, kita akan bermasalah dengan
Indonesia," katanya seperti dikutip Bernama di
Kuala Lumpur, Jumat. Sebelumnya Duta Besar RI
untuk Malaysia Hermono membenarkan
pemerintah menghentikan sementara memenuhi
pesanan pekerjaan baru untuk pekerja migran
Indonesia (PMI) semua sektor ke Malaysia saat
ANTARA konfirmasi pada Rabu (13/7).
191. 15 PM Malaysia instruksikan
July selesaikan masalah MoU
2022 tenaga kerja Indonesia

Positive Antara
Sumsel
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Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob
menginstruksikan Kementerian Sumber Manusia
(KSM) dan Kementerian Dalam Negeri (KDN) untuk
segera menyelesaikan masalah nota kesepahaman
(MoU) perekrutan tenaga kerja Indonesia yang
ditandatangani antara kedua negara. Ismail Sabri
mengatakan hal itu harus segera diselesaikan
untuk menghindari masalah antara Malaysia dan
Indonesia. Saya sudah bilang ke mereka agar cepat
diselesaikan karena saya takut kalau kita tidak

melakukannya, kita akan bermasalah dengan
Indonesia," katanya seperti dikutip Bernama di
Kuala Lumpur, Jumat. Sebelumnya Duta Besar RI
untuk Malaysia Hermono membenarkan
pemerintah menghentikan sementara memenuhi
pesanan pekerjaan baru untuk pekerja migran
Indonesia (PMI) semua sektor ke Malaysia saat
ANTARA konfirmasi pada Rabu (13/7).
192. 15 Indonesia Setop Kirim PMI, Positive Jawa Post Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob
July PM Malaysia Tak Mau Cari
National menginstruksikan Kementerian Sumber Manusia
2022 Masalah, Ini Instruksinya
Network (KSM) dan Kementerian Dalam Negeri (KDN) untuk
segera menyelesaikan masalah nota kesepahaman
(MoU) perekrutan tenaga kerja Indonesia yang
ditandatangani antara kedua negara. Ismail Sabri
mengatakan hal itu harus segera diselesaikan
untuk menghindari masalah antara Malaysia dan
Indonesia. Saya sudah bilang ke mereka agar cepat
diselesaikan karena saya takut kalau kita tidak
melakukannya, kita akan bermasalah dengan
Indonesia," katanya seperti dikutip Bernama di
Kuala Lumpur, Jumat. Sebelumnya Duta Besar RI
untuk Malaysia Hermono membenarkan
pemerintah menghentikan sementara memenuhi
pesanan pekerjaan baru untuk pekerja migran
Indonesia (PMI) semua sektor ke Malaysia saat
ANTARA konfirmasi pada Rabu (13/7).
193. 15 Jika Gugatan UU P3 Tak
July Dikabulkan, Jutaan Buruh
2022 Ancam Mogok Produksi

Negative Kronologi Jutaan buruh akan melakukan aksi mogok produksi
jika gugatan Undang-Undang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (P3) ditolak oleh
Mahkamah Konstitusi (MK). "Aksi ketiga, mogok
nasional stop produksi kalo gugatan UU P3 dari
buruh dikalahkan dan dilanjutkan pembahasan
Omnibus law. Ia mengancam, aksi ini akan digelar
jika gugatan UU P3 ditolak oleh hakim MK,
dilanjutkan dengan DPR dan pemerintah
memaksakan kehendak membahas omnibus law
atau UU Cipta Kerja. Perkara kedua, menyangkut
revisi UU P3, di mana buruh menilai, UU ini
dijadikan DPR untuk membawa Omnibus Law UU
Cipta Kerja.

194. 15 PM Ismail Sabri
July Instruksikan Malaysia
2022 Selesaikan Masalah MoU

Positive Bicaranet bicaranetwork.com- Kementerian Sumber Manusia
work.com (KSM) dan Kementerian Dalam Negeri (KDN)
Malaysia dinstruksikan Perdana Menteri Malaysia
Ismail Sabri Yaakob untuk segera menyelesaikan
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Tenaga Kerja Indonesia Bicara Network

masalah nota kesepahaman ( MoU ) perekrutan
tenaga kerja Indonesia yang ditandatangani antara
kedua negara. PM Ismail Sabri mengatakan
permasalahan MoU tenaga kerja itu harus segera
diselesaikan untuk menghindari masalah antara
Malaysia dan Indonesia. Saya sudah bilang ke
mereka agar cepat diselesaikan ( MoU tenaga kerja
) karena saya takut kalau kita tidak melakukannya,
kita akan bermasalah dengan Indonesia," ucap PM
Malaysia Ismail Sabri seperti dikutip Bernama di
Kuala Lumpur, Jumat. Sebelumnya Duta Besar RI
untuk Malaysia Hermono membenarkan
pemerintah menghentikan sementara memenuhi
pesanan pekerjaan baru untuk pekerja migran
Indonesia (PMI) semua sektor ke Malaysia pada
Rabu (13/7).

195. 15 Komisi IX DPR Dukung
Positive Investor - Komisi IX DPR RI mendukung rencana Pemerintah
July Moratorium Pengiriman TKI
Daily
terkait moratorium pengiriman Tenaga Kerja
2022 ke Malaysia
Indonesia (TKI) ke Malaysia. "Otoritas Malaysia
terus melakukan pelanggaran kesepakatan
perekrutan pekerja asal Indonesia dengan
menggunakan sejumlah saluran perekrutan," ujar
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Melki Laka Lena kepada
wartawan, Jumat (15/7/2022). Padahal, Malaysia
dan Indonesia sebelumnya telah menyepakati
menggunakan sistem satu kanal atau One Channel
System untuk penempatan tenaga kerja. "Dan
tentunya berpotensi melanggar hak pekerja dan
mengancam keselamatan para pekerja Indonesia
yang bekerja di Malaysia," tuturnya seperti dikutip
Beritasatu.com.
196. 15 Kemnaker Matangkan
Neutral Pewartas Kementerian Ketenagakerjaan terus mematangkan
July Persiapan Jelang
atu.com persiapan menjelang pelaksanaan pertemuan
2022 Perhelatan IMT-GT WGHRD
Indonesia-Malaysia-Thailand-Triangle Growth
ke-12
(IMT-GT) Working Group Human Resource
Development (WGHRD) ke-12 pada 4 s.d 5 Agustus
2022 mendatang di Jakarta. "Saya berharap Rakor
pada hari ini akan menghasilkan output yang luar
biasa sehingga Indonesia dapat melaporkan
perkembangan terbaru kerja sama WGHRD dalam
forum IMT-GT," ujar Sekjen Kemnaker, Anwar
Sanusi, saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan
Pertemuan ke-12 WGHRD IMT-GT di Bandar
Lampung, Lampung, Jumat (15/7/2022). "Untuk
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itu, WGHRD akan menerapkan empat strategi
utama, yaitu menerapkan pelatihan keterampilan
yang didorong oleh permintaan; melakukan
peningkatan kapasitas dan pertukaran
pengetahuan; pengakuan kompetensi keahlian
profesi di IMT-GT. Pertemuan IMT-GT merupakan
building block dari kerja sama di ASEAN yang
melibatkan beberapa provinsi di tiga negara,
Indonesia, Malaysia, dan Thailand yang secara
geografis berdekatan.
197. 15 Otoritas Malaysia Langgar Positive Paragraf
July Kesepakatan Perekrutan
News
2022 Tenaga Kerja, Legislator
Dukung Moratorium |
paragrafnews.com

Otoritas Malaysia terus melakukan pelanggaran
kesepakatan perekrutan pekerja asal Indonesia
dengan menggunakan sejumlah saluran
perekrutan, oleh sebab itu Wakil Ketua Komisi IX
DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mendukung
rencana Pemerintah Indonesia terkait moratorium
pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke
Malaysia. Padahal, lanjutnya, Malaysia dan
Indonesia sebelumnya telah menyepakati
menggunakan sistem satu kanal atau One Channel
System untuk penempatan tenaga kerja. "Dan
tentunya berpotensi melanggar hak pekerja dan
mengancam keselamatan para pekerja Indonesia
yang bekerja di Malaysia," tutur Melki dalam
keterangan persnya, melansir dpr.go.id. Jumat
(15/7/2022). April lalu, Pemerintah Indonesia
melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah
meneken nota kesepahaman atau Memorandum
of Understanding (MoU) tentang penempatan dan
perlindungan pekerja migran Indonesia Sektor di
Domestik di Malaysia.

198. 15 Putusan PTUN Berpotensi Neutral Dekanne
July Kelebihan Bayar Gaji PJLP
ws
2022 Rp. 15,24 Miliar, DPRD DKI
Disarankan Pakai Hak
Bertanya Di Sisa Masa
Tugas Anies

Pengamat Kebijakan Publik Sugiyanto menilai
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Jakarta membatalkan Upah Minimum Provinsi
(UMP) tahun 2022 berpotensi terjadinya kelebihan
bayar gaji penyedia jasa lainnya orang perorangan
(PJLP) di Pemprov DKI Jakarta hingga mencapai Rp.
Menurut SGY sapaan akrab Sugiyanto, potensi
kelebihan bayar setelah adanya putusan PTUN
Jakarta menghukum Pemprov DKI Jakarta untuk
menerapkan UMP Rp. Sedangkan Gubernur Anies
telah menetapkan UMP DKI 2022 Rp. 4.641.854.
"Besarnya potensi kelebihan bayar dari APBD DKI
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untuk gaji PJLP bulan April sampai bulan Juni 2022
saja diperkirakan bisa mencapai angka Rp.
199. 16 GATRA Hindari Konflik
Positive Gatra
July dengan Indonesia, PM
2022 Malaysia Segera Selesaikan
MoU Tenaga Kerja
Indonesia

Perdana Menteri (PM) Malaysia Ismail Sabri
Yaakob menginstruksikan kepada Kementerian
Sumber Manusia (KSM) dan Kementerian Dalam
Negeri (KDN) untuk menyelesaikan masalah MoU
rekrutmen tenaga kerja Indonesia. Penyelesaian
masalah kerjasama tersebut, lanjut Ismail, sebagai
upaya untuk menghindari munculnya konflik
antara Malaysia dan Indonesia. Saya takut kalau
kita tidak melakukannya, kita akan bermasalah
dengan Indonesia," tegasnya seperti dilaporkan
Bernama, Jumat (15/7). Ismail pun menyanggah
MoU antara Indonesia dan Malaysia terkait
penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI di
negeri jiran itu akan dibatalkan.

200. 16 Mendirikan perusahaan
July outsourcing milik asing di
2022 Indonesia - Hukum
Perusahaan dan
Perusahaan

Neutral Memo X Konsultan Hukum SSEK Indonesia. Untuk mencetak
Malang artikel ini, Anda harus terdaftar atau login ke
Mondaq.com. (15 Juli 2022) Omnibus Law
Indonesia (UU No. 11 2020 tentang Penciptaan
Lapangan Kerja), diterbitkan pada 2 November
2020, memperkenalkan konsep dan aturan baru,
termasuk menetapkan orang asing, dan
menetapkan standar baru untuk syarat dan
ketentuan ketenagakerjaan. Aturan outsourcing di
bawah undang-undang ketenagakerjaan lama di
Indonesia membingungkan dan tidak jelas.
Mendirikan kehadiran perusahaan asing di
Indonesia untuk mendirikan perusahaan
outsourcing membutuhkan terlebih dahulu
mendirikan perseroan terbatas dengan
kepemilikan asing, yang dikenal sebagai PT PMA di
Indonesia.

201. 16 Disnakertrans Kepri UPT
July Wasnaker Batam Gelar
2022 Bimtek K3 Bagi Karyawan
Perusahaan

Neutral Diskominf Hadir lebih kurang 60 orang karyawan sebagai
o Kepri perwakilan dari perusahaan-perusahaan yang ada
di Kota Batam untuk mengikuti kegiatan Bimbingan
Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (Bimtek K3) yang diselenggarakan
Disnakertrans Provinsi Kepri melalui UPT
Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam
berdasarkan aspirasi DPRD Provinsi Kepri, dan
menggandeng Kemenaker RI sebagai salah satu
narasumber acara tersebut digelar di Ballroom
lantai II hotel Pacific, Kamis (14/7/2022) siang.
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"Selanjutnya selaras dengan visi dan misi gubernur
Kepulauan Riau, yang mana saat ini Provinsi
kepulauan Riau sedang berupaya meningkatkan
investasi khususnya dibidang Industri dan
Pariwisata, apabila perusahaan perusahaan yang
berada di Provinsi Kepulauan Riau khususnya di
Kota Batam telah menerapkan keselamatan dan
kesehatan dengan baik sesuai prosedur K3 maka
tentu akan berdampak dengan semakin
bertambahnya minat investor asing untuk
menanamkan modalnya di Indonesia khususnya di
Provinsi Kepulauan Riau", katanya. Turut hadir
dalam acara tersebut Ketua Komisi II DPRD Provinsi
Wahyu wahyudin, Perwakilan Kemenaker RI Agus
Subekti, KUPT Wasnaker Batam, Aldy Admiral, dan
jajarannya. Sebelum dimulainya acara, Ketua
Komisi II DPRD Provinsi Kepri Wahyu Wahyudin
menyampaikan kepada para peserta agar jangan
ragu untuk melaporkan adanya insiden kecelakaan
kerja atau kekurangan penerapan K3 di
Perusahaan.
202. 16 Malaysia Tak Jalankan
Negative Mina
July MoU, Indonesia Hentikan
News
2022 Sementara Pengiriman TKI
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Indonesia menghentikan sementara pengiriman
tenaga kerja ke Malaysia karena negara itu dinilai
tidak menjalankan nota kesepahaman (MoU)
terkait pekerja migran yang ditandatangani April
2022. "Sebagaimana kita ketahui bersama pada
tanggal 1 April yang lalu Indonesia dan Malaysia
telah menandatangani MoU penempatan dan
perlindungan pekerja migran sektor domestik di
Malaysia," kata Judha Nugraha, Direktur
Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia
Kemenlu, Jumat (15/7). Judha menjelaskan, dalam
MoU tersebut khususnya di pasal 3 dan juga di
appendix C MoU memuat kesepakatan kedua
negara bahwa penempatan warga negara
Indonesia (WNI) sektor domestik dari Indonesia ke
Malaysia melalui one channel system, satu kanal
dan sistem ini menjadi satu-satunya mekanisme
legal untuk merekrut dan menempatkan pekerja
migran di sektor domestik di Malaysia. Akan tetapi,
Malaysia disebut masih menggunakan sistem yang
lama untuk merekrut tenaga kerja Indonesia (TKI).

203. 16 Malaysia Tak Serius Patuhi Negative Inilah
July MoU Soal PMI, Awas Main
2022 Curang!

Malaysia tampaknya tak serius berkomitmen
menerima Pekerja Migran Indonesia (PMI). Masih
ada upaya untuk mengabaikan kesepakatan
sehingga Pemerintah Indonesia terpaksa
menghentikan sementara pengiriman PMI ke
Malaysia. Pada awal April 2022, Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah meneken nota
kesepahaman atau Memorandum of
Understanding (MoU) tentang Penempatan dan
Perlindungan PMI Sektor di Domestik di Malaysia.
Karena tidak mematuhi MoU ini, Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah
menghentikan sementara penempatan PMI sektor
domestik ke Malaysia.

204. 16 Komisi I DPR Nilai Tepat
July Keputusan Pemerintah
2022 Hentikan Sementara
Pengiriman PMI ke
Malaysia

Negative Tribun
News

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar
Christina Aryani menilai tepat keputusan
pemerintah menghentikan sementara pengiriman
pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. Dia
mengatakan antara pemerintah Indonesia dan
Malaysia sudah ada kesepakatan melalui MoU
pada 1 April 2022 lalu untuk menerapkan sistem
satu kanal (one channel system) pengiriman PMI
domestik sebagai bagian dari komitmen
melindungi PMI. Maka apabila Malaysia tidak
mengikuti kesepakatan bersama tersebut
pemerintah Indonesia harus mengambil langkah
tegas menghentikan pengiriman PMI ke Malaysia
untuk sementara waktu. Adapun Sistem Maid
Online (SMO) yang mendegradasi martabat PMI
kita ternyata masih juga diterapkan oleh Malaysia,"
ungkap Christina dalam keterangannya, Jumat
(15/7/2022).

205. 16 Indonesia Moratorium
July Pengiriman PMI ke
2022 Malaysia

Neutral Republika Pemerintah Indonesia menyetop pengiriman
.id
pekerja migran ke Malaysia. Penghentian
pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke
Malaysia ini pertama kali disampaikan Duta Besar
RI untuk Malaysia, Hermono. Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengatakan, penghentian pengiriman PMI ke
Malaysia karena negara tetangga itu telah
melanggar nota kesepahaman (MoU) yang
ditandatangani pada 1 April 2022. Dalam MoU itu,
ungkap Ida, Indonesia dan Malaysia sepakat hanya
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menggunakan sistem satu kanal (one channel
system) dalam proses perekrutan PMI.
206. 16 Penghentian Pengiriman
July TKI ke Malaysia, PM
2022 Malaysia: Saya Tak Mau
Berlarut-larut

Neutral Tempo.co Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob
memerintahkan Kementerian Sumber Manusia dan
Kementerian Dalam Negeri untuk segera
menyelesaikan masalah nota kesepahaman (MoU)
perekrutan tenaga kerja Indonesia atau TKI yang
ditandatangani antara kedua negara. Hal ini harus
segera diselesaikan agar masalah antara Malaysia
dan Indonesia bisa dihindari. Ia juga membantah
MoU antara Indonesia dan Malaysia terkait
penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI di
negeri jiran itu akan dibatalkan. Pernyataan Ismail
Sabri menanggapi keputusan pemerintah Indonesia
yang menghentikan sementara penempatan PMI
sektor domestik ke Malaysia.

207. 16 Indonesia Moratorium
Neutral Republika Pemerintah Indonesia menyetop pengiriman
July Pengiriman Pekerja Migran
.id
pekerja migran ke Malaysia. Penghentian
2022 ke Malaysia
pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke
Malaysia ini pertama kali disampaikan Duta Besar
RI untuk Malaysia, Hermono. Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengatakan, penghentian pengiriman PMI ke
Malaysia karena negara tetangga itu telah
melanggar nota kesepahaman (MoU) yang
ditandatangani pada 1 April 2022. Dalam MoU itu,
ungkap Ida, Indonesia dan Malaysia sepakat hanya
menggunakan sistem satu kanal (one channel
system) dalam proses perekrutan PMI.
208. 16 Penerima BLT Subsidi Gaji Positive Okezone Sebagai informasi, BLT subsidi gaji Rp1 juta akan
July Rp1 Juta Diusulkan
disalurkan kepada kepada 8,8 juta tenaga kerja
2022 Ditambah, Berikut
yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan.
Daftarnya
Ombudsman RI mengusulkan penerima BLT subsidi
gaji 2022 ditambah tidak hanya pekerja formal.
Menurut Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi
Jaweng, usulan penerima BLT tersebut dapat
mengurangi kesenjangan pendapatan dan
mendorong pertumbuhan ekonomi. "Kemudian,
bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang PHK atau
dipulangkan, pekerja non formal atau Bukan
Penerima Upah (BPU) iuran mandiri agar dapat
dimasukkan menjadi penerima BSU," lanjut Robert.
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209. 16 Takut Bermasalah dengan Positive Kumpara
July RI, PM Malaysia Minta
n
2022 MoU Pekerja Migran
Dipatuhi

Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob,
menginstruksikan kementerian negaranya yang
mengurusi perekrutan dan penempatan pekerja
migran untuk mematuhi nota kesepahaman
(Memorandum of Understanding/MoU) dengan
Indonesia. Hal ini menyusul sikap Indonesia yang
menghentikan pengiriman pekerja migran ke
Malaysia. Penghentian pengiriman pekerja migran
itu dilakukan, karena Indonesia menilai ada
pelanggaran di pihak Malaysia, atas MoU yang
telah disepakati. Instruksi Perdana Menteri
Malaysia secara khusus disampaikan ke
Kementerian Sumber Daya Manusia (Kemnaker
Malaysia) dan Kementerian Dalam Negeri.

210. 16 PM Malaysia Perintahkan
July Pejabatnya Segera
2022 Selesaikan MoU Tenaga
Kerja Indonesia

Positive Konfrotas Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob
i.co
menginstruksikan Kementerian Sumber Manusia
(KSM) dan Kementerian Dalam Negeri (KDN) untuk
segera menyelesaikan masalah nota kesepahaman
(MoU) perekrutan tenaga kerja Indonesia yang
ditandatangani antara kedua negara. Ismail Sabri
mengatakan hal itu harus segera diselesaikan
untuk menghindari masalah antara Malaysia dan
Indonesia. Saya sudah bilang ke mereka agar cepat
diselesaikan karena saya takut kalau kita tidak
melakukannya, kita akan bermasalah dengan
Indonesia," katanya seperti dikutip Bernama di
Kuala Lumpur, Jumat. Sebelumnya Duta Besar RI
untuk Malaysia Hermono membenarkan
pemerintah menghentikan sementara memenuhi
pesanan pekerjaan baru untuk pekerja migran
Indonesia (PMI) semua sektor ke Malaysia saat
dikonfirmasi pada Rabu (13/7).

211. 16 Menaker Sedang Beri
July Pelajaran Ke Malaysia
2022

Neutral Rmco.id Langkah tegas diambil Pemerintah setelah
Malaysia menghianati kesepakatan MoU soal
penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Untuk
sementara, Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Ida
Fauziah stop pengiriman TKI ke Malaysia. Apa yang
dilakukan Menaker ini, tak lain untuk memberi
pelajaran kepada Malaysia agar kembali mematuhi
MoU yang sudah disepakati. Adapun kesepakatan
yang dilanggar Malaysia adalah MoU untuk
menerapkan sistem satu kanal (one channel
system) bagi TKI di sektor domestik atau non
formal.
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212. 16 Kemnaker Bersiap Gelar
Neutral Floresku.c - Kementerian Ketenagakerjaan terus
July Pertemuan IMT-GT WGHRD
om
mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan
2022 ke-12
pertemuan Indonesia-Malaysia-Thailand-Triangle
Growth (IMT-GT) Working Group Human Resource
Development (WGHRD) ke-12 pada 4 s.d 5 Agustus
2022 mendatang di Jakarta.. "Saya berharap Rakor
pada hari ini akan menghasilkan output yang luar
biasa sehingga Indonesia dapat melaporkan
perkembangan terbaru kerja sama WGHRD dalam
forum IMT-GT," ujar Sekjen Kemnaker, Anwar
Sanusi, saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan
Pertemuan ke-12 WGHRD IMT-GT di Bandar
Lampung, Lampung, Jumat, 15 Juli 2022. "Untuk
itu, WGHRD akan menerapkan empat strategi
utama, yaitu menerapkan pelatihan keterampilan
yang didorong oleh permintaan; melakukan
peningkatan kapasitas dan pertukaran
pengetahuan; pengakuan kompetensi keahlian
profesi di IMT-GT; dan meningkatkan mobilitas
tenaga kerja melalui sistem berbagi informasi pasar
tenaga kerja IMT-GT," kata Anwar Sanusi.
Pertemuan IMT-GT merupakan building block dari
kerja sama di ASEAN yang melibatkan beberapa
provinsi di tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan
Thailand yang secara geografis berdekatan..
213. 16 Disnakertrans Kepri UPT
Neutral Mj News - Sekitar 60 karyawan sebagai perwakilan dari
July Wasnaker Batam Gelar
perusahaan-perusahaan di Kota Batam ikut
2022 Bimtek K3 untuk Karyawan
kegiatan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (Bimtek K3) yang
diselenggarakan Disnakertrans Provinsi Kepri
melalui UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Kota
Batam berdasarkan aspirasi DPRD Provinsi Kepri,
dan menggandeng Kemenaker RI sebagai salah
satu narasumber acara tersebut digelar di Ballroom
lantai II Hotel Pacific, Kamis (14/7/2022) siang.
"Selanjutnya selaras dengan visi dan misi Gubernur
Kepulauan Riau, yang mana saat ini Provinsi
kepulauan Riau sedang berupaya meningkatkan
investasi khususnya dibidang Industri dan
Pariwisata, apabila perusahaan perusahaan yang
berada di Provinsi Kepulauan Riau khususnya di
Kota Batam telah menerapkan keselamatan dan
kesehatan dengan baik sesuai prosedur K3 maka
tentu akan berdampak dengan semakin
bertambahnya minat investor asing untuk
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menanamkan modalnya di Indonesia khususnya di
Provinsi Kepulauan Riau", katanya. Turut hadir
dalam acara tersebut Ketua Komisi II DPRD Provinsi
Wahyu wahyudin, Perwakilan Kemenaker RI Agus
Subekti, KUPT Wasnaker Batam, Aldy Admiral, dan
jajarannya. Sebelum dimulainya acara, Ketua
Komisi II DPRD Provinsi Kepri Wahyu Wahyudin
menyampaikan kepada para peserta agar jangan
ragu untuk melaporkan adanya insiden kecelakaan
kerja atau kekurangan penerapan K3 di
Perusahaan.
214. 16 Gubernur Sulawesi Utara
July Olly Dondokambey Lobi
2022 Pusat, Bangun 2 BLK Baru
di Minut dan Tomohon

Neutral Tribun
, Manado- Gubernur Sulawesi Utara, Olly
News
Dondokambey mengusulkan ke pemerintah pusat
Manado untuk menambah Balai Latihan Kerja (BLK).
Provinsi Sulawesi Utara sudah memiliki 1 Fasilitas
BLK di Kota Bitung, namun Gubernur Olly
Dondokambey mengusulkan menambah 2 Fasilitas
BLK yang baru, rencana dibangun di Kabupaten
Minahasa Utara (Minut) dan Kota Tomohon.
"Menteri Tenaga Kerja sudah berencana akan
membenahi BLK yang ada di Kota Bitung, tapi saya
meminta untuk dibangun baru di Minahasa Utara
dan Kota Tomohon dengan fasilitas yang lengkap,
agar tenaga migran asal Sulawesi Utara betul-betul
siap untuk bekerja ke luar negeri," kata Gubernur
Olly Dondokambey usai menghadiri Rapat
Koordinasi Terbatas (Rakortas) BP2MI bersama
Pemprov Sulawesi Utara di Aula Mapalus, Kantor
Gubernur, Jumat (15/7/2022). Gubernur Olly
Dondokambey meminta BP2MI untuk melindungi
warga Sulawesi Utara yang bekerja di luar negeri.

215. 16 Ini Penjelasan Menaker
Neutral Kontan
July Terkait Langkah Indonesia
2022 Stop Kirim TKI Ke Malaysia
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Menurut Menaker, MoU tersebut merupakan
bentuk iktikad baik kedua negara untuk melindungi
TKI / PMI sektor domestik yang bekerja di
Malaysia, mengingat MoU tersebut memuat
kesepakatan bahwa penempatan TKI / PMI sektor
domestik dilakukan melalui sistem satu kanal (one
channel system), dan menjadi satu-satunya
mekanisme resmi untuk merekrut dan
menempatkan TKI / PMI sektor domestik di
Malaysia. Namun menurut Menaker, Perwakilan RI
di Malaysia menemukan bukti bahwa Malaysia
masih menerapkan sistem perekrutan TKI di luar
sistem yang telah disekapati bersama oleh kedua

negara. Menaker menjelaskan, keputusan stop
kirim TKI / PMI sektor domestik ke Malaysia ini
telah disampaikan secara resmi oleh KBRI Kuala
Lumpur kepada Kementerian Sumber Daya
Manusia Malaysia. Menaker menambahkan,
berdasarkan hasil pemantauan KBRI Kuala Lumpur,
Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia telah
menerbitkan pernyataan media pada 13 Juli lalu.
216. 16 Kemnaker Fokus Lahirkan Positive Beritabar Pertemuan Indonesia-Malaysia-Thailand-Triangle
July Tenaga Kerja yang
u.news Growth (IMT-GT) Working Group Human Resource
2022 Kompetitif dalam
Development (WGHRD) merupakan building block
Perhelatan IMT-GT WGHRD
dari kerja sama di ASEAN yang melibatkan
ke-12
beberapa provinsi di tiga negara tersebut yang
secara geografis berdekatan. "Saya berharap Rakor
pada hari ini akan menghasilkan output yang luar
biasa sehingga Indonesia dapat melaporkan
perkembangan terbaru kerja sama WGHRD dalam
forum IMT-GT," ujar Sekjen Kemnaker, Anwar
Sanusi, saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan
Pertemuan ke-12 WGHRD IMT-GT di Bandar
Lampung, Lampung, Jumat (15/7/2022). "Untuk
itu, WGHRD akan menerapkan empat strategi
utama, yaitu menerapkan pelatihan keterampilan
yang didorong oleh permintaan, melakukan
peningkatan kapasitas dan pertukaran
pengetahuan, pengakuan kompetensi keahlian
profesi di IMT-GT dan meningkatkan mobilitas
tenaga kerja melalui sistem berbagi informasi pasar
tenaga kerja IMT-GT," kata Anwar Sanusi. Kerja
sama IMT-GT dibentuk untuk akselerasi
pertumbuhan ekonomi, menghilangkan
kesenjangan, dan meningkatkan kesejahteraan
penduduk di tiga negara.
217. 16 Kemnaker Fokus Lahirkan Positive Juraganan Pertemuan Indonesia-Malaysia-Thailand-Triangle
July Tenaga Kerja yang
ime.id
Growth (IMT-GT) Working Group Human Resource
2022 Kompetitif dalam
Development (WGHRD) merupakan building block
Perhelatan IMT-GT WGHRD
dari kerja sama di ASEAN yang melibatkan
ke-12
beberapa provinsi di tiga negara tersebut yang
secara geografis berdekatan. "Saya berharap Rakor
pada hari ini akan menghasilkan output yang luar
biasa sehingga Indonesia dapat melaporkan
perkembangan terbaru kerja sama WGHRD dalam
forum IMT-GT," ujar Sekjen Kemnaker, Anwar
Sanusi, saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan
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Pertemuan ke-12 WGHRD IMT-GT di Bandar
Lampung, Lampung, Jumat (15/7/2022). "Untuk
itu, WGHRD akan menerapkan empat strategi
utama, yaitu menerapkan pelatihan keterampilan
yang didorong oleh permintaan, melakukan
peningkatan kapasitas dan pertukaran
pengetahuan, pengakuan kompetensi keahlian
profesi di IMT-GT dan meningkatkan mobilitas
tenaga kerja melalui sistem berbagi informasi pasar
tenaga kerja IMT-GT," kata Anwar Sanusi. Kerja
sama IMT-GT dibentuk untuk akselerasi
pertumbuhan ekonomi, menghilangkan
kesenjangan, dan meningkatkan kesejahteraan
penduduk di tiga negara.
218. 16 Kemnaker Fokus Lahirkan Positive Suara.co Pertemuan Indonesia-Malaysia-Thailand-Triangle
July Tenaga Kerja yang
m
Growth (IMT-GT) Working Group Human Resource
2022 Kompetitif dalam
Development (WGHRD) merupakan building block
Perhelatan IMT-GT WGHRD
dari kerja sama di ASEAN yang melibatkan
ke-12
beberapa provinsi di tiga negara tersebut yang
secara geografis berdekatan. "Saya berharap Rakor
pada hari ini akan menghasilkan output yang luar
biasa sehingga Indonesia dapat melaporkan
perkembangan terbaru kerja sama WGHRD dalam
forum IMT-GT," ujar Sekjen Kemnaker, Anwar
Sanusi, saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan
Pertemuan ke-12 WGHRD IMT-GT di Bandar
Lampung, Lampung, Jumat (15/7/2022). "Untuk
itu, WGHRD akan menerapkan empat strategi
utama, yaitu menerapkan pelatihan keterampilan
yang didorong oleh permintaan, melakukan
peningkatan kapasitas dan pertukaran
pengetahuan, pengakuan kompetensi keahlian
profesi di IMT-GT dan meningkatkan mobilitas
tenaga kerja melalui sistem berbagi informasi pasar
tenaga kerja IMT-GT," kata Anwar Sanusi. Kerja
sama IMT-GT dibentuk untuk akselerasi
pertumbuhan ekonomi, menghilangkan
kesenjangan, dan meningkatkan kesejahteraan
penduduk di tiga negara.
219. 16 Apa Kabar BSU 2022?
July Resmi Pernyataan
2022 Langsung BPJS
Ketenagakerjaan

Positive Ayo
Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 kapan cair?
Bandung pertanyaan yang sering diajukan para pekerja. BPJS
Ketenagakerjaan sebagai mitra yang ditunjuk untuk
menetapkan daftar calon penerima BLT Subsidi
Gaji sesuai kriteria menjawab atas pertanyaan
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kapan BSU 2022 cair. : BSU 2022 Tak Cair hingga
Pekerja Ter-PHK, Batal Jadi Penerima?. BPJS
Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pihaknya
hanyalah mitra penyedia data mendukung
kebijakan BSU 2022 akan mempersiapkan data
sesuai dengan kriteria yang diatur dalam regulasi.
Mereka juga belum bisa memberikan penjelasan
soal BSU BPJS Ketenagakerjaan kapan cair karena
masih menunggu regulasi dari pemerintah. : Kabar
BSU 2022 Cair Melalui HRD?
220. 16 Soal PMI, Malaysia Tak
July Serius Patuhi MoU
2022

Negative Wartapen Malaysia tampaknya tak serius berkomitmen
a News menerima Pekerja Migran Indonesia (PMI). Masih
ada upaya untuk mengabaikan kesepakatan
sehingga Pemerintah Indonesia terpaksa
menghentikan sementara pengiriman PMI ke
Malaysia. Pada awal April 2022, Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah meneken nota
kesepahaman atau Memorandum of
Understanding (MoU) tentang Penempatan dan
Perlindungan PMI Sektor di Domestik di Malaysia.
Karena tidak mematuhi MoU ini, Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah
menghentikan sementara penempatan PMI sektor
domestik ke Malaysia.

221. 16 PM Malaysia instruksikan Positive Antara
July KSM dan KDN selesaikan
Sumut
2022 masalah MoU tenaga kerja
Indonesia

Com dengan judul: PM Malaysia instruksikan
selesaikan masalah MoU tenaga kerja Indonesia.
Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob
menginstruksikan Kementerian Sumber Manusia
(KSM) dan Kementerian Dalam Negeri (KDN) untuk
segera menyelesaikan masalah nota kesepahaman
(MoU) perekrutan tenaga kerja Indonesia yang
ditandatangani antara kedua negara. Ismail Sabri
mengatakan hal itu harus segera diselesaikan
untuk menghindari masalah antara Malaysia dan
Indonesia. Saya sudah bilang ke mereka agar cepat
diselesaikan karena saya takut kalau kita tidak
melakukannya, kita akan bermasalah dengan
Indonesia," katanya seperti dikutip Bernama di
Kuala Lumpur, Jumat.

222. 16 Dapat Angin Segar! BSU
Neutral Ayo
Berikut pernyataan resmi dari Menaker Ida
July 2022 Jadi Cair? Ini Kata
Bandung Fauziyah soal Pencairan Bantuan Subsidi Upah.
2022 Menaker Ida Fauziyah soal
Kapan BSU 2022 cair? LENGKONG, AYOBANDUNG.
Kepastian Pencairannya
COM-- Pertanyaan kapan BSU 2022 cair, masih
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menjadi topik hangat yang diperbincangkan para
pekerja atau buruh.
223. 16 Komisi IX Dukung
July Moratorium Pekerja
2022 Migran ke Malaysia

Positive Images1.r KBRN, Jakarta: Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
ri.co.id Emanuel Melkiades Laka Lena berbicara mengenai
rencana Pemerintah Indonesia melakukan
moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia
(PMI) ke Malaysia. Menurut Melki, otoritas
Malaysia terus melakukan pelanggaran
kesepakatan perekrutan pekerja asal Indonesia,
dengan menggunakan sejumlah saluran
perekrutan. "Malaysia dan Indonesia sebelumnya
telah menyepakati menggunakan sistem satu kanal
atau One Channel System untuk penempatan
tenaga kerja. Isinya tentang penempatan dan
perlindungan pekerja migran Indonesia sektor di
domestik di Malaysia.

224. 16 Christina Aryani Nilai
July Keputusan Pemerintah
2022 Hentikan Sementara
Pengiriman PMI ke
Malaysia Tepat

Positive Tribun
News
Batam

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar
Christina Aryani menilai tepat keputusan
pemerintah menghentikan sementara pengiriman
pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia.
Menurutnya antara pemerintah Indonesia dan
Malaysia sudah ada kesepakatan melalui MoU
pada 1 April 2022 lalu untuk menerapkan sistem
satu kanal (one channel system) pengiriman PMI
domestik. Maka apabila Malaysia tidak mengikuti
kesepakatan bersama tersebut pemerintah
Indonesia harus mengambil langkah tegas
menghentikan pengiriman PMI ke Malaysia untuk
sementara waktu. Adapun Sistem Maid Online
(SMO) yang mendegradasi martabat PMI kita
ternyata masih juga diterapkan oleh Malaysia,"
ungkap Christina dalam keterangannya, Jumat
(15/7/2022).

225. 16 PM Malaysia instruksikan
July selesaikan masalah MoU
2022 tenaga kerja Indonesia

Positive Elshinta

Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob
menginstruksikan Kementerian Sumber Manusia
(KSM) dan Kementerian Dalam Negeri (KDN) untuk
segera menyelesaikan masalah nota kesepahaman
(MoU) perekrutan tenaga kerja Indonesia yang
ditandatangani antara kedua negara. Ismail Sabri
mengatakan hal itu harus segera diselesaikan
untuk menghindari masalah antara Malaysia dan
Indonesia. Saya sudah bilang ke mereka agar cepat
diselesaikan karena saya takut kalau kita tidak
melakukannya, kita akan bermasalah dengan
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Indonesia," katanya seperti dikutip Bernama di
Kuala Lumpur, Jumat. Sebelumnya Duta Besar RI
untuk Malaysia Hermono membenarkan
pemerintah menghentikan sementara memenuhi
pesanan pekerjaan baru untuk pekerja migran
Indonesia (PMI) semua sektor ke Malaysia saat
ANTARA konfirmasi pada Rabu (13/7).
226. 16 Komisi IX Dukung
July Moratorium Pekerja
2022 Migran ke Malaysia

Positive Rrinews Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades
Laka Lena berbicara mengenai rencana Pemerintah
Indonesia melakukan moratorium pengiriman
Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia.
Menurut Melki, otoritas Malaysia terus melakukan
pelanggaran kesepakatan perekrutan pekerja asal
Indonesia, dengan menggunakan sejumlah saluran
perekrutan. "Malaysia dan Indonesia sebelumnya
telah menyepakati menggunakan sistem satu kanal
atau One Channel System untuk penempatan
tenaga kerja. Isinya tentang penempatan dan
perlindungan pekerja migran Indonesia sektor di
domestik di Malaysia.

227. 16 Takut Bermasalah dengan Positive Heta
July RI, PM Malaysia Minta
News
2022 MoU Pekerja Migran
Dipatuhi

Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob,
menginstruksikan kementerian negaranya yang
mengurusi perekrutan dan penempatan pekerja
migran untuk mematuhi nota kesepahaman
(Memorandum of Understanding/MoU) dengan
Indonesia. Hal ini menyusul sikap Indonesia yang
menghentikan pengiriman pekerja migran ke
Malaysia. Penghentian pengiriman pekerja migran
itu dilakukan, karena Indonesia menilai ada
pelanggaran di pihak Malaysia, atas MoU yang
telah disepakati. Instruksi Perdana Menteri
Malaysia secara khusus disampaikan ke
Kementerian Sumber Daya Manusia (Kemnaker
Malaysia) dan Kementerian Dalam Negeri.

228. 16 Indonesia Stop Kirim TKI Ke Neutral Kontan
July Malaysia, Berapa Gaji TKI Di
2022 Malaysia?

Pemerintah stop kirim tenaga kerja Indonesia (TKI)
ke Malaysia mulai Juli 2022 karena pelanggaran
perjanjian. Berapa gaji TKI di Malaysia 2022? Gaji
TKI di Malaysia ada beberapa macam. Hal ini sesuai
dengan penempatan TKI di Malaysia yang antara
lain bekerja seperti pekerja rumah tangga hingga
pekerja pabrik.
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229. 16 Kemnaker Bersiap Gelar
Neutral Floresku.c - Kementerian Ketenagakerjaan terus
July Pertemuan IMT-GT WGHRD
om
mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan
2022 ke-12
pertemuan Indonesia-Malaysia-Thailand-Triangle
Growth (IMT-GT) Working Group Human Resource
Development (WGHRD) ke-12 pada 4 s.d 5 Agustus
2022 mendatang di Jakarta.. "Saya berharap Rakor
pada hari ini akan menghasilkan output yang luar
biasa sehingga Indonesia dapat melaporkan
perkembangan terbaru kerja sama WGHRD dalam
forum IMT-GT," ujar Sekjen Kemnaker, Anwar
Sanusi, saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan
Pertemuan ke-12 WGHRD IMT-GT di Bandar
Lampung, Lampung, Jumat, 15 Juli 2022. "Untuk
itu, WGHRD akan menerapkan empat strategi
utama, yaitu menerapkan pelatihan keterampilan
yang didorong oleh permintaan; melakukan
peningkatan kapasitas dan pertukaran
pengetahuan; pengakuan kompetensi keahlian
profesi di IMT-GT; dan meningkatkan mobilitas
tenaga kerja melalui sistem berbagi informasi pasar
tenaga kerja IMT-GT," kata Anwar Sanusi.
Pertemuan IMT-GT merupakan building block dari
kerja sama di ASEAN yang melibatkan beberapa
provinsi di tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan
Thailand yang secara geografis berdekatan..
230. 16 Tidak Sesuai Kesepatakan Negative Suarakalb Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia
July di MoU, Kemnaker
ar.co.id telah menandatangani MoU tentang Penempatan
2022 Hentikan Pengiriman
dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia
Pekerja Migran ke Malaysia
pada tanggal 1 April 2022. Penandatanganan MoU
- SUARAKALBAR.CO.ID
tersebut turut disaksikan oleh Presiden RI, Joko
Widodo dan Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri
Ismail Sabri Yaakob. Menurut Menaker, MoU
tersebut merupakan bentuk iktikad baik kedua
negara untuk melindungi PMI sektor domestik yang
bekerja di Malaysia, mengingat MoU tersebut
memuat kesepakatan bahwa penempatan PMI
sektor domestik dilakukan melalui sistem satu
kanal (one channel system), dan menjadi satusatunya mekanisme resmi untuk merekrut dan
menempatkan PMI sektor domestik di Malaysia.
Namun menurut Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker), Ida Fauziyah, perwakilan RI di Malaysia
menemukan bukti bahwa Malaysia masih
menerapkan sistem di luar sistem yang telah
disekapati bersama oleh kedua negara, yaitu
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system maid online (SMO) yang dikelola oleh
Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui
Jabatan Imigreseen Malaysia.
231. 16 PM Malaysia Minta
Neutral Kompas
July Perselisihan soal
Tv
2022 Perekrutan TKI Dibereskan,
Ingin Jaga Hubungan
dengan Indonesia

KUALA LUMPUR, KOMPAS.TV- Perdana Menteri
(PM) Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob
mengungkapkan bahwa pihaknya ingin perselisihan
mengenai perekrutan pekerja migran dengan
Indonesia segera dibereskan. "Saya tidak mau
masalah ini berlarut-larut, karena saya khawatir itu
bisa memengaruhi hubungan kita dengan
Indonesia," lanjut PM yang menjabat sejak Agustus
2021 ini. Yaakob khawatir perselisihan yang
berlarut-larut dapat memengaruhi hubungan
Malaysia-Indonesia. Yaakob mengaku telah
menginstruksikan Menteri Sumber Daya Manusia
Malaysia Saravanan Murugan untuk menyelesaikan
masalah ini dengan Jakarta.

232. 16 Login ke Sini, Hasil Seleksi Neutral Ayo
Hasil seleksi Kartu Prakerja Gelombang 36 telah
July Kartu Prakerja Gelombang
Bandung diumumkan pada hari ini, Jumat 15 Juli 2022.
2022 36 Diumumkan
Segera cek hasil Kartu Prakerja Gelombang 36
dengan tata cara di bawah ini. Proses pendaftaran
dengan Kartu Prakerja Gelombang 36 seperti yang
diketahui sebelumnya bahwa masa pendaftaran
program telah berakhir. Setelah proses
pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 36
dilakukan penutupan, beberapa pelamar akan
menunggu kapan waktu pengumuman peserta
lolos. : Dapat Angin Segar!
233. 16 Update BSU 2022, Apakah Neutral Ayo
Cek di Link Ini Sekarang Apakah Sudah Masuk
July Sudah Cair? Cek Syarat
Bandung Rekening. Cek di Sini Apakah Anda Masuk Kriteria.
2022 Penerimanya di Sini!
Informasi terkait BSU 2022 dapat disimak di artikel
ini. Cek juga syarat penerima dan jadwal
pencairannya di sini.
234. 16 BSU 2022 Hanya Akan Cair Neutral Ayo
Com dengan judul Maaf, BSU 2022 Hanya Cair di 2
July di 2 Wilayah Ini? Simak
Bandung Wilayah Pekerja Ini. Sebab, pemerintah telah
2022 Penjelasan Kemnaker!
menyepakati 2 wilayah itu sebagai syarat penerima
BSU 2022. : Update BSU 2022, Apakah Sudah Cair?
Informasi terkait BSU 2022 dapat disimak di artikel
ini. Untuk diketahui BSU 2022 hanya akan
disalurkan di dua wilayah yang telah ditetapkan
Kemnaker.
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235. 16 7 Kategori Karyawan
Positive Ayo
Namun, untuk menjadi penerima BSU 2022, ada 7
July Langsung Dapat BSU 2022,
Bandung kategori yang harus dipenuhi oleh setiap pekerja
2022 Rp1 Juta Masuk Rekening
atau karyawan. Pemerintah melalui kemnaker akan
memberikan BSU 2022 kepada seluruh karyawan
atau pekerja di berbagai sektor, kecuali bidang
pendidikan dan kesehatan. BSU 2022 Jadi Cair?
Kategori karyawan tersebut akan disesuaikan
dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) yang baru. : Apa Kabar BSU 2022?
236. 16 DPR Dukung Pemerintah
July Stop Pengiriman PMI ke
2022 Malaysia

Negative Sumut
Pos

Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menilai
tepat keputusan Pemerintah Indonesia yang
menghentikan sementara pengiriman pekerja
migran Indonesia (PMI) ke Malaysia, karena
Pemerintah Malaysia tidak mengikuti kesepakatan
sebelumnya. Dia mengatakan, Pemerintah
Indonesia dan Malaysia sudah ada kesepakatan
melalui nota kesepahaman (MoU) pada 1 April
2022 lalu, untuk menerapkan sistem satu kanal
pengiriman PMI domestik sebagai bagian dari
komitmen melindungi PMI. "Maka apabila Malaysia
tidak mengikuti kesepakatan bersama tersebut,
Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah
tegas menghentikan pengiriman PMI ke Malaysia
untuk sementara waktu," kata Christina saat
dikonfirmasi, di Jakarta, Jumat, (15/7). Namun,
menurut dia lagi, system maid online (SMO) yang
mendegradasi martabat PMI, ternyata masih juga
diterapkan Malaysia.

237. 16 Kemnaker Matangkan
Neutral Dobrak.co Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) terus
July Persiapan Jelang
mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan
2022 Perhelatan IMT-GT WGHRD
pertemuan Indonesia-Malaysia-Thailand-Triangle
2022 - Dobrak
Growth ( IMT- GT ) Working Group Human
Resource Development (WGHRD) ke-12 pada 4 s.d
5 Agustus 2022 mendatang di Jakarta. Sebagai
Chair WGHRD ke-12, Kemnaker perlu
mempersiapkan mempersiapkan posisi Indonesia
dalam pertemuan Kelompok Kerja Pengembangan
Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut. "Saya
berharap Rakor pada hari ini akan menghasilkan
output yang luar biasa sehingga Indonesia dapat
melaporkan perkembangan terbaru kerja sama
WGHRD dalam forum IMT- GT," ujar Sekjen
Kemnaker, Anwar Sanusi, saat membuka Rapat
Koordinasi Persiapan Pertemuan ke-12 WGHRD
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IMT- GT di Bandar Lampung, Lampung, Jumat
(15/7/2022). Sasaran Fokus Area untuk WGHRD
sebagaimana tercakup dalam Implementation
Blueprint 2022-2026 adalah memiliki tenaga kerja
yang kompetitif, peningkatan mobilitas tenaga
kerja, peningkatan efisiensi pasar tenaga kerja, dan
konektivitas antar masyarakat yang kuat pada
tahun 2026.
238. 16 350 Peserta Pemagangan
July Dalam Negeri Diberikan
2022 Perlindungan
BPJAMSOSTEK

Positive Exposene Sebelumnya, Erny Tumundo berujar 350 peserta ini
ws.id
terbagi dalam dua bagian. Disampaikan Erny
bahwa saat magang, 350 peserta diajarkan ilmu
pengetahuan, keterampilan, serta etos kerja. 350
tenaga kerja mengikuti program pemagangan
dalam negeri selama 5 bulan yang dilaksanakan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara,
yang bekerjasama dengan Kementerian Tenaga
Kerja. Menariknya, seluruh peserta langsung
didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan
(BPJAMSOSTEK).

239. 16 Hindari Konflik dengan
July Indonesia, PM Malaysia
2022 Segera Selesaikan MoU
Tenaga Kerja Indonesia

Positive Rctiplus
News

Perdana Menteri (PM) Malaysia Ismail Sabri
Yaakob menginstruksikan kepada Kementerian
Sumber Manusia (KSM) dan Kementerian Dalam
Negeri (KDN) untuk menyelesaikan masalah MoU
rekrutmen tenaga kerja Indonesia. Penyelesaian
masalah kerjasama tersebut, lanjut Ismail, sebagai
upaya untuk menghindari munculnya konflik
antara Malaysia dan Indonesia. Saya takut kalau
kita tidak melakukannya, kita akan bermasalah
dengan Indonesia," tegasnya seperti dilaporkan
Bernama, Jumat (15/7). Ismail pun menyanggah
MoU antara Indonesia dan Malaysia terkait
penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI di
negeri jiran itu akan dibatalkan.

240. 16 Sultra Job Fair 2022,
July Tersedia 1.813 Lowongan
2022 Kerja

Positive Rubrik
Sultra

KENDARI, Rubriksultra.com- Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Dinas
Transmigrasi dan Tenaga Kerja Sultra membuka
Pameran Bursa Kerja (Sultra Job Fair 2022). Peserta
Sultra Job Fair 2022 ini akan diikuti kurang lebih 20
perusahaan. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga
Kerja Provinsi Sultra, L.M Ali Haswandy
mengatakan, masalah pengangguran yang terjadi
di Indonesia khususnya di Sultra selama ini antara
lain disebabkan adanya keterbatasan informasi
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kesempatan kerja yang diterima masyarakat atau
pencari kerja. "Untuk itu pemerintah berupaya
untuk mengatasi masalah bertambahnya
pengangguran yang disebabkan kurangnya
informasi kesempatan kerja dengan melaksanakan
kegiatan pameran burasa kerja atau Job Fair 2022
ini," katanya.
241. 16 Komisi IX DPR Dukung
July Rencana Pemerintah
2022 Moratorium PMI ke
Malaysia

Positive Media
WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades
Indonesia Laka Lena mendukung rencana Pemerintah
Indonesia terkait moratorium pengiriman Pekerja
Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. Menurut
Melki, Otoritas Malaysia terus melakukan
pelanggaran kesepakatan perekrutan pekerja asal
Indonesia dengan menggunakan sejumlah saluran
perekrutan. Padahal, lanjutnya, Malaysia dan
Indonesia sebelumnya telah menyepakati
menggunakan sistem satu kanal atau One Channel
System untuk penempatan tenaga kerja. "Dan
tentunya berpotensi melanggar hak pekerja dan
mengancam keselamatan para pekerja Indonesia
yang bekerja di Malaysia," tutur Melki dalam
keterangan persnya, Jumat (15/7).

242. 16 Kemnaker Komitmen
Neutral Neraca
July Genjot Pasar Pemagangan
2022 Luar Negeri
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Pemagangan diyakini sebagai strategi yang paling
jitu dan strategis dalam meningkatkan kompetensi
tenaga kerja Indonesia apasitas sumber daya
manusia agar dapat terserap dalam pasar kerja
global, temasuk melalui Pemagangan Luar Negeri.
Jakarta, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan
Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) terus
mendorong kerjasama perluasan kesempatan
magang ke luar negeri melalui kerjasama dengan
pihak-pihak terkait dalam tahun ini telah
menandatangani beberapa Nota Kesepahaman
dengan pihak-pihak yang memiliki peluang
pemagangan di Luar Negeri. Penandatanganan
Nota Kesepahaman antara World Forest Group
dengan Kemnaker yang difasilitasi oleh APPI
(Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Indonesia)
dilaksanakan di Tokyo, Jepang pada 29 Juni 2022
"Nota tersebut merupakan bentuk komitmen
kedua belah pihak dalam membuka seluas-luasnya
potensi pemagangan di Jepang serta optimalisasi
pelindungan para pemagang. Pemagangan di
industri merupakan metode yang paling efektif

dalam meningkatkan keterampilan sesuai dengan
kebutuhan dunai usaha dan dunia industri sesuai
dengan visi sembilan lompatan Kementerian
Ketenagakerjaan.
243. 16 Disnakertrans Kepri Gelar Neutral Batam
July Bimtek K3 Selama Dua Hari
Today
2022 di Batam

Disnakertrans Provinsi Kepri melalui UPT
Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam,
menggelar bimbingan teknis pelayanan
keselamatan dan kesehatan kerja (Bimtek K3) di
Ballroom Lantai II Hotel Pacific, Kecamatan
Batuampar. Bimtek ini merupakan aspirasi dari
DPRD Kepri yang diselanggarakan pada 14-15 Juli
2022 dan diikuti sekitar 60 karyawan perwakilan
berbagai perusahaan di Batam. Apabila
perusahaan-perusahaan yang berada di Provinsi
Kepulauan Riau khususnya di Kota Batam telah
menerapkan keselamatan dan kesehatan dengan
baik sesuai prosedur K3 maka tentu akan
berdampak dengan semakin bertambahnya minat
investor asing untuk menanamkan modalnya di
Indonesia khususnya di Provinsi Kepulauan Riau,"
katanya, demikian dikutip laman Diskominfo Kepri.
Bimtek K3 ini juga dihadiri Ketua Komisi II DPRD
Provinsi Kepri, Wahyu wahyudin; Perwakilan
Kemnaker RI, Agus Subekti; KUPT Wasnaker Batam,
Aldy Admiral, dan jajarannya.

244. 16 Wakil Rakyat Dukung
July Penghentian Pengiriman
2022 Pekerja Indonesia ke
Malaysia

Positive Halosema HALO SEMARANG- Langkah pemerintah untuk
rang.id menghentikan sementara pengiriman pekerja
migran Indonesia ke Malaysia, mendapat dukungan
sejumlah anggota DPR RI. Selain itu Pemerintah
Malaysia tidak konsisten dalam melaksanakan
kesepakatan (Memorandum of
Understanding/MoU) dengan Pemerintah
Indonesia, dan hal itu dinilai berpotensi merugikan
pekerja migran Indonesia. Sebab, ditandatangani di
depan presiden Jokowi dan Perdana Menteri
Malaysia. Mestinya, sejak ada penandatanganan
MoU itu, proses penempatan pekerja migran
Indonesia sudah tidak lagi pakai cara lama.

245. 16 Rekrutmen hingga
July Pembangunan Karier, Ini
2022 Tanggung Jawab
Pemerintah dalam

Neutral Liputan 6 Hal ini dinyatakan dalam Konferensi Nasional
MOST-UNESCO dengan topik Peningkatan Hak
Akses Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas
yang digelar BRIN secara daring, Rabu (29/06).
Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat
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Penyediaan Akses Kerja
Difabel

maupun Pemerintah Daerah wajib menjamin
proses rekrutmen, penerimaan, dan pelatihan kerja
penyandang disabilitas. Pemerintah Pusat dan
Daerah pun perlu menjamin penempatan kerja,
keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier
yang adil dan tanpa diskriminasi kepada
Penyandang Disabilitas. Hal tersebut ditujukan
guna membuka kesempatan bagi para Penyandang
Disabilitas untuk menjadi mandiri dan ikut
berpartisipasi dalam pembangunan negara.

246. 16 Penjelasan Menaker Terkait Neutral Batam
July Dihentikannya Penempatan
Today
2022 PMI Sektor Domestik ke
Malaysia

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

247. 16 Kenapa Indonesia Setop
Neutral Juraganan Kementerian Ketenagakerjaan mengungkap bahwa
July Kirim TKI ke Malaysia?
ime.id
Indonesia menetapkan untuk menghentikan
2022 Negeri Jiran Langgar Aturan
pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ( TKI ) ke
Malaysia. Artikel kali ini akan membahas alasan
kenapa Indonesia setop kirim TKI ke Malaysia dan
apa yang sedang terjadi dengan sistem perekrutan
yang tengah berjalan.. Alasan kenapa Indonesia
setop kirim TKI ke Malaysia adalah atas dasar
sistem penempatan. Sistem penempatan yang
mana masih menggunakan beberapa saluran diakui
oleh Direktur Bina Penempatan dan Perlindungan
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Pekerja Migran Indonesia (PMI) Kementerian
Tenaga Kerja, Rendra Setiawan sebagai sistem yang
menyulitkan pemerintah memantau dan
melindungi pekerja migran.
248. 16 Kenapa Indonesia Setop
Neutral Hariannas Suara.com- Kementerian Ketenagakerjaan
July Kirim TKI ke Malaysia?
ional.com mengungkap bahwa Indonesia menetapkan untuk
2022 Negeri Jiran Langgar Aturan
menghentikan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia
- Harian-Nasional.com
(TKI) ke Malaysia. Artikel kali ini akan membahas
alasan kenapa Indonesia setop kirim TKI ke
Malaysia dan apa yang sedang terjadi dengan
sistem perekrutan yang tengah berjalan. Alasan
kenapa Indonesia setop kirim TKI ke Malaysia
adalah atas dasar sistem penempatan. Sistem
penempatan yang mana masih menggunakan
beberapa saluran diakui oleh Direktur Bina
Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) Kementerian Tenaga Kerja, Rendra
Setiawan sebagai sistem yang menyulitkan
pemerintah memantau dan melindungi pekerja
migran.
249. 16 Kenapa Indonesia Setop
Neutral Suara.co Dikutip dari Bernama, Perdana Menteri Malaysia
July Kirim TKI ke Malaysia?
m
Ismail Sabri Yakoob angkat bicara mengenai sikap
2022 Negeri Jiran Langgar Aturan
Indonesia yang menyetop pengiriman TKI ke
negerinya. "Saya sudah bilang ke mereka
(Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian
Dalam Negeri) untuk cepat selesaikan (masalah)
karena saya takut jika tidak, kita akan bermasalah
dengan Indonesia," ujar Ismail. Demikian itu alasan
kenapa Indonesia setop kirim TKI ke Malaysia.
Kementerian Ketenagakerjaan mengungkap bahwa
Indonesia menetapkan untuk menghentikan
pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke
Malaysia.
250. 16 Aspataki Ungkap Pihaknya Neutral Aktual
July Tak Dilibatkan Kemenlu dan
2022 Kemnaker Dalam
Keputusan Moratorium
PMI ke Malaysia
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Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penempatan
Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki), Saiful Mashud
mengungkapkan pihaknya dan sejumlah asosiasi
tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan
moratorium penempatan pekerja migran Indonesia
(PMI) ke Malaysia. Aspataki bersama asosiasi lain
sifatnya hanya menerima keputusan bahwa
pemerintah akan melakukan moratorium yang
katanya sementara," kata dia dalam Dialog Aktual
yang berlangsung Jum'at (15/7) kemarin. Saiful
menegaskan hingga kini Aspataki dan sejumlah

asosiasi belum juga mendapatkan surat keputusan
resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan atau
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. "Entah
sampai kapan, kita juga tidak tahu (moratorium
penempatan PMI ke Malaysia).
251. 16 Kemnaker Matangkan
Neutral Tribun
July Persiapan Jelang
News
2022 Perhelatan IMT-GT WGHRD
ke-12

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus
mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan
pertemuan Indonesia-Malaysia-Thailand-Triangle
Growth (IMT-GT) Working Group Human Resource
Development (WGHRD) ke-12 pada 4 s.d 5 Agustus
2022 mendatang di Jakarta. "Saya berharap Rakor
pada hari ini akan menghasilkan output yang luar
biasa sehingga Indonesia dapat melaporkan
perkembangan terbaru kerja sama WGHRD dalam
forum IMT-GT," ujar Sekjen Kemnaker, Anwar
Sanusi, saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan
Pertemuan ke-12 WGHRD IMT-GT di Bandar
Lampung, Lampung, Jumat (15/7/2022). "Untuk
itu, WGHRD akan menerapkan empat strategi
utama, yaitu menerapkan pelatihan keterampilan
yang didorong oleh permintaan; melakukan
peningkatan kapasitas dan pertukaran
pengetahuan; pengakuan kompetensi keahlian
profesi di IMT-GT; dan meningkatkan mobilitas
tenaga kerja melalui sistem berbagi informasi pasar
tenaga kerja IMT-GT," kata Anwar Sanusi.
Pertemuan IMT-GT merupakan building block dari
kerja sama di ASEAN yang melibatkan beberapa
provinsi di tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan
Thailand yang secara geografis berdekatan.

252. 16 Simak Informasi Terkait
Neutral Pikiran
July Pencairan BSU 2022 dari
Rakyat
2022 Menaker, Login
Depok
bsu.bpjsketenagakerjaan.g
o.id

Berikut disampaikan informasi terbaru terkait
pencairan BSU 2022 dari Menaker. Adapun
menurut penuturan Menaker Ida Fauziyah,
pencairan BSU 2022 belum bisa disalurkan karena
pihaknya masih merampungkan peraturan dan
mekanisme pencairan BSU 2022, agar bisa cair
secara tepat, akurat, dan akuntabel. Segera login
link bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Jadwal
pencairan BSU 2022 masih belum bisa dipastikan
kapan waktu pencairannya hingga sekarang. Bagi
pekerja yang ingin mengetahui apakah sudah
terdaftar sebagai penerima BSU 2022, bisa segera
login di link bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk
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cek nama penerima, sesuai dengan peraturan
tahun sebelumnya.
253. 16 5 Fakta Indonesia Hentikan Neutral Beritabar
July Pengiriman TKI ke
u.news
2022 Malaysia, Apa
Penyebabnya?

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Ida
Fauziyah umumkan bahwa Indonesia hentikan
pengiriman TKI ke Malaysia. Pintu masuk bagi para
TKI yang kini disebut dengan pekerja migran
Indonesia (PMI) sektor domestik ke Negeri Jiran
sudah ditutup dan tak negara tersebut lagi menjadi
tujuan kerja. Lantas, apa yang mendorong
pemerintah untuk tutup pintu pengiriman PMI ke
Malaysia?. 1. Malaysia langgar kesepakatan.

254. 16 5 Fakta Indonesia Hentikan Neutral Jolly.my.i
July Pengiriman TKI ke
d
2022 Malaysia, Apa
Penyebabnya?

Suara.com- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI,
Ida Fauziyah umumkan bahwa Indonesia hentikan
pengiriman TKI ke Malaysia. Pintu masuk bagi para
TKI yang kini disebut dengan pekerja migran
Indonesia (PMI) sektor domestik ke Negeri Jiran
sudah ditutup dan tak negara tersebut lagi menjadi
tujuan kerja. Lantas, apa yang mendorong
pemerintah untuk tutup pintu pengiriman PMI ke
Malaysia? Simak jawabannya di deretan fakta
berikut.

255. 16 5 Fakta Indonesia Hentikan Neutral Suara.co
July Pengiriman TKI ke
m
2022 Malaysia, Apa
Penyebabnya?

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Ida
Fauziyah umumkan bahwa Indonesia hentikan
pengiriman TKI ke Malaysia. Pintu masuk bagi para
TKI yang kini disebut dengan pekerja migran
Indonesia (PMI) sektor domestik ke Negeri Jiran
sudah ditutup dan tak negara tersebut lagi menjadi
tujuan kerja. Lantas, apa yang mendorong
pemerintah untuk tutup pintu pengiriman PMI ke
Malaysia?. 1. Malaysia langgar kesepakatan.

256. 16 Kemnaker: Moratorium
Neutral Tierbonav TEMPO.CO, Jakarta- Kementerian Ketenagakerjaan
July Pengiriman TKI ke Malaysia
i.id
menyatakan moratorium pengiriman tenaga kerja
2022 Tidak Berlaku bagi yang
Indonesia atau TKI ke Malaysia tidak akan
Sudah Terdaftar
berdampak terhadap pekerja yang sudah terdaftar.
"Kebijakan (moratorium) ini tidak berdampak
kepada PMI yang sudah terdaftar dan dijadwalkan
berangkat menuju Malaysia," kata Kepala Biro
Humas Kementerian Ketenagakerjaan Chairul
Fadhly Harahap saat dihubungi Tempo, Sabtu, 16
Juli 2022. Setelah moratorium berlaku, setiap
permintaan penyediaan PMI tidak akan diproses
oleh KBRI di Malaysia. Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah menyatakan pada awal April lalu,
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kedua negara telah meneken nota kesepahaman
tentang penempatan dan perlindungan PMI sektor
domestik di Malaysia.
257. 16 Penjelasan Menaker Terkait Neutral Redaksiha Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,
July Penempatan PMI Sektor
rian.com mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia dan
2022 Domestik ke Malaysia Pemerintah Malaysia telah menandatangani MoU
RedaksiHarian.com
tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor
Domestik di Malaysia pada tanggal 1 April 2022.
Penandatanganan MoU tersebut turut disaksikan
oleh Presiden RI, Joko Widodo dan Perdana
Menteri Malaysia, Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob.
Menurut Menaker, MoU tersebut merupakan
bentuk iktikad baik kedua negara untuk melindungi
PMI sektor domestik yang bekerja di Malaysia,
mengingat MoU tersebut memuat kesepakatan
bahwa penempatan PMI sektor domestik dilakukan
melalui sistem satu kanal (one channel system),
dan menjadi satu-satunya mekanisme resmi untuk
merekrut dan menempatkan PMI sektor domestik
di Malaysia. Namun menurut Menaker, Perwakilan
RI di Malaysia menemukan bukti bahwa Malaysia
masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah
disekapati bersama oleh kedua negara, yaitu
system maid online (SMO) yang dikelola oleh
Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui
Jabatan Imigreseen Malaysia.
258. 16 Kemnaker Matangkan
Neutral Redaksiha Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus
July Persiapan Jelang
rian.com mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan
2022 Perhelatan IMT-GT WGHRD
pertemuan Indonesia-Malaysia-Thailand-Triangle
ke-12 - RedaksiHarian.com
Growth (IMT-GT) Working Group Human Resource
Development (WGHRD) ke-12 pada 4 s.d 5 Agustus
2022 mendatang di Jakarta. "Saya berharap Rakor
pada hari ini akan menghasilkan output yang luar
biasa sehingga Indonesia dapat melaporkan
perkembangan terbaru kerja sama WGHRD dalam
forum IMT-GT," ujar Sekjen Kemnaker, Anwar
Sanusi, saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan
Pertemuan ke-12 WGHRD IMT-GT di Bandar
Lampung, Lampung, Jumat (15/7/2022). "Untuk
itu, WGHRD akan menerapkan empat strategi
utama, yaitu menerapkan pelatihan keterampilan
yang didorong oleh permintaan; melakukan
peningkatan kapasitas dan pertukaran
pengetahuan; pengakuan kompetensi keahlian
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profesi di IMT-GT; dan meningkatkan mobilitas
tenaga kerja melalui sistem berbagi informasi pasar
tenaga kerja IMT-GT," kata Anwar Sanusi.
Pertemuan IMT-GT merupakan building block dari
kerja sama di ASEAN yang melibatkan beberapa
provinsi di tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan
Thailand yang secara geografis berdekatan.
259. 16 Penjelasan Menaker Terkait Neutral Tribun
July Penempatan PMI Sektor
News
2022 Domestik ke Malaysia

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

260. 16 Perdana, SKW Bersertifikat Positive Suaralira Untuk Provinsi Riau, TUK SPI satu-satunya tempat
July BNSP Dilaksanakan di TUK
melaksanakan SKW bersertifikat BNSP," ucapnya.
2022 SPI
"Iya, 2 (dua) orang kita yang diberi surat tugas dari
LSP Pers Indonesia untuk melaksanakan asement
SKW di TUK SPI," pungkasnya. Suaralira.com,
Pekanbaru, Riau- Setelah melalui proses yang
cukup panjang, akhirnya Sertifikasi Kompetensi
Wartawan bersertifikat Badan Nasional Sertifikasi
Profesi (BNSP) di Provinsi Riau, Terlaksana.
Bertempat di Aula Eks Disdik Kota Pekanbaru,
pembukaan secara resmi pelaksanaan Sertifikasi
Kompetensi Wartawan (SKW) dibuka langsung oleh
Sekretaris LSP Pers Indonesia, Edi Anwar yang
didampingi Asesor (Penguji) bersertifikat BNSP,
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Wesly H Sihombing dan Ketua Umum Solidaritas
Pers Indonesia (SPI), Suriani Siboro.
261. 16 Disnakertrans Kepri UPT
July Wasnaker Batam Gelar
2022 Bimtek K3

Neutral Lihat
Kepri

262. 16 Info Lowongan Kerja BUMN Positive
July PT Virama Karya: Tersedia 9
2022 Posisi, Salah Satunya
Desain Interior

263. 16 Legislator Nilai SMO
July Malaysia Degradasikan
2022 Martabat PMI

Tags Bimtek K3 Disnakertrans Kepri UPT Wasnaker
Batam. Hadir lebih kurang 60 orang karyawan
sebagai perwakilan dari perusahaan-perusahaan
yang ada di Kota Batam untuk mengikuti kegiatan
Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (Bimtek K3) yang diselenggarakan
Disnakertrans Provinsi Kepri melalui UPT
Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam
berdasarkan aspirasi DPRD Provinsi Kepri, dan
menggandeng Kemenaker RI sebagai salah satu
narasumber acara tersebut digelar di Ballroom
lantai II hotel Pacific, Kamis (14/7/2022) siang.
"Selanjutnya selaras dengan visi dan misi gubernur
Kepulauan Riau, yang mana saat ini Provinsi
kepulauan Riau sedang berupaya meningkatkan
investasi khususnya dibidang Industri dan
Pariwisata, apabila perusahaan perusahaan yang
berada di Provinsi Kepulauan Riau khususnya di
Kota Batam telah menerapkan keselamatan dan
kesehatan dengan baik sesuai prosedur K3 maka
tentu akan berdampak dengan semakin
bertambahnya minat investor asing untuk
menanamkan modalnya di Indonesia khususnya di
Provinsi Kepulauan Riau", katanya. Turut hadir
dalam acara tersebut Ketua Komisi II DPRD Provinsi
Wahyu wahyudin, Perwakilan Kemenaker RI Agus
Subekti, KUPT Wasnaker Batam, Aldy Admiral, dan
jajarannya.

Pikiran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Konsultan
Rakyat
Teknik dan Manajemen Konstruksi, PT Virama
Tasikmala Karya (Persero) membuka lowongan kerja untuk
ya
beberapa formasi. PT Virama Karya (Persero) saat
ini tengah membuka lowongan kerja (loker).
Pendaftaran lowongan kerja (loker) ini dibuka sejak
12 Juli hingga 31 Juli 2022. Loker di PT Virama
Karya ini diperuntukkan bagi pekerja yang telah
berpengalaman.

Positive Harian
Aceh
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JAKARTA- Anggota Komisi I DPR Christina Aryani
menilai keputusan pemerintah menghentikan
sementara pengiriman pekerja migran Indonesia
(PMI) ke Malaysia sangat tepat. Antara pemerintah
Indonesia dan Malaysia sudah ada kesepakatan

melalui pada 1 April untuk menerapkan sistem satu
kanal (one channel system) pengiriman PMI
domestik sebagai bagian dari komitmen
perlindungan. Jika Malaysia tidak mengikuti
kesepakatan bersama tersebut, Indonesia harus
mengambil langkah tegas menghentikan
pengiriman PMI untuk sementara waktu. Adapun
Sistem Maid Online (SMO) yang mendegradasi
martabat PMI kita ternyata masih juga diterapkan
oleh Malaysia," ujar Christina lewat keterangan
tertulisnya, Sabtu (16/7).
264. 16 Legislator Nilai SMO
July Malaysia Degradasikan
2022 Martabat PMI

Positive Republika Anggota Komisi I DPR Christina Aryani menilai
keputusan pemerintah menghentikan sementara
pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke
Malaysia sangat tepat. Antara pemerintah
Indonesia dan Malaysia sudah ada kesepakatan
melalui pada 1 April untuk menerapkan sistem satu
kanal (one channel system) pengiriman PMI
domestik sebagai bagian dari komitmen
perlindungan. Jika Malaysia tidak mengikuti
kesepakatan bersama tersebut, Indonesia harus
mengambil langkah tegas menghentikan
pengiriman PMI untuk sementara waktu. Adapun
Sistem Maid Online (SMO) yang mendegradasi
martabat PMI kita ternyata masih juga diterapkan
oleh Malaysia," ujar Christina lewat keterangan
tertulisnya, Sabtu (16/7).

265. 16 Legislator Nilai SMO
July Malaysia Degradasikan
2022 Martabat PMI

Positive Republika Anggota Komisi I DPR Christina Aryani menilai
keputusan pemerintah menghentikan sementara
pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke
Malaysia sangat tepat. Antara pemerintah
Indonesia dan Malaysia sudah ada kesepakatan
melalui pada 1 April untuk menerapkan sistem satu
kanal (one channel system) pengiriman PMI
domestik sebagai bagian dari komitmen
perlindungan. Jika Malaysia tidak mengikuti
kesepakatan bersama tersebut, Indonesia harus
mengambil langkah tegas menghentikan
pengiriman PMI untuk sementara waktu. Adapun
Sistem Maid Online (SMO) yang mendegradasi
martabat PMI kita ternyata masih juga diterapkan
oleh Malaysia," ujar Christina lewat keterangan
tertulisnya, Sabtu (16/7).
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266. 16 Cara Cek Status BPJS
Positive Pikiran
July Ketenagakerjaan Aktif atau
Rakyat
2022 Tidak, Siapkan HP dan
Depok
Akses Link
sso.bpjsketenagakerjaan.go
.id

Masih banyak kalangan pekerja yang belum
mengetahui kegunaan login ke
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Padahal, dengan
login ke sso.bpjsketenagakerjaan.go.id, pekerja
bisa cek status BPJS Ketenagakerjaan aktif atau
tidak. Berdasarkan ketentuan di tahun
sebelumnya, salah satu syarat penerima BSU
adalah pekerja yang memiliki BPJS
Ketenagakerjaan yang aktif. Maka dari itu,
mengetahui cara cek status BPJS Ketenagakerjaan
aktif atau tidak lewat
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id penting untuk
pekerja. Pasalnya, Kemnaker bisa saja menjadikan
status aktif BPJS Ketenagakerjaan pekerja sebagai
salah satu syarat penerima BSU 2022 yang akan
segera cair.

267. 16 Lowongan Kerja Jakarta di Positive Pikiran Pada saat ini PT Ogawa Triguna Prima sedang
July PT Ogawa Triguna Prima,
Rakyat
mengadakan rekrutmen calon pekerja. Lokasi PT
2022 Posisi Safety Marketing
Tasikmala Ogawa Triguna Prima terletak di Kembangan,
Support
ya
Jakarta Barat, DKI Jakarta. Posisi yang tersedia
dalam lowongan kerja ini adalah Safety Marketing
Support. Dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com
dari akun Instagram @kemnaker, terdapat
beberapa kualifikasi dan deskripsi pekerjaan, yaitu
sebagai berikut:.
268. 16 Ratusan TK program
Positive Antara
July pemagangan dalam negeri
2022 dijamin BPJAMSOSTEK
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Ratusan tenaga kerja di Sulawesi Utara (Sulawesi
Utara) yang ikut program pemagangan dalam
negeri dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOATEK). "Ada
sebanyak 350 tenaga kerja (TK) mengikuti program
pemagangan dalam negeri selama 5 bulan yang
dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara,
melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja,"
kata Kadisnakertrans Sulawesi Utara Erny
Tumundo, di Manado, Sabtu. "Untuk yang 90 ini
merupakan tambahan dari Kemenaker," kata
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Daerah Sulawesi Utara, Erny Tumundo, saat kick
Off pemagangan dalam negeri. Sedangkan untuk
perusahaan yang mau menerima peserta magang
sudah menjalin kerja sama dengan kami dalam
Forum Kerja sama Pemagangan dalam negeri.

269. 16 Ratusan TK program
Positive Beritabar Ratusan tenaga kerja di Sulawesi Utara (Sulawesi
July pemagangan dalam negeri
u.news Utara) yang ikut program pemagangan dalam
2022 dijamin BPJAMSOSTEK
negeri dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOATEK). "Ada
sebanyak 350 tenaga kerja (TK) mengikuti program
pemagangan dalam negeri selama 5 bulan yang
dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara,
melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja,"
kata Kadisnakertrans Sulawesi Utara Erny
Tumundo, di Manado, Sabtu. "Untuk yang 90 ini
merupakan tambahan dari Kemenaker," kata
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Daerah Sulawesi Utara, Erny Tumundo, saat kick
Off pemagangan dalam negeri. Sedangkan untuk
perusahaan yang mau menerima peserta magang
sudah menjalin kerja sama dengan kami dalam
Forum Kerja sama Pemagangan dalam negeri.
270. 16 Ratusan TK Program
Positive En.badaks - Ratusan tenaga kerja di Sulawesi Utara (Sulawesi
July Pemagangan Dalam Negeri
atu.com Utara) yang ikut program pemagangan dalam
2022 Dijamin BPJAMSOSTEK
negeri dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOATEK). "Ada
sebanyak 350 tenaga kerja (TK) mengikuti program
pemagangan dalam negeri selama 5 bulan yang
dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara,
melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja,"
kata Kadisnakertrans Sulawesi Utara Erny
Tumundo, di Manado, Sabtu. Dia mengatakan,
seluruh peserta langsung didaftarkan sebagai
peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK). TK
yang magang di sektor industri dan manufaktur ada
260 orang.
271. 16 Ratusan TK program
Positive Newsexpl Ratusan tenaga kerja di Sulawesi Utara (Sulawesi
July pemagangan dalam negeri
orer.net Utara) yang ikut program pemagangan dalam
2022 dijamin BPJAMSOSTEK
negeri dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOATEK). "Ada
sebanyak 350 tenaga kerja (TK) mengikuti program
pemagangan dalam negeri selama 5 bulan yang
dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara,
melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja,"
kata Kadisnakertrans Sulawesi Utara Erny
Tumundo, di Manado, Sabtu. "Untuk yang 90 ini
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merupakan tambahan dari Kemenaker," kata
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Daerah Sulawesi Utara, Erny Tumundo, saat kick
Off pemagangan dalam negeri. Sedangkan untuk
perusahaan yang mau menerima peserta magang
sudah menjalin kerja sama dengan kami dalam
Forum Kerja sama Pemagangan dalam negeri.
272. 16 Info Loker 2022: PT Ogawa Positive Pikiran
July Triguna Prima Buka
Rakyat
2022 Lowongan Lulusan Minimal
Bekasi
D3 Semua Jurusan, Cek Link
Daftarnya!

Berikut ini informasi loker di PT Ogawa Triguna
Prima yang mencari lowongan kerja dengan
minimal lulusan D3 untuk semua jurusan, cek
segera link daftarnya di akhir artikel. PT Ogawa
Triguna Prima adalah perusahaan konsultan yang
bergerak di bidang jasa audit teknik dan sertifikasi
peralatan teknik serta instalasi gedung dan industri
di Indonesia. Diketahui, PT Ogawa Triguna Prima
saat ini sedang mencari lowongan dengan posisi
Safety Marketing Support. Lantas bagaimana
deskripsi pekerjaan dan persyaratan untuk dapat
bergabung di PT Ogawa Triguna Prima?.

273. 16 Ratusan naker ikut program Positive Antara
July pemagangan dalam negeri
Kalteng
2022 dijamin BPJAMSOSTEK

Ratusan tenaga kerja di Sulawesi Utara (Sulawesi
Utara) yang ikut program pemagangan dalam
negeri dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOATEK). Com
dengan judul: Ratusan TK program pemagangan
dalam negeri dijamin BPJAMSOSTEK. "Ada
sebanyak 350 tenaga kerja (TK) mengikuti program
pemagangan dalam negeri selama 5 bulan yang
dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara,
melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja,"
kata Kadisnakertrans Sulawesi Utara Erny
Tumundo, di Manado, Sabtu. "Untuk yang 90 ini
merupakan tambahan dari Kemenaker," kata
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Daerah Sulawesi Utara, Erny Tumundo, saat kick
Off pemagangan dalam negeri.

274. 16 Alasan Indonesia Stop Kirim Positive Aira
Pemerintah Indonesia menghentikan sementara
July TKI ke Malaysia, Negeri
Transport penyaluran tanaga kerja Indonesia (TKI) ke
2022 Jiran Langgar Kesepakatan Malaysia buntut ditemukannya pelanggaran nota
Aira Transport
kesepakatan yang dilakukan Negeri Jiran tersebut.
Penghentian sementara pengiriman TKI ke
Malaysia direkomendasikan langsung oleh KBRI
Kuala Lumpur. Diketahui, Indonesia dan Malaysia
membuat nota kesepakatan atau MOU tentang
133

perekrutan TKI, pada 1 April 2022 lalu. Isi MOU
tersebut memuat kesepakatan penempatan
Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik
dilakukan melalui sistem satu kanal (one channel
system).
275. 16 Alasan Indonesia Stop Kirim Positive Tribun
July TKI ke Malaysia, Negeri
News
2022 Jiran Langgar Kesepakatan

276. 16 Indonesia Resmi Setop
July Kirim TKI, Ternyata Segini
2022 Gajinya di Malaysia

Pemerintah Indonesia menghentikan sementara
penyaluran tanaga kerja Indonesia (TKI) ke
Malaysia buntut ditemukannya pelanggaran nota
kesepakatan yang dilakukan Negeri Jiran tersebut.
Penghentian sementara pengiriman TKI ke
Malaysia direkomendasikan langsung oleh KBRI
Kuala Lumpur. Diketahui, Indonesia dan Malaysia
membuat nota kesepakatan atau MOU tentang
perekrutan TKI, pada 1 April 2022 lalu. Isi MOU
tersebut memuat kesepakatan penempatan
Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik
dilakukan melalui sistem satu kanal (one channel
system).

Neutral Demokras Pemerintah stop kirim tenaga kerja Indonesia (TKI)
i.co.id
ke Malaysia mulai Juli 2022 karena pelanggaran
perjanjian. Berapa gaji TKI di Malaysia 2022?. Gaji
TKI di Malaysia ada beberapa macam. Hal ini sesuai
dengan penempatan TKI di Malaysia yang antara
lain bekerja seperti pekerja rumah tangga hingga
pekerja pabrik.

277. 16 Buat Malaysia Ketakutan, Negative Tribun
July Terungkap Alasan
News
2022 Pemerintah Indonesia Stop
Sumsel
Kirim TKI ke Negeri Jiran

Malaysia kini tengah ketakutan, usai Pemerintah
Indonesia kini stop mengirim TKI ke Negeri Jiran.
Bukan tanpa sebab, hal ini dilakukan oleh
Pemerintah Indonesia. Seperti diketahui,
Pemerintah Indonesia menghentikan sementara
penyaluran tanaga kerja Indonesia (TKI) ke
Malaysia buntut ditemukannya pelanggaran nota
kesepakatan yang dilakukan Negeri Jiran tersebut.
Dengan MOU itu, lanjutnya, pemerintah Indonesia
dapat memastikan keberadaan dan kejelasan data
lokasi kerja TKI.

278. 16 Pemerintah Indonesia
Positive Tribun
July Hentikan Penyaluran TKI ke
News
2022 Malaysia Karena Negeri
Solo
Jiran Langgar Kesepakatan

Pemerintah Indonesia menghentikan sementara
penyaluran tanaga kerja Indonesia (TKI) ke
Malaysia. Dengan MOU itu, lanjutnya, pemerintah
Indonesia dapat memastikan keberadaan dan
kejelasan data lokasi kerja TKI. Keputusan tersebut
direkomendasikan langsung oleh Kedutaan Besar
Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur.
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Diketahui, Indonesia dan Malaysia membuat nota
kesepakatan atau MOU tentang perekrutan TKI,
pada 1 April 2022 lalu.
279. 16 'Kick Off' oleh Gubernur,
July Pemprov Sulawesi Utara
2022 Memagangkan 350 Calon
Tenaga Kerja

Neutral Manado Komitmen pemerintah daerah Sulawesi Utara
News
(Sulawesi Utara) untuk menyiapkan calon tenaga
kerja yang siap kerja dan memiliki kompetensi
terus dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan
dilaksanakannya kegiatan 'kick off' oleh Gubernur
Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, yang diwakili
oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Erny Tumundo, Jumat (15/7/2022), di salah satu
hotel di Kota Manado. 350 tenaga kerja mengikuti
program pemagangan dalam negeri yang
dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sulawesi Utara, yang bekerja sama dengan
Kementerian Tenaga Kerja. Mereka akan magang di
sejumlah perusahaan di Sulawesi Utara selama 5
bulan. Erny Tumundo menambahkan, bahwa
dengan koordinasi antara Kadin dan Apindo,
Sulawesi Utara bisa menyiapkan para calon tenaga
kerja yang bisa langsung memasuki dunia kerja usai
melakukan program magang.

280. 16 Pemprov Sulawesi Utara
July Memagangkan 350 Calon
2022 Tenaga Kerja, Apindo dan
PHRI Apresiasi

Positive Manado Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan
News
Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI)
menanggapi positif kegiatan dan upaya Pemprov
Sulawesi Utara. Eddy Paputungan dan Hence
Karamoy yang hadir mewakili Apindo dan PHRI
Sulawesi Utara mengungkapkan konsisten dengan
pekerja yang memiliki keterampilan dan disiplin
tinggi. Erny Tumundo menambahkan, bahwa
dengan koordinasi antara Kadin dan Apindo,
Sulawesi Utara bisa menyiapkan para calon tenaga
kerja yang bisa langsung memasuki dunia kerja usai
melakukan program magang. Juga hadir dari PT.
Asuransi Jiwasraya, Ridwan Labadjo, Kabid
Latpenta, Lucky Taju, Robert Najoan dari Aprindo
Sulawesi Utara, Apindo Sulawesi Utara, Edy
Paputungan, PHRI Sulawesi Utara, Hence Karamoy,
Hasjrat Abadi, Flanny Karongkong, Kadin Sulawesi
Utara, Judy Saerang, Asosiasi Pengelolaan Ikan
Laut, Basmi Said, Asosiasi LPK, Stenly Rantung,
Pengelola Kawasan KEK Likupang, Julita Wowor,
Kasie Pelatihan Tenaga Kerja BLK Bitung, Deny
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Mewengkang, serta Kasi Pelatihan dan
Produktifitas, Purwanto.
281. 16 Link Cek BSU 2022 BPJS
Positive Tribun
Berikut BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan yang
July Ketenagakerjaan Klik
News
diberikan pemerintah. Bagi masyarakat yang telah
2022 bsu.kemnaker.go.id Dapat
Pontianak terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan
Bantuan Rp 1 Juta
bisa melakukan pengecekkan melalui
bsu.kemnaker.go.id. Program subsidi upah ini
hanya diperuntukkan bagi pekerja atau buruh
dengan gaji di bawah 3,5 juta per bulan.
Selanjutnya peserta BPJS Ketenagakerjaan
mengunjungi website kemnaker.go.id untuk
melakukan pendaftaran. BSU disalurkan kepada
pekerja dan buruh yang terdaftar oleh pihak BPJS
Ketenagakerjaan dan Kementerian
Ketenagakerjaan.
282. 16 Indonesia Setop Kirim TKI
July karena Malaysia Langgar
2022 Kesepakatan

Positive Tribun
News
Jateng

283. 16 Hari Pendidikan Nasional,
July Fachrori Buka Gebyar
2022 Pameran dan Bazar

Neutral Beritaalfa H. Fachrori Umar, M. Hum, menerima penghargaan
th.com Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Tahun 2019 dari Menteri Ketenagakerjaan RI
Muhammad Hanif Dhakiri di Ruang Birawa Hotel
Bidakara Jakarta, Senin (22/4/19) malam. Untuk itu
Gubernur Jambi menegaskan pembinaan serta
pengawasan dari aparatur yang bertugas dibidang
ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan halhal yang berkaitan dengan K3,"Harus kita
perhatikan dan awasi dari seluruh kabupaten di
Provinsi Jambi agar seluruh perusahaanperusahaan mampu menjaga ini secara baik dan
masyarakat atau pekerja merasa senang untuk
tahun depan diupayakan semakin meningkat," ujar
Fachrori. Keselamatan dan Kesehatan Kerja di
Jambi Meningkat Baik Jakarta, Gubernur Jambi- Dr.
Drs. Gubernur Jambi mengaku senang atas
pencapaian Provinsi Jambi dalam memberikan
pembinaan serta pengawasan terkait Kesehatan
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Penyaluran tanaga kerja Indonesia (TKI) ke
Malaysia dihentikan sementara. Pemerintah
Indonesia menghentikan penyaluran TKI setelah
ditemukannya pelanggaran nota kesepakatan yang
dilakukan oleh Negeri Jiran tersebut. Penghentian
sementara pengiriman TKI ke Malaysia
direkomendasikan langsung oleh KBRI Kuala
Lumpur. Diketahui, Indonesia dan Malaysia
membuat nota kesepakatan atau MOU tentang
perekrutan TKI, pada 1 April 2022 lalu.

dan Keselamatan Kerja,"Alhamdulillah semakin
meningkat keselamatan dan kesehatan kerja di
Jambi, kita mendapat penghargaan Pembina K3,"
kata Dr. Drs.
284. 16 Login BSU BLT Subsidi Gaji Positive Ayo
Para pekerja masih menantikan BSU BLT subsidi
July via BPJS Ketenagakerjaan
Surabaya gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 yang tak
2022 2022 Cair Rp1 Juta Plus
kunjung cari. Para pekerja yang tengah menanti
Cara Cek Daftar Penerima
dana BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan
2022 cair sebesar Rp1 juta, pastikan login terlebih
dahulu dan cek daftar penerimanya. Login dan cek
daftar penerima BSU BLT subsidi gaji via BPJS
Ketenagakerjaan 2022 dapat dilakukan dengan
mudah, melalui satu kali klik tautan resmi
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam
artikel ini. Penantian para pekerja tak lepas dari
informasi pemerintah dalam hal ini Kemnaker yang
berjanji akan menyalurkan dana bantuan subsidi
upah atau BSU BLT subsidi gaji via BPJS
Ketenagakerjaan 2022 sebesar Rp1 juta per orang.
285. 16 Menaker Stop Pengiriman Neutral Pedoman Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia
July TKI ke Malaysia, Ini
rakyat.co telah menandatangani MoU tentang Penempatan
2022 Alasannya
m
dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia
pada tanggal 1 April 2022. Penandatanganan MoU
tersebut turut disaksikan oleh Presiden RI, Joko
Widodo dan Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri
Ismail Sabri Yaakob. Menurut Menaker, MoU
tersebut merupakan bentuk iktikad baik kedua
negara untuk melindungi PMI sektor domestik yang
bekerja di Malaysia, mengingat MoU tersebut
memuat kesepakatan bahwa penempatan PMI
sektor domestik dilakukan melalui sistem satu
kanal (one channel system), dan menjadi satusatunya mekanisme resmi untuk merekrut dan
menempatkan PMI sektor domestik di Malaysia.
Namun menurut Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker), Ida Fauziyah, perwakilan RI di Malaysia
menemukan bukti bahwa Malaysia masih
menerapkan sistem di luar sistem yang telah
disekapati bersama oleh kedua negara, yaitu
system maid online (SMO) yang dikelola oleh
Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui
Jabatan Imigreseen Malaysia.
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286. 16 Puluhan Asesi Ikuti
July Asesment SKW Perdana
2022 yang Dilaksanakan di
Pekanbaru

Neutral Riau
Antara

Sementara itu, saat ditemui usai melakukan
Asesment, Asesor bersertifikat BNSP, Wesly H
Sihombing dengan nomor MET
93000241901190262021, mengatakan, para Asesi
(peserta) yang diasesment pada umumnya
memakai metode Fortopolio. Yang mana Asesi
merupakan wartawan yang telah berpengalaman. "
Sebanyak 5 orang Asesi dengan Skema Wartawan
Muda Reporter dan 1 orang Wartawan Madya
dilakukan Asesment dengan metode Fortopolio,"
ucapnya. Kamis (14/07/2022). Diungkapkannya,
selain dirinya, Asesor Edi Anwar dengan No. MET
93000241901190262021, juga mengasesment
Asesi dengan skema Wartawan Utama.

287. 16 Perdana, SKW Bersertifikat Positive Borgol
July BNSP Dilaksanakan di TUK
News
2022 SPI

Perdana, SKW Bersertifikat BNSP Dilaksanakan di
TUK SPI. Puluhan Asesi Ikuti Asesment SKW
Perdana yang Dilaksanakan di Pekanbaru.
Sekretaris LSP Pers Indonesia Buka Pelaksanaan
SKW di TUK SPI Pekanbaru. Untuk Provinsi Riau,
TUK SPI satu-satunya tempat melaksanakan SKW
bersertifikat BNSP," ucapnya.

288. 16 PMI Taiwan Mengaku Asal Negative Pojok
July Indramayu Terbaring Sakit
Jabar
2022

Seorang tenaga kerja wanita (TKW) atau Pekerja
Migran Indonesia ( PMI ) mengaku berasal dari
Larangan, Kabupaten Indramayu tidak membawa
identitas apapun di Taiwan. Ia sedang sakit di
Taiwan dan terbaring di perawatan. Diinformasikan
Suara BMI, PMI yang berada di Taiwan tersebut
ingin terhubung dan berkomunikasi dengan suami
di Indramayu dan mengabarkan kondisinya yang
sedang sakit. Dia asal Indramayu, Larangan.

289. 16 Kemnaker: Moratorium
Negative Beritabar
July Pengiriman TKI ke Malaysia
u.news
2022 Tidak Berlaku bagi yang
Sudah Terdaftar

"Apalagi pelaku mencoba memalsukan
identitasnya dengan mengaku sebagai anggota
polisi yang berdinas di Polda Jawa Tengah, saat ini
keberadaannya masih dalam pelacakan," ungkap
Iqbal saat dihubungi melalui telepon. Dalam cuitan
tersebut juga ditampilkan tangkapan layar
percakapan pelaku kepada korban yang bernada
ancaman. Sangean Lagi Pemeras Penipu Polisi
Pemeras Tidak Bertanggungjawab Septian Jawa
Tengah dan masih banyak lagi nama-nama lain
yang tertulis pada aplikasi Getcontact. Dirinya
menghimbau pada masyarakat terutama kaum
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muda dan yang masih single untuk menjalin
hubungan dengan berkenalan secara wajar.
290. 16 Kemnaker: Moratorium
Negative Tempo.co Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan
July Pengiriman TKI ke Malaysia
moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia
2022 Tidak Berlaku bagi yang
atau TKI ke Malaysia tidak akan berdampak
Sudah Terdaftar
terhadap pekerja yang sudah terdaftar. "Kebijakan
(moratorium) ini tidak berdampak kepada PMI
yang sudah terdaftar dan dijadwalkan berangkat
menuju Malaysia," kata Kepala Biro Humas
Kementerian Ketenagakerjaan Chairul Fadhly
Harahap saat dihubungi Tempo, Sabtu, 16 Juli
2022. Sebelumnya, Pemerintah Indonesia
menghentikan sementara penempatan TKI sektor
domestik ke Malaysia. Chairul menuturkan
moratorium tersebut merupakan penghentian
permintaan pekerja migran Indonesia alias PMI
baru dari Pemerintah Malaysia kepada Pemerintah
Indonesia.
291. 16 Kemenaker Memperluas Positive Jawa Post Penandatanganan Nota Kesepahaman antara
July Pasar Pemagangan ke Luar
National World Forest Group dengan Kemenaker yang
2022 Negeri
Network difasilitasi oleh APPI (Asosiasi Penyelenggara
Pemagangan Indonesia) dilaksanakan di Tokyo,
Jepang pada 29 Juni 2022. Direktorat Jenderal
Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
(Binalavotas) Kemenaker terus mendorong
perluasan kesempatan magang ke luar negeri
melalui kerja sama dengan pihak-pihak terkait.
Untuk meningkatkan kerja sama pemagangan
dengan Jepang, pada tanggal 29 Juni 2022
bertempat di Tokyo telah melaksanakan
Penandatanganan Nota Kesepahaman antara
World Forest Group dengan Kemenaker yang
difasilitasi oleh APPI Dirjen Binalavotas Budi
Hartawan mengatakan pemagangan sebagai
strategi paling jitu dan strategis dalam
meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia.
292. 17 Aspataki Mengaku
July Pihaknya Tak Dilibatkan
2022 Dalam Pengambilan
Keputusan Moratorium
PMI ke Malaysia

Neutral Tribun
News
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Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penempatan
Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki) Saiful Mashud
mengatakan pihaknya dan sejumlah asosiasi tidak
dilibatkan dalam pengambilan keputusan
moratorium penempatan pekerja migran Indonesia
(PMI) ke Malaysia. Aspataki bersama asosiasi lain
sifatnya hanya menerima keputusan bahwa
pemerintah akan melakukan moratorium yang

katanya sementara," kata Saiful kepada wartawan,
Sabtu (16/7/2022). "Entah sampai kapan, kita juga
tidak tahu (moratorium penempatan PMI ke
Malaysia). Sampai hari ini, saya juga belum
membaca Keputusan Menaker atau Dirjen-nya
yang menghentikan penempatan ke Malaysia,"
katanya.
293. 17 Berapa Gaji TKI di
July Malaysia? RI Setop Kirim
2022 Tenaga Kerja ke Negeri
Jiran

Neutral Kuatbaca. Lantas bagaimana syarat dan berapa gaji TKI di
com
Malaysia?. Gaji TKI di Malaysia pun banyak
dipertanyakan. Itulah tadi informasi seputar syarat
dan gaji TKI di Malaysia. Pemerintah Indonesia
resmi setop kirim tenaga kerja Indonesia (TKI) ke
Malaysia mulai bulan Juli 2022.

294. 17 Populer: PM Malaysia
July Minta Masalah TKI
2022 Diselesaikan ; BI Fast
Turunkan Fee Bank?

Neutral Kumpara PM Malaysia Perintahkan MoU Pekerja Migran
n
Dipatuhi Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri
Yaakob, menginstruksikan kementerian negaranya
yang mengurusi perekrutan dan penempatan
pekerja migran untuk mematuhi nota
kesepahaman (Memorandum of
Understanding/MoU) dengan Indonesia. Kabar soal
Perdana Menteri Malaysia yang memerintahkan
agar pihak Kementerian negaranya dapat
mematuhi nota kesepahaman atau Memorandum
of Understanding (MoU) pekerja migran dengan
indonesia menjadi berita yang paling banyak
dibaca sepanjang, Sabtu Selain itu, ada juga kabar
soal Sistem pembayaran BI Fast dinilai menurunkan
fee based income perbankan yang turut ramai
dibaca. Hal ini menyusul sikap Indonesia yang
menghentikan pengiriman pekerja migran ke
Malaysia. Penghentian pengiriman pekerja migran
itu dilakukan, karena Indonesia menilai ada
pelanggaran di pihak Malaysia, atas MoU yang
telah disepakati.

295. 17 Malaysia Butuh Pekerja,
July Tapi Indonesia Sangat
2022 Marah

Negative Moeslimc Setelah kondisi membaik pasca Pandemi Covid-19,
hoice.co Malaysia menjerit karena kekurangan tenaga kerja
m
di berbagai sektor. Banyak pengusaha Malaysia
mengharapkan para Pekerja Migran Indonesia
(PMI) akan segera datang. Namun Pemerintah
Indonesia telah membekukan sementara
pengiriman tenaga kerja ke Malaysia, karena Kuala
Lumpur "tidak menghormati MoU" yang
ditandatangani tiga bulan lalu. Duta Besar
Indonesia untuk Malaysia Hermono dilansir dari
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BBC, Ahad (17/7/2022), mengatakan salah satu
bukti pelanggaran adalah langkah Malaysia yang
masih menggunakan Maid Online, sistem yang
memungkinkan perekrutan pembantu rumah
tangga, tanpa langkah perlindungan yang jelas.
296. 17 Malaysia Segera Selesaikan Positive Kuasa
July Masalah MoU Tenaga Kerja
Kata
2022 Indonesia

Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob
ingin segera menyelesaikan masalah antara
Malaysia dan Indonesia terkait Tenaga Kerja
Indonesia. Dalam hal ini, Ismail Sabri
menginstruksikan Kementerian Sumber Manusia
(KSM) dan Kementerian Dalam Negeri (KDN) untuk
segera menyelesaikan masalah Nota Kesepahaman
(MoU) perekrutan Tenaga Kerja Indonesia yang
ditandatangani antara kedua negara. Saya sudah
bilang ke mereka agar cepat diselesaikan karena
saya takut kalau kita tidak melakukannya, kita akan
bermasalah dengan Indonesia," katanya seperti
dikutip Bernama di Kuala Lumpur, Jumat
(15/7/2022). Sebelumnya Duta Besar RI untuk
Malaysia Hermono membenarkan pemerintah
menghentikan sementara memenuhi pesanan
pekerjaan baru untuk pekerja migran Indonesia
(PMI) semua sektor ke Malaysia, Rabu (13/7/2022).

297. 17 Bantuan Subsidi Upah 2022 Negative Ayo
July untuk Pekerja dan Buruh
Bandung
2022 Tak Kunjung Cair, Simak
Infonya di Sini

Pekerja dan buruh yang terlanjur mendengar kabar
penyaluran Bantuan Subsidi Upah 2022 banyak
yang merasa kesal karena dana dari Bantuan
Subsidi Upah 2022 ini tak kunjung cair. Perlu
diketahui, pihak terkait juga pasti tengah
memikirkan evaluasi dan saran dari Ombudsman RI
untuk pencairan Bantuan Subsidi Upah 2022. :
Videonya Soal Fasilitas Mewah Anggota DPR Viral,
Dewantari Minta Maaf. 4. Penerima Bantuan
Subsidi Upah 2022 merupakan seorang
Pekerja/Buruh penerima upah;. Bantuan Subsidi
Upah 2022 memang sudah menjadi pertanyaan
rutin di antara pekerja dan buruh yang merasa
berhak menerima salah satu bantuan tunai dari
pemerintah satu ini.

298. 17 Kemnaker Siapkan
July Perhelatan Pertumbuhan
2022 Regional Tiga Negara

Positive Bisnistod Pertemuan IMT-GT merupakan building block dari
ay.co.id kerja sama di ASEAN yang melibatkan beberapa
provinsi di tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan
Thailand yang secara geografis berdekatan. Kerja
sama IMT-GT dibentuk untuk akselerasi
pertumbuhan ekonomi, menghilangkan
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kesenjangan, dan meningkatkan kesejahteraan
penduduk di tiga negara. -Kementerian
Ketenagakerjaan terus mematangkan persiapan
menjelang pelaksanaan pertemuan IndonesiaMalaysia-Thailand-Triangle Growth (IMT-GT)
Working Group Human Resource Development
(WGHRD) ke-12 pada 4- 5 Agustus 2022
mendatang di Jakarta. Sebagai Chair WGHRD ke12, Kemnaker perlu mempersiapkan
mempersiapkan posisi Indonesia dalam pertemuan
Kelompok Kerja Pengembangan Sumber Daya
Manusia (SDM) tersebut.
299. 17 Berapa Gaji TKI di
July Malaysia? RI Setop Kirim
2022 Tenaga Kerja ke Negeri
Jiran

Neutral Suara.co Gaji TKI di Malaysia yang bekerja sebagai ART
m
besarannya sesuai dengan persyaratan upah
minimum di negara tersebut. Adapun besaran gaji
TKI yang bekerja sebagai ART di Malaysia mulai dari
RM 1.200, atau setara dengan Rp 4 juta per bulan.
Upah tersebut merupakan gaji TKI di Malaysia
secara bersih, tanpa adanya potongan apapun.
Pemerintah Indonesia sebelumnya juga meminta
gaji TKI di Malaysia minimum RM1. 500 atau setara
dengan Rp 5 juta.

300. 17 Dikerasin, Malaysia
July Akhirnya Melunak
2022

Positive Rmco.id Sikap tegas pemerintah yang ancam stop
pengiriman TKI ke Malaysia membuahkan hasil.
Pemerintah Malaysia akhirnya melunak dan
bersedia memperbaiki sistem penempatan TKI
untuk sektor nonformal. Melunaknya sikap negeri
Jiran itu bisa dilihat dari pernyataan Perdana
Menteri Malaysia, Ismail Sabri. Dia langsung
memerintahkan Kementerian Sumber Manusia dan
Kementerian Dalam Negeri Malaysia untuk
menyelesaikan masalah nota kesepahaman (MoU)
perekrutan TKI yang dipermasalahkan Indonesia.

301. 17 Siswa Magang SMKN 2
July Boyolangu Tulungagung
2022 Dilindungi BPJS
Ketenagakerjaan

Positive Blitar
Times
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Terkini, sebanyak 60 siswa dari SMKN 2 Boyolangu,
Kabupaten Tulungagung, mendapat perlindungan
dari BPJS Ketenagakerjaan. Kartu BPJS
Ketenagakerjaan diserahkan secara simbolis oleh
Kepala Sekolah SMKN 2 Boyolangu M. Zamroji
didampingi perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan
Tulungagung. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Ketenagakerjaan menunjukkan
komitmennya dalam melindungi pekerja di
Tulungagung. Saat dihubungi awak media, Kepala
Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Blitar Agus

Dwi Fitriyanto mengatakan para siswa magang dari
SMKN 2 Boyolangu mendapatkan dua program
jaminan perlindungan ketenagakerjaan.
302. 17 Siswa Magang SMKN 2
July Boyolangu Tulungagung
2022 Dilindungi BPJS
Ketenagakerjaan

Positive Jatim
Times

303. 17 Fakta-fakta RI Setop
July Sementara Kirim TKI ke
2022 Malaysia

Neutral Kumpara Alasan Indonesia Setop Sementara Kirim TKI ke
n
Malaysia Pemerintah Indonesia menghentikan
sementara pengiriman Tenaga Kerja Indonesia
(TKI) ke Malaysia. Pemerintah Indonesia
menghentikan sementara pengiriman Tenaga Kerja
Indonesia ( TKI ) ke Malaysia. Dikutip dari Reuters,
sejak Rabu (13/7) pemerintah Indonesia telah
mengumumkan untuk sementara menghentikan
pengiriman warganya untuk bekerja di Malaysia,
termasuk ribuan yang direkrut untuk sektor
perkebunan. Pembekuan ini disebut memberi
pukulan bagi Malaysia sebagai produsen minyak
sawit terbesar kedua di dunia dan mata rantai
utama dalam rantai pasokan global, terutama
karena menghadapi kekurangan sekitar 1,2 juta
pekerja yang dapat menggagalkan pemulihan
ekonominya.

304. 17 Penerima Kartu Prakerja Neutral Tribun
July Gelombang 36 Telah
News
2022 Diumumkan, Begini Cara
Jakarta
Cek Hasilnya Jika Tak Dapat
SMS
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Terkini, sebanyak 60 siswa dari SMKN 2 Boyolangu,
Kabupaten Tulungagung, mendapat perlindungan
dari BPJS Ketenagakerjaan. Kartu BPJS
Ketenagakerjaan diserahkan secara simbolis oleh
Kepala Sekolah SMKN 2 Boyolangu M. Zamroji
didampingi perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan
Tulungagung. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Ketenagakerjaan menunjukkan
komitmennya dalam melindungi pekerja di
Tulungagung. Saat dihubungi awak media, Kepala
Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Blitar Agus
Dwi Fitriyanto mengatakan para siswa magang dari
SMKN 2 Boyolangu mendapatkan dua program
jaminan perlindungan ketenagakerjaan.

Penerima Kartu Prakerja gelombang 36 telah telah
diumumkan, simak cara cek hasilnya jika tak dapat
SMS. Informasi tersebut diketahui melalui akun
Instagram resmi @prakerja.go.id. "Lampu hijau
sudah nyala, selamat penerima Gelombang 36!!"
tulis akun Kartu Prakerja. Hari yang ditunggutunggu telah tiba, pengumuman Kartu Prakerja
gelombang 36 dirilis pada Jumat, (15/7/2022).
Berikut cara cek hasil Kartu Prakerja gelombang 36
dirangkum TribunJakarta: Kamu bisa secara berkala

mengecek dashboard di laman Kartu Prakerja,
dengan login menggunakan akun masing-masing.
305. 17 Lowongan Kerja PT Virama Positive Tribun
July Karya untuk Lulusan S1,
News
2022 Tersedia 9 Posisi
Jambi

Melansir Instagram Kemnaker, ada 9 posisi yang
membutuhkan karyawan baru. Informasi lowongan
kerja PT Virama Karya pada Juli 2022. Lowongan
kerja PT Virama Karya ini untuk lulusan S1
sederajat. PT Virama Karya merupakan BUMN yang
bergerak di bidang konsultansi konstruksi.

306. 17 Indonesia Hentikan
Negative Tribun
July Pengiriman TKI ke Malaysia
News
2022 Sementara karena Jiran
Jateng
Langgar Perjanjian

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

307. 17 Kemnaker komitmen genjot Neutral Elshinta
July pasar pemagangan luar
2022 negeri

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi
dan Produktivitas (Binalavotas), Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mendorong
kerjasama perluasan kesempatan magang ke luar
negeri melalui kerjasama dengan pihak-pihak
terkait dalam tahun ini telah menandatangani
beberapa Nota Kesepahaman dengan pihak-pihak
yang memiliki peluang pemagangan di Luar Negeri.
Penandatanganan Nota Kesepahaman antara
World Forest Group dengan Kemnaker yang
difasilitasi oleh APPI (Asosiasi Penyelenggara
Pemagangan Indonesia) dilaksanakan di Tokyo,
Jepang pada 29 Juni 2022 "Nota tersebut
merupakan bentuk komitmen kedua belah pihak
dalam membuka seluas-luasnya potensi
pemagangan di Jepang serta optimalisasi
pelindungan para pemagang. Untuk meningkatkan
kerjasama pemagangan dengan Jepang, pada
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tanggal 29 Juni 2022 bertempat di Tokyo telah
dilaksanakan Penandatanganan Nota
Kesepahaman antara World Forest Group dengan
Kemnaker yang difasilitasi oleh APPI "MoU
tersebut merupakan bentuk komitmen kedua
belah pihak dalam membuka seluas-luasnya
potensi pemagangan di Jepang serta optimalisasi
pelindungan para pemagang," ujarnya.
308. 17 Dr Ir Rudiyanto: Seminggu Negative Konstruks Dalam jagat K3 Indonesia, nama Rudiyanto yang
July Kurang Tidur (1) i Media kini menjabat sebagai Direktur Utama PT Biro
2022 Konstruksi Media
Klasifikasi Indonesia (BKI), sudah tidak asing lagi.
Dari perusahaan minyak asing, Rudi yang pernah
mengenyam pendidikan Ilmu Politik dan
Pemerintahan FISIPOL UGM ini melanjutkan
karirnya ke PT Sucofindo (Persero), sebuah
perusahaan inspeksi pertama di Indonesia yang
didirikan pada 22 Oktober 1956. Rudiyanto
bersama beberapa rekannya saat itu diminta oleh
direksi Sucofindo yang dipimpin oleh alm.
Rudiyanto yang pernah dinobatkan sebagai CEO
Concerned Award oleh World Safety Organization
(WSO) pada 2021 & 4 Stars Silver Safety Culture
Award (WSO- 2021) ini bersama teman-temannya
tersebut disekolahkan secara khusus oleh
Sucofindo untuk mendalami ilmu Sistem
Manajemen K3 di sejumlah negara.
309. 17 RI Setop Kirim Tenaga Kerja Neutral Riau
July ke Negeri Jiran, Berapa Gaji
Online
2022 TKI di Malaysia?

Gaji TKI di Malaysia pun banyak dipertanyakan.
Gaji TKI di Malaysia. Umumnya, gaji TKI di Malaysia
ada beberapa macam tergantung dengan sektor
dan penempatannya. Gaji TKI di Malaysia yang
bekerja sebagai ART besarannya sesuai dengan
persyaratan upah minimum di negara tersebut.

310. 17 Dr Ir Rudiyanto: Seminggu Negative Konstruks Rudiyanto sempat menjadi bagian dari sejarah
July Kurang Tidur (2) i Media penting tersebut. Doktor Administrasi Bisnis dan
2022 Konstruksi Media
Kebijakan Publik jebolan UNPAD Bandung yang
kala itu masih berusia muda, mengaku kurang tidur
selama satu minggu untuk mempersiapkan
pemberian penghargaan di bidang SMK3 yang
dilakukan oleh Presiden RI. Saat itu Rudiyanto
mengaku bersama rekannya dari Sucofindo Reza
Pahlevi, Bayu Rahardaya dan John Woodacre baru
istirahat tidur sejenak jam 5 pagi, namun jam 9
pagi harus sudah ada di Istana Kepresidenan untuk
mengikuti prosesi pemberian penghargaan. Meski
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selama satu minggu kurang tidur, toh ia mengaku
puas dan bangga bisa hadir di Istana Kepresidenan
guna menyiapkan acara sekaligus menerima
penghargaan bendera SMK3 yang pertama.
311. 17 Binawan Berangkatkan 22 Neutral Borneone Binawan Group (Binawan) memberangkatkan 22
July Nakes ke Kuwait
ws
tenaga Kesehatan (nakes) ke Kuwait untuk
2022
memenuhi permintaan 330 tenaga Kesehatan yang
terdiri dari perawat di Kuwait Healthcare
Institution dengan penempatan di Alorf Hospital
Kuwait, Royal Hayat Hospital dan NAS Clinic.
"Dalam proses seleksi penempatan kerja di luar
negeri dibutuhkan training, Binawan telah
menyiapkan Binawan Training Center untuk para
kandidat dan setelah itu dilakukan lokal interview
dan user interview langsung dari negara
penempatan, dan setelah lulus seleksi akan ada
proses dokumen dan visa," kata Chairman of
Binawan Group, Saleh Alwaini dalam
keterangannya. International Healthcare Program
(IHTP) Binawan bersama dengan lembaga-lembaga
lain bekerjasama untuk merekrut tenaga kesehatan
yang berminat untuk bekerja di luar negeri dan
memberikan pelatihan untuk memenuhi standar
internasional yang dipersyaratkan. Di samping
berbagai pelatihan tersebut para perawat
diwajibkan mengikuti tes International Prometric,
terkait hal ini Binawan juga menyelenggarakan
persiapan untuk menghadapi tes tersebut.
312. 17 Majelis Pengurus ICMI Kota Positive Malang
July Malang Periode 2016-2026
Voice
2022 Dilantik, Siap Bantu Bangun
Desa Cendekia

313. 17 [Berita]Moeldoko Janji
July Carikan Solusi Masalah
2022 Keberangkatan Calon
Pekerja Migran

Prof Dr Ir Imam Santoso menjadi Ketua Pengurus
Orda ICMI Kota Malang periode 2021-2026.
Dikatakan Imam, ICMI Kota Malang siap membantu
membangun desa kelurahan cendekia di era
ekonomi digital. Majelis pengurus Organisasi
Daerah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia
(ICMI) Kota Malang periode 2021-2026 resmi
dilantik. Pelantikan dipimpin langsung Sekretaris
ICMI Jawa Timur, Pitono Nugroho di Grand
Mercure Malang, Sabtu (16/7).

Positive Creacorri Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko berjanji
dor.com bakal segera mencarikan solusi terkait persoalan
penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia
(CPMI). Berdasarkan data yang dikantongi
Moeldoko, sejumlah negara-negara penempatan
para pekerja migran Indonesia sudah mulai
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membuka kembali penerimaan tenaga kerja
Indonesia. Karena penempatan pekerja ke luar
negeri adalah salah satu cara menampung
angkatan kerja baru setiap tahunnya," ujar
Moeldoko melalui keterangan resminya, Minggu
(17/7/2022). Moeldoko menyebut, satu dari sekian
masalah yang dihadapi oleh perusahaan jasa
tenaga kerja Indonesia belum optimalnya aturan
pembebanan biaya.
314. 17 Berapa Gaji TKI di
Neutral Kumbane
July Malaysia? RI Setop Kirim
ws.com
2022 Tenaga Kerja ke Negeri
Jiran | KUMBANEWS.COM

315. 17 Pemerintah Ambil Sikap
July Tegas, Hentikan Kirim
2022 Pekerja Indonesia ke
Malaysia

Lantas bagaimana syarat dan berapa gaji TKI di
Malaysia?. Gaji TKI di Malaysia pun banyak
dipertanyakan. Gaji TKI di Malaysia. Secara umum,
gaji TKI di Malaysia ada beberapa macam
tergantung dengan sektor dan penempatannya.

Negative Sultra Kini Pemerintah menghentikan sementara pengiriman
Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia.
Dilansir dari Kemnaker, pemerintah Indonesia dan
pemerintah Malaysia pada 1 April 2022 lalu telah
menandatangani MoU tentang penempatan dan
pelindungan PMI sektor domestik di Malaysia
melalui sistem satu kanal (one channel system)
yang turut disaksikan oleh Presiden RI, Joko
Widodo dan Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri
Ismail Sabri Yaakob. Namun, pemerintah Indonesia
menemukan bukti Malaysia masih menerapkan
sistem di luar kesepakatan kedua negara yakni
system maid online (SMO) yang dikelola oleh
Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui
Jabatan Imigreseen Malaysia. Menteri Dalam
Negeri (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan, SMO
tersebut membuat posisi PMI menjadi rentan
tereksploitasi, karena mem-by pass UU Nomor 18
Tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran
Indonesia, dan tidak melalui tahap
pemberangkatan yang benar.

316. 17 BSU 2022 Cair November Neutral Ayo
Jika bercermin pada pencairan BSU 2021, maka
July atau Desember seperti BLT
Bandung dana subsidi gaji tersebut diperkirakan akan cair di
2022 2021? Cek Fakta Terbaru
bulan November hingga Desember 2022. : BSU
Kemnaker
2022 Kapan Cair? Penyaluran BSU 2022 belum
terealisasi hingga saat ini. Padahal, bansos subsidi
gaji ini sempat diperkirakan akan cair pada April
lalu. Sebelumnya, Menaker sendiri telah menjawab
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kegundahan para karyawan soal jadwal pencairan
BSU BPJS Ketenagakerjaan ini.
317. 17 Sekretaris LSP Pers
July Indonesia Buka
2022 Pelaksanaan SKW di TUK
SPI Pekanbaru

Neutral Alealetvn Disdik Kota Pekanbaru, pembukaan secara resmi
ews.com pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Wartawan
(SKW) dibuka langsung oleh Sekretaris LSP Pers
Indonesia, Edi Anwar yang didampingi Asesor
(Penguji) bersertifikat BNSP, Wesly H Sihombing
dan Ketua Umum Solidaritas Pers Indonesia (SPI),
Suriani Siboro. " Iya, 2 (dua) orang kita yang diberi
surat tugas dari LSP Pers Indonesia untuk
melaksanakan asement SKW di TUK SPI,"
pungkasnya. LSP Pers Indonesia dalam proses
sertifikasi Wartawan menggunakan Standar
Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) Wartawan
Indonesia yang telah ter-registrasi oleh Kemenaker
RI. Ada 4 Skema yang dapat disertifikasi oleh LSP
Pers Indonesia, yakni; Wartawan Muda (Reporter),
Wartawan Muda (Kameramen), Wartawan Madya,
Wartawan Utama.

318. 17 Dr Ir Rudiyanto: Seminggu Negative Konstruks Sebab basis kegiatan BKI juga adalah health and
July Kurang Tidur (3-Habis) i Media safety, environment dan security, sebagaimana
2022 Konstruksi Media
passion Rudiyanto selama di Sucofindo. Secara
historis, kelahiran OSHA Academy melalui
Occupational Safety and Health Administration
Amerika Serika tak terpaut jauh dengan kelahiran
UU No 1 tahun 1970 di Indonesia dan Health and
Safety Act ( Factory Act ) di Inggris Apalagi
Rudiyanto pun berkesempatan belajar langsung
juga ke Inggris dan Amerika Serikat. Kepada
generasi sekarang dan penerus, Rudiyanto
berharap agar bisa berbuat lebih baik lagi demi
kemajuan K3 Indonesia. Konstruksi Media- Setelah
lama mengabdikan diri di PT Sucofindo (Persero),
pada 2013 penyandang gelar Magister of Business
Administration (MBA) dari International Business
from IPMI-Monash University, Melbourne,
Australia ini mendapat amanah untuk menjadi
orang nomor satu di PT Biro Klasifikasi
Indonesia/BKI (Persero).
319. 17 Penghentian Pengiriman Negative Emiten
July TKI ke Malaysia, PM Ismail
News
2022 Jawab Ogah Bermasalah
dengan Indonesia
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EmitenNews.com- Malaysia ogah bermasalah
dengan Indonesia. Karena itu, Perdana Menteri
Malaysia Ismail Sabri Yaakob memerintahkan
Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian
Dalam Negeri segera menyelesaikan masalah nota

kesepahaman (MoU) perekrutan tenaga kerja
Indonesia atau TKI. Karena itu, ia mendorong hal
itu, harus segera diselesaikan agar masalah antara
Malaysia dan Indonesia bisa dihindari. PM Malaysia
membantah MoU antara Indonesia dan Malaysia
terkait penempatan pekerja migran Indonesia atau
PMI di negeri jiran itu akan dibatalkan.
320. 17 BSU 2022 Cair Besok? Cek Neutral Ayo
BSU 2022 kapan cair? COM-- Sampai saat ini BSU
July Penjelasan Kemnaker
Bandung 2022 kapan cair, masih terus jadi perbincangan
2022 Terkait Proses Pencairan
hangat. Karena sampai saat ini BSU 2022 Kapan
BSU BPJS Ketenagakerjaan
cair, masih dinantikan bagi para pekerja atau buruh
yang telah memenuhi syarat. Harapan tentang BSU
BPJS Ketenagakerjaan 2022 hadir ketika Kemnaker
menyatakan telah mengalokasikan dana bantuan
sebesar Rp8,8 Triliun.
321. 17 Indonesia Setop Kirim
July Tenaga Kerja ke Negeri
2022 Jiran, Berapa Gaji PMI di
Malaysia?

Neutral Goriau

Lantas bagaimana syarat dan berapa gaji TKI di
Malaysia?. Gaji TKI di Malaysia pun banyak
dipertanyakan. Gaji TKI di Malaysia. Secara umum,
gaji TKI di Malaysia ada beberapa macam
tergantung dengan sektor dan penempatannya.

322. 17 RI Setop Kirim Tenaga Kerja Neutral Gosumba Lantas bagaimana syarat dan berapa gaji TKI di
July ke Negeri Jiran, Berapa Gaji
r
Malaysia?. Gaji TKI di Malaysia pun banyak
2022 PMI di Malaysia?
dipertanyakan. Gaji TKI di Malaysia. Secara umum,
gaji TKI di Malaysia ada beberapa macam
tergantung dengan sektor dan penempatannya.
323. 17 Alumni PMII Pekalongan
July Diminta Berperan Aktif di
2022 Era Digital

Neutral Nu Jateng Pengurus Cabang Ikatan Keluarga Alumni (IKA)
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
Pekalongan diminta turut serta peradaban di era
yang serba digital. "Era society 5.0 itu manusia
yang mengendalikan teknologi, itu artinya IKA PMII
harus berperan menjadi pengendali dari teknologi
agar tidak mati dan tertinggal," ujarnya usai
melantik (PC) IKA PMII Pekalongan bertempat di
Hotel Dafam, Kota Pekalongan, Sabtu (16/7). IKA
PMII Pekalongan menurut Prof Musahadi sudah
mencapai track record yang benar, hanya saja
semangatnya yang perlu ditingkatkan untuk
menentukan strategi-strategi yang jitu dalam
menghadapi era society 5.0. Kepada NU Online
Jawa Tengah, Ahad (17/7) Ketua IKA PMII
Pekalongan H Yasir Muhammad mengatakan,
pengurus IKA PMII Pekalongan yang telah dilantik
semoga dapat bertugas dengan baik. Disampaikan,
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IKA PMII Pekalongan yang juga melingkupi daerah
Batang dan Pemalang harus menjadi satu kekuatan
yang solid.
324. 17 RI Setop Kirim Tenaga Kerja Neutral Gonews.c Lantas bagaimana syarat dan berapa gaji TKI di
July ke Negeri Jiran, Berapa Sih
o
Malaysia?. Gaji TKI di Malaysia pun banyak
2022 Gaji PMI di Malaysia?
dipertanyakan. Gaji TKI di Malaysia. Secara umum,
gaji TKI di Malaysia ada beberapa macam
tergantung dengan sektor dan penempatannya.
325. 17 Universitas Terbuka
July Kembali Luluskan 28 PMI
2022 Hong Kong, Prof Ojat
Menitipkan Pesan

Positive Jawa Post Tercatat 28 lulusan UT di Hong Kong dari berbagai
National program studi (Prodi) yang diwisuda pada Minggu,
Network 17 Juli. Kepala Pusat Pengelolaan Mahasiswa Luar
Negeri (PPMLN-UT) Dr. Pardamean Daulay, S.Sos,
M.Si, dalam laporannya mengungkapkan lulusan
terbaik wisuda di Hong Kong adalah Ainul Hidayah
prodi Sastra Inggris Bidang Penerjemahan dengan
IPK 3.45. Prof Ojat menyampaikan saat ini jumlah
mahasiswa UT di luar negeri, mencapai 2.245 orang
dan sebanyak 207 orang mahasiswa berada di
Hong Kong. Jumlah mahasiswa tersebut rasanya
masih sangat kecil, jika dibandingkan dengan data
jumlah PMI yang berada di Hong Kong.

326. 17 Mohon Bersabar, BSU
Neutral Banten
July Cuma Turun untuk Pekerja
Raya
2022 di 2 Wilayah Ini

Salah satunya, BSU hanya akan diberikan kepada
pekerja yang bekerja di 2 wilayah yang telah
ditetapkan. - Pemerintah akan kembali
menggulirkan bantuan subsidi upah (BSU) pada
tahun ini. Akan tetapi pada tahun ini nominal BSU
yang akan disalurkan adalah senilai Rp1 juta per
pekerja. Nilai BSU tersebut lebih rendah jika
dibandingkan dengan bantuan serupa pada tahun
sebelumnya.

327. 17 Atasi Kesenjangan
Positive Progresne "Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Kemnaker
July Teknologi Digital,
ws.info telah mengeluarkan berbagai kebijakan
2022 Kemnaker Kembangkan
pengembangan ketenagakerjaan dalam
Kebijakan Ketenagakerjaan
meningkatkan angkatan kerja di perdesaan," ucap
di Perdesaan
Sekjen Anwar Sanusi ketika menjadi pembicara
pada webinar yang bertajuk "Kebijakan
Pengembangan Ketenagakerjaan di Perdesaan
Memasuki Ekonomi Digital dalam Upaya
Menyejahterkan Masyarakat," Minggu
(17/7/2022). Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menyatakan,
ketika berbicara tentang teknologi digital,
kesenjangan teknologi digital di perkotaan dan
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perdesaan menjadi tantangan yang cukup serius.
Teknologi digital bukan semata-mata alat,
melainkan sosio material object yang memiliki
relasi yang kompleks terkait perkembangan
struktur ekonomi, sosial, politik budaya tertentu
dalam suatu negara. "Kesenjangan ini tentunya
menjadi tantangan bersama yang harus bisa kita
atasi," pungkasnya.
328. 17 Atasi Kesenjangan
Positive Pewartas "Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Kemnaker
July Teknologi Digital,
atu.com telah mengeluarkan berbagai kebijakan
2022 Kemnaker Kembangkan
pengembangan ketenagakerjaan dalam
Kebijakan Ketenagakerjaan
meningkatkan angkatan kerja di perdesaan," ucap
di Pedesaan
Sekjen Anwar Sanusi ketika menjadi pembicara
pada webinar yang bertajuk "Kebijakan
Pengembangan Ketenagakerjaan di Perdesaan
Memasuki Ekonomi Digital dalam Upaya
Mensejahterakan Masyarakat," Minggu
(17/7/2022). Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menyatakan,
ketika berbicara tentang teknologi digital,
kesenjangan teknologi digital di perkotaan dan
perdesaan menjadi tantangan yang cukup serius.
Teknologi digital bukan semata-mata alat,
melainkan sosio material object yang memiliki
relasi yang kompleks terkait perkembangan
struktur ekonomi, sosial, politik budaya tertentu
dalam suatu negara. "Kesenjangan ini tentunya
menjadi tantangan bersama yang harus bisa kita
atasi," pungkasnya.
329. 17 Atasi Kesenjangan
July Teknologi, Kemnaker
2022 Kembangkan
Ketenagakerjaan di
Perdesaan

Positive Merdeka "Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Kemnaker
telah mengeluarkan berbagai kebijakan
pengembangan ketenagakerjaan dalam
meningkatkan angkatan kerja di perdesaan," ucap
Sekjen Anwar Sanusi ketika menjadi pembicara
pada webinar yang bertajuk "Kebijakan
Pengembangan Ketenagakerjaan di Perdesaan
Memasuki Ekonomi Digital dalam Upaya
Menyejahterkan Masyarakat," Minggu
(17/7/2022). Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menyatakan,
ketika berbicara tentang teknologi digital,
kesenjangan teknologi digital di perkotaan dan
perdesaan menjadi tantangan yang cukup serius.
"Kesenjangan ini tentunya menjadi tantangan
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bersama yang harus bisa kita atasi," pungkasnya.
Anwar mengatakan, perkembangan teknologi
digital merupakan suatu keharusan yang
mempengaruhi seluruh aspek baik dari sisi negara,
pasar serta masyarakat.
330. 17 Atasi Kesenjangan
Positive Aira
"Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Kemnaker
July Teknologi, Kemnaker
Transport telah mengeluarkan berbagai kebijakan
2022 Kembangkan
pengembangan ketenagakerjaan dalam
Ketenagakerjaan di
meningkatkan angkatan kerja di perdesaan," ucap
Perdesaan - Aira Transport
Sekjen Anwar Sanusi ketika menjadi pembicara
pada webinar yang bertajuk "Kebijakan
Pengembangan Ketenagakerjaan di Perdesaan
Memasuki Ekonomi Digital dalam Upaya
Menyejahterkan Masyarakat," Minggu
(17/7/2022). Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menyatakan,
ketika berbicara tentang teknologi digital,
kesenjangan teknologi digital di perkotaan dan
perdesaan menjadi tantangan yang cukup serius.
Teknologi digital bukan semata-mata alat,
melainkan sosio material object yang memiliki
relasi yang kompleks terkait perkembangan
struktur ekonomi, sosial, politik budaya tertentu
dalam suatu negara. Sekarang ini daya saing
teknologi digital tiap daerah seperti di Pulau Jawa
cukup tinggi, tapi untuk daerah-daerah lain di luar
Pulau Jawa masih cukup rendah.
331. 17 BP Jamsostek Cilandak
Positive Berita
July Serahkan Santunan Rp 112
Satu
2022 Juta untuk Anggota RBPI
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Pengembangan kepesertaan jamsos Kemenaker,
Sahala, di rumah mampir RBPI (Rumah Berdaya
Pengemudi Indonesia) Jakarta Utara, Jumat
(15/7/2022). Pengembangan kepesertaan jamsos
Kemenaker, Sahala, di rumah mampir RBPI (Rumah
Berdaya Pengemudi Indonesia) Jakarta Utara,
Jumat (15/7/2022). Dalam Penyerahan simbolis
kepada anggota RBPI, Andi menyampaikan terima
kasih terhadap BPJS Ketenagakerjaan yang terus
melakukan sosialisasi manfaat BPJS
Ketenagakerjaan terhadap seluruh pekerja
Indonesia. Ia menambahkan, Keanggotan RBPI
(Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia) telah
mendaftarkan sebanyak 2.104 tenaga kerja ke
dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

332. 17 Cek BSU 2022 dan Bersiap Neutral Ayo
Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 segera cair ke
July untuk Bantuan Subsidi
Bandung karyawan dan pekerja? Diketahui, dalam akun
2022 Upah Cair Rp1 Juta, Nama
Instagram pribadi Menaker (Menteri Tenaga Kerja),
Anda Sudah Terdaftar?
Ida Fauziyah mengungkapkan bahwa bantuan BSU
2022 pasti akan cair. Cek status penyaluran lewat
dua link berikut. LENGKONG, AYOBANDUNG.
333. 17 Menaker Putuskan Tunda
July Pengiriman PMI ke
2022 Malaysia, Ini Alasannya

Negative Republik Dia mengatakan, untuk PMI yang bekerja saat ini di
Merdeka Malaysia merupakan yang sudah lama bekerja.
Sumsel "Kami putuskan untuk tunda pengiriman PMI
sampai ada perbaikan sistem di kedua negara,"
kata Ida. Sistem yang dimaksud Ida yakni one
channel System atau sistem satu kanal. Nantinya,
sistem ini yang akan digunakan kedua negara
dalam mengawasi PMI yang bekerja.

334. 17 Sekjen Anwar Sanusi Beber Positive Jawa Post "Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Kemnaker
July Upaya Kemnaker Atasi
National telah mengeluarkan berbagai kebijakan
2022 Kesenjangan Teknologi
Network pengembangan ketenagakerjaan dalam
Digital di Pedesaan
meningkatkan angkatan kerja di perdesaan," kata
Sekjen Anwar Sanusi. Hal itu disampaikan
Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi saat
menjadi pembicara pada webinar yang bertajuk
"Kebijakan Pengembangan Ketenagakerjaan di
Pedesaan Memasuki Ekonomi Digital dalam Upaya
Menyejahterkan Masyarakat," Minggu (17/7).
Sekjen Anwar menilai pemahaman tentang
teknologi digital, jika dilihat dari angkatan muda
sudah sangat bagus. Namun, lanjut Sekjen Anwar,
untuk daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa masih
cukup rendah.
335. 17 Masuk Akhir Juli, BSU 2022 Positive Pikiran
July BPJS Ketenagakerjaan
Rakyat
2022 Belum Cair? Ini Info
Depok
Pencairan BLT Subsidi Gaji
dari Kemnaker

336. 17 KSP Cari Solusi Masalah
July Keberangkatan Calon
2022 Pekerja Migran Indonesia

Memasuki akhir Juli, banyak pekerja yang mulai
menanyakan kapan BSU 2022 akan dicairkan.
Namun, dana BSU 2022 hingga memasuki akhir
bulan Juli 2022 ini tak kunjung disalurkan oleh
pemerintah. Lantas, kapan BSU 2022 BPJS
Ketenagakerjaan mulai dicairkan? Untuk
mengobati rasa penasaran terkait kapan jadwal
pencairan BSU 2022, simak informasinya dalam
artikel ini.

Positive Imcnews Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan
pihaknya akan mencarikan solusi terkait belum
maksimalnya penempatan calon Pekerja Migran
Indonesia (CPMI) ke sejumlah negara di tengah
melandainya pandemi COVID-19. Karena
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penempatan pekerja ke luar negeri adalah salah
satu cara menampung angkatan kerja baru setiap
tahunnya," ujar Moeldoko saat melaksanakan
verifikasi lapangan di PT Perwita Nusaraya, salah
satu Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
Indonesia (P3MI), di Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu
(17/7). Verifikasi lapangan yang dilakukan,
menindaklanjuti pertemuan Kepala Staf
Kepresidenan dengan Pengurus Asosiasi
Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI),
Selasa (5/7) lalu. Dalam audiensi tersebut, APJATI
mengungkapkan, puluhan ribu CPMI belum bisa
diberangkatkan ke negara tujuan, dan namanya
masih mengantre di Sistem Komputerisasi
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Sisko
P2MI).
337. 17 Info Loker BUMN PT
July Virama Karya (Persero)
2022 Buka Lowongan Kerja S1
Sederajat, Ini Syarat Dan
Cara Daftarnya Semarangku

Neutral Semarang Berikut adalah persyaratan dan cara mendaftar
ku.com loker atau lowongan kerja lulusan S1 sederajat di
BUMN PT Virama Karya (Persero) :. Kualifikasi :. Laki-laki,perempuan. Cek info loker BUMN PT
Virama Karya (Persero) dimana membuka
lowongan kerja S1 sederajat. BUMN PT Virama
Karya (Persero) membuka loker atau lowongan
kerja S1 sederajat untuk berbagai formasi yang
tersedia. Berikut persyaratan dan cara daftar loker
atau lowongan kerja S1 sederajat yang dibuka
BUMN PT Virama Karya (Persero).

338. 17 Pengetahuan tentang
Negative Berita
Saat ini daya saing teknologi virtual di berbagai
July teknologi virtual selain Java
Viral
daerah, seperti Jawa cukup tinggi, namun untuk
2022 masih rendah
Indonesia daerah lain di luar Jawa daya saingnya masih
Terbaru sangat rendah. Sekretaris Jenderal (Sekjen)
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar
Sanusi mengatakan, dari perspektif generasi muda,
pemahaman tentang teknologi virtual sangat baik.
Rendahnya daya saing teknologi virtual
dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain
sumber daya manusia, penggunaan dan
pengeluaran TIK, ekonomi virtual, kewirausahaan,
lapangan kerja, dan infrastruktur pendukung
lainnya, kata Anwar. Anwar mengatakan,
perkembangan teknologi virtual tidak bisa dihindari
dan melibatkan seluruh aspek negara, pasar dan
masyarakat.

154

339. 17 Kemnaker: Pemahaman
Negative Suara.co Sekarang ini daya saing teknologi digital tiap
July Teknologi Digital di Luar
m
daerah seperti di Pulau Jawa cukup tinggi, tapi
2022 Pulau Jawa Masih Rendah
untuk daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa masih
cukup rendah. Sekretaris Jenderal (Sekjen)
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar
Sanusi mengatakan, pemahaman tentang teknologi
digital, jika dilihat dari angkatan muda sudah
sangat bagus. "Rendahnya daya saing teknologi
digital dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain
SDM, penggunaan dan pengeluaran untuk TIK,
perekonomian digital, kewirausahaan, lapangan
pekerjaan dan infrastruktur pendukung lainnya,"
tutur Anwar. Anwar mengatakan, perkembangan
teknologi digital merupakan suatu keharusan yang
mempengaruhi seluruh aspek baik dari sisi negara,
pasar serta masyarakat.
340. 17 SKW Bersertifikasi BNSP
July Perdana di Pekanbaru |
2022 baraNews Sumatra Utara

Neutral Baranews Akhirnya Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW),
sumut.co bersertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi
m
(BNSP) di Pekanbaru Provinsi Riau, Terlaksana.
Disdik Kota Pekanbaru yang melalui proses yang
cukup panjang. Sementara itu, Ketua Umum SPI,
Suriani Siboro dalam sambutannya di acara
Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) 14-15 Juli
2022 tersebut, mengajak wartawan yang ingin
memiliki sertifikat berlisensi BNSP dapat
mendaftarkan diri di Kantor Pusat DPP SPI, Jalan
Pattimura, No. 40A, Kel. Cintaraja, Kec. Sail, Kota
Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Riau. Turut hadir
dalam acara tersebut, Pengurus DPP SPI, S. Ginting
(Kodim 0301/PBR), Letkol Edison AURI (TNI AU),
AKBP Agus Setiawan (Polda Riau), Jopi Ardiansyah
Putra, (Korem 031/WB), Andry Simbolon (Humas
PN Pekanbaru), Putra (Pemko Pekanbaru), Para
Pengurus Organisasi Pers, para Asesi yang akan
mengikuti asesment dan tamu undangan lainnya.

341. 17 Pengiriman TKI ke Malaysia Positive Bangka
July di Stop, TKW Cantik Ini
Post
2022 Ungkap Gaji Kerja di Negeri
Jiran Tahun 2022
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Pengiriman TKI ke Malaysia di Stop, TKW Cantik Ini
Ungkap Gaji Kerja di Negeri Jiran Tahun 2022. TKW
Cantik Ini Bongkar Gaji Kerja di Malaysia Tahun
2022, Pantas Bikin Betah. "Aku gaada maksud riya
atau pamer ya guys aku hanya ingin berbagai
informasi dan pengetahuan seputar gaji TKW di
Malaysia," tambahnya. Pemerintah Indonesia baru
saja memutuskan untuk menyestop pengiriman

tenaga kerja Indonesia (TKI) sementara ke
Malaysia.
342. 17 Kesenjangan Teknologi
July Digital di Perkotaan dan
2022 Pedesaan Jadi Tantangan
Serius Kemnaker

Positive Wartape Kesenjangan Teknologi Digital di Perkotaan dan
mbaruan. Pedesaan Jadi Tantangan Serius Kemnaker. Jakarta,
co.id
Wartapembaruan.co.id- Sekretaris Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker) Anwar
Sanusi menyatakan, ketika berbicara tentang
teknologi digital, kesenjangan teknologi digital di
perkotaan dan perdesaan menjadi tantangan yang
cukup serius. "Untuk mengatasi kesenjangan
tersebut, Kemnaker telah mengeluarkan berbagai
kebijakan pengembangan ketenagakerjaan dalam
meningkatkan angkatan kerja di perdesaan," kata
Sekjen Anwar Sanusi ketika menjadi pembicara
pada webinar yang bertajuk "Kebijakan
Pengembangan Ketenagakerjaan di Perdesaan
Memasuki Ekonomi Digital dalam Upaya
Menyejahterkan Masyarakat," Minggu
(17/7/2022). "Ini mendorong adanya perubahan
struktur relasi yaitu relasi pasar dengan wilayah,
kemudian relasi antara wilayah dengan masyarakat
dan relasi antara masyarakat dengan pasar,"
ujarnya.

343. 17 Menaker Dorong
July Peningkatan Peran
2022 Perempuan Dalam
Perekonomian Nasional

Positive Merdeka Hal tersebut disampikan Menaker Ida Fauziyah saat
menghadiri Petupan Kongres XVI Fatayat di
Palembang, Minggu (17/7/2022). Menaker
menambahkan, Kementerian Ketenagakerjaan
sendiri memiliki komitmen untuk meningkatkan
kompetensi dan pemberdayaan kaum perempuan,
sebagai salah satu upaya memutus mata rantai
unskilled worker pada pekerja perempuan. Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengajak seluruh
pihak untuk turun mendorong peran perempuan
dalam perekonomian nasional. Selain itu, peran
tersebut harus lebih diarahkan kepada sektorsektor formal atau sektor yang membutuhkan
keterampilan tinggi.

344. 17 Info Lowongan Kerja D3 di Positive Semarang Cek info loker PT Ogawa Triguna Prima dimana
July PT Ogawa Triguna Prima,
ku.com membuka lowongan kerja D3. PT Ogawa Triguna
2022 Ini Syarat Dan Cara
Prima membuka loker atau lowongan kerja D3
Daftarnya - Semarangku
untuk formasi yang tersedia. Berikut persyaratan
dan cara daftar loker atau lowongan kerja D3 yang
dibuka PT Ogawa Triguna Prima. Melalui Instagram
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resminya, Kemnaker menginformasikan loker atau
lowongan kerja D3 di PT Ogawa Triguna Prima.
345. 17 BP2MI sebut penghentian Neutral Antara
July PMI ke Malaysia bukti
2022 Indonesia negara besar

Kita tidak perlu takut dengan Malaysia Jakarta
(ANTARA)- Badan Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI) menyebutkan bahwa keputusan
penghentian pengiriman pekerja migran Indonesia
(PMI) ke Malaysia adalah bukti Indonesia sebuah
negara besar. "Tindakan kita, Indonesia, bisa
memberi pelajaran pada Malaysia. Kita tidak perlu
takut dengan Malaysia," kata Kepala Badan
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
Benny Rhamdani kepada wartawan di Jakarta
Utara, Minggu. Sebelumnya, Indonesia sejak 13 Juli
2022 untuk sementara berhenti memenuhi
pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja migran
Indonesia (PMI) di semua sektor.

346. 17 BP2MI sebut penghentian Neutral Newsexpl Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
July PMI ke Malaysia bukti
orer.net (BP2MI) menyebutkan bahwa keputusan
2022 Indonesia negara besar
penghentian pengiriman pekerja migran Indonesia
(PMI) ke Malaysia adalah bukti Indonesia sebuah
negara besar. "Tindakan kita, Indonesia, bisa
memberi pelajaran pada Malaysia. Kita tidak perlu
takut dengan Malaysia," kata Kepala Badan
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
Benny Rhamdani kepada wartawan di Jakarta
Utara, Minggu. Sebelumnya, Indonesia sejak 13 Juli
2022 untuk sementara berhenti memenuhi
pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja migran
Indonesia (PMI) di semua sektor.
347. 17 PT Virama Karya (Persero) Positive Tribun
July Buka Lowongan Kerja untuk
News
2022 Lulusan S1, Syarat Lengkap
Ambon
Cek di Sini

348. 17 Strategi Kemnaker Atasi
July Kesenjangan Teknologi
2022 Digital di Perdesaan

PT Virama Karya (Persero) buka lowongan kerja
untuk lulusan S1. Posisi lowongan pekerjaan untuk
sejumlah posisi bagi pekerja berpengalaman untuk
bergabung dengan Virama Karya. PT Virama Karya
(persero) membuka kesempatan bagimu untuk
mengisi formasi yang tersedia untuk penempatan
di Jakarta. Beberapa lowongan dan kode posisi
yang dibuka Virama Karya saat ini terdiri atas:.

Positive Liputan 6 "Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Kemnaker
telah mengeluarkan berbagai kebijakan
pengembangan ketenagakerjaan dalam
meningkatkan angkatan kerja di perdesaan," ucap
Sekjen Anwar Sanusi ketika menjadi pembicara
pada webinar yang bertajuk "Kebijakan
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Pengembangan Ketenagakerjaan di Perdesaan
Memasuki Ekonomi Digital dalam Upaya
Menyejahterkan Masyarakat," Minggu
(17/7/2022). Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi
menyatakan, ketika berbicara tentang teknologi
digital, kesenjangan teknologi digital di perkotaan
dan perdesaan menjadi tantangan yang cukup
serius. Teknologi digital bukan semata-mata alat,
melainkan sosio material object yang memiliki
relasi yang kompleks terkait perkembangan
struktur ekonomi, sosial, politik budaya tertentu
dalam suatu negara. "Kesenjangan ini tentunya
menjadi tantangan bersama yang harus bisa kita
atasi," pungkasnya.
349. 17 Setop Kirim Migran ke
July Malaysia, Menaker Sebut
2022 Peluang ke Arab Saudi

Positive Kumpara Pemerintah menghentikan pengiriman Tenaga
n
Kerja Indonesia atau Pekerjaan Migran Indonesia
(PMI) ke Malaysia per 13 Juli 2022. Ida bilang,
pemerintah Indonesia dan Malaysia sudah
melakukan MoU, tapi belum bisa di implementatif
karena masing-masing sedang menyiapkan sistem.
"Jadi masih menunggu sampai sistem itu dibangun
oleh Malaysia," katanya, di Palembang, Minggu Ida
menjelaskan, berapa banyak tenaga kerja dari
Indonesia yang ada di Malaysia, itu tenaga kerja
yang lama. Menurut Ida, penempatan di Arab
Saudi masih moratorium.

350. 17 Apa Perjanjian yang
Neutral Kompas
July Dilanggar Malaysia
2022 sehingga RI Stop Kirim TKI?
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Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menyatakan Indonesia menghentikan sementara
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) atau
tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor domestik ke
Malaysia. Ida mengatakan kedua negara telah
menandatangani MoU tentang Penempatan dan
Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada
1 April 2022 yang menyatakan penempatan lewat
sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara
menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.
Namun, kata dia, perwakilan Indonesia di Malaysia
menemukan bukti bahwa negeri jiran itu masih
menerapkan sistem di luar sistem yang telah
disepakati bersama kedua negara, yaitu system
maid online (SMO) yang dikelola Kementerian
Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen
Malaysia. "Terkait hal tersebut, KBRI di Kuala

Lumpur merekomendasikan kepada pemerintah
pusat untuk menghentikan sementara waktu
penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat
klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk
komitmen untuk menutup mekanisme SMO
sebagai jalur penempatan PMI," kata Ida.
351. 17 Apa Perjanjian yang
Neutral Kompas
July Dilanggar Malaysia
2022 sehingga RI Stop Kirim TKI?

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

352. 17 Puluhan Warga Gowa
Neutral Gosulsel.c Sebanyak 64 warga Gowa menerima sertifikat
July Terima Sertifikat Menjahit
om
menjahit dari Kementerian Tenaga Kerja RI.
2022 Dari Kementerian Tenaga
Mereka menerima sertifikat menjahit setelah
Kerja
mengikuti pelatihan menjahit tahap pertama di
UPT Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Gowa. Sertifikat tersebut
diserahkan oleh Kadis Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Gowa Asriawan Umar belum lama ini.
Kepala UPT BLK Disnakertrans Gowa Muhlis
mengatakan, ke 64 peserta pelatihan ini telah
menjalani pelatihan selama 33 hari dengan materi
secara teori dan praktek yang dipandu sejumlah
instruktur BLK Gowa.
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353. 17 Pantesan Indonesia Tak
Negative Tribun
July Mau Kirim TKI ke Malaysia
News
2022 Lagi Meski Gaji Besar,
Pekanbar
Ternyata MoU Dilanggar
u

354. 17 Penghentian PMI ke
July Malaysia Bukti Indonesia
2022 Negara Besar

Calon tenaga kerja Indonesia (TKI) yang akan
berangkat kerja di Malaysia harus mengurungkan
niat mereka dulu. Pengiriman TKI ke Malaysia di
Stop, TKW Cantik Ini Ungkap Gaji Kerja di Negeri
Jiran Tahun 2022. Pemerintah Indonesia baru saja
memutuskan untuk menyestop pengiriman tenaga
kerja Indonesia (TKI) sementara ke Malaysia. Bukan
tanpa alasan, Duta Besar RI untuk Malaysia,
Hermono mengungkap bahwa Malaysia telah
melanggar perjanjian yang telah disepakati pada 1
April 2022.

Neutral Borneone Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
ws
(BP2MI) menyebutkan bahwa keputusan
penghentian pengiriman pekerja migran Indonesia
(PMI) ke Malaysia adalah bukti Indonesia sebuah
negara besar. "Tindakan kita, Indonesia, bisa
memberi pelajaran pada Malaysia. Kita tidak perlu
takut dengan Malaysia," kata Kepala Badan
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
Benny Rhamdani kepada wartawan di Jakarta
Utara, Minggu 17 Juli 2022. Sebelumnya, Indonesia
sejak 13 Juli 2022 untuk sementara berhenti
memenuhi pesanan baru dari Malaysia untuk
pekerja migran Indonesia (PMI) di semua sektor.

355. 17 Pemerintah Indonesia
Negative Merdeka Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), menjelaskan
July Hentikan Sementara
bahwa pemerintah Indonesia dan Malaysia telah
2022 Pengiriman TKI ke Malaysia
menandatangani MoU tentang Penempatan dan
Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada
tanggal 1 April 2022. Pemerintah mengambil
keputusan untuk menghentikan sementara
pengiriman pekerja migran atau tenaga kerja
Indonesia (TKI) ke Malaysia. Ternyata kebijakan ini
merupakan rekomendasi dari Kedutaan Besar
Indonesia di negeri jiran tersebut. Malaysia dinilai
telah melanggar nota kesepahaman yang telah
disepakati kedua negara.
356. 17 Kapan BLT Subsidi Gaji Rp1 Positive Obligasi.i
July Juta Masuk ke Rekening
d
2022 Pekerja? Ini 6 Faktanya :
Okezone Economy
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Kalau sudah selesai regulasi dan data calon
penerima maka langsung disalurkan," ujar Anwar
kepada Okezone. Okezone pun merangkum faktafakta menarik terkait BLT subsidi gaji hingga
kriteria pekerja yang layak dapat bantuan Rp1 juta,
Senin (18/7/2022):. JAKARTA- BLT subsidi gaji atau
bantuan subsidi upah bagi pekerja terdampak
pandemi Covid-19 tak kunjung cair. Tak jelas kapan

bantuan Rp1 juta bisa dicairkan ke rekening
masing-masing pekerja.
357. 17 Menaker: Pengiriman PMI Neutral 24hour.id - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah
July ke Malaysia dan Arab Saudi
menyebutkan kelanjutan pengiriman Pekerja
2022 dalam pembahasan Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia dan Arab Saudi
yang saat ini sedang terhenti masih dalam
pembahasan antara pemerintah terkait masingmasing negara. Ida Fauziah di Palembang,
Sumatera Selatan, Minggu, mengatakan
pembahasan tersebut terkait perbaikan sistem
pengiriman dan penempatan PMI di Malaysia dan
Arab Saudi yang bakal menggunakan Sistem
Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau One Channel
System. "MoU (perjanjian) sudah ada, tapi belum
bisa implementasi karena masing-masing negara
sedang memperbaiki sistemnya, kalau sudah
selesai maka penempatan PMI itu bisa dilakukan
lagi," kata Menaker Ida Fauziah usai Penutupan
Kongres Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) di
Jakabaring Sport City Palembang, Sumatera
Selatan. Menurut dia, Pemerintah RI bersama
Pemerintah Malaysia dan Arab Saudi
mengupayakan pembahasan SPSK tersebut selesai
pada tahun 2022 ini.
358. 17 Menaker: Pengiriman PMI Neutral Antara
July ke Malaysia dan Arab Saudi
2022 dalam pembahasan
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Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah
menyebutkan kelanjutan pengiriman Pekerja
Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia dan Arab Saudi
yang saat ini sedang terhenti masih dalam
pembahasan antara pemerintah terkait masingmasing negara. Ida Fauziah di Palembang,
Sumatera Selatan, Minggu, mengatakan
pembahasan tersebut terkait perbaikan sistem
pengiriman dan penempatan PMI di Malaysia dan
Arab Saudi yang bakal menggunakan Sistem
Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau One Channel
System. "MoU (perjanjian) sudah ada, tapi belum
bisa implementasi karena masing-masing negara
sedang memperbaiki sistemnya, kalau sudah
selesai maka penempatan PMI itu bisa dilakukan
lagi," kata Menaker Ida Fauziah usai Penutupan
Kongres Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) di
Jakabaring Sport City Palembang, Sumatera
Selatan. Menurut dia, Pemerintah RI bersama
Pemerintah Malaysia dan Arab Saudi

mengupayakan pembahasan SPSK tersebut selesai
pada tahun 2022 ini.
359. 17 Pantas Indonesia Hentikan Negative Tribun
July Pengiriman TKI ke Malaysia
News
2022 Meski Gaji Besar, Ternyata
Manado
Mereka Langgar MoU

Calon tenaga kerja Indonesia (TKI) yang akan
berangkat kerja di Malaysia harus mengurungkan
niat mereka dulu. Pengiriman TKI ke Malaysia di
Stop, TKW Cantik Ini Ungkap Gaji Kerja di Negeri
Jiran Tahun 2022. Pemerintah Indonesia baru saja
memutuskan untuk menyestop pengiriman tenaga
kerja Indonesia (TKI) sementara ke Malaysia. Bukan
tanpa alasan, Duta Besar RI untuk Malaysia,
Hermono mengungkap bahwa Malaysia telah
melanggar perjanjian yang telah disepakati pada 1
April 2022.

360. 17 Menaker: Penundaan
July pengiriman PMI ke
2022 Malaysia dan Arab Saudi
masih dibahas

Neutral Antara
Sumsel

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah
menyebutkan kelanjutan pengiriman Pekerja
Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia dan Arab Saudi
yang saat ini sedang terhenti masih dalam
pembahasan antara pemerintah terkait masingmasing negara. Com dengan judul: Menaker:
Pengiriman PMI ke Malaysia dan Arab Saudi dalam
pembahasan. Ida Fauziah di Palembang, Sumatera
Selatan, Minggu, mengatakan pembahasan
tersebut terkait perbaikan sistem pengiriman dan
penempatan PMI di Malaysia dan Arab Saudi yang
bakal menggunakan Sistem Penempatan Satu
Kanal (SPSK) atau One Channel System. "MoU
(perjanjian) sudah ada, tapi belum bisa
implementasi karena masing-masing negara
sedang memperbaiki sistemnya, kalau sudah
selesai maka penempatan PMI itu bisa dilakukan
lagi," kata Menaker Ida Fauziah usai Penutupan
Kongres Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) di
Jakabaring Sport City Palembang, Sumatera
Selatan.

361. 17 Menaker: Pengiriman PMI Neutral Antara
July ke Malaysia dan Arab Saudi
Sumsel
2022 masih dibahas

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah
menyebutkan kelanjutan pengiriman Pekerja
Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia dan Arab Saudi
yang saat ini sedang terhenti masih dalam
pembahasan antara pemerintah terkait masingmasing negara. Com dengan judul: Menaker:
Pengiriman PMI ke Malaysia dan Arab Saudi dalam
pembahasan. Ida Fauziah di Palembang, Sumatera
Selatan, Minggu, mengatakan pembahasan
tersebut terkait perbaikan sistem pengiriman dan
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penempatan PMI di Malaysia dan Arab Saudi yang
bakal menggunakan Sistem Penempatan Satu
Kanal (SPSK) atau One Channel System. "MoU
(perjanjian) sudah ada, tapi belum bisa
implementasi karena masing-masing negara
sedang memperbaiki sistemnya, kalau sudah
selesai maka penempatan PMI itu bisa dilakukan
lagi," kata Menaker Ida Fauziah usai Penutupan
Kongres Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) di
Jakabaring Sport City Palembang, Sumatera
Selatan.
362. 17 Menaker: Pengiriman PMI Neutral Newsexpl Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah
July ke Malaysia dan Arab Saudi
orer.net menyebutkan kelanjutan pengiriman Pekerja
2022 dalam pembahasan
Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia dan Arab Saudi
yang saat ini sedang terhenti masih dalam
pembahasan antara pemerintah terkait masingmasing negara. Ida Fauziah di Palembang,
Sumatera Selatan, Minggu, mengatakan
pembahasan tersebut terkait perbaikan sistem
pengiriman dan penempatan PMI di Malaysia dan
Arab Saudi yang bakal menggunakan Sistem
Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau One Channel
System. "MoU (perjanjian) sudah ada, tapi belum
bisa implementasi karena masing-masing negara
sedang memperbaiki sistemnya, kalau sudah
selesai maka penempatan PMI itu bisa dilakukan
lagi," kata Menaker Ida Fauziah usai Penutupan
Kongres Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) di
Jakabaring Sport City Palembang, Sumatera
Selatan. Menurut dia, Pemerintah RI bersama
Pemerintah Malaysia dan Arab Saudi
mengupayakan pembahasan SPSK tersebut selesai
pada tahun 2022 ini.
363. 17 Sebelum Interview Kerja, Negative Portal
July Pelajari Contoh Pertanyaan
Jember
2022 yang Sulit Ini Terlebih
Dahulu
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Mencari sebuah pekerjaan adalah hal yang
membutuhkan usaha ekstra bagi sebagian orang
karena ketatnya persaingan yang ada. Wawancara
atau interview kerja merupakan salah satu tahapan
dalam melamar pekerjaan yang biasanya dilakukan
setelah lolos seleksi berkas atau tes tulis.
Pertanyaan tersebut dapat meliputi berbagai hal.
Namun apa saja contoh dari pertanyaan yang
kemungkinan akan diajukan?.

364. 17 KSP Cari Solusi Persoalan Positive Joglojaten JAKARTA, Joglo Jawa Tengah- Kantor Staf Presiden
July Keberangkatan CPMI g.com
(KSP) tengah mencarikan solusi terkait belum
2022 Berita Terkini Jawa Tengah
maksimalnya penempatan calon Pekerja Migran
dan DIY
Indonesia (CPMI) ke sejumlah negara. Pihaknya
menyatakan, KSP akan segera mencarikan solusi
bersama Kementerian Ketenagakerjaan, BP2MI
dan Kementerian Luar Negeri terkait persoalan
komponen biaya, dan masalah lain yang dialami
pekerja migran. "Pemerintah melalui KSP sangat
peduli pada perlindungan PMI," pungkasnya. Hal
tersebut terus diupayakan karena penempatan
pekerja ke luar negeri merupakan salah satu cara
menampung angkatan kerja baru setiap tahunnya.
365. 17 Kelanjutan Pengiriman PMI Neutral Infoindon PALEMBANG- Kelanjutan pengiriman Pekerja
July ke Malaysia dan Arab Saudi
esia.id
Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia dan Arab Saudi
2022 Masih Dibahas
yang saat ini sedang terhenti masih dalam
pembahasan antara pemerintah masing-masing
negara. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah,
mengatakan, pembahasan tersebut terkait
perbaikan sistem pengiriman dan penempatan PMI
di Malaysia dan Arab Saudi yang bakal
menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal
(SPSK) atau One Channel System. Menurut dia,
Pemerintah RI bersama Pemerintah Malaysia dan
Arab Saudi mengupayakan pembahasan SPSK
tersebut selesai pada tahun ini. "Kalau Indonesia
siap, sistem itu dibangun Malaysia.
366. 17 Pemerintah Indonesia
Negative Waspada Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah,
July Hentikan Sementara
menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia dan
2022 Pengiriman TKI ke Malaysia
Malaysia telah menandatangani MoU tentang
Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor
Domestik di Malaysia pada tanggal 1 April 2022.
Pemerintah mengambil keputusan untuk
menghentikan sementara pengiriman pekerja
migran atau tenaga kerja Indonesia (TKI) ke
Malaysia. Ternyata kebijakan ini merupakan
rekomendasi dari Kedutaan Besar Indonesia di
negeri jiran tersebut. Malaysia dinilai telah
melanggar nota kesepahaman yang telah
disepakati kedua negara.
367. 17 Cara Cek BSU 2022 BPJS
July Ketenagakerjaan Lewat
2022

Positive Tribun
Peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa melakukan
News
pengecekkan BSU 2022 melalui aplikasi WhatsApp
Pontianak (WA). Pertama simpan nomor WA BPJS
Ketenagakerjaan 081380070175 di ponsel. BPJS
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WhatsApp Dapat Bantuan
Rp 1 Juta

368. 17 Herman Deru Doakan
July Ketum PP Fatayat NU
2022 Terpilih Berikan Manfaat
Bagi Kemaslahatan Umat

Ketenagakerjaan akan mengirim balasan pesan
dengan seperti berikut ini:. Bagi masyarakat yang
telah terdaftar dalam program BPJS
Ketenagakerjaan juga bisa melakukan pengecekkan
melalui bsu.kemnaker.go.id. Program subsidi upah
ini hanya diperuntukkan bagi pekerja atau buruh
dengan gaji di bawah 3,5 juta per bulan.
Positive Indo
Dengan telah sukses dilaksanakannya Kongres ke
Merdeka. XVI Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) di Provinsi
com
Sumatera Selatan (Sumatra Selatan) tepatnya di
Jakabaring Sport City, Gubernur Provinsi Sumatra
Selatan H. Hj. Mudah-mudahan fatayat NU akan
terus bermanfaat menjadi pemudinya fatayat dan
berguna bagi nusa dan bangsa," ungkapnya saat
penutupan Kongres ke XVI Fatayat NU, di Pelataran
Venue Shooting Range JSC, (11/7) siang. Kongres
ke XVI Fatayat NU secara resmi ditutup langsung
oleh Ketua Umum PBNU KH. Ida Fauziah, M.Si.
Dalam kata sambutannya Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) RI Ida Fauziyah mengatakan, organisasi
Fatayat NU harus bisa membesarkan kader-kader
perempuan.

369. 17 Kepala BP2MI: Penghentian Neutral Antara
July PMI ke Malaysia bukti
Sulsel
2022 Indonesia negara besar

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) menyebutkan bahwa keputusan
penghentian pengiriman pekerja migran Indonesia
(PMI) ke Malaysia adalah bukti Indonesia sebuah
negara besar. "Tindakan kita, Indonesia, bisa
memberi pelajaran pada Malaysia. Kita tidak perlu
takut dengan Malaysia," kata Kepala Badan
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
Benny Rhamdani kepada wartawan di Jakarta
Utara, Minggu. Sebelumnya, Indonesia sejak 13 Juli
2022 untuk sementara berhenti memenuhi
pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja migran
Indonesia (PMI) di semua sektor.

370. 17 Wisuda UT Hong Kong
July 2022, Wisudawan Jadi
2022 "Role Model" Pekerja
Migran Indonesia

Universitas Terbuka (UT) melalui Pusat Pengelolaan
Mahasiswa Luar Negeri Universitas Terbuka
(PPMLN-UT) menggelar seremoni wisuda bagi
lulusan UT yang tinggal di Hong Kong pada Minggu,
17 Juli 2022. Wisudawan berjumlah 28 lulusan
berasal dari berbagai program studi, yakni; Ilmu
Hukum (tiga orang), Ilmu Administrasi Bisnis (tiga
orang), Manajemen (sembilan orang), Ilmu
Komunikasi (empat orang), Akuntansi (satu orang)

Neutral Kompas
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dan Sastra Inggris Bidang Minat Penerjemahan
(delapan orang). Dalam acara wisuda yang
mendapat dukungan KJRI di Hong Kong ini, Rektor
UT Prof. Ojat Darojat menyampaikan, memasuki
usia ke-38 tahun UT akan terus berkomitmen dan
terus berinovasi dalam mewujudkan misi program
pendidikan tinggi untuk semua. "Perluasan daya
jangkau layanan menjadi concern utama UT untuk
melayani masyarakat baik di Indonesia maupun di
luar negeri," tegasnya.
371. 17 Menaker: Pengiriman
July Kembali PMI ke Malaysia
2022 dan Arab Saudi dalam
Pembahasan -

Neutral 24hour.id Ida Fauziah Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
menyebut kelanjutan pengiriman Pekerja Migran
Indonesia (PMI) ke Malaysia dan Arab Saudi, yang
saat ini sedang terhenti masih dalam pembahasan
antara pemerintah masing-masing negara.
Menaker mengatakan, pembahasan tersebut
terkait perbaikan sistem pengiriman dan
penempatan PMI di Malaysia dan Arab Saudi, yang
bakal menggunakan Sistem Penempatan Satu
Kanal (SPSK) atau One Channel System. "MoU
(perjanjian) sudah ada, tapi belum bisa
implementasi karena masing-masing negara
sedang memperbaiki sistemnya, kalau sudah
selesai maka penempatan PMI itu bisa dilakukan
lagi," kata Menaker Ida Fauziah usai Penutupan
Kongres Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) di
Jakabaring Sport City Palembang, Sumatera
Selatan, Minggu (17/7/2022) dikutip Antara.
Menurut dia, Pemerintah RI bersama Pemerintah
Malaysia dan Arab Saudi, sedang mengupayakan
pembahasan SPSK tersebut untuk selesai pada
tahun 2022 ini.

372. 17 Menaker: Pengiriman
July Kembali PMI ke Malaysia
2022 dan Arab Saudi dalam
Pembahasan

Neutral Suara
Ida Fauziah Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Surabaya menyebut kelanjutan pengiriman Pekerja Migran
Indonesia (PMI) ke Malaysia dan Arab Saudi, yang
saat ini sedang terhenti masih dalam pembahasan
antara pemerintah masing-masing negara.
Menaker mengatakan, pembahasan tersebut
terkait perbaikan sistem pengiriman dan
penempatan PMI di Malaysia dan Arab Saudi, yang
bakal menggunakan Sistem Penempatan Satu
Kanal (SPSK) atau One Channel System. "MoU
(perjanjian) sudah ada, tapi belum bisa
implementasi karena masing-masing negara
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sedang memperbaiki sistemnya, kalau sudah
selesai maka penempatan PMI itu bisa dilakukan
lagi," kata Menaker Ida Fauziah usai Penutupan
Kongres Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) di
Jakabaring Sport City Palembang, Sumatera
Selatan, Minggu (17/7/2022) dikutip Antara.
Menurut dia, Pemerintah RI bersama Pemerintah
Malaysia dan Arab Saudi, sedang mengupayakan
pembahasan SPSK tersebut untuk selesai pada
tahun 2022 ini.
373. 17 Cek Penerima Subsidi Gaji Neutral Tribun
July Rp 1 Juta Kini Bisa
News
2022 Dilakukan lewat WhatsApp,
Kaltim
Begini Caranya Tribunkaltim.co

Artikel ini telah tayang di TribunPontianak.co.id
dengan judul Cara Cek BSU 2022 BPJS
Ketenagakerjaan Lewat WhatsApp Dapat Bantuan
Rp 1 Juta,
https://pontianak.tribunnews.com/2022/07/17/ca
ra-cek-bsu-2022-bpjs-ketenagakerjaan-lewatwhatsapp-dapat-bantuan-rp-1-juta?page=all.
Caranya pun cukup mudah, pertama simpan nomor
WA BPJS Ketenagakerjaan 081380070175 di
ponsel. - Pengecekan Data Calon Penerima BSU
2022. Untuk Pengecekan Data Calon Penerima BSU
2022, mohon mengisi data profil Anda terlebih
dahulu dengan format sebagai berikut :. Contoh
pengisian data :. Nomor Peserta (KPJ) : 18xxxxxx66.

374. 17 Sekretaris LSP Pers
Positive Baromete Barometernews.id | Pekanbaru,- Sekretaris LSP
July Indonesia, Edi Anwar Buka
rnews.id Pers Indonesia, Edi Anwar buka SKW bersertifikat
2022 SKW Bersertifikat BNSP di
BNSP di Pekanbaru Provinsi Riau, setelah BNSP dan
Pekanbaru LSP Pers Indonesia Resmi terbitkan Sertifikat
Barometernews.id
Kompetensi Wartawan. Kegiatan SKW tersebut,
dibuka secara resmi oleh Sekretaris LSP Pers
Indonesia, Edi Anwar yang didampingi Asesor
(Penguji) bersertifikat BNSP, Wesly H Sihombing
dan Ketua Umum Solidaritas Pers Indonesia (SPI),
Suriani Siboro. "Itu makanya, LSP Pers Indonesia,
dalam proses Sertifikasi Wartawan menggunakan
Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK)
Wartawan Indonesia yang telah ter-registrasi oleh
Kemenaker RI," Terang Edi Anwar. Menurut Ketua
LSP, Hence Mandagi yang juga menjabat Ketua
Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI),
perjalanan panjang dalam perjuangan untuk
pengurusan lisensi LSP Pers Indonesia di BNSP
memang cukup menyita waktu, tenaga dan
kesabaran.
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375. 17 Legislator: Malaysia
July Diminta Hormati MoU
2022 Penempatan dan
Perlindungan PMI

Positive Republika Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo,
mendukung langkah pemerintah menghentikan
sementara pengiriman Pekerja Migran Indonesia
(PMI) ke Malaysia. Rahmad mendesak pemerintah
Malaysia menghormati MoU yang telah disepakati
dengan pemerintah Indonesia terkait Penempatan
dan Perlindungan PMI Sektor Domestik. "Kalau
memang mereka masih membutuhkan rakyat kita
untuk bekerja di Malaysia ya silakan hormati dan
jalankan keputusan yang sudah ditandatangani di
Mou itu," kata Rahmad kepada Ahad (17/7/2022).
Jika Malaysia konsisten menjalankan apa yang
telah disepakati dalam MoU tersebut, dia
menyakini pemerintah akan segera membuka
kembali penempatan PMI ke Malaysia.

376. 17 Legislator: Malaysia
Positive Republika Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo,
July Diminta Hormati <em>MoU
mendukung langkah pemerintah menghentikan
2022 </em>Penempatan dan
sementara pengiriman Pekerja Migran Indonesia
Perlindungan PMI
(PMI) ke Malaysia.. Rahmad mendesak pemerintah
Malaysia menghormati MoU yang telah disepakati
dengan pemerintah Indonesia terkait Penempatan
dan Perlindungan PMI Sektor Domestik.. "Kalau
memang mereka masih membutuhkan rakyat kita
untuk bekerja di Malaysia ya silakan hormati dan
jalankan keputusan yang sudah ditandatangani di
Mou itu," kata Rahmad kepada Republika.co.id,
Ahad (17/7/2022).. Jika Malaysia konsisten
menjalankan apa yang telah disepakati dalam MoU
tersebut, dia menyakini pemerintah akan segera
membuka kembali penempatan PMI ke Malaysia.
377. 17 Legislator: Malaysia
Positive Ihram.co.i Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo,
July Diminta Hormati <em>MoU
d
mendukung langkah pemerintah menghentikan
2022 </em>Penempatan dan
sementara pengiriman Pekerja Migran Indonesia
Perlindungan PMI
(PMI) ke Malaysia.. Rahmad mendesak pemerintah
Malaysia menghormati MoU yang telah disepakati
dengan pemerintah Indonesia terkait Penempatan
dan Perlindungan PMI Sektor Domestik.. "Kalau
memang mereka masih membutuhkan rakyat kita
untuk bekerja di Malaysia ya silakan hormati dan
jalankan keputusan yang sudah ditandatangani di
Mou itu," kata Rahmad kepada Republika.co.id,
Ahad (17/7/2022).. Jika Malaysia konsisten
menjalankan apa yang telah disepakati dalam MoU
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tersebut, dia menyakini pemerintah akan segera
membuka kembali penempatan PMI ke Malaysia.
378. 17 Legislator: Malaysia
July Diminta Hormati MoU
2022 Penempatan dan
Perlindungan PMI

Positive Harian
Aceh

Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo,
mendukung langkah pemerintah menghentikan
sementara pengiriman Pekerja Migran Indonesia
(PMI) ke Malaysia. "Kalau memang mereka masih
membutuhkan rakyat kita untuk bekerja di
Malaysia ya silakan hormati dan jalankan
keputusan yang sudah ditandatangani di Mou itu,"
kata Rahmad kepada Ahad (17/7/2022). Jika
Malaysia konsisten menjalankan apa yang telah
disepakati dalam MoU tersebut, dia menyakini
pemerintah akan segera membuka kembali
penempatan PMI ke Malaysia. Namun kalau masih
belum ada perubahan sikap dari Malaysia, maka
parlemen mendukung langkah Pemerintah
Indonesia terhadap langkah pemberhentian
sementara tersebut.

379. 17 Kemnaker Kembangkan
Positive Pripos
July Kebijakan Ketenagakerjaan
2022 di Perdesaan Atasi
Kesenjangan Teknologi
Digital

Untuk mengatasi hal tersebut, Kemnaker telah
mengeluarkan berbagai kebijakan pengembangan
ketenagakerjaan dalam meningkatkan angkatan
kerja di perdesaan, ucap Sekjen Anwar Sanusi
ketika menjadi pembicara pada webinar yang
bertajuk "Kebijakan Pengembangan
Ketenagakerjaan di Perdesaan Memasuki Ekonomi
Digital dalam Upaya Menyejahterkan Masyarakat,"
Minggu (17 /7/2022). Sekretaris Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi
menyatakan, ketika berbicara tentang teknologi
digital, mengutamakan teknologi digital di
perkotaan dan perdesaan menjadi tantangan yang
cukup serius. Teknologi digital bukan semata-mata
alat, melainkan objek sosio material yang memiliki
relasi yang kompleks terkait perkembangan
struktur ekonomi, sosial, politik budaya tertentu
dalam suatu negara. "Kesenjangan ini tentunya
menjadi tantangan bersama yang harus bisa kita
atasi," pungkasnya.

380. 18 Kemnaker: Pengembangan Positive Infopublik "Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Kemnaker
July Ketenagakerjaan di
.id
telah mengeluarkan berbagai kebijakan
2022 Perdesaan Atasi
pengembangan ketenagakerjaan dalam
Kesenjangan Teknologi
meningkatkan angkatan kerja di perdesaan," ucap
Digital
Sekjen Anwar Sanusi pada webinar yang bertajuk
"Kebijakan Pengembangan Ketenagakerjaan di
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Perdesaan Memasuki Ekonomi Digital dalam Upaya
Menyejahterkan Masyarakat," Minggu
(17/7/2022). Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker), Anwar Sanusi,
mengatakan kesenjangan teknologi digital di
perkotaan dan perdesaan menjadi tantangan yang
cukup serius. Teknologi digital bukan semata-mata
alat, melainkan sosio material object yang memiliki
relasi yang kompleks terkait perkembangan
struktur ekonomi, sosial, politik budaya tertentu
dalam suatu negara. "Kesenjangan itu tentunya
menjadi tantangan bersama yang harus bisa kita
atasi," pungkasnya.
381. 18 Latest Job Vacancies at PT Neutral 1news.my 1NEWS Jogja- PT Pra Work Nusantara is currently
July Pra Kerja Nusantara, Check!
.id
opening job vacancies for Front Office positions in
2022 - 1NEWS JOGJA - 1NEWS
mid-July 2022. Please read more interesting
content from 1NEWS on Google News. Quoted
from the Ministry of Manpower's official Instagram
account at @kemnaker, here are the details of the
vacancy. - Male or female, maximum age 23 years
old.
382. 18 Kapan BLT Subsidi Gaji Rp1 Positive Okezone BLT subsidi gaji atau bantuan subsidi upah bagi
July Juta Masuk ke Rekening
pekerja terdampak pandemi Covid-19 tak kunjung
2022 Pekerja? Ini 6 Faktanya
cair. Menurut Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar
Sanusi, saat ini penyaluran BLT subsidi gaji atau
BSU masih dimatangkan, baik dari segi data
penerima hingga proses penyalurannya. Okezone
pun merangkum fakta-fakta menarik terkait BLT
subsidi gaji hingga kriteria pekerja yang layak dapat
bantuan Rp1 juta, Senin (18/7/2022):. 1. BLT
Subsidi Gaji Dibayar 2 Bulan.
383. 18 DPR: Malaysia Harus
July Hormati MoU Pekerja
2022 Migran Indonesia

Positive Republika Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo
.id
mendukung langkah pemerintah menghentikan
sementara pengiriman pekerja migran Indonesia
(PMI) ke Malaysia. Rahmad mengatakan,
Pemerintah Malaysia harus menghormati MoU
yang telah disepakati dengan Pemerintah
Indonesia terkait penempatan dan perlindungan
PMI sektor domestik. "Kalau memang mereka
masih membutuhkan rakyat kita untuk bekerja di
Malaysia, ya, silakan hormati dan jalankan
keputusan yang sudah ditandatangani di MoU itu,"
kata Rahmad kepada Republika, Ahad (17/7). Jika
Malaysia konsisten menjalankan apa yang telah
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disepakati dalam MoU, ia meyakini, Pemerintah
Indonesia segera membuka kembali penempatan
PMI ke Malaysia.
384. 18 Inilah Perjanjian yang
July Dilanggar Malaysia
2022 sehingga Membuat
Indonesia Setop Kirim TKI

Negative Kontan

Pada Rabu (13/7/2022), pemerintah Indonesia
menegaskan untuk sementara waktu akan
menghentikan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia
(TKI) untuk bekerja di Malaysia. Kebijakan ini
diambil pemerintah Indonesia dengan alasan
pelanggaran dalam kesepakatan perekrutan
pekerja yang ditandatangani antara kedua negara.
Lantas, apa perjanjian yang dilanggar Malaysia
sehingga menyebabkan Indonesia setop
menghentikan pengiriman tenaga kerja atau TKI ke
negara tersebut?. Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah menyatakan Indonesia
menghentikan sementara penempatan pekerja
migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja
Indonesia (TKI) lantaran Negeri Jiran itu tidak
mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk
menerapkan sistem satu kanal (one channel
system) pada 1 April 2022.

385. 18 RI Bahas Perbaikan
July Penempatan TKI, Pakai
2022 Sistem Satu Kanal dan
Lewat Badan Usaha

Positive Kompas
Tv

Pemerintah masih bernegosiasi dengan kedua
negara, terkait perbaikan sistem pengiriman dan
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) di
Malaysia dan Arab Saudi, yang bakal menggunakan
Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau One
Channel System. JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah
menyatakan, Indonesia saat ini masih membahas
kelanjutan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI)
ke Malaysia dan Arab Saudi. "MoU (perjanjian)
sudah ada, tapi belum bisa implementasi karena
masing-masing negara sedang memperbaiki
sistemnya, kalau sudah selesai maka penempatan
PMI itu bisa dilakukan lagi," kata Ida seperti dikutip
dari Antara, Senin (18/7/2022). Sekarang kami
sedang memperbaharui MoU itu, pembahasannya
sudah mau selesai," tutur Ida.

386. 18 Info Pencairan BSU 2022: Positive Pikiran
July Apakah Batal Cair? Simak
Rakyat
2022 Penjelasan dan Cara Cek
Depok
Penerima BLT Subsidi Gaji
Rp1 Juta
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Apakah benar BSU 2022 batal cair? BSU 2022 atau
BLT subsidi gaji Rp1 juta hingga kini terus
dinantikan pencairannya oleh masyarakat
khususnya para pekerja. Hal ini karena rencana
pencairan BSU 2022 dijadwalkan cair pada bulan
April lalu namun hingga kini masih belum rampung.

Tak aneh jika kini banyak para pekerja yang masih
menantikan BSU 2022 untuk segera cair.
387. 18 BSU 2022 Dicairkan Bukan Neutral Ayo
Apakah jadwal BSU 2022 dicairkan bukan bulan
July Juli? Kemnaker Verifikasi
Bandung Juli? Kemnaker sendiri harus melakukan verifikasi
2022 Ulang Data Penerima pada
ulang data penerima pada tiga komponen ini.
3 Komponen Ini
Kabar BSU 2022 dicairkan dalam waktu dekat
sepertinya pupus, sebab prosesnya masih panjang
dan lama. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui
oleh Kemnaker sendiri dalam persiapan pencairan
BSU 2022. : Cek BSU 2022 dan Bersiap untuk
Bantuan Subsidi Upah Cair Rp1 Juta, Nama Anda
Sudah Terdaftar?.
388. 18 Harus Tegas ke Malaysia,
July BP2MI: Penghentian
2022 Pekerja Migran Bukti
Indonesia Negara Besar

Neutral Koran
Jakarta

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) menyebutkan bahwa keputusan
penghentian pengiriman pekerja migran Indonesia
(PMI) ke Malaysia adalah bukti Indonesia sebuah
negara besar. "Tindakan kita, Indonesia, bisa
memberi pelajaran pada Malaysia. Kita tidak perlu
takut dengan Malaysia," kata Kepala Badan
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
Benny Rhamdani kepada wartawan di Jakarta
Utara, Minggu (17/7). Sebelumnya, Indonesia sejak
13 Juli 2022 untuk sementara berhenti memenuhi
pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja migran
Indonesia (PMI) di semua sektor.

389. 18 BSU 2022 Cair Jelang Akhir Neutral Ayo
BSU 2022 cair jelang akhir tahun? prediksi dari
July Tahun? Prediksi dari
Bandung pencairan tahun lalu dan ke rekening bank ini.
2022 Pencairan Tahun Lalu dan
Seperti diketahui, pencairan dana BSU 2022 atau
Ke Rekening Bank Ini
Bantuan Subsidi Upah akan berlanjut hingga 2022
dan rencananya akan diberikan kepada 8,8 juta
pekerja yang membutuhkan. Namun, sejauh ini
pemerintah belum memastikan jadwal pencairan
BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji Rp1 juta. : BSU
2022 Dicairkan Bukan Juli? BSU 2022 ini akan
diberikan kepada pekerja dengan ciri gaji kurang
Rp3 juta per bulan.
390. 18 Kartu Prakerja Gelombang Positive Tribun
July 37 Telah Dibuka: Ini Cara
News
2022 Daftar dan Syaratnya,
Palu
Daftar hanya di Link Resmi!
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Semua pendaftaran kartu prakerja 37 dan
pengisian data hanya dilakukan di link resmi
www.prakerja.go.id. Lalu apa saja syarat untuk
mendaftar Kartu Prakerja gelombang 37 dan cara
untuk mendaftar Prakerja 37. Program Kartu
Prakerja akan menyasar sekitar 5,6 juta peserta di
2020, dengan bantuan pelatihan dan insentif yang

diterima oleh masing-masing peserta sebesar Rp
3.550.000. Insentif sebesar Rp 3.550.000 ini terdiri
dari bantuan pelatihan sebesar Rp 1.000.000.
Insentif paska pelatihan sebesar Rp 600. 000 per
bulan selama 4 bulan, serta insentif survei
kebekerjaan sebesar Rp 50.000 setiap kali survei
selama 3 kali survei atau sejumlah Rp 150.000.
Namun perlu diketahui bahwa setiap peserta
program hanya dapat mengikuti program sebanyak
1 kali. Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang ke 37
sudah dibuka, berikut cara daftar Kartu Prakerja
gelombang 37 lewat HP: cara daftar hingga cara
gabung gelombang serta mengerjakan tes melalui
HP atau komputer. Program Kartu Prakerja akan
diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang dirumahkan
maupun pelaku usaha mikro dan kecil yang
terdampak ekonomi selama pandemi covid 19.
391. 18 SKW Bersertifikasi BNSP
July Perdana di Pekanbaru
2022

Neutral Media
Nasional
Cakrawal
a

Akhirnya Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW),
bersertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi
(BNSP) di Pekanbaru Provinsi Riau, Terlaksana.
Disdik Kota Pekanbaru yang melalui proses yang
cukup panjang. Sementara itu, Ketua Umum SPI,
Suriani Siboro dalam sambutannya di acara
Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) 14-15 Juli
2022 tersebut, mengajak wartawan yang ingin
memiliki sertifikat berlisensi BNSP dapat
mendaftarkan diri di Kantor Pusat DPP SPI, Jalan
Pattimura, No. 40A, Kel. Cintaraja, Kec. Sail, Kota
Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Riau. Turut hadir
dalam acara tersebut, Pengurus DPP SPI, S. Ginting
(Kodim 0301/PBR), Letkol Edison AURI (TNI AU),
AKBP Agus Setiawan (Polda Riau), Jopi Ardiansyah
Putra, (Korem 031/WB), Andry Simbolon (Humas
PN Pekanbaru), Putra (Pemko Pekanbaru), Para
Pengurus Organisasi Pers, para Asesi yang akan
mengikuti asesment dan tamu undangan lainnya.

392. 18 RI Setop Kirim TKI ke
Neutral Harian
Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo
July Malaysia, Migrant Care
Umum menyangsikan pernyataan Menteri Dalam Negeri
2022 Minta Perbatasan Wilayah
Sinar
Malaysia Hamzah Zainudin yang mengatakan
Diperketat
Indonesia moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia
Baru
(TKI) tidak berdampak karena negara itu bisa
mencari kebutuhan pekerja dari banyak negara
lain. Pasalnya, tingkat ketergantungan Malaysia
atas pekerja asal Indonesia sudah sangat tinggi. Ia
173

menjelaskan saat ini Malaysia kekurangan 1,2 juta
tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja yang besar
ini sangat mendesak apalagi Malaysia kini tengah
berupaya mempercepat pemulihan ekonomi.
393. 18 SKW Bersertifikasi BNSP
July Perdana di Pekanbaru
2022

Neutral Barsela24 Akhirnya Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW),
news
bersertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi
(BNSP) di Pekanbaru Provinsi Riau, Terlaksana.
Disdik Kota Pekanbaru yang melalui proses yang
cukup panjang.

394. 18 Persyaratan Baru Daftar
July Prakerja Gelombang 37,
2022 Jangan Sampai Gagal Lagi

Positive Ayo
"Tepat pukul 12.00 WIB hari ini pendaftaran
Bandung Gelombang 37 udah dibuka Sob!," tulis Instagram
@ prakerja.go.id. Apakah syarat daftar Kartu
Prakerja gelombang 37 berubah? Syarat daftar
Kartu Prakerja masih sama dengan gelombang
sebelumnya. : Jadwal Penutupan dan
Pengumuman Hasil Seleksi Peserta Kartu Prakerja
Gelombang 37. Sampai kapan Kartu Prakerja
gelombang 37 dibuka?. Kartu Prakerja gelombang
37 sudah dibuka, apakah syaratnya berubah?

395. 18 Info Terkini! Kemnaker Bagi Neutral Ayo
Simak info terkini Kemnaker bagi bocoran kapan
July Bocoran Kapan BSU 2022
Bandung BSU 2022 cair hingga 5 langkah untuk
2022 Cair? Cek Segera!
mengeceknya. Sampai saat ini belum diketahui
tanggal pasti kapan BSU 2022 cair.
396. 18 BSU 2022 Jadi Cair Akhir
Positive Ayo
Tak heran, memasuki akhir Juli ini, pencairan
July Juli? Kemnaker Pastikan
Bandung bansos tersebut selalu dinantikan oleh para
2022 Kapan Transfer Subsidi Gaji
penerima BLT Subsidi Gaji Rp1 juta. : BSU 2022 Cair
Rp1 Juta
Jelang Akhir Tahun? Benarkah BSU 2022 atau
Bantuan Subsidi Gaji akan cair pada akhir Juli ini?
Pihak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
bakal memberikan BSU 2022 kepada seluruh
karyawan atau pekerja di berbagai sektor, kecuali
bidang pendidikan dan kesehatan.
397. 18 Aman! Kemnaker Pastikan Positive Ayo
Tak heran, memasuki akhir Juli ini, pencairan
July Kapan Transfer Subsidi Gaji
Bandung bansos tersebut selalu dinantikan oleh para
2022 Rp1 Juta
penerima BLT Subsidi gaji Rp1 juta. Pihak
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
kemnaker bakal memberikan BSU 2022 kepada
seluruh karyawan atau pekerja di berbagai sektor,
kecuali bidang pendidikan dan kesehatan. Adapun
nominal yang akan diterima ialah sebesar Rp1 juta.
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Summary Pemerintah Indonesia Hentikan Sementara Waktu Penempatan PMI di Malaysia, Ini
Penjelasan Menaker. Jakarta, Wartapembaruan.co.id- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah, menuturkan, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia telah
menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di
Malaysia pada tanggal 1 April 2022. Penandatanganan MoU tersebut turut disaksikan oleh
Presiden RI, Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob.
Menurut Menaker, MoU tersebut merupakan bentuk iktikad baik kedua negara untuk
melindungi PMI sektor domestik yang bekerja di Malaysia, mengingat MoU tersebut memuat
kesepakatan bahwa penempatan PMI sektor domestik dilakukan melalui sistem satu kanal
(one channel system), dan menjadi satu-satunya mekanisme resmi untuk merekrut dan
menempatkan PMI sektor domestik di Malaysia.

Pemerintah Indonesia Hentikan Sementara Waktu Penempatan PMI di Malaysia, Ini Penjelasan
MenakerSumber foto: BPMI Sekretariat PresidenJakarta, Wartapembaruan.co.id - Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, menuturkan, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia
telah menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia
pada tanggal 1 April 2022. Penandatanganan MoU tersebut turut disaksikan oleh Presiden RI, Joko
Widodo dan Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob.Menurut Menaker, MoU tersebut
merupakan bentuk iktikad baik kedua negara untuk melindungi PMI sektor domestik yang bekerja di
Malaysia, mengingat MoU tersebut memuat kesepakatan bahwa penempatan PMI sektor domestik
dilakukan melalui sistem satu kanal (one channel system), dan menjadi satu-satunya mekanisme resmi
untuk merekrut dan menempatkan PMI sektor domestik di Malaysia."Kesepakatan dalam MoU tersebut
tentunya didasarkan atas itikad baik oleh kedua negara," ujar Menaker melalui Siaran Pers Biro Humas
Kemnaker, Kamis (14/7/2022).Namun, Menaker menambahkan, Perwakilan RI di Malaysia menemukan
bukti bahwa Malaysia masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah disekapati bersama oleh kedua
negara, yaitu system maid online (SMO) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui
Jabatan Imigreseen Malaysia."Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua
negara, karena penempatan seharusnya menggunakan one channel system," ucap Menaker.Disebutnya,
SMO tersebut membuat posisi PMI menjadi rentan tereksploitasi, karena mem-by pass UU Nomor 18
Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan tidak melalui tahap pemberangkatan
yang benar."Terkait hal tersebut, KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat
untuk menghentikan sementara waktu penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari
Pemerintah Malaysia termasuk komitmen untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan
PMI," kata Menaker.Menaker menjelaskan, keputusan penghentian PMI sektor domestik ke Malaysia ini
telah disampaikan secara resmi oleh KBRI Kuala Lumpur kepada Kementerian Sumber Daya Manusia
Malaysia.Menaker menambahkan, berdasarkan hasil pemantauan KBRI Kuala Lumpur, Kementerian
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Sumber Daya Manusia Malaysia telah menerbitkan pernyataan media pada 13 Juli lalu, di mana
Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia akan segera mengadakan pembahasan dengan
Kementerian Dalam Negeri Malaysia, guna membahas persoalan tersebut.Menaker optimis, hasil
pembahasan antara kedua kementerian tersebut akan berjalan dengan produktif dan memberi hasil yang
positif. Sehingga kesepakatan sebagaimana tercantum dalam MoU dapat terimplementasi dengan
baik."Kami mengharapkan hasil positif dari pembahasan antara Kementerian Sumber Daya Manusia dan
Kementerian Dalam Negeri Malaysia, sehingga apa yang telah disepakati antara Pemerintah Indonesia
dan Pemerintah Malaysia dapat berjalan sebagaimana mestinya," pungkas Menaker Ida Fauziyah.
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Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, Pemerintah Indonesia dan
Pemerintah Malaysia telah menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan
PMI (pekerja migran Indonesia) Sektor Domestik di Malaysia pada tanggal 1 April 2022.
Penandatanganan MoU tersebut turut disaksikan oleh Presiden RI, Joko Widodo dan
Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob. Menurut Ida, MoU tersebut
merupakan bentuk iktikad baik kedua negara untuk melindungi PMI sektor domestik yang
bekerja di Malaysia, mengingat MoU tersebut memuat kesepakatan bahwa penempatan
PMI sektor domestik dilakukan melalui sistem satu kanal (one channel system), dan menjadi
satu-satunya mekanisme resmi untuk merekrut dan menempatkan PMI sektor domestik di
Malaysia. Langgar Perjanjian, Indonesia Setop Pengiriman TKI ke Malaysia Sementara Namun
menurut Menaker, Perwakilan RI di Malaysia menemukan bukti bahwa Malaysia masih
menerapkan sistem di luar sistem yang telah disekapati bersama oleh kedua negara.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah
Malaysia telah menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI (pekerja migran
Indonesia) Sektor Domestik di Malaysia pada tanggal 1 April 2022. Penandatanganan MoU tersebut turut
disaksikan oleh Presiden RI, Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Ismail Sabri
Yaakob.Menurut Ida, MoU tersebut merupakan bentuk iktikad baik kedua negara untuk melindungi PMI
sektor domestik yang bekerja di Malaysia, mengingat MoU tersebut memuat kesepakatan bahwa
penempatan PMI sektor domestik dilakukan melalui sistem satu kanal (one channel system), dan menjadi
satu-satunya mekanisme resmi untuk merekrut dan menempatkan PMI sektor domestik di Malaysia.
"Kesepakatan dalam MoU tersebut tentunya didasarkan atas itikad baik oleh kedua negara," ujar Ida
dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id, Jumat (15/7). Langgar Perjanjian, Indonesia Setop
Pengiriman TKI ke Malaysia Sementara Namun menurut Menaker, Perwakilan RI di Malaysia menemukan
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bukti bahwa Malaysia masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah disekapati bersama oleh kedua
negara. Yaitu system maid online (SMO) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui
Jabatan Imigreseen Malaysia. "Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua
negara, karena penempatan seharusnya menggunakan one channel system," kata Ida. Menurutnya, SMO
tersebut membuat posisi PMI menjadi rentan tereksploitasi, karena mem-by pass UU Nomor 18 Tahun
2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan tidak melalui tahap pemberangkatan yang
benar. "Terkait hal tersebut, KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk
menghentikan sementara waktu penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari
Pemerintah Malaysia termasuk komitmen untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan
PMI," terang Ida. Ida menjelaskan, keputusan penghentian PMI sektor domestik ke Malaysia ini telah
disampaikan secara resmi oleh KBRI Kuala Lumpur kepada Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia.
Ida menambahkan, berdasarkan hasil pemantauan KBRI Kuala Lumpur, Kementerian Sumber Daya
Manusia Malaysia telah menerbitkan pernyataan media pada 13 Juli lalu, di mana Kementerian Sumber
Daya Manusia Malaysia akan segera mengadakan pembahasan dengan Kementerian Dalam Negeri
Malaysia, guna membahas persoalan tersebut. Ida optimistis, hasil pembahasan antara kedua
kementerian tersebut akan berjalan dengan produktif dan memberi hasil yang positif. Sehingga
kesepakatan sebagaimana tercantum dalam MoU dapat terimplementasi dengan baik. "Kami
mengharapkan hasil positif dari pembahasan antara Kementerian Sumber Daya Manusia dan
Kementerian Dalam Negeri Malaysia, sehingga apa yang telah disepakati antara Pemerintah Indonesia
dan Pemerintah Malaysia dapat berjalan sebagaimana mestinya," pungkas Ida.
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Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan, Pemerintah Indonesia dan
Pemerintah Malaysia telah menandatangani nota kesepahaman tentang Penempatan dan
Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022. Menaker menjelaskan,
keputusan penghentian PMI sektor domestik ke Malaysia ini telah disampaikan secara resmi
oleh KBRI Kuala Lumpur kepada Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia. Apalagi MoU
ini disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo serta Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri
Ismail Sabri Yaakob. "Kesepakatan dalam MoU tersebut tentunya didasarkan atas itikad baik
oleh kedua negara," ujar Menaker Ida melalui keterangan resmi, Jumat (15/7/2022).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah
Malaysia telah menandatangani nota kesepahaman tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor
Domestik di Malaysia pada 1 April 2022.Apalagi MoU ini disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo
serta Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob. Padahal, MoU tersebut menurut dia,
merupakan bentuk itikad baik kedua negara untuk melindungi PMI."Kesepakatan dalam MoU tersebut
tentunya didasarkan atas itikad baik oleh kedua negara," ujar Menaker Ida melalui keterangan resmi,
Jumat (15/7/2022).Ida menambahkan, para PMI ini dalam MoU harus direkrut melalui Sistem
Penempatan Satu Kanal (SPSK). Ternyata, Perwakilan RI di Malaysia menemukan bukti bahwa Malaysia
masih menerapkan sistem di luar yang telah disepakati bersama melalui System Maid Online (SMO) yang
dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigrasi."Hal ini tentu tidak sesuai
dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara, karena penempatan seharusnya menggunakan one
channel system," katanya.Menurutnya, SMO tersebut membuat posisi PMI menjadi rentan
tereksploitasi, karena mem-by pass Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia, dan tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar."Terkait hal tersebut,
KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada pemerintah pusat untuk menghentikan sementara
waktu penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk
komitmen untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," kata Ida lagi.Menaker
menjelaskan, keputusan penghentian PMI sektor domestik ke Malaysia ini telah disampaikan secara
resmi oleh KBRI Kuala Lumpur kepada Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia.Kementerian
Sumber Daya Manusia Malaysia akan segera mengadakan pembahasan dengan Kementerian Dalam
Negeri Malaysia, guna membahas persoalan tersebut."Kami mengharapkan hasil positif dari pembahasan
antara Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri Malaysia, sehingga apa yang
telah disepakati antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia dapat berjalan sebagaimana
mestinya," pungkasnya.
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Neutral

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan, Pemerintah Indonesia dan
Pemerintah Malaysia telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan
dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022. Penandatanganan MoU
ini disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo serta Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri
Ismail Sabri Yaakob. Ternyata, perwakilan RI di Malaysia menemukan bukti bahwa Malaysia
masih menerapkan sistem di luar yang telah disepakati bersama melalui System Maid Online
(SMO) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigrasi.
"Terkait hal tersebut, KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada pemerintah pusat
untuk menghentikan sementara waktu penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat
klarifikasi dari Pemerintah Malaysia, termasuk komitmen untuk menutup mekanisme SMO
sebagai jalur penempatan PMI," kata Ida lagi.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah
Malaysia telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan PMI
Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022.Penandatanganan MoU ini disaksikan langsung oleh
Presiden Joko Widodo serta Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob. Menurut Menaker
Ida, MoU tersebut merupakan bentuk iktikad baik kedua negara untuk melindungi PMI."Kesepakatan
dalam MoU tersebut tentunya didasarkan atas iktikad baik oleh kedua negara," ujar Ida melalui
keterangan resmi, Jumat (15/7/2022).Dia menambahkan, para PMI ini dalam MoU harus direkrut melalui
Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK). Ternyata, perwakilan RI di Malaysia menemukan bukti bahwa
Malaysia masih menerapkan sistem di luar yang telah disepakati bersama melalui System Maid Online
(SMO) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigrasi."Hal ini tentu
tidak sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara karena penempatan seharusnya
menggunakan one channel system," katanya.Menurut dia, SMO tersebut membuat posisi PMI menjadi
rentan tereksploitasi karena mem-by pass Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar."Terkait hal
tersebut, KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada pemerintah pusat untuk menghentikan
sementara waktu penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia,
termasuk komitmen untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," kata Ida
lagi.Menaker menjelaskan, keputusan penghentian PMI sektor domestik ke Malaysia ini telah
disampaikan secara resmi oleh KBRI Kuala Lumpur kepada Kementerian Sumber Daya Manusia
Malaysia.Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia segera mengadakan pembahasan dengan
Kementerian Dalam Negeri Malaysia guna membahas persoalan tersebut."Kami mengharapkan hasil
positif dari pembahasan antara Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri
Malaysia, sehingga apa yang telah disepakati antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia
dapat berjalan sebagaimana mestinya," pungkasnya.
180

Title

TKI ke Malaysia Disetop Sementara, Menaker: RI Tunggu
Malaysia Klarifikasi dan Tutup SMO

Author

Ade Miranti
Karunia

Media

Kompas

Reporter

Date

15 July 2022

Tone

Link

http://money.kompas.com/read/2022/07/15/095031326/tki-ke-malaysia-disetopsementara-menaker-ri-tunggu-malaysia-klarifikasi-dan

Neutral

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan, Pemerintah Indonesia dan
Pemerintah Malaysia telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan
dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022. Penandatanganan MoU
ini disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo serta Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri
Ismail Sabri Yaakob. Ternyata, perwakilan RI di Malaysia menemukan bukti bahwa Malaysia
masih menerapkan sistem di luar yang telah disepakati bersama melalui System Maid Online
(SMO) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigrasi.
"Terkait hal tersebut, KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada pemerintah pusat
untuk menghentikan sementara waktu penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat
klarifikasi dari Pemerintah Malaysia, termasuk komitmen untuk menutup mekanisme SMO
sebagai jalur penempatan PMI," kata Ida lagi.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah
Malaysia telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan PMI
Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022.Penandatanganan MoU ini disaksikan langsung oleh
Presiden Joko Widodo serta Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob. Menurut Menaker
Ida, MoU tersebut merupakan bentuk iktikad baik kedua negara untuk melindungi PMI."Kesepakatan
dalam MoU tersebut tentunya didasarkan atas iktikad baik oleh kedua negara," ujar Ida melalui
keterangan resmi, Jumat (15/7/2022).Dia menambahkan, para PMI ini dalam MoU harus direkrut melalui
Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK). Ternyata, perwakilan RI di Malaysia menemukan bukti bahwa
Malaysia masih menerapkan sistem di luar yang telah disepakati bersama melalui System Maid Online
(SMO) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigrasi."Hal ini tentu
tidak sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara karena penempatan seharusnya
menggunakan one channel system," katanya.Menurut dia, SMO tersebut membuat posisi PMI menjadi
rentan tereksploitasi karena mem-by pass Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar."Terkait hal
tersebut, KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada pemerintah pusat untuk menghentikan
sementara waktu penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia,
termasuk komitmen untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," kata Ida
lagi.Menaker menjelaskan, keputusan penghentian PMI sektor domestik ke Malaysia ini telah
disampaikan secara resmi oleh KBRI Kuala Lumpur kepada Kementerian Sumber Daya Manusia
Malaysia.Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia segera mengadakan pembahasan dengan
Kementerian Dalam Negeri Malaysia guna membahas persoalan tersebut."Kami mengharapkan hasil
positif dari pembahasan antara Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri
Malaysia, sehingga apa yang telah disepakati antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia
dapat berjalan sebagaimana mestinya," pungkasnya.
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Negative

Summary Pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara penempatan pekerja migran
Indonesia (PMI) ke Malaysia mulai 13 Juli 2022, karena Kuala Lumpur melanggar nota
kesepahaman (MoU) tenaga kerja yang telah disepakati kedua negara. Menurut Direktur
Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha,
keputusan itu dibuat setelah perwakilan RI menemukan beberapa bukti bahwa Malaysia
masih menerapkan sistem maid online (SMO), yaitu sistem rekrutmen yang di luar
kesepakatan dalam MoU. "Secara khusus SMO ini membuat posisi PMI kita menjadi rentan
tereksploitasi karena mekanisme perekrutan ini melewati UU Nomor 18 Tahun 2017
mengenai perlindungan pekerja migran. Akhirnya PMI kita yang berangkat ke Malaysia tidak
melalui tahapan yang legal," kata Judha dalam pengarahan media secara daring, Kamis.
Menyikapi temuan tersebut, pemerintah Indonesia memutuskan menghentikan sementara
penempatan PMI ke Malaysia hingga mendapat klarifikasi dari pihak Malaysia serta
komitmen untuk menghentikan SMO penempatan PMI sektor domestik ke negara itu.

Pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI)
ke Malaysia mulai 13 Juli 2022, karena Kuala Lumpur melanggar nota kesepahaman (MoU) tenaga kerja
yang telah disepakati kedua negara.Menurut Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia
Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha, keputusan itu dibuat setelah perwakilan RI menemukan
beberapa bukti bahwa Malaysia masih menerapkan sistem maid online (SMO), yaitu sistem rekrutmen
yang di luar kesepakatan dalam MoU."Secara khusus SMO ini membuat posisi PMI kita menjadi rentan
tereksploitasi karena mekanisme perekrutan ini melewati UU Nomor 18 Tahun 2017 mengenai
perlindungan pekerja migran . akhirnya PMI kita yang berangkat ke Malaysia tidak melalui tahapan yang
legal," kata Judha dalam pengarahan media secara daring, Kamis.Menyikapi temuan tersebut,
pemerintah Indonesia memutuskan menghentikan sementara penempatan PMI ke Malaysia hingga
mendapat klarifikasi dari pihak Malaysia serta komitmen untuk menghentikan SMO penempatan PMI
sektor domestik ke negara itu.Sementara itu Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menyatakan Indonesia menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor
domestik ke Malaysia karena negara jiran tidak mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan
sistem satu kanal (one channel system) pada 1 April 2022.Menaker dalam rilis yang diterima di Jakarta,
Kamis malam, mengatakan kedua negara telah menandatangani MoU tentang Penempatan dan
Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan penempatan lewat
sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.Namun, kata
Menaker Ida, perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih menerapkan
sistem di luar sistem yang telah disepakati bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO) yang
dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia.
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Neutral

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan, Pemerintah Indonesia dan
Pemerintah Malaysia telah menandatangani nota kesepahaman tentang Penempatan dan
Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022. Apalagi MoU ini disaksikan
langsung oleh Presiden Joko Widodo serta Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Ismail Sabri
Yaakob. Perekrutan TKI di Malaysia langgar perjanjian jika melalui SMO. Ternyata,
Perwakilan RI di Malaysia menemukan bukti bahwa Malaysia masih menerapkan sistem di
luar yang telah disepakati bersama melalui System Maid Online (SMO) yang dikelola oleh
Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigrasi.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah
Malaysia telah menandatangani nota kesepahaman tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor
Domestik di Malaysia pada 1 April 2022.Apalagi MoU ini disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo
serta Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob. Padahal, MoU tersebut menurut dia,
merupakan bentuk itikad baik kedua negara untuk melindungi PMI."Kesepakatan dalam MoU tersebut
tentunya didasarkan atas itikad baik oleh kedua negara," ujar Menaker Ida melalui keterangan resmi,
Jumat (15/7/2022).Perekrutan TKI di Malaysia langgar perjanjian jika melalui SMOIda menambahkan,
para PMI ini dalam MoU harus direkrut melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK). Ternyata,
Perwakilan RI di Malaysia menemukan bukti bahwa Malaysia masih menerapkan sistem di luar yang telah
disepakati bersama melalui System Maid Online (SMO) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri
Malaysia melalui Jabatan Imigrasi."Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua
negara, karena penempatan seharusnya menggunakan one channel system," katanya.Menurutnya, SMO
tersebut membuat posisi PMI menjadi rentan tereksploitasi, karena mem-by pass Undang-Undang (UU)
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan tidak melalui tahap
pemberangkatan yang benar."Terkait hal tersebut, KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada
pemerintah pusat untuk menghentikan sementara waktu penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat
klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk komitmen untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur
penempatan PMI," kata Ida lagi.Menaker menjelaskan, keputusan penghentian PMI sektor domestik ke
Malaysia ini telah disampaikan secara resmi oleh KBRI Kuala Lumpur kepada Kementerian Sumber Daya
Manusia Malaysia.Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia akan segera mengadakan pembahasan
dengan Kementerian Dalam Negeri Malaysia, guna membahas persoalan tersebut."Kami mengharapkan
hasil positif dari pembahasan antara Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri
Malaysia, sehingga apa yang telah disepakati antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia
dapat berjalan sebagaimana mestinya," pungkasnya.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menjelaskan, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia telah menandatangani nota kesepahaman
tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022.Apalagi MoU
ini disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo serta Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Ismail Sabri
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Yaakob. Padahal, MoU tersebut menurut dia, merupakan bentuk itikad baik kedua negara untuk
melindungi PMI."Kesepakatan dalam MoU tersebut tentunya didasarkan atas itikad baik oleh kedua
negara," ujar Menaker Ida melalui keterangan resmi, Jumat (15/7/2022).Perekrutan TKI di Malaysia
langgar perjanjian jika melalui SMOIda menambahkan, para PMI ini dalam MoU harus direkrut melalui
Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK). Ternyata, Perwakilan RI di Malaysia menemukan bukti bahwa
Malaysia masih menerapkan sistem di luar yang telah disepakati bersama melalui System Maid Online
(SMO) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigrasi."Hal ini tentu
tidak sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara, karena penempatan seharusnya
menggunakan one channel system," katanya.Menurutnya, SMO tersebut membuat posisi PMI menjadi
rentan tereksploitasi, karena mem-by pass Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar."Terkait hal
tersebut, KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada pemerintah pusat untuk menghentikan
sementara waktu penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia
termasuk komitmen untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," kata Ida
lagi.Menaker menjelaskan, keputusan penghentian PMI sektor domestik ke Malaysia ini telah
disampaikan secara resmi oleh KBRI Kuala Lumpur kepada Kementerian Sumber Daya Manusia
Malaysia.Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia akan segera mengadakan pembahasan dengan
Kementerian Dalam Negeri Malaysia, guna membahas persoalan tersebut."Kami mengharapkan hasil
positif dari pembahasan antara Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri
Malaysia, sehingga apa yang telah disepakati antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia
dapat berjalan sebagaimana mestinya," pungkasnya.Dari pemberitaan Kompas. com sebelumnya,
pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia dihentikan sementara, termasuk ribuan yang
direkrut untuk sektor perkebunan, karena pelanggaran dalam kesepakatan perekrutan pekerja yang
ditandatangani antara kedua negara.Negeri Jiran kini tengah menghadapi kekurangan sekitar 1,2 juta
pekerja yang dapat menggagalkan pemulihan ekonominya. Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia S
Saravanan mengonfirmasi menerima surat dari pihak berwenang Indonesia yang memberitahukan
tentang pembekuan tersebut.Kepada Reuters, dia mengatakan, akan membahas masalah ini dengan
Kementerian Dalam Negeri Indonesia, yang mengawasi departemen imigrasi. Perusahaan Malaysia telah
mengajukan sekitar 20.000 aplikasi untuk pekerja, sekitar setengahnya untuk pekerjaan di sektor
perkebunan dan manufaktur.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari
Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link
https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di
ponsel.
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Positive

Summary Job Fair Khusus Disabilitas pertama di Indonesia sukses digelar pada 12-13 Juli 2022.
Penggagas Job fair ini yakni PT Disabilitas Kerja didirikan oleh seorang penyandang disabilitas
daksa yang telah berkecimpung 9 tahun dalam strategi ketenagakerjaan disabilitas, Hasnita
T Arifin. Kegiatan yang diselenggarakan di Gedung Pusat Pasar Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan (Pasker ID Kemnaker) Jakarta Selatan ini turut didukung oleh PaskerID
Kemnaker serta Australian Volunteers Program. Diharapkan job fair pertama ini dapat
menjadi awal pelaksanaan job fair khusus disabilitas oleh Disabilitas di wilayah-wilayah laindi
Indonesia.

Job Fair Khusus Disabilitas pertama di Indonesia sukses digelar pada 12-13 Juli 2022. Kegiatan yang
diselenggarakan di Gedung Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Pasker ID Kemnaker) Jakarta
Selatan ini turut didukung oleh PaskerID Kemnaker serta Australian Volunteers Program. Diharapkan job
fair pertama ini dapat menjadi awal pelaksanaan job fair khusus disabilitas oleh Disabilitas di wilayahwilayah laindi Indonesia.Penggagas Job fair ini yakni PT Disabilitas Kerja didirikan oleh seorang
penyandang disabilitas daksa yang telah berkecimpung 9 tahun dalam strategi ketenagakerjaan
disabilitas, Hasnita T Arifin. Ia memiliki keinginan untuk memberdayakan penyandang disabilitas agar
mereka dapat membuat pilihan hidup mereka sendiri dan berkontribusi dengan cara yang berarti bagi
masyarakat. Dalam realitanya penyandang disabilitas menghadapi banyak kendala dalam mencari
pekerjaan terutama masih melekatnya stigma negatif di masyarakat. "Kami percaya bahwa
mempekerjakan penyandang disabilitas merupakan kunci dari penyelesaian penghapusan stigma negatif
di masyarakat dan peningkatan angka lulusan disabilitas di sektor pendidikan," ujar Hasnita mengutip
keterangan pers. PT Disabilitas Kerja merupakan perusahaan rekrutmen yang secara khusus hanya
melakukan rekrutasi karyawan disabilitas. Proses rekrutmen didesain komprehensif dan sesuai
kebutuhan perusahaan. Terdapat 4 tempat pendaftaran pelamar kerja khusus disabilitas yaitu: 1) Tempat
pendaftaran khusus tunadaksa, 2) Tempat pendaftaran khusus tunarungu dan wicara, 3)Khusus
tunanetra dan low vision, 4) Khusus disabilitas lainnya mencakup mental, down sindrom, autis,
tunagrahita, dll.Pengelompokan tempat pendaftaran bertujuan untuk mengakomodir pelamar kerja
khusus disabilitas. Bagi pelamar kerja penyandang Disabilitas yang memenuhi kualifikasi lowongan kerja
yang tersedia langsung melakukan interview dengan perusahaan saat job fair berlangsung, namun jika
CV pelamar kerja belum memenuhi kualifikasi yang tersedia dapat menyerahkanCV di tempat
pendaftaran mengingat Disabilitas Kerja setiap bulannya melakukan proses rekrutmen ke perusahaan
secara berkala. Disabilitas Kerja percaya bahwa mempekerjakan penyandang disabilitas merupakan kunci
dari penyelesaian penghapusan stigma negatif di masyarakat dan peningkatan angka lulusan disabilitas
di sektor pendidikan. Proses rekrutmen yang komprehensif dan didesain sesuai kebutuhan perusahaan
membantu perusahaan memenuhi kebutuhan karyawan disabilitas yang diwajibkan secara hukum. PT
Disabilitas Kerja beroperasi pertama kali pada tahun 2019 hingga saat ini telah dipercaya lebih dari 30
perusahaan global, asing, swasta hingga BUMN khusus rekrutmen karyawan disabilitas. Disabilitas Kerja
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juga aktif dalam advokasi disabilitas membantu meningkatkan pemahaman komunitas, masyarakat serta
pelaku bisnis tentang manfaat mempekerjakan disabilitasSebelumnya, Hasnita menyampaikan bahwa
semua penyandang disabilitas memiliki peluang untuk bekerja. Terlepas dari keadaan fisik atau
mentalnya, jika diberi kesempatan dan akses, mereka dapat melakukan pekerjaan yang sesuai. "Misal,
untuk penyandang tunanetra, mereka dapat menggunakan komputer biasa yang disesuaikan dengan
menambahkan perangkat lunak yang ketika diinstal dapat merubah komputer biasa menjadi computer
voice," kata Hasnita T Arifin di Jakarta Selatan, (27/2/2020). Untuk penyandang Tuli, dapat disediakan
jasa dari juru bahasa isyarat ketika wawancara kerja dan hari pertama kerja. Sedang, untuk penyandang
disabilitas mental dan intelektual, menurut Hasnita ini masih menjadi isu untuk dipekerjakan. "Saya
sangat optimis bahwa mereka bisa bekerja. Contoh, penyandang down syndrome tidak dapat diberikan
pekerjaan yang terlalu banyak tapi bisa melakukan satu hal secara berulang setiap hari." Penyandang
down syndrome dapat bekerja di rumah makan sebagai penjemput tamu. Pekerjaan sederhana lain
seperti membersihkan meja, bekerja di pencucian pakaian sebagai pemilah pakaian, memasukkan
pakaian ke dalam mesin cuci, atau menyetrika masih bisa mereka lakukan, kata Hasnita.Bagi penyandang
disabilitas mental seperti bipolar yang rutin minum obat, berbagai pekerjaan juga bisa dilakukan
termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). "Untuk penyandang disabilitas mental saya pikir beberapa
perusahaan sudah mulai mempekerjakan, termasuk teman saya juga sudah ada yang bekerja." Menurut
Hasnita, sepanjang penyandang disabilitas mental itu meminum obat, mereka akan dapat beraktivitas
seperti orang pada umumnya. Penyandang disabilitas mental cenderung dapat bekerja seperti orang
pada umumnya. Namun, kesadaran terhadap diri sendiri perlu ditingkatkan. "Pengakuan terhadap diri
sendiri bahwa memiliki disabilitas mental. Karena kalau mereka tidak mau menerima diri sendiri memiliki
itu, mereka tidak akan mau taking care themselves seperti minum obat secara teratur." Mengakui bahwa
diri sendiri memiliki disabilitas mental sangat sulit secara psikologis, tambah Hasnita. Tapi setelah minum
obat mereka akan memiliki performa yang sama dengan orang pada umumnya di dunia kerja. "Jadi
mereka sangat berpotensi mendapat kerja selama mereka mau meminum obatnya secara teratur,"
pungkas Hasnita.Enam 00:00VIDEO: Adakah Video Game untuk Penyandang Disabilitas?Enam
02:56VIDEO: Merancang Busana dan Aksesoris Bagi Warga dengan DisabilitasEnam 00:00VIDEO:
Pandemi Covid-19 Sudutkan Warga Berkebutuhan Khusus
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Negative

Summary Usai menyampaikan penghentian sementara, Kementerian SDM Malaysia menyatakan akan
membahas permasalahan tersebut dengan Kementerian Dalam Negeri Malaysia.
Kementerian Luar Negeri Indonesia buka suara terkait penghentian sementara pengiriman
tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia menyusul temuan pelanggaran dalam sistem
perekrutan pekerja yang tak sesuai kesepakatan. Direktur Perlindungan warga negara
Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia, Judha Nugraha, mengatakan Indonesia
menemukan bukti bahwa Malaysia menerapkan Sistem Maid Online (SMO) yang tak memuat
perlindungan secara jelas. "Sistem ini adalah mekanisme rekrutmen yang di luar kesepakatan
dalam MoU. Hal ini tentu tidak sesuai isi MoU yang sudah ditandatangani bersama," ujar
Direktur Perlindungan warga negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia Judha
dalam konferensi rutin virtual pada Kamis (14/7).

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

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

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia dan Pemerintah
Malaysia telah menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di
Malaysia pada tanggal 1 April 2022. Penandatanganan MoU tersebut turut disaksikan oleh Presiden RI,
Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob.Menurut Menaker, MoU
tersebut merupakan bentuk iktikad baik kedua negara untuk melindungi PMI sektor domestik yang
bekerja di Malaysia, mengingat MoU tersebut memuat kesepakatan bahwa penempatan PMI sektor
domestik dilakukan melalui sistem satu kanal (one channel system), dan menjadi satu-satunya
mekanisme resmi untuk merekrut dan menempatkan PMI sektor domestik di Malaysia."Kesepakatan
dalam MoU tersebut tentunya didasarkan atas itikad baik oleh kedua negara," kata Menaker melalui
Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (14/7).Namun menurut Menaker, Perwakilan RI di Malaysia
menemukan bukti bahwa Malaysia masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah disekapati
bersama oleh kedua negara, yaitu system maid online (SMO) yang dikelola oleh Kementerian Dalam
Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia."Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan
komitmen kedua negara, karena penempatan seharusnya menggunakan one channel system,"
katanya.Menurutnya, SMO tersebut membuat posisi PMI menjadi rentan tereksploitasi, karena mem-by
pass UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan tidak melalui tahap
pemberangkatan yang benar."Terkait hal tersebut, KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada
Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara waktu penemptan PMI di Malaysia, hingga terdapat
klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk komitmen untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur
penempatan PMI," katanya.Menaker menjelaskan, keputusan penghentian PMI sektor domestik ke
Malaysia ini telah disampaikan secara resmi oleh KBRI Kuala Lumpur kepada Kementerian Sumber Daya
Manusia Malaysia.Menaker menambahkan, berdasarkan hasil pemantauan KBRI Kuala Lumpur,
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Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia telah menerbitkan pernyataan media pada 13 Juli lalu, di
mana Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia akan segera mengadakan pembahasan dengan
Kementerian Dalam Negeri Malaysia, guna membahas persoalan tersebut.Menaker optimis, hasil
pembahasan antara kedua kementerian tersebut akan berjalan dengan produktif dan memberi hasil yang
positif. Sehingga kesepakatan sebagaimana tercantum dalam MoU dapat terimplementasi dengan
baik."Kami mengharapkan hasil positif dari pembahasan antara Kementerian Sumber Daya Manusia dan
Kementerian Dalam Negeri Malaysia, sehingga apa yang telah disepakati antara Pemerintah Indonesia
dan Pemerintah Malaysia dapat berjalan sebagaimana mestinya," paparnya./
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Negative

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan Indonesia menghentikan
sementara penempatan PMI sektor domestik ke Malaysia karena negara jiran tidak
mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal (one channel
system) pada 1 April 2022. Menaker menjelaskan mengatakan kedua negara telah
menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di
Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem satu kanal sebagai
satu-satunya cara menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia. Namun, kata Menaker
Ida, perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih
menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati bersama kedua negara, yaitu system
maid online (SMO) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan
Imigreseen Malaysia. Indonesia menghentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) atau
Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia.

Indonesia menghentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI)
ke Malaysia.Kebijakan itu dilakukan karena Indonesia menilai Malaysia melanggar
kesepakatan.Pemerintah Indonesia menemukan bukti bahwa Malaysia melanggar kesepakatan yang
telah dibuat.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan Indonesia menghentikan
sementara penempatan PMI sektor domestik ke Malaysia karena negara jiran tidak mengikuti
kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal (one channel system) pada 1 April
2022.Menaker menjelaskan mengatakan kedua negara telah menandatangani MoU tentang Penempatan
dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan penempatan
lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara menempatkan PMI sektor domestik ke
Malaysia.Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa negeri
jiran masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati bersama kedua negara, yaitu system
maid online (SMO) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen
Malaysia."Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara, karena
penempatan seharusnya menggunakan one channel system," katanya dikutip seputarcibubur. com dari
Antara, Jumat 15 Juli 2022.Penggunaan SMO membuat posisi tenaga kerja Indonesia (TKI) menjadi rentan
tereksploitasi karena tidak sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia dan tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar."Terkait hal tersebut, KBRI di
Kuala Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara waktu
penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk komitmen
untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," kata Ida.Keputusan penghentian PMI
sektor domestik ke Malaysia telah disampaikan secara resmi oleh KBRI Kuala Lumpur kepada
Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia.Dia menjelaskan berdasarkan hasil pemantauan KBRI Kuala
Lumpur, Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia telah menerbitkan pernyataan media pada 13 Juli
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lalu bahwa mereka akan segera mengadakan pembahasan dengan Kementerian Dalam Negeri Malaysia
guna membahas persoalan tersebut.Ida optimistis hasil pembahasan antara kedua kementerian tersebut
akan berjalan dengan produktif dan memberi hasil yang positif. Sehingga kesepakatan sebagaimana
tercantum dalam MoU dapat terimplementasi dengan baik."Kami mengharapkan hasil positif dari
pembahasan antara Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri Malaysia,
sehingga apa yang telah disepakati antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia dapat berjalan
sebagaimana mestinya," demikian Ida Fauziyah.
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Neutral

Summary Pemerintah Indonesia menemukan pelanggaran kesepakatan yang dilakukan Pemerintah
Malaysia terkait aturan Pekerja Imigran Indonesia (PMI) sektor domestik di Malaysia yang
telah ditandatangani pada 1 April 2022 lalu. Aturan itu memuat bahwa penempatan PMI
sektor domestik dilakukan melalui sistem satu kanal (one channel system), dan menjadi satusatunya mekanisme resmi untuk merekrut dan menempatkan PMI sektor domestik di
Malaysia. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengungkapkan Perwakilan RI di Malaysia
menemukan bukti bahwa Malaysia masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah
disekapati bersama oleh kedua negara, yaitu system maid online (SMO) yang dikelola oleh
Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia.

Pemerintah Indonesia menemukan pelanggaran kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Malaysia
terkait aturan Pekerja Imigran Indonesia (PMI) sektor domestik di Malaysia yang telah ditandatangani
pada 1 April 2022 lalu. Aturan itu memuat bahwa penempatan PMI sektor domestik dilakukan melalui
sistem satu kanal (one channel system), dan menjadi satu-satunya mekanisme resmi untuk merekrut dan
menempatkan PMI sektor domestik di Malaysia. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengungkapkan
Perwakilan RI di Malaysia menemukan bukti bahwa Malaysia masih menerapkan sistem di luar sistem
yang telah disekapati bersama oleh kedua negara, yaitu system maid online (SMO) yang dikelola oleh
Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia. "Hal ini tentu tidak sesuai
dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara, karena penempatan seharusnya menggunakan one
channel system," kata Ida Fauziyah melalui keterangan resmi, kamis (14/7/2022). Menurutnya, SMO
tersebut membuat posisi PMI menjadi rentan tereksploitasi, karena mem-by pass UU Nomor 18 Tahun
2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan tidak melalui tahap pemberangkatan yang
benar. "Terkait hal tersebut, KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk
menghentikan sementara waktu penemptan PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah
Malaysia termasuk komitmen untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," katanya.
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Keputusan penghentian Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia ini telah
disampaikan secara resmi oleh KBRI Kuala Lumpur kepada Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia.
Ida menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan KBRI Kuala Lumpur, Kementerian Sumber Daya Manusia
Malaysia telah menerbitkan pernyataan media pada 13 Juli lalu, di mana Kementerian Sumber Daya
Manusia Malaysia akan segera mengadakan pembahasan dengan Kementerian Dalam Negeri Malaysia,
guna membahas persoalan tersebut. Ida optimis, hasil pembahasan antara kedua kementerian tersebut
akan berjalan dengan produktif dan memberi hasil yang positif. Sehingga kesepakatan sebagaimana
tercantum dalam MoU dapat terimplementasi dengan baik. "Kami mengharapkan hasil positif dari
pembahasan antara Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri Malaysia,
sehingga apa yang telah disepakati antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia dapat berjalan
sebagaimana mestinya," tutup Ida. Diketahui Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dan Menteri
Sumber Daya Manusia Malaysia, Dato' Sri M. Saravanan telah menandatangani MoU tentang
Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia, di Istana Negara Jakarta, Jumat
(1/4/2022). Penandatanganan MoU tersebut turut disaksikan oleh Presiden RI, Joko Widodo dan Perdana
Menteri Malaysia, Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob. Pemerintah Indonesia menemukan pelanggaran
kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Malaysia terkait aturan Pekerja Imigran Indonesia (PMI) sektor
domestik di Malaysia yang telah ditandatangani pada 1 April 2022 lalu. Aturan itu memuat bahwa
penempatan PMI sektor domestik dilakukan melalui sistem satu kanal (one channel system), dan menjadi
satu-satunya mekanisme resmi untuk merekrut dan menempatkan PMI sektor domestik di Malaysia.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengungkapkan Perwakilan RI di Malaysia menemukan bukti
bahwa Malaysia masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah disekapati bersama oleh kedua
negara, yaitu system maid online (SMO) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui
Jabatan Imigreseen Malaysia. "Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua
negara, karena penempatan seharusnya menggunakan one channel system," kata Ida Fauziyah melalui
keterangan resmi, kamis (14/7/2022). Menurutnya, SMO tersebut membuat posisi PMI menjadi rentan
tereksploitasi, karena mem-by pass UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia, dan tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar. "Terkait hal tersebut, KBRI di Kuala
Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara waktu
penemptan PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk komitmen
untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," katanya. Keputusan penghentian
Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia ini telah disampaikan secara resmi oleh KBRI
Kuala Lumpur kepada Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia. Ida menjelaskan, berdasarkan hasil
pemantauan KBRI Kuala Lumpur, Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia telah menerbitkan
pernyataan media pada 13 Juli lalu, di mana Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia akan segera
mengadakan pembahasan dengan Kementerian Dalam Negeri Malaysia, guna membahas persoalan
tersebut. Ida optimis, hasil pembahasan antara kedua kementerian tersebut akan berjalan dengan
produktif dan memberi hasil yang positif. Sehingga kesepakatan sebagaimana tercantum dalam MoU
dapat terimplementasi dengan baik. "Kami mengharapkan hasil positif dari pembahasan antara
Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri Malaysia, sehingga apa yang telah
disepakati antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia dapat berjalan sebagaimana
mestinya," tutup Ida. Diketahui Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya
Manusia Malaysia, Dato' Sri M. Saravanan telah menandatangani MoU tentang Penempatan dan
Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia, di Istana Negara Jakarta, Jumat (1/4/2022).
Penandatanganan MoU tersebut turut disaksikan oleh Presiden RI, Joko Widodo dan Perdana Menteri
Malaysia, Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob.
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Neutral

Summary Masih banyak yang bertanya, BSU 2022 cair atau tidak? Namun, kapan BSU 2022 cair? Hingga
kini, belum ada jawaban pasti dari Kemnaker. : Anda Tidak Terdaftar Penerima BSU 2022?
Masing-masing per bulannya, pekerja mendapatkan Rp 500.000. Sayangnya, tidak semua
orang dapat menerima bantuan subsidi upah ini. : Maaf BSU 2022 Hanya Cair di 2 Wilayah
Pekerja Ini.

Masih banyak yang bertanya, BSU 2022 cair atau tidak? Hal itu terlihat dari unggahan Instagram
Kemnaker yang terus dikomentari hingga kini. Padahal, konten tersebut diunggah 10 pekan lalu. Di sisi
lain, ada sejumlah kerja sampingan baik online maupun offline agar dapat uang lebih dari Rp 1
juta.LENGKONG, AYOBANDUNG. COM -- BSU BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu bantuan dari
pemerintah untuk memulihkan ekonomi masyarakat saat pandemi Covid-19.Namun, kapan BSU 2022
cair? Hingga kini, belum ada jawaban pasti dari Kemnaker.: Anda Tidak Terdaftar Penerima BSU 2022?
Segera Hubungi Nomor Ini!Kelak, jika benar cair, pekerja atau buruh akan mendapatkan uang total Rp 1
juta.Jumlah tersebut merupakan hasil dari 2 bulan bantuan dari pemerintah. Masing-masing per
bulannya, pekerja mendapatkan Rp 500.000.Sayangnya, tidak semua orang dapat menerima bantuan
subsidi upah ini.: Maaf BSU 2022 Hanya Cair di 2 Wilayah Pekerja IniDikutip dari situs resminya, pekerja
yang dapat mendapatkan uang BSU ini adalah mereka yang tercatat sebagai WNI. Hal itu dibuktikan
dengan adanya NIK.
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Neutral

Summary Pemerintah Indonesia menyetop sementara pengiriman atau penempatan Pekerja Migran
Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia. Tak heran, aplikasi milik
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Malaysia ini membuat posisi PMI menjadi rentan
tereksploitasi. "KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk
menghentikan sementara waktu penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi
dari Pemerintah Malaysia termasuk komitmen untuk menutup mekanisme SMO sebagai
jalur penempatan PMI," kata Ida dalam keterangan tertulis, Jumat (15/7/2022). Kanal
tersebut menjadi satu-satunya mekanisme resmi untuk merekrut dan menempatkan PMI
sektor domestik di Malaysia.

Pemerintah Indonesia menyetop sementara pengiriman atau penempatan Pekerja Migran Indonesia
(PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia. Penyetopan dilakukan sampai ada klarifikasi dan
penutupan System Maid Online (SMO).Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, SMO
merupakan sistem perekrutan PMI sektor domestik atau Pembantu Rumah Tangga (PRT) yang tidak
sesuai dengan kesepakatan awal kedua negara.Penggunaan SMO membuat pemerintah RI tidak
mengetahui nama majikan dan besaran gaji yang diterima PRT. Tak heran, aplikasi milik Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri) Malaysia ini membuat posisi PMI menjadi rentan tereksploitasi."KBRI di
Kuala Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara waktu
penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk komitmen
untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," kata Ida dalam keterangan tertulis,
Jumat (15/7/2022).Ida menjelaskan, berdasarkan kesepakatan yang ditandai dengan penandatanganan
kerja sama (MoU) pada tanggal 1 April, perekrutan PMI sektor domestik hanya dilakukan melalui sistem
satu kanal (one channel system).Kanal tersebut menjadi satu-satunya mekanisme resmi untuk merekrut
dan menempatkan PMI sektor domestik di Malaysia. Dengan kanal itu, pemerintah RI dapat meninjau
besaran gaji hingga jaminan sosial kesehatan PMI yang telah disepakati.Dengan demikian, sistem SMO
mem-by pass UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI karena perekrutan/penempatan PMI
tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar."Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan
komitmen kedua negara, karena penempatan seharusnya menggunakan one channel system.
Kesepakatan dalam MoU tersebut tentunya didasarkan atas itikad baik oleh kedua negara," jelas
Ida.Lebih lanjut Ida menjelaskan, putusan penghentian PMI ke Malaysia ini telah disampaikan secara
resmi oleh KBRI Kuala Lumpur kepada Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia.Berdasarkan hasil
pemantauan KBRI Kuala Lumpur, Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia telah menerbitkan
pernyataan media pada 13 Juli lalu, di mana Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia akan
membahas dengan Kemendagri Malaysia.- News- Ekonomi- Hiburan- Bola
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Neutral

Summary Com- Pemerintah Indonesia menyetop sementara pengiriman atau penempatan Pekerja
Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia. Tak heran, aplikasi milik
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Malaysia ini membuat posisi PMI menjadi rentan
tereksploitasi.

JAKARTA, KOMPAS. com - Pemerintah Indonesia menyetop sementara pengiriman atau penempatan
Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia. Penyetopan dilakukan sampai
ada klarifikasi dan penutupan System Maid Online (SMO).Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
mengatakan, SMO merupakan sistem perekrutan PMI sektor domestik atau Pembantu Rumah Tangga
(PRT) yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal kedua negara.Penggunaan SMO membuat pemerintah
RI tidak mengetahui nama majikan dan besaran gaji yang diterima PRT. Tak heran, aplikasi milik
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Malaysia ini membuat posisi PMI menjadi rentan
tereksploitasi."KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk menghentikan
sementara waktu penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia
termasuk komitmen untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," kata Ida dalam
keterangan tertulis, Jumat (15/7/2022).Ida menjelaskan, berdasarkan kesepakatan yang ditandai dengan
penandatanganan kerja sama (MoU) pada tanggal 1 April, perekrutan PMI sektor domestik hanya
dilakukan melalui sistem satu kanal (one channel system).Kanal tersebut menjadi satu-satunya
mekanisme resmi untuk merekrut dan menempatkan PMI sektor domestik di Malaysia. Dengan kanal itu,
pemerintah RI dapat meninjau besaran gaji hingga jaminan sosial kesehatan PMI yang telah
disepakati.Dengan demikian, sistem SMO mem-by pass UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan
PMI karena perekrutan/penempatan PMI tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar."Hal ini tentu
tidak sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara, karena penempatan seharusnya
menggunakan one channel system. Kesepakatan dalam MoU tersebut tentunya didasarkan atas itikad
baik oleh kedua negara," jelas Ida.Lebih lanjut Ida menjelaskan, putusan penghentian PMI ke Malaysia
ini telah disampaikan secara resmi oleh KBRI Kuala Lumpur kepada Kementerian Sumber Daya Manusia
Malaysia.Berdasarkan hasil pemantauan KBRI Kuala Lumpur, Kementerian Sumber Daya Manusia
Malaysia telah menerbitkan pernyataan media pada 13 Juli lalu, di mana Kementerian Sumber Daya
Manusia Malaysia akan membahas dengan Kemendagri Malaysia.Ida optimistis, hasil pembahasan antara
kedua kementerian akan berjalan dengan produktif dan memberi hasil yang positif. Sehingga
kesepakatan yang tercantum dalam MoU dapat terimplementasi dengan baik."Kami mengharapkan hasil
positif dari pembahasan antara Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri
Malaysia, sehingga apa yang telah disepakati antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia
dapat berjalan sebagaimana mestinya," pungkasnya.Sebagai informasi, ada beberapa poin penting yang
telah disepakati dalam MoU tentang Penempatan dan Perlindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia.
Selain penempatan, gaji bagi ART juga dipertegas secara nominal.Perwakilan RI di Malaysia berwenang
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menetapkan besaran upah minimum PMI sebesar 1.500 ringgit dan pendapatan minimum calon pemberi
kerja 7.000 ringgit. Penetapan pendapatan minimum bagi calon pemberi kerja ini, untuk memastikan
agar gaji PMI benar-benar terbayar.Selain itu, PMI juga akan memperoleh jaminan sosial ganda yakni
BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Indonesia dan di Malaysia. PMI yang bekerja sebagai asisten
rumah tangga (ART) dan family cook hanya akan bekerja di satu tempat atau rumah. Dalam satu rumah
tersebut harus berisi 6 anggota keluarga.JAKARTA, KOMPAS. com - Pemerintah Indonesia menyetop
sementara pengiriman atau penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
ke Malaysia. Penyetopan dilakukan sampai ada klarifikasi dan penutupan System Maid Online
(SMO).Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, SMO merupakan sistem perekrutan PMI
sektor domestik atau Pembantu Rumah Tangga (PRT) yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal kedua
negara.Penggunaan SMO membuat pemerintah RI tidak mengetahui nama majikan dan besaran gaji yang
diterima PRT. Tak heran, aplikasi milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Malaysia ini membuat
posisi PMI menjadi rentan tereksploitasi."KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah
Pusat untuk menghentikan sementara waktu penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi
dari Pemerintah Malaysia termasuk komitmen untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur
penempatan PMI," kata Ida dalam keterangan tertulis, Jumat (15/7/2022).Ida menjelaskan, berdasarkan
kesepakatan yang ditandai dengan penandatanganan kerja sama (MoU) pada tanggal 1 April, perekrutan
PMI sektor domestik hanya dilakukan melalui sistem satu kanal (one channel system).Kanal tersebut
menjadi satu-satunya mekanisme resmi untuk merekrut dan menempatkan PMI sektor domestik di
Malaysia. Dengan kanal itu, pemerintah RI dapat meninjau besaran gaji hingga jaminan sosial kesehatan
PMI yang telah disepakati.Dengan demikian, sistem SMO mem-by pass UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Perlindungan PMI karena perekrutan/penempatan PMI tidak melalui tahap pemberangkatan yang
benar."Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara, karena penempatan
seharusnya menggunakan one channel system. Kesepakatan dalam MoU tersebut tentunya didasarkan
atas itikad baik oleh kedua negara," jelas Ida.Lebih lanjut Ida menjelaskan, putusan penghentian PMI ke
Malaysia ini telah disampaikan secara resmi oleh KBRI Kuala Lumpur kepada Kementerian Sumber Daya
Manusia Malaysia.Berdasarkan hasil pemantauan KBRI Kuala Lumpur, Kementerian Sumber Daya
Manusia Malaysia telah menerbitkan pernyataan media pada 13 Juli lalu, di mana Kementerian Sumber
Daya Manusia Malaysia akan membahas dengan Kemendagri Malaysia.Ida optimistis, hasil pembahasan
antara kedua kementerian akan berjalan dengan produktif dan memberi hasil yang positif. Sehingga
kesepakatan yang tercantum dalam MoU dapat terimplementasi dengan baik."Kami mengharapkan hasil
positif dari pembahasan antara Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri
Malaysia, sehingga apa yang telah disepakati antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia
dapat berjalan sebagaimana mestinya," pungkasnya.Sebagai informasi, ada beberapa poin penting yang
telah disepakati dalam MoU tentang Penempatan dan Perlindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia.
Selain penempatan, gaji bagi ART juga dipertegas secara nominal.Perwakilan RI di Malaysia berwenang
menetapkan besaran upah minimum PMI sebesar 1.500 ringgit dan pendapatan minimum calon pemberi
kerja 7.000 ringgit. Penetapan pendapatan minimum bagi calon pemberi kerja ini, untuk memastikan
agar gaji PMI benar-benar terbayar.Selain itu, PMI juga akan memperoleh jaminan sosial ganda yakni
BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Indonesia dan di Malaysia. PMI yang bekerja sebagai asisten
rumah tangga (ART) dan family cook hanya akan bekerja di satu tempat atau rumah. Dalam satu rumah
tersebut harus berisi 6 anggota keluarga.

198

Title

Menaker Hentikan Sementara Penempatan PMI ke
Malaysia

Author

Nuris Mardhatika

Media

Nawacita.co

Reporter

Date

15 July 2022

Tone

Link

http://nawacita.co/index.php/2022/07/15/menaker-hentikan-sementara-penempatanpmi-ke-malaysia

Negative

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

Menaker Ida Fauziyah menyatakan hentikan sementara penempatan PMI ke Malaysia karena negara
jiran tidak mengikuti kesepakaan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal (one channel system)
pada 1 April 2022.Menaker dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis malam, mengatakan kedua negara
telah menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia
pada 1 April 2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara
menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia. Namun, perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan
bukti bahwa negeri jiran masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati bersama kedua
negara, yaitu system maid online (SMO) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui
Jabatan Imigreseen Malaysia. "Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua
negara, karena penempatan seharusnya menggunakan one channel system," katanya. Penggunaan SMO
membuat posisi tenaga kerja Indonesia (TKI) menjadi rentan tereksploitasi karena tidak sesuai UndangUndang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan tidak melalui tahap
pemberangkatan yang benar. "Terkait hal tersebut, KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada
Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara waktu penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat
klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk komitmen untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur
penempatan PMI," kata Ida. Keputusan penghentian PMI sektor domestik ke Malaysia telah disampaikan
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secara resmi oleh KBRI Kuala Lumpur kepada Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia. Dia
menjelaskan berdasarkan hasil pemantauan KBRI Kuala Lumpur, Kementerian Sumber Daya Manusia
Malaysia telah menerbitkan pernyataan media pada 13 Juli lalu bahwa mereka akan segera mengadakan
pembahasan dengan Kementerian Dalam Negeri Malaysia guna membahas persoalan tersebut. "Kami
mengharapkan hasil positif dari pembahasan antara Kementerian Sumber Daya Manusia dan
Kementerian Dalam Negeri Malaysia, sehingga apa yang telah disepakati antara Pemerintah Indonesia
dan Pemerintah Malaysia dapat berjalan sebagaimana mestinya," demikian Ida Fauziyah.
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Summary Pemerintah Indonesia menyetop sementara pengiriman atau penempatan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) ke Malaysia. Penghentian berlangsung sampai ada klarifikasi dan penutupan
System Maid Online (SMO) milik Malaysia. Tak heran, aplikasi milik Kementerian Dalam
Negeri (Kemendagri) Malaysia ini membuat posisi PMI menjadi rentan tereksploitasi. "KBRI
di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk menghentikan
sementara waktu penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah
Malaysia termasuk komitmen untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan
PMI," kata Ida, di Jakarta, Jumat (15/7/2022).

Pemerintah Indonesia menyetop sementara pengiriman atau penempatan Pekerja Migran Indonesia
(PMI) ke Malaysia. Penghentian berlangsung sampai ada klarifikasi dan penutupan System Maid Online
(SMO) milik Malaysia.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, SMO merupakan sistem
perekrutan PMI sektor domestik atau Pembantu Rumah Tangga (PRT) yang tidak sesuai dengan
kesepakatan awal kedua negara.Penggunaan SMO membuat pemerintah RI tidak mengetahui nama
majikan dan besaran gaji yang PRT. Tak heran, aplikasi milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
Malaysia ini membuat posisi PMI menjadi rentan tereksploitasi."KBRI di Kuala Lumpur
merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara waktu penempatan PMI
di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk komitmen untuk menutup
mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," kata Ida, di Jakarta, Jumat (15/7/2022).Ida
menjelaskan, berdasarkan kesepakatan dari penandatanganan kerja sama (MoU) pada 1 April,
perekrutan PMI sektor domestik hanya melalui sistem satu kanal (one channel system). Kanal tersebut
menjadi satu-satunya mekanisme resmi untuk merekrut dan menempatkan PMI sektor domestik di
Malaysia.Dengan kanal itu, pemerintah RI dapat meninjau besaran gaji hingga jaminan sosial PMI.
Dengan demikian, sistem SMO mem-by pass UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI karena
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perekrutan/penempatan PMI tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar."Hal ini tentu tidak sesuai
dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara, karena penempatan seharusnya menggunakan one
channel system. Kesepakatan dalam MoU tersebut tentunya berdasarkan atas itikad baik oleh kedua
negara," jelas Ida. Bahas dengan MalaysiaLebih lanjut Ida menjelaskan, putusan penghentian PMI ke
Malaysia secara resmi KBRI Kuala Lumpur menyampaikannya kepada Kementerian Sumber Daya Manusia
Malaysia.Berdasarkan hasil pemantauan KBRI Kuala Lumpur, Kementerian Sumber Daya Manusia
Malaysia telah menerbitkan pernyataan media pada 13 Juli lalu. Di mana Kementerian Sumber Daya
Manusia Malaysia akan membahas dengan Kemendagri Malaysia.Ida optimistis, hasil pembahasan antara
kedua kementerian akan berjalan dengan produktif dan memberi hasil yang positif. Sehingga
kesepakatan yang tercantum dalam MoU dapat terimplementasi dengan baik. "Kami mengharapkan hasil
positif dari pembahasan antara Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri
Malaysia. Sehingga apa yang menjadi kesepatakan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah
Malaysia dapat berjalan sebagaimana mestinya," pungkasnya.Sebagai informasi, ada beberapa poin
penting yang telah menjadi kesepakatan dalam MoU tentang Penempatan dan Perlindungan PMI Sektor
Domestik di Malaysia. Selain penempatan, ada penegasan gaji bagi ART secara nominal. Perwakilan RI di
Malaysia berwenang menetapkan besaran upah minimum PMI sebesar 1.500 ringgit dan pendapatan
minimum calon pemberi kerja 7.000 ringgit.Penetapan pendapatan minimum bagi calon pemberi kerja
ini, untuk memastikan agar gaji PMI benar-benar terbayar. Selain itu, PMI juga akan memperoleh jaminan
sosial ganda yakni BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Indonesia dan di Malaysia. PMI yang bekerja
sebagai asisten rumah tangga (ART) dan family cook hanya akan bekerja di satu tempat atau rumah.
Dalam satu rumah tersebut harus berisi maksimal enam anggota keluarga.
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Summary COM-- Login segera ke akun BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 melalui 3
link yang akan dibagikan di akhir artikel. Daftar terlebih dahulu melalui salah satu dari 3 link
BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 dalam artikel ini. Sebelum memastikan
Rp1 juta cair di rekening, pastikan untuk login terlebih dahulu ke akun BSU BLT subsidi gaji
via BPJS Ketenagakerjaan 2022. Sebelum lebih jauh mengulas perkara BSU BLT subsidi gaji
via BPJS Ketenagakerjaan 2022, ketahui telebih dahulu apa itu bantuan subsidi upah yang
tengah dinantikan para pekerja?.

AYOSURABAYA. COM -- Login segera ke akun BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 melalui
3 link yang akan dibagikan di akhir artikel.Sebelum memastikan Rp1 juta cair di rekening, pastikan untuk
login terlebih dahulu ke akun BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022.Lantas, bagaimana jika
belum punya akun? Daftar terlebih dahulu melalui salah satu dari 3 link BSU BLT subsidi gaji via BPJS
Ketenagakerjaan 2022 dalam artikel ini.Sebelum lebih jauh mengulas perkara BSU BLT subsidi gaji via
BPJS Ketenagakerjaan 2022, ketahui telebih dahulu apa itu bantuan subsidi upah yang tengah dinantikan
para pekerja?BSU merupakan bantuan langsung tunai subsidi upah yang menyasar para pekerja. Melansir
laman resmi Kemnaker, tjuan BLT subsidi gaji ini untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan
kemampuan ekonomi pekerja.Terutama, dalam penanganan dampak Covid-19. Setiap tahunnya dana
BSU yang diterima berbeda, sejumlah persyaratan pun ada perbedaan.Pada 2022 ini, BSU disalurkan
kepada sekitar 8,8 juta pekerja dengan nilai Rp1 juta yang merupakan akumulasi dua pencairan masingmasing Rp500 ribu.
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, Perwakilan RI di Malaysia menemukan
bukti bahwa Malaysia masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah disekapati
bersama oleh kedua negara, yaitu system maid online (SMO) yang dikelola oleh Kementerian
Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, Perwakilan RI di Malaysia menemukan bukti bahwa
Malaysia masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah disekapati bersama oleh kedua negara, yaitu
system maid online (SMO) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan
Imigreseen Malaysia."Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara, karena
penempatan seharusnya menggunakan one channel system," kata Menaker dalam keterangan di Jakarta,
Jumat 15 Juli 2022.Menurut dia, SMO tersebut membuat posisi PMI menjadi rentan tereksploitasi, karena
mem-by pass UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan tidak melalui
tahap pemberangkatan yang benar."Terkait hal tersebut, KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan
kepada Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara waktu penemptan PMI di Malaysia, hingga
terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk komitmen untuk menutup mekanisme SMO
sebagai jalur penempatan PMI," katanya.Seperti diketahui, pemerintah Indonesia dan pemerintah
Malaysia telah menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di
Malaysia pada tanggal 1 April 2022. Penandatanganan MoU tersebut turut disaksikan oleh Presiden RI,
Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob.Menurut Menaker, MoU
tersebut merupakan bentuk iktikad baik kedua negara untuk melindungi PMI sektor domestik yang
bekerja di Malaysia, mengingat MoU tersebut memuat kesepakatan bahwa penempatan PMI sektor
domestik dilakukan melalui sistem satu kanal (one channel system), dan menjadi satu-satunya
mekanisme resmi untuk merekrut dan menempatkan PMI sektor domestik di Malaysia."Kesepakatan
dalam MoU tersebut tentunya didasarkan atas itikad baik oleh kedua negara," kata Menaker.
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Summary Langkah Indonesia menghentikan pengiriman tenaga kerja ke Malaysia diperkirakan akan
memperburuk situasi di sektor kelapa sawit yang harganya saat ini mulai turun, kata
Persatuan Petani Kecil Malaysia (PKPKM). "Fluktuasi harga kami normal, tetapi karena tidak
ada pekerja asing yang akan memanen, pendapatan petani sangat terpengaruh, akibatnya
seperti sudah jatuh ditimpa tangga," katanya seperti dikutip Free Malaysia Today, Kamis, 14
Juli 2022. Indonesia mengumumkan penghentian sementara pengiriman tenaga kerja ke
Malaysia, termasuk ribuan tenaga kerja yang direkrut untuk sektor perkebunan, menyusul
pelanggaran perjanjian perekrutan yang ditandatangani kedua negara. Pembekuan ini
merupakan pukulan terbaru bagi Malaysia-produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia
yang saat ini menghadapi kekurangan sekitar 120. 000 pekerja-yang menyebabkan industri
tersebut kehilangan pendapatan RM28 miliar atau Rp94,5 triliun tahun ini karena tandan
buah segar tidak dipanen.

Langkah Indonesia menghentikan pengiriman tenaga kerja ke Malaysia diperkirakan akan memperburuk
situasi di sektor kelapa sawit yang harganya saat ini mulai turun, kata Persatuan Petani Kecil Malaysia
(PKPKM).Wakil presidennya, Adzmi Hassan mengatakan kepada FMT, pembekuan tersebut diperkirakan
akan mempengaruhi hasil panen industri kelapa sawit yang sangat bergantung pada tenaga kerja
asing."Fluktuasi harga kami normal, tetapi karena tidak ada pekerja asing yang akan memanen,
pendapatan petani sangat terpengaruh, akibatnya seperti sudah jatuh ditimpa tangga," katanya seperti
dikutip Free Malaysia Today, Kamis, 14 Juli 2022."Buah kelapa sawit yang seharusnya dipanen antara hari
ke-12 hingga hari ke-15 harus diperpanjang menjadi 15 hingga 20 hari saat ini, bahkan beberapa petani
harus panen sebulan sekali karena tidak ada pekerja," katanya. Bahkan beberapa petani harus
membiarkan buah kelapa sawit membusuk.Adzmi, yang juga mengelola kebun sawitnya sendiri, mengaku
sulit mendapatkan pekerja untuk memanen hasil kebun karena kontraktor tidak menawarkan tenaga
kerja asing untuk itu.Hal ini, kata dia, menyebabkan buah kelapa sawit yang dipanen kualitasnya kurang
baik karena telah melewati masa panen, yang pada gilirannya mengakibatkan pendapatan mereka
menurun tajam."Ketika ada kekurangan tenaga kerja, siklus panen harus diperpanjang dan ini merugikan
petani kecil. Kalau tenaga kerja cukup, kalaupun harga sawit turun, tidak masalah, asal kita bisa menjaga
siklus panen buah sawit setiap dua minggu sekali.Indonesia mengumumkan penghentian sementara
pengiriman tenaga kerja ke Malaysia, termasuk ribuan tenaga kerja yang direkrut untuk sektor
perkebunan, menyusul pelanggaran perjanjian perekrutan yang ditandatangani kedua
negara.Pembekuan ini merupakan pukulan terbaru bagi Malaysia-produsen minyak sawit terbesar kedua
di dunia yang saat ini menghadapi kekurangan sekitar 120. 000 pekerja-yang menyebabkan industri
tersebut kehilangan pendapatan RM28 miliar atau Rp94,5 triliun tahun ini karena tandan buah segar
tidak dipanen.Menteri Ketenagakerjaan Indonesia, Ida Fauziyah, menyatakan Indonesia menghentikan
sementara penempatan pekerja migran Indonesia ke Malaysia karena negara jiran tidak mengikuti
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kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal (one channel system) pada 1 April
2022.Ida Fauziyah dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis malam, mengatakan kedua negara telah
menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1
April 2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara
menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.FMT | ANTARA
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Summary Langkah Indonesia menghentikan pengiriman tenaga kerja ke Malaysia diperkirakan akan
memperburuk situasi di sektor kelapa sawit yang harganya saat ini mulai turun, kata
Persatuan Petani Kecil Malaysia (PKPKM). "Fluktuasi harga kami normal, tetapi karena tidak
ada pekerja asing yang akan memanen, pendapatan petani sangat terpengaruh, akibatnya
seperti sudah jatuh ditimpa tangga," katanya seperti dikutip Free Malaysia Today, Kamis, 14
Juli 2022.

Langkah Indonesia menghentikan pengiriman tenaga kerja ke Malaysia diperkirakan akan memperburuk
situasi di sektor kelapa sawit yang harganya saat ini mulai turun, kata Persatuan Petani Kecil Malaysia
(PKPKM).Wakil presidennya, Adzmi Hassan mengatakan kepada FMT, pembekuan tersebut diperkirakan
akan mempengaruhi hasil panen industri kelapa sawit yang sangat bergantung pada tenaga kerja
asing."Fluktuasi harga kami normal, tetapi karena tidak ada pekerja asing yang akan memanen,
pendapatan petani sangat terpengaruh, akibatnya seperti sudah jatuh ditimpa tangga," katanya seperti
dikutip Free Malaysia Today, Kamis, 14 Juli 2022."Buah kelapa sawit yang seharusnya dipanen antara hari
ke-12 hingga hari ke-15 harus diperpanjang menjadi 15 hingga 20 hari saat ini, bahkan beberapa petani
harus panen sebulan sekali karena tidak ada pekerja," katanya. Bahkan beberapa petani harus
membiarkan buah kelapa sawit membusuk.Adzmi, yang juga mengelola kebun sawitnya sendiri, mengaku
sulit mendapatkan pekerja untuk memanen hasil kebun karena kontraktor tidak menawarkan tenaga
kerja asing untuk itu.Hal ini, kata dia, menyebabkan buah kelapa sawit yang dipanen kualitasnya kurang
baik karena telah melewati masa panen, yang pada gilirannya mengakibatkan pendapatan mereka
menurun tajam."Ketika ada kekurangan tenaga kerja, siklus panen harus diperpanjang dan ini merugikan
petani kecil. Kalau tenaga kerja cukup, kalaupun harga sawit turun, tidak masalah, asal kita bisa menjaga
siklus panen buah sawit setiap dua minggu sekali.Indonesia mengumumkan penghentian sementara
pengiriman tenaga kerja ke Malaysia, termasuk ribuan tenaga kerja yang direkrut untuk sektor
perkebunan, menyusul pelanggaran perjanjian perekrutan yang ditandatangani kedua
negara.Pembekuan ini merupakan pukulan terbaru bagi Malaysia-produsen minyak sawit terbesar kedua
di dunia yang saat ini menghadapi kekurangan sekitar 120. 000 pekerja-yang menyebabkan industri
tersebut kehilangan pendapatan RM28 miliar atau Rp94,5 triliun tahun ini karena tandan buah segar
tidak dipanen.Menteri Ketenagakerjaan Indonesia, Ida Fauziyah, menyatakan Indonesia menghentikan
sementara penempatan pekerja migran Indonesia ke Malaysia karena negara jiran tidak mengikuti
kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal (one channel system) pada 1 April
2022.Ida Fauziyah dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis malam, mengatakan kedua negara telah
menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1
April 2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara
menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.FMT | ANTARA
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Summary Langkah Indonesia menghentikan pengiriman tenaga kerja ke Malaysia diperkirakan akan
memperburuk situasi di sektor kelapa sawit yang harganya saat ini mulai turun, kata
Persatuan Petani Kecil Malaysia (PKPKM). "Fluktuasi harga kami normal, tetapi karena tidak
ada pekerja asing yang akan memanen, pendapatan petani sangat terpengaruh, akibatnya
seperti sudah jatuh ditimpa tangga," katanya seperti dikutip Free Malaysia Today, Kamis, 14
Juli 2022. Indonesia mengumumkan penghentian sementara pengiriman tenaga kerja ke
Malaysia, termasuk ribuan tenaga kerja yang direkrut untuk sektor perkebunan, menyusul
pelanggaran perjanjian perekrutan yang ditandatangani kedua negara. Pembekuan ini
merupakan pukulan terbaru bagi Malaysia-produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia
yang saat ini menghadapi kekurangan sekitar 120. 000 pekerja-yang menyebabkan industri
tersebut kehilangan pendapatan RM28 miliar atau Rp94,5 triliun tahun ini karena tandan
buah segar tidak dipanen.

Langkah Indonesia menghentikan pengiriman tenaga kerja ke Malaysia diperkirakan akan memperburuk
situasi di sektor kelapa sawit yang harganya saat ini mulai turun, kata Persatuan Petani Kecil Malaysia
(PKPKM).Wakil presidennya, Adzmi Hassan mengatakan kepada FMT, pembekuan tersebut diperkirakan
akan mempengaruhi hasil panen industri kelapa sawit yang sangat bergantung pada tenaga kerja
asing."Fluktuasi harga kami normal, tetapi karena tidak ada pekerja asing yang akan memanen,
pendapatan petani sangat terpengaruh, akibatnya seperti sudah jatuh ditimpa tangga," katanya seperti
dikutip Free Malaysia Today, Kamis, 14 Juli 2022."Buah kelapa sawit yang seharusnya dipanen antara hari
ke-12 hingga hari ke-15 harus diperpanjang menjadi 15 hingga 20 hari saat ini, bahkan beberapa petani
harus panen sebulan sekali karena tidak ada pekerja," katanya. Bahkan beberapa petani harus
membiarkan buah kelapa sawit membusuk.Adzmi, yang juga mengelola kebun sawitnya sendiri, mengaku
sulit mendapatkan pekerja untuk memanen hasil kebun karena kontraktor tidak menawarkan tenaga
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kerja asing untuk itu.Hal ini, kata dia, menyebabkan buah kelapa sawit yang dipanen kualitasnya kurang
baik karena telah melewati masa panen, yang pada gilirannya mengakibatkan pendapatan mereka
menurun tajam."Ketika ada kekurangan tenaga kerja, siklus panen harus diperpanjang dan ini merugikan
petani kecil. Kalau tenaga kerja cukup, kalaupun harga sawit turun, tidak masalah, asal kita bisa menjaga
siklus panen buah sawit setiap dua minggu sekali.Indonesia mengumumkan penghentian sementara
pengiriman tenaga kerja ke Malaysia, termasuk ribuan tenaga kerja yang direkrut untuk sektor
perkebunan, menyusul pelanggaran perjanjian perekrutan yang ditandatangani kedua
negara.Pembekuan ini merupakan pukulan terbaru bagi Malaysia-produsen minyak sawit terbesar kedua
di dunia yang saat ini menghadapi kekurangan sekitar 120. 000 pekerja-yang menyebabkan industri
tersebut kehilangan pendapatan RM28 miliar atau Rp94,5 triliun tahun ini karena tandan buah segar
tidak dipanen.Menteri Ketenagakerjaan Indonesia, Ida Fauziyah, menyatakan Indonesia menghentikan
sementara penempatan pekerja migran Indonesia ke Malaysia karena negara jiran tidak mengikuti
kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal (one channel system) pada 1 April
2022.Ida Fauziyah dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis malam, mengatakan kedua negara telah
menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1
April 2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara
menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.
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Summary Pemerintah Indonesia menyetop sementara pengiriman atau penempatan pekerja migran
Indonesia (PMI)/tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia. Tak heran, aplikasi milik
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Malaysia ini membuat posisi PMI menjadi rentan
tereksploitasi. "KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk
menghentikan sementara waktu penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi
dari Pemerintah Malaysia, termasuk komitmen untuk menutup mekanisme SMO sebagai
jalur penempatan PMI," kata Ida dalam keterangan tertulis, Jumat (15/7/2022). Kanal
tersebut menjadi satu-satunya mekanisme resmi untuk merekrut dan menempatkan PMI
sektor domestik di Malaysia.

Pemerintah Indonesia menyetop sementara pengiriman atau penempatan pekerja migran Indonesia
(PMI)/tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia. Penyetopan dilakukan sampai ada klarifikasi dan
penutupan System Maid Online (SMO).Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, SMO
merupakan sistem perekrutan PMI sektor domestik atau pembantu rumah tangga (PRT) yang tidak sesuai
dengan kesepakatan awal kedua negara.Penggunaan SMO membuat Pemerintah RI tidak mengetahui
nama majikan dan besaran gaji yang diterima PRT. Tak heran, aplikasi milik Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) Malaysia ini membuat posisi PMI menjadi rentan tereksploitasi."KBRI di Kuala Lumpur
merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara waktu penempatan PMI
di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia, termasuk komitmen untuk menutup
mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," kata Ida dalam keterangan tertulis, Jumat
(15/7/2022).Ida menjelaskan, berdasarkan kesepakatan yang ditandai dengan penandatanganan kerja
sama (MoU) pada tanggal 1 April, perekrutan PMI sektor domestik hanya dilakukan melalui sistem satu
kanal (one channel system).Kanal tersebut menjadi satu-satunya mekanisme resmi untuk merekrut dan
menempatkan PMI sektor domestik di Malaysia. Dengan kanal itu, Pemerintah RI dapat meninjau
besaran gaji hingga jaminan sosial kesehatan PMI yang telah disepakati.Dengan demikian, sistem SMO
mem-by pass UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI karena perekrutan/penempatan PMI
tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar."Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan
komitmen kedua negara, karena penempatan seharusnya menggunakan one channel system.
Kesepakatan dalam MoU tersebut tentunya didasarkan atas iktikad baik oleh kedua negara," jelas
Ida.Lebih lanjut, Ida menjelaskan, putusan penghentian PMI ke Malaysia ini telah disampaikan secara
resmi oleh KBRI Kuala Lumpur kepada Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia.Berdasarkan hasil
pemantauan KBRI Kuala Lumpur, Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia telah menerbitkan
pernyataan media pada 13 Juli lalu, di mana Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia akan
membahas dengan Kemendagri Malaysia.
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Summary - Jika tak ada aral melintang, Dinas Ketenagakerjaan Kota Tarakan bakal memulai sosialisasi
per 23 Juli 2022 terkait rencana pemagangan ke Jepang. Dikatakan Kepala Disnaker Kota
Tarakan Agus Sutanto, adapun program magang kerja ke Jepang yang diadakan pihaknya
adalah gratis dan disiapkan anggarannya dari pemerintah pusat. Lebih jauh Agus
menjelaskan, Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia akan melakukan sosialisasi langsung ke
Tarakan sehingga berharap masyarakat bisa tertarik untuk magang ke Jepang. "Kementerian
dan pihak perwakilan Jepang akan datang ke Tarakan.

- Jika tak ada aral melintang, Dinas Ketenagakerjaan Kota Tarakan bakal memulai sosialisasi per 23 Juli
2022 terkait rencana pemagangan ke Jepang.Dikatakan Kepala Disnaker Kota Tarakan Agus Sutanto,
adapun program magang kerja ke Jepang yang diadakan pihaknya adalah gratis dan disiapkan
anggarannya dari pemerintah pusat.Ini berbeda dengan kegiatan magang yang dilakukan pihak
ketiga."Pelaksanaan magang yang disediakan pemerintah ini ditegaskan tidak berbayar," ujar Agus
Sutanto.Lebih jauh Agus menjelaskan, Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan
Pemagangan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia akan melakukan sosialisasi langsung ke
Tarakan sehingga berharap masyarakat bisa tertarik untuk magang ke Jepang."Ini rencana akan dilakukan
minggu depan. Kebetulan Pak Direkturnya sendiri yang akan hadir bersama tim," ungkap
Agus.Diperkirakan hanya 250 kuota undangan disiapkan Disnaker Tarakan yang akan mengikuti sosilisasi
program magang tersebut."Kami sebenarnya ingin jumlah peserta yang ikut sosialisasi bisa lebih dari itu.
Tapi kami perlu menyesuaikan jumlah undangan dengan kapasitas ruangan serbaguna Pemkot Tarakan,"
ucap Agus Sutanto.Sasaran peserta yang diundang pihaknya berasal dari SMK, perguruan tinggi, ormas
pemuda Tarakan, LPM dan pihak kelurahan dengan tujuan dapat memberi informasi kepada masyarakat
di sekitar kelurahan.Wakil Wali Kota Tarakan Effendhi Djuprianto saat menghadiri kegiatan UPSK di UPTD
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LLK Tarakan beberapa waktu lalu. (HO/HUMAS PEMKOT TARAKAN)Ia juga mempersilakan jika
masyarakat berminat dan belum mendapat undangan diperkanankan ikuti sosialisasi."Paling tidak dia
mungkin punya anak, atau keponakan yang bisa diinformasikan. Karena setelah tahapan sosialisasi, nanti
akan dibuka pendaftaran untuk perekrutan calon peserta," bebernya.Lebih jauh menyoal jumlah peserta
yang dijatah, hasil koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, jika memenuhi 150 orang maka
pelaksanaan seleksi dilakukan di Tarakan."Kementerian dan pihak perwakilan Jepang akan datang ke
Tarakan. Tapi kalau kurang mungkin timnya akan dipertimbangkan lebih lanjut, mungkin di bulan
September itu seleksi nasionalnya di Makassar. Jadi bisa datang ke sana kalau kurang dari angka 150
peserta, jadi biaya sendiri ke Makassar," jelasnya.Ia berharap target kuota bisa sampai lebih dari 150
orang sehingga tidak perlu jauh-jauh ke Makassar dan mengeluarkan ongkos lagi."Tapi mudah-mudahan
sampailah. Sedangkan dari lembaga swasta yang melakukan perekrutan magang ke Jepang kemarin,
pendaftarnya 40 orang apalagi kalau gratis ini. Lagi pula ini programnya beda, nanti bisa ditanyakan
program yang dilaksanakan pemerintah dengan yang dilakukan pihak ketiga," jelasnya.Peserta yang
dinyatakan lolos magang mulai dari pelatihan di Jakarta hingga ke Jepang seluruhnya gratis. Dan proses
magang berlangsung 3 tahun hingga 5 tahun. Namun masih dapat diperpanjang jika peserta magang
berkelakuan baik."Bagitu lulus seleksi, nanti pemberangkatan dari daerah ke Jakarta masih biaya sendiri.
Tapi setelah itu sudah tidak keluar biaya lagi, termasuk pelatihan 2 bulan itu gratis sampai ke Jepang,"
urainya.Kabar baiknya, selepas magang, kembali ke Indonesia akan mendapat uang modal kerja senilai
600. 000 yen untuk pemagang 3 tahun, 800. 000 yen untuk pemagang 4 tahun dan 1.000.000 yen untuk
pemagang 5 tahun."Satu yen itu senilai Rp 105, berarti sekitar Rp 65.000.000. Ini kalau program
pemerintah, kalau swasta lain lagi,"sebutnya.Syaratnya sendiri kata Agus, usia di kisaran 18 hingga 26
tahun, dan memiliki tinggi badan pria minimal 160 sentimeter dan tidak boleh bertato ataupun
bertindik."Seleksinya sistem gugur, ada tesnya juga seperti tes matematika dasar, fisik dan kesehatan,"
pungkasnya.
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Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan Indonesia menghentikan
sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia.
Malaysia dianggap tidak mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu
kanal (one channel system) pada ditandatangani pada 1 April 2022. Menaker Ida
mengatakan jika perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran
belum menerapkan sistem yang disepakati dan masih menggunakan sistem di luar MoU,
yaitu system maid online (SMO) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui
Jabatan Imigreseen Malaysia. "Terkait hal tersebut, KBRI di Kuala Lumpur
merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara waktu
penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk
komitmen untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," kata Ida.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan Indonesia menghentikan sementara
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia.Malaysia dianggap tidak
mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal (one channel system) pada
ditandatangani pada 1 April 2022.Menaker Ida mengatakan jika perwakilan Indonesia di Malaysia
menemukan bukti bahwa negeri jiran belum menerapkan sistem yang disepakati dan masih
menggunakan sistem di luar MoU, yaitu system maid online (SMO) yang dikelola Kementerian Dalam
Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia."Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan
komitmen kedua negara, karena penempatan seharusnya menggunakan one channel system,"
katanya.Pada sistem SMO, pekerja Indonesia rentan tereksploitasi karena tidak sesuai Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan tidak melalui tahap
pemberangkatan yang benar."Terkait hal tersebut, KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada
Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara waktu penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat
klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk komitmen untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur
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penempatan PMI," kata Ida.Keputusan penghentian PMI sektor domestik ke Malaysia telah disampaikan
secara resmi oleh KBRI Kuala Lumpur kepada Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia.Dia
menjelaskan berdasarkan hasil pemantauan KBRI Kuala Lumpur, Kementerian Sumber Daya Manusia
Malaysia telah menerbitkan pernyataan media pada 13 Juli lalu bahwa mereka akan segera mengadakan
pembahasan dengan Kementerian Dalam Negeri Malaysia guna membahas persoalan tersebut.Ida
optimistis hasil pembahasan antara kedua kementerian tersebut akan berjalan dengan produktif dan
memberi hasil yang positif. Sehingga kesepakatan sebagaimana tercantum dalam MoU dapat
terimplementasi dengan baik. [Irm]
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Neutral

Summary "Kami mengharapkan hasil positif dari pembahasan antara Kementerian Sumber Daya
Manusia dan Kementerian Dalam Negeri Malaysia, sehingga apa yang telah disepakati antara
Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia dapat berjalan sebagaimana mestinya,"
demikian Ida Fauziyah. Indonesia menghentikan sementara penempatan pekerja migran
Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia. Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyahmengatakan kedua negara telah menandatangani MoU tentang Penempatan dan
Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022. Isi kesepakatan itu
menyatakan penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara menempatkan
PMI sektor domestik ke Malaysia.

Ida optimistis hasil pembahasan antara kedua kementerian tersebut akan berjalan dengan produktif dan
memberi hasil yang positif. Sehingga kesepakatan sebagaimana tercantum dalam MoU dapat
terimplementasi dengan baik."Kami mengharapkan hasil positif dari pembahasan antara Kementerian
Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri Malaysia, sehingga apa yang telah disepakati
antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia dapat berjalan sebagaimana mestinya," demikian
Ida FauziyahIndonesia menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor
domestik ke Malaysia.Penghentian pengiriman PMI dilakukan karena negara jiran tidak mengikuti
kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal (one channel system) pada 1 April
2022.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyahmengatakan kedua negara telah menandatangani MoU
tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022.Isi
kesepakatan itu menyatakan penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara
menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di
Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah
disepakati bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO) yang dikelola Kementerian Dalam
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Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia."Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan
komitmen kedua negara, karena penempatan seharusnya menggunakan one channel system," katanya,
Kamis (14/7/2022) malam.Penggunaan SMO membuat posisi tenaga kerja Indonesia (TKI) menjadi rentan
tereksploitasi karena tidak sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia dan tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar."Terkait hal tersebut, KBRI di
Kuala Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara waktu
penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk komitmen
untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," kata Ida.Keputusan penghentian PMI
sektor domestik ke Malaysia telah disampaikan secara resmi oleh KBRI Kuala Lumpur kepada
Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia.Dia menjelaskan berdasarkan hasil pemantauan KBRI Kuala
Lumpur, Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia telah menerbitkan pernyataan media pada 13 Juli
lalu bahwa mereka akan segera mengadakan pembahasan dengan Kementerian Dalam Negeri Malaysia
guna membahas persoalan tersebut.
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Positive

Summary Kabar BSU 2022 kapan cair hingga tanggapan Menaker akan hal ini dan cara login lengkap.
BSU 2022 pasti akan cair, jawaban Menaker soal jadwal pencairan BSU BPJS
Ketenagakerjaan, bisa jadi akhir Juli 2022, dan inilah cara cek dan login BSU tersebut. Jika
dipetik pernyataan Menaker beberapa pekan lalu, bisa dipastikan BSU 2022 pasti akan cair.
: Kabar BSU 2022 Kapan Cair? Sebab banyak yang bertanya kapan BSU 2022 BPJS
Ketenagakerjaan akan cair?.

Kabar BSU 2022 kapan cair hingga tanggapan Menaker akan hal ini dan cara login lengkap.BSU 2022 pasti
akan cair, jawaban Menaker soal jadwal pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan, bisa jadi akhir Juli 2022,
dan inilah cara cek dan login BSU tersebut.Jika dipetik pernyataan Menaker beberapa pekan lalu, bisa
dipastikan BSU 2022 pasti akan cair.: Kabar BSU 2022 Kapan Cair? Begini Klarifikasi Kemnaker dan BPJS
KetenagakerjaanSebab banyak yang bertanya kapan BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan akan cair?Sebab
sudah lama sekali dana bantuan tersebut ditunggu oleh para pekerja dan sampai awal dan pertengahan
juli dana tersebut belum juga kunjung dicairkan juga.Mengingat sudah lama belum juga dicairkan,
Menaker memberikan tanggapan dan menyarankan agar tetap sabar soal pencairan dana bantuan
subsidi usaha tersebut.Bagaimana mungkin BSU 2022 pasti akan cair? Kita bisa memetik pernyataan dan
jawaban dari Menaker beberapa pekan lalu.Menaker memberikan saran menyarankan agar tetap
bersabar dan sampai saat ini pihaknya masih menuntaskan regulasi menyangkut pencairan dana bantuan
subsidi usaha tersebut.
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Negative

Summary Menanggapi pertanyaan soal kapan jadwal pencairan BSU 2022, Kemnaker menjelaskan
hingga kini regulasi atau aturan penyaluran BLT Subsidi gaji Rp1 juta masih tahap
perampungan. Seperti diketahui, saat bansos BSU dilanjutkan pada tahun 2022, Kemnaker
hingga kini belum mengumumkan jadwal resmi pencairan program BLT subsidi gaji Rp1 juta
tersebut. : Kapan Kartu Prakerja Gelombang 37 Dibuka? Belum lama ini Sub Koordinator
Kepesertaan Jaminan Sosial Kemnaker Nindya Putri mengungkapkan, penyaluran BSU 2022
memerlukan penerbitan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker), mengenai
syarat dan tata cara pencairan bantuan. : Kabar BSU 2022 Kapan Cair? Tak heran jika banyak
pekerja dan buruh yang mempertanyakan kapan BSU 2022 akan cair dan tanggal berapa.

Kabar BSU 2022 atau BLT subsidi gaji cair menyita perhatian kalangan karyawan penerima BSU BPJS
Ketenagakerjaan.Pertanyaan mengenai BSU 2022 cair tanggal berapa? masih banyak didapati di jaringan
media sosial.Seperti diketahui, saat bansos BSU dilanjutkan pada tahun 2022, Kemnaker hingga kini
belum mengumumkan jadwal resmi pencairan program BLT subsidi gaji Rp1 juta tersebut.: Kapan Kartu
Prakerja Gelombang 37 Dibuka? Simak Syarat dan Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 37Tak heran
jika banyak pekerja dan buruh yang mempertanyakan kapan BSU 2022 akan cair dan tanggal
berapa.Menanggapi pertanyaan soal kapan jadwal pencairan BSU 2022, Kemnaker menjelaskan hingga
kini regulasi atau aturan penyaluran BLT Subsidi gaji Rp1 juta masih tahap perampungan.Di samping itu,
penyebab lain BSU 2022 belum cair hingga saati ini karena Kemnaker sedang menyelesaikan masalah
administrasi yang menyebabkan penyaluran bansos ini terhambat.Belum lama ini Sub Koordinator
Kepesertaan Jaminan Sosial Kemnaker Nindya Putri mengungkapkan, penyaluran BSU 2022 memerlukan
penerbitan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker), mengenai syarat dan tata cara pencairan
bantuan.: Kabar BSU 2022 Kapan Cair? Begini Klarifikasi Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan
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Neutral

Summary Berikut cara mengetahui kapan pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 37 dibuka, syarat dan
cara daftar untuk mendapatkan bantuan Rp 3,5 juta. Terkait kapan pendaftaran Kartu
Prakerja gelombang 37 dibuka, pastikan selalu cek jadwal pembukaan terbaru di akun
Instagram resmi @prakerja.go.id. Bagi para calon pendaftar yang ingin segera mendapatkan
Kartu Prakerja, pastikan untuk memenuhi syarat di bawah ini terlebih dahulu:. Kini
pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 36 telah selesai, Diketahui, pengumuman penutupan
melalui akun Instagram resmi Prakerja. Bagi pendaftar Kartu Prakerja yang belum lolos di
gelombang 36, saat ini bisa mulai mempersiapkan untuk daftar Kartu Prakerja Gelombang
37 yang akan datang. : Kabar BSU 2022 Kapan Cair?

Berikut cara mengetahui kapan pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 37 dibuka, syarat dan cara daftar
untuk mendapatkan bantuan Rp 3,5 juta.Kini pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 36 telah selesai,
Diketahui, pengumuman penutupan melalui akun Instagram resmi Prakerja.Bagi pendaftar Kartu Prakerja
yang belum lolos di gelombang 36, saat ini bisa mulai mempersiapkan untuk daftar Kartu Prakerja
Gelombang 37 yang akan datang.: Kabar BSU 2022 Kapan Cair? Begini Klarifikasi Kemnaker dan BPJS
KetenagakerjaanTerkait kapan pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 37 dibuka, pastikan selalu cek
jadwal pembukaan terbaru di akun Instagram resmi @prakerja.go.id.Bagi para calon pendaftar yang ingin
segera mendapatkan Kartu Prakerja, pastikan untuk memenuhi syarat di bawah ini terlebih dahulu:1.
WNI usia 18 tahun ke atas.2. Tidak sedang dalam jenjang pendidikan.3. Sedang mencari kerja,
pekerja/buruh terkena PHK, atau pekerja/buruh yang perlu peningkatan kompetensi kerja.
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Summary Masyarakat golongan pekerja belakangan banyak mempertanyakan apakah BSU 2022 BPJS
Ketenagakerjaan tidak jadi cair?. Pertanyaan seputar BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan
muncul, sebab belum adanya kepastian terkait bantuan yang juga dikenal sebagai BLT BPJS
Ketenagakerjaan tersebut cair. Meski begitu, Kemnaker yang menaungi program BSU 2022
sempat menyatakan tengah melakukan penyusunan regulasi tersebut. Namun hal ini masih
membuat keraguan di benak pekerja karena belum ada informasi terbaru soal BSU 2022 BPJS
cair.

Masyarakat golongan pekerja belakangan banyak mempertanyakan apakah BSU 2022 BPJS
Ketenagakerjaan tidak jadi cair?Pertanyaan seputar BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan muncul, sebab
belum adanya kepastian terkait bantuan yang juga dikenal sebagai BLT BPJS Ketenagakerjaan tersebut
cair.Meski begitu, Kemnaker yang menaungi program BSU 2022 sempat menyatakan tengah melakukan
penyusunan regulasi tersebut. Namun hal ini masih membuat keraguan di benak pekerja karena belum
ada informasi terbaru soal BSU 2022 BPJS cair.Lalu apakah BSU 2022 BPJS Ketenegakerjaan akan cair atau
tidak? Terkait ini, terdapat "angin segar" yang disampaikan oleh Menaker RI Ida Fauziyah. Dia
menyampaikan kepastian bantuan tersebut akan cair.Hal ini disampaikan Ida saat menjawab salah satu
komentar dari pekerja yang membanjiri Instagram. Komentar tersebut hampir sama, yang mana
menanyakan kelanjutan BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan apakah jadi cair atau tidak.: 3 Kegiatan
Bermanfaat untuk Mengisi Waktu Liburan"BSU dulu baru itu, Ibu," tulis akun Instagram @ror
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Summary Hasil seleksi Kartu Prakerja gelombang 36 segera diumumkan, simak dulu cara cara cek lolos
atau tidak lewat dashboard atau SMS. Melansir Instagram @prakerja.go.id, pendaftaran
Kartu Prakerja gelombang 36 ditutup Rabu (13/7/2022) pukul 23.59 WIB. Diketahui, Kartu
Prakerja gelombang 36 dibuka pada Minggu (10/7/2022). Informasi penutupan Kartu
Prakerja tersebut diketahui melalui akun Instagram resmi @prakerja.go.id.

Hasil seleksi Kartu Prakerja gelombang 36 segera diumumkan, simak dulu cara cara cek lolos atau tidak
lewat dashboard atau SMS. Melansir Instagram @prakerja.go.id, pendaftaran Kartu Prakerja gelombang
36 ditutup Rabu (13/7/2022) pukul 23.59 WIB. Diketahui, Kartu Prakerja gelombang 36 dibuka pada
Minggu (10/7/2022).Informasi penutupan Kartu Prakerja tersebut diketahui melalui akun Instagram
resmi @prakerja.go.id. Berikut cara cek hasil seleksi Kartu Prakerja gelombang 36 dirangkum
TribunJakarta: Kamu bisa secara berkala mengecek dashboard di laman Kartu Prakerja, dengan login
menggunakan akun masing-masing. Jika dinyatakan lolos, nomor Kartu Prakerja akan tertera dan muncul
status saldo pada dashboard akun.Sedangkan jika tidak lolos, akan mendapatkan notifikasi pada
dashboard dengan keterangan "Kamu Belum Berhasil"."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
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penerima Kartu Prakerja. Nantinya, peserta Kartu Prakerja yang lolos akan mendapatkan insentif berupa
bantuan dari pemerintah sebesar Rp 3,55 juta. Untuk skema penyaluran dana program Kartu Prakerja ini,
peserta yang lolos akan mendapatkan bantuan pelatihan sebesar Rp 1 juta, dana insentif pasca pelatihan
sebesar Rp 2,4 juta yang akan diberikan sebesar Rp 600. 000 selama 4 bulan. Lalu, dana insentif pengisian
3 survei sebesar Rp 150. 000 yang dibayarkan sebesar Rp 50.000 setiap survei.Demi pemerataan
penyaluran, setiap KK dibatasi maksimal 2 anggota keluarga dan mereka yang sudah pernah menerima
tidak dapat lagi menjadi penerima (tidak berulang). Penerima Kartu Prakerja dapat memilih pelatihan
yang ditawarkan oleh ratusan lembaga pelatihan yang dapat diakses melalui platform digital. Beberapa
di antaranya platform Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Tokopedia, Bukalapak, Karier.mu,
Pintaria, Mau Belajar, dan Pijar.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 tidak lolos, jangan berkecil hati.Kamu bisa mengikuti pendaftaran gelombang selanjutnya.
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Summary Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah mendukung langkah pemerintah
melakukan penghentian sementara pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga
kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia. Menurut Anis, keputusan Pemerintah untuk menghentikan
sementara pengiriman TKI ke Malaysia adalah bentuk penundaan penerapan nota
kesepahaman terkait penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia yang
disepakati pada April lalu. "Sebenarnya Malaysia tidak patuh kepada MoU tersebut," ujar
Anis. Selain itu, Anis menilai Pemerintah juga harus memperketat pengawasan terhadap aksi
sindikat penyalur tenaga kerja migran ilegal yang ada di Indonesia dan Malaysia, yang juga
melibatkan petugas imigrasi.

Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah mendukung langkah pemerintah melakukan
penghentian sementara pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) ke
Malaysia."Saya kira langkah pemerintah penting dan kita mendukung untuk moratorium sementara ya,"
kata Anis saat dihubungi Kompas.com, Jumat (15/7/2022).Menurut Anis, keputusan Pemerintah untuk
menghentikan sementara pengiriman TKI ke Malaysia adalah bentuk penundaan penerapan nota
kesepahaman terkait penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia yang disepakati pada April
lalu."Sebenarnya Malaysia tidak patuh kepada MoU tersebut," ujar Anis.Selain itu, Anis menilai
Pemerintah juga harus memperketat pengawasan terhadap aksi sindikat penyalur tenaga kerja migran
ilegal yang ada di Indonesia dan Malaysia, yang juga melibatkan petugas imigrasi."Di Indonesia juga
banyak oknum yang terlibat antara lain Imigrasi ya. Saya pikir Imigrasi merupakan salah satu kontrol akhir
pemberangkatan pekerja migran kita proper atau tidak," ujar Anis.Menurut Anis, diduga banyak terjadi
penyalahgunaan kewenangan di Imigrasi sehingga banyak pekerja migran Indonesia yang berangkat ke
Malaysia tidak memenuhi ketentuan (unprocedural)."Terutama yang melalui bandara, pelabuhan gitu ya,
tentu yang ada petugas keimigrasian di sana," ucap Anis.Secara terpisah, Duta Besar RI untuk Malaysia
Hermono mengungkapkan, perjanjian yang dilanggar oleh Negeri Jiran itu yakni mekanisme perekrutan
PMI.Malaysia, kata dia, masih menggunakan perekrutan melalui System Maid Online (SMO)."MoU itu
tidak dilaksanakan semua, tapi justru Malaysia menggunakan skema sendiri yang sangat merugikan PMI
dan menimbulkan masalah," kata Hermono saat dihubungi Kompas.com, Kamis (14/7/2022).Hermono
mengatakan, perekrutan melalui SMO membuat buruh migran asal Indonesia rentan dieksploitasi.Sebab,
lewat sistem besutan Kementerian Dalam Negeri Malaysia (Kemendagri) Malaysia itu, pemerintah tidak
mengetahui nama majikan dan jumlah upah yang diberikan.Adapun dalam MoU, kedua negara sepakat
menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) sebagai satu-satunya sistem yang legal dalam
merektur PMI di sektor domestik alias pembantu rumah tangga (PRT).Apalagi, tujuan dilakukannya
penandatanganan kesepakatan yang tertuang dalam MoU tanggal 1 April 2022 itu untuk mencegah atau
mengurangi masalah-masalah yang dihadapi oleh PMI."Banyak sekali bedanya (antara SPSK dengan
SMO). Dengan sistem yang mereka gunakan, kita enggak tahu apa-apa soal pekerja rumah tangga kita,"
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kata dia.Hal senada juga disampaikan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Judha
Nugraha mengatakan, penghentian sementara itu dilakukan lantaran Malaysia terbukti melanggar
perjanjian yang telah disepakati kedua Menteri Ketenagakerjaan pada 1 April.Hal ini membuat PMI
rentan tereksploitasi karena tidak melalui sistem perekrutan resmi. Padahal, perjanjian dibuat
berdasarkan itikad baik dari kedua negara."Ini membuat posisi PMI rentan tereksploitasi karena
mekanisme perekrutan ini. Pekerja migran yang berangkat ke Malaysia akhirnya tidak melalui tahaptahap persiapan yang benar," ucap Judha dalam media briefing di Jakarta, Kamis (14/7/2022).Judha
menjelaskan, sistem perekrutan resmi yang disepakati dalam pasal 3 perjanjian (MoU) adalah melalui
Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK).Ini adalah satu-satunya sistem perekrutan yang legal karena
mengatur besaran upah hingga jaminan sosial kesehatan.Sedangkan setelah perjanjian ditandatangani,
Malaysia masih menggunakan System Maid Online (SMO) yang membuat pemerintah RI tidak
mengetahui nama majikan dan jumlah upah yang diberikan pemberi kerja.Tentu saja kata Judha, sistem
ini merugikan para pekerja migran."Menyikapi hal tersebut telah diadakan rapat-rapat K/L di pusat untuk
membahas situasi ini termasuk dengan Kemenaker selalu regulator. Dan diputuskan untuk menghentikan
sementara waktu penempatan PMI ke Malaysia," tutur Judha.
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Summary LEBAK, RADARBANTEN.CO.ID- Sebanyak 32 pemuda asal Kabupaten Lebak mengikuti
pelatihan komputer operator asistant yang digelar oleh Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lebak. Pelatihan itu digelar selama 33 hari di
Pusat BLK Disnakertrans Lebak yang berada di Jalan Raya Cipanas, Kecamatan Sajira,
Kabupaten Lebak. "Pelatihan ini kita gelar dengan anggaran dari Kementerian Tenaga Kerja,
kita bersyukur Lebak setiap tahunnya bisa mendapatkan kouta untuk terus menggelar
pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) itu," kata Plt
Kepala Disnakertrans Lebak Maman SP saat ditemui di kantor nya, Kamis 14 Juli 2022.
Menurutnya, Lebak sendiri memiliki SDM yang berpotensi dan berdaya saing.

LEBAK, RADARBANTEN.CO.ID - Sebanyak 32 pemuda asal Kabupaten Lebak mengikuti pelatihan
komputer operator asistant yang digelar oleh Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Disnakertrans) Lebak.Pelatihan itu digelar selama 33 hari di Pusat BLK Disnakertrans Lebak
yang berada di Jalan Raya Cipanas, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak.Dalam pelatihan, para remaja
yang baru saja lulus sekolah maupun kuliah alias fresh graduate itu mendapatkan berbagai materi
pelatihan. Mulai program Microsoft Word, Excel, Power Point, bahkan pengelolaan Website."Pelatihan
ini kita gelar dengan anggaran dari Kementerian Tenaga Kerja, kita bersyukur Lebak setiap tahunnya bisa
mendapatkan kouta untuk terus menggelar pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya
manusia (SDM) itu," kata Plt Kepala Disnakertrans Lebak Maman SP saat ditemui di kantor nya, Kamis 14
Juli 2022.Menurutnya, Lebak sendiri memiliki SDM yang berpotensi dan berdaya saing. Untuk itu,
pihaknya akan terus menggelar pelatihan serupa agar para remaja memiliki skill yang dibutuhkan oleh
perusahaan-perusahaan."Kita harus beradaptasi dengan kebutuhan zaman saat ini, untuk itu kita akan
terus menggali potensi-potensi SDM di Kabupaten Lebak, dengan meningkatkan skill mereka sehingga
setelah pelatihan ini mereka dapat langsung terserap sebagai tenaga kerja atau bahkan membuka
lapangan tenaga kerja," ujarnya.Page 1 of 2 1 2 Next Tags: disnakertrans lebak
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Neutral

Summary Com Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menandatangani nota kesepahaman tentang
Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022. MoU ini
disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo serta Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri
Ismail Sabri Yaakob. Com- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan,
Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia telah menandatangani nota kesepahaman
tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022.
"Terkait hal tersebut, KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada pemerintah pusat
untuk menghentikan sementara waktu penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat
klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk komitmen untuk menutup mekanisme SMO
sebagai jalur penempatan PMI," kata Ida lagi.

Disediakan oleh Kompas. com Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menandatangani nota
kesepahaman tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022.
MoU ini disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo serta Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Ismail
Sabri Yaakob. JAKARTA, KOMPAS. com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan,
Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia telah menandatangani nota kesepahaman tentang
Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022. "Kesepakatan dalam
MoU tersebut tentunya didasarkan atas itikad baik oleh kedua negara," ujar Menaker Ida melalui
keterangan resmi, Jumat (15/7/2022). "Terkait hal tersebut, KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan
kepada pemerintah pusat untuk menghentikan sementara waktu penempatan PMI di Malaysia, hingga
terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk komitmen untuk menutup mekanisme SMO
sebagai jalur penempatan PMI," kata Ida lagi.
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Summary KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk menghentikan
sementara waktu penemptan PMI di Malaysia. "Hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah
Malaysia termasuk komitmen untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan
PMI," ungkap Manteri Tenaga Kerja RI, Ida Fauziah.

KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara
waktu penemptan PMI di Malaysia."Hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk
komitmen untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," ungkap Manteri Tenaga
Kerja RI, Ida Fauziah.Sebelumnya, Perwakilan RI di Malaysia menemukan bukti bahwa Malaysia masih
menerapkan sistem di luar sistem yang telah disekapati bersama oleh kedua negara.Yaitu system maid
online (SMO) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen
Malaysia."Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara, karena
penempatan seharusnya menggunakan one channel system," kata Manteri Ida.Menurutnya, SMO
tersebut membuat posisi PMI menjadi rentan tereksploitasi, karena mem-by pass UU Nomor 18 Tahun
2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan tidak melalui tahap pemberangkatan yang
benar.Menaker menjelaskan, keputusan penghentian PMI sektor domestik ke Malaysia ini telah
disampaikan secara resmi oleh KBRI Kuala Lumpur kepada Kementerian Sumber Daya Manusia
Malaysia.Menaker menambahkan, berdasarkan hasil pemantauan KBRI Kuala Lumpur, Kementerian
Sumber Daya Manusia Malaysia telah menerbitkan pernyataan media pada 13 Juli lalu, di mana
Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia akan segera mengadakan pembahasan dengan
Kementerian Dalam Negeri Malaysia, guna membahas persoalan tersebut.Menaker optimis, hasil
pembahasan antara kedua kementerian tersebut akan berjalan dengan produktif dan memberi hasil yang
positif. Sehingga kesepakatan sebagaimana tercantum dalam MoU dapat terimplementasi dengan
baik.Ditegaskan oleh Menaker, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia telah menandatangani
MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada tanggal 1 April
2022.Penandatanganan MoU tersebut turut disaksikan oleh Presiden RI, Joko Widodo dan Perdana
Menteri Malaysia, Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob.Menurut Menaker, MoU tersebut merupakan bentuk
iktikad baik kedua negara untuk melindungi PMI sektor domestik yang bekerja di Malaysia, mengingat
MoU tersebut memuat kesepakatan bahwa penempatan PMI sektor domestik dilakukan melalui sistem
satu kanal (one channel system), dan menjadi satu-satunya mekanisme resmi untuk merekrut dan
menempatkan PMI sektor domestik di Malaysia."Kesepakatan dalam MoU tersebut tentunya didasarkan
atas itikad baik oleh kedua negara," kata Menaker melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Kamis
(14/7/2022).Selanjutnya diharapkan hasil positif dari pembahasan antara Kementerian Sumber Daya
Manusia dan Kementerian Dalam Negeri Malaysia."Sehingga apa yang telah disepakati antara
Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia dapat berjalan sebagaimana mestinya," pungkasnya,"
tutup Ida.Editor Yusfreyendi
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Summary Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia dan
Pemerintah Malaysia telah menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan
PMI Sektor Domestik di Malaysia pada tanggal 1 April 2022.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia dan Pemerintah
Malaysia telah menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di
Malaysia pada tanggal 1 April 2022. Penandatanganan MoU tersebut turut disaksikan oleh Presiden RI,
Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob. Menurut Menaker, MoU
tersebut merupakan bentuk iktikad baik kedua negara untuk melindungi PMI sektor domestik yang
bekerja di Malaysia, mengingat MoU tersebut memuat kesepakatan bahwa penempatan PMI sektor
domestik dilakukan melalui sistem satu kanal (one channel system), dan menjadi satu-satunya
mekanisme resmi untuk merekrut dan menempatkan PMI sektor domestik di Malaysia. "Kesepakatan
dalam MoU tersebut tentunya didasarkan atas itikad baik oleh kedua negara," kata Menaker melalui
Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (14/7/2022). Namun menurut Menaker, Perwakilan RI di
Malaysia menemukan bukti bahwa Malaysia masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah
disekapati bersama oleh kedua negara, yaitu system maid online (SMO ) yang dikelola oleh Kementerian
Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia. "Hal ini tentu tidak sesuai dengan
kesepakatan dan komitmen kedua negara, karena penempatan seharusnya menggunakan one channel
system ," katanya. Menurutnya, SMO tersebut membuat posisi PMI menjadi rentan tereksploitasi, karena
mem-by pass UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan tidak melalui
tahap pemberangkatan yang benar. "Terkait hal tersebut, KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan
kepada Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara waktu penemptan PMI di Malaysia, hingga
terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk komitmen untuk menutup mekanisme SMO
sebagai jalur penempatan PMI," katanya. Menaker menjelaskan, keputusan penghentian PMI sektor
domestik ke Malaysia ini telah disampaikan secara resmi oleh KBRI Kuala Lumpur kepada Kementerian
Sumber Daya Manusia Malaysia. Menaker menambahkan, berdasarkan hasil pemantauan KBRI Kuala
Lumpur, Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia telah menerbitkan pernyataan media pada 13 Juli
lalu, di mana Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia akan segera mengadakan pembahasan
dengan Kementerian Dalam Negeri Malaysia, guna membahas persoalan tersebut. Menaker optimis,
hasil pembahasan antara kedua kementerian tersebut akan berjalan dengan produktif dan memberi hasil
yang positif. Sehingga kesepakatan sebagaimana tercantum dalam MoU dapat terimplementasi dengan
baik. "Kami mengharapkan hasil positif dari pembahasan antara Kementerian Sumber Daya Manusia dan
Kementerian Dalam Negeri Malaysia, sehingga apa yang telah disepakati antara Pemerintah Indonesia
dan Pemerintah Malaysia dapat berjalan sebagaimana mestinya," pungkasnya.
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Summar - Indonesia menunggu itikad baik Malaysia menghapus perekrutan Buruh Migran Indonesia
y
(BMI) melalui Sistem Maid Online (SMO). Kata dia, Sistem Maid Online juga menjadi salah satu
pemicu pemerintah Indonesia menghentikan sementara pengiriman pekerja migran ke
Malaysia. "Namun kemudian perwakilan kita yang ada di Malaysia menemukan beberapa bukti
bahwa Malaysia masih menerapkan apa yang disebut sebagai sistem maid online. Judha
berharap, Malaysia kembali mematuhi MoU pengiriman pekerja migran yang sudah disepakati
sebelumnya.

- Indonesia menunggu itikad baik Malaysia menghapus perekrutan Buruh Migran Indonesia (BMI) melalui
Sistem Maid Online (SMO). Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Indonesia, Judha
Nugraha menjelaskan, SMO adalah mekanisme rekrutmen pekerja migran yang diluar kesepakatan MoU
bilateral 1 April 2022.Kata dia, Sistem Maid Online juga menjadi salah satu pemicu pemerintah Indonesia
menghentikan sementara pengiriman pekerja migran ke Malaysia."Namun kemudian perwakilan kita
yang ada di Malaysia menemukan beberapa bukti bahwa Malaysia masih menerapkan apa yang disebut
sebagai sistem maid online. Sistem ini adalah mekanisme rekrutmen yang diluar kesepakatan yang ada
dalam hal MoU. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan isi dari MoU yang sudah ditandatangani bersama,"
ujar Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI), Judha Nugraha, pada
press briefing mingguan Kemlu RI, Kamis (14/7/2022).Judha melanjutkan, "secara khusus SMO atau
system maid online ini membuat posisi pekerja migran kita menjadi rentan tereksploitasi."Judha
berharap, Malaysia kembali mematuhi MoU pengiriman pekerja migran yang sudah disepakati
sebelumnya. Yaitu, menerapkan "sistem satu kanal" sebagai satu-satunya mekanisme legal, guna
merekrut dan menempatkan pekerja migran Indonesia di sektor domestik Malaysia.Dalam nota
kesepahaman tersebut, khususnya di Pasal 3 dan Appendiks C, disepakati bahwa penempatan pekerja
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migran sektor domestik dari Indonesia ke Malaysia dilakukan melakui satu kanal. Sistem ini menjadi satusatunya mekanisme yang sah untuk merekrut dan menempatkan pekerja migran sektor domestik asal
Indonesia di Malaysia.Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja Indonesia, Ida Fauziyah juga sudah
menegaskan, menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia sektor domestik ke
Malaysia. Penghentian itu sudah disampaikan ke KBRI Kuala Lumpur, dan ke Kementerian SDM Malaysia.
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Summary Langkah Indonesia menghentikan pengiriman tenaga kerja ke Malaysia diperkirakan akan
memperburuk situasi di sektor kelapa sawit yang harganya saat ini mulai turun, kata
Persatuan Petani Kecil Malaysia (PKPKM).

Langkah Indonesia menghentikan pengiriman tenaga kerja ke Malaysia diperkirakan akan memperburuk
situasi di sektor kelapa sawit yang harganya saat ini mulai turun, kata Persatuan Petani Kecil Malaysia
(PKPKM). Wakil presidennya, Adzmi Hassan mengatakan kepada FMT, pembekuan tersebut diperkirakan
akan mempengaruhi hasil panen industri kelapa sawit yang sangat bergantung pada tenaga kerja asing.
"Fluktuasi harga kami normal, tetapi karena tidak ada pekerja asing yang akan memanen, pendapatan
petani sangat terpengaruh, akibatnya seperti sudah jatuh ditimpa tangga," katanya seperti dikutip Free
Malaysia Today, Kamis, 14 Juli 2022. "Buah kelapa sawit yang seharusnya dipanen antara hari ke-12
hingga hari ke-15 harus diperpanjang menjadi 15 hingga 20 hari saat ini, bahkan beberapa petani harus
panen sebulan sekali karena tidak ada pekerja," katanya. Bahkan beberapa petani harus membiarkan
buah kelapa sawit membusuk. Adzmi, yang juga mengelola kebun sawitnya sendiri, mengaku sulit
mendapatkan pekerja untuk memanen hasil kebun karena kontraktor tidak menawarkan tenaga kerja
asing untuk itu. Baca Juga : Riset Baru: Vaksin Covid-19 akan Disatukan dengan Influenza, Berikut
Penjelasannya Hal ini, kata dia, menyebabkan buah kelapa sawit yang dipanen kualitasnya kurang baik
karena telah melewati masa panen, yang pada gilirannya mengakibatkan pendapatan mereka menurun
tajam. "Ketika ada kekurangan tenaga kerja, siklus panen harus diperpanjang dan ini merugikan petani
kecil. Kalau tenaga kerja cukup, kalaupun harga sawit turun, tidak masalah, asal kita bisa menjaga siklus
panen buah sawit setiap dua minggu sekali. Indonesia mengumumkan penghentian sementara
pengiriman tenaga kerja ke Malaysia, termasuk ribuan tenaga kerja yang direkrut untuk sektor
perkebunan, menyusul pelanggaran perjanjian perekrutan yang ditandatangani kedua negara.
Pembekuan ini merupakan pukulan terbaru bagi Malaysia-produsen minyak sawit terbesar kedua di
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dunia yang saat ini menghadapi kekurangan sekitar 120. 000 pekerja-yang menyebabkan industri
tersebut kehilangan pendapatan RM28 miliar atau Rp94,5 triliun tahun ini karena tandan buah segar
tidak dipanen. Menteri Ketenagakerjaan Indonesia, Ida Fauziyah, menyatakan Indonesia menghentikan
sementara penempatan pekerja migran Indonesia ke Malaysia karena negara jiran tidak mengikuti
kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal (one channel system) pada 1 April 2022.
Ida Fauziyah dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis malam, mengatakan kedua negara telah
menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1
April 2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara
menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.
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Summary Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah angkat bicara soal penghentian sementara
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Penghentian ini lantaran
perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa Malaysia masih menerapkan
sistem di luar aturan yang telah disepakati. Aturan yang dimaksud adalah sistem maid online
(SMO) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Ida menyebut pemerintah
Indonesia dan Malaysia telah menandatangani MoU tentang Penempatan dan Perlindungan
PMI Sektor Domestik di Malaysia sejak 1 April 2022.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah angkat bicara soal penghentian sementara penempatan pekerja
migran Indonesia (PMI) di Malaysia.Penghentian ini lantaran perwakilan Indonesia di Malaysia
menemukan bukti bahwa Malaysia masih menerapkan sistem di luar aturan yang telah disepakati.Aturan
yang dimaksud adalah sistem maid online (SMO) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri
Malaysia.Ida menyebut pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menandatangani MoU tentang
Penempatan dan Perlindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia sejak 1 April 2022.Penandatanganan
MoU tersebut turut disaksikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri Malaysia, Dato Sri
Ismail Sabri Yaakob.Menurutnya, MoU tersebut merupakan bentuk iktikad baik kedua negara untuk
melindungi PMI sektor domestik yang bekerja di Malaysia, mengingat MoU tersebut memuat
kesepakatan bahwa penempatan PMI sektor domestik dilakukan melalui sistem satu kanal (one channel
system).Serta ini menjadi satu-satunya mekanisme resmi untuk merekrut dan menempatkan PMI sektor
domestik di Malaysia."Kesepakatan dalam MoU tersebut tentunya didasarkan atas itikad baik oleh kedua
negara," kata Menaker melalui keterangan resmi, dikutip Jumat (15/7/2022).Meski begitu, perwakilan
Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa Malaysia masih menerapkan sistem di luar aturan yang
telah disepakati bersama kedua negara.Di mana system maid online (SMO) yang dikelola oleh
Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigresen Malaysia."Hal ini tentu tidak sesuai
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dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara, karena penempatan seharusnya menggunakan one
channel system," bebernya.Menurutnya, SMO tersebut membuat posisi PMI menjadi rentan
tereksploitasi, karena mem-by pass UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia, dan tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar."Terkait hal tersebut, KBRI di Kuala
Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara waktu
penempatan PMI di Malaysia, sehingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk komitmen
untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," ucapnya.Dia menjelaskan keputusan
penghentian PMI sektor domestik ke Malaysia ini telah disampaikan secara resmi oleh KBRI Kuala Lumpur
kepada Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia.Berdasarkan hasil pemantauan KBRI Kuala Lumpur,
Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia telah menerbitkan pernyataan media pada 13 Juli lalu, di
mana Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia akan segera mengadakan pembahasan dengan
Kementerian Dalam Negeri Malaysia, guna membahas persoalan tersebut.Ida pun optimis hasil
pembahasan antara kedua kementerian tersebut akan berjalan dengan produktif dan memberi hasil yang
positif. Sehingga kesepakatan sebagaimana tercantum dalam MoU dapat terimplementasi dengan
baik."Kami mengharapkan hasil positif dari pembahasan antara Kementerian Sumber Daya Manusia dan
Kementerian Dalam Negeri Malaysia, sehingga apa yang telah disepakati antara Pemerintah Indonesia
dan Pemerintah Malaysia dapat berjalan sebagaimana mestinya," pungkasnya.
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Selamat! BSU 2022 Cair Cuma ke Rekening Bank Ini, Cek Nama
Penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan Segera
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Reporter

Date

15 July 2022

Tone

Link

http://www.ayobandung.com/umum/pr-793893653/selamat-bsu-2022-cair-cuma-kerekening-bank-ini-cek-nama-penerima-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-segera

Neutral

Summary Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 merupakan bagian upaya pemerintah dalam
melakukan pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan atau mendukung kebijakan
keuangan negara untuk penanganan pandemi Covid-19. : Saat BSU 2022 Cair, Tidak Semua
Pekerja dapat Rp1 Juta, Cek Nama Penerima di Sini!. Bantuan Subsidi Upah BPJS
Ketenagakerjaan atau BSU 2022 cair ke rekening tertentu saja. Kabar BSU 2022 cair semakin
banyak dicari terutama bagi para calon penerima seperti pekerja atau buruh. Bantuan ini
disalurkan pada penerima berupa uang tunai Rp500 ribu per bulan selama 2 bulan yang akan
diberikan sekaligus sebesar Rp1 juta.

Bantuan Subsidi Upah BPJS Ketenagakerjaan atau BSU 2022 cair ke rekening tertentu saja.Kabar BSU
2022 cair semakin banyak dicari terutama bagi para calon penerima seperti pekerja atau buruh.Bantuan
Subsidi Upah atau BSU 2022 merupakan bagian upaya pemerintah dalam melakukan pemulihan ekonomi
nasional dengan memberikan atau mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi
Covid-19.: Saat BSU 2022 Cair, Tidak Semua Pekerja dapat Rp1 Juta, Cek Nama Penerima di Sini!Bantuan
ini disalurkan pada penerima berupa uang tunai Rp500 ribu per bulan selama 2 bulan yang akan diberikan
sekaligus sebesar Rp1 juta.Bagaimana cara mendapatkan bantuan ini? Ada beberapa syarat khusus agar
bisa mendapatkan Rp1 juta.Berdasarkan Permenaker RI No 16 Tahun 2022, berikut syarat mendaftar BSU
BPJS Ketenagakerjaan 2022:1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK).2. Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan s.d 30 Juni 2021.
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Menaker Buka Suara soal TKI Setop Dikirim ke Malaysia
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Link

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220715114124-92-821933/menaker-bukasuara-soal-tki-setop-dikirim-ke-malaysia

Neutral

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah buka suara terkait penghentian sementara
pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia. Ia mengatakan terdapat bukti bahwa
Malaysia menerapkan sistem di luar kesepakatan bersama oleh kedua negara, yaitu system
maid online (SMO). SMO dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan
Imigresen Malaysia. Menurut Ida, Malaysia dan Indonesia punya kesepakatan bahwa
penempatan PMI sektor domestik dilakukan melalui sistem satu kanal dan menjadi satusatunya mekanisme resmi untuk merekrut dan menempatkan PMI sektor domestik di
Malaysia.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah buka suara terkait penghentian sementara pengiriman
tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia. Ia mengatakan terdapat bukti bahwa Malaysia menerapkan
sistem di luar kesepakatan bersama oleh kedua negara, yaitu system maid online (SMO).SMO dikelola
oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigresen Malaysia. SMO tersebut membuat
posisi pekerja migran Indonesia (PMI) atau TKI menjadi rentan tereksploitasi karena bertentangan
dengan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan tidak melalui
tahap pemberangkatan yang benar."Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua
negara, karena penempatan seharusnya menggunakan one channel system," kata Ida dalam pernyataan
resmi, Jumat (15/7).ADVERTISEMENTSCROLL TO RESUME CONTENTMenurut Ida, Malaysia dan Indonesia
punya kesepakatan bahwa penempatan PMI sektor domestik dilakukan melalui sistem satu kanal dan
menjadi satu-satunya mekanisme resmi untuk merekrut dan menempatkan PMI sektor domestik di
Malaysia. Namun, Malaysia menerapkan sistem di luar kesepakatan itu.Maka dari itu, KBRI di Kuala
Lumpur merekomendasikan kepada pemerintah pusat untuk menghentikan sementara waktu
penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk komitmen
untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI.Ida menjelaskan keputusan penghentian
PMI sektor domestik ke Malaysia ini telah disampaikan secara resmi oleh KBRI Kuala Lumpur kepada
Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia.Berdasarkan hasil pemantauan KBRI Kuala Lumpur,
Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia telah menerbitkan pernyataan media pada 13 Juli lalu, di
mana Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia akan segera mengadakan pembahasan dengan
Kementerian Dalam Negeri Malaysia untuk membahas persoalan tersebut."Kami mengharapkan hasil
positif dari pembahasan antara Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri
Malaysia, sehingga apa yang telah disepakati antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia
dapat berjalan sebagaimana mestinya," pungkasnya.
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Link

http://beritamimika.com/index.php/bm-politik/2582-disnakertrans-mimika-lakukan-revisiperda-imta-dan-perlindungan-pekerja-orang-asli-papua

Positive

Summary Disampaikan lebih lanjut, bersamaan dengan pengurusan revisi Perda IMTA, Disnakertrans
Mimika juga sedang menyiapkan Perda perlindungan tenaga kerja orang asli Papua. Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika saat ini sedang berupaya memperbaiki
Peraturan Daerah (Perda) terkait Izin Memperkerjakan Tenaga Asin (IMTA). Kepala
Disnakertrans Mimika, Paulus Yenengga menyampaikan proses revisi Perda tersebut masih
menunggu penetapan dari DPR. "Kita juga ada siapkan Perda perlindungan tenaga kerja
orang asli Papua.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika saat ini sedang berupaya memperbaiki
Peraturan Daerah (Perda) terkait Izin Memperkerjakan Tenaga Asin (IMTA).Kepala Disnakertrans Mimika,
Paulus Yenengga menyampaikan proses revisi Perda tersebut masih menunggu penetapan dari
DPR."Sebenarnya kita punya Perda retribusinya itu ada dua pasal yang perbaiki. Sementara kita sedang
menunggu DPR sidang menetapkan itu baru kita bawa ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian
Tenaga Kerja," ujarnya saat ditemui di Hotel Horison Diana, Jalan Budiutomo, Timika, Jumat
(15/7/2022).Setelah diserahkan ke Pusat, terang Paulus, selanjutnya Perda tersebut dikembalikan ke
Pemerintah Daerah."Jadi undang-undang yang baru ini, kita merevisi beberapa perda di bagian
pemungutan retribusi," jelasnya.Disampaikan lebih lanjut, bersamaan dengan pengurusan revisi Perda
IMTA, Disnakertrans Mimika juga sedang menyiapkan Perda perlindungan tenaga kerja orang asli
Papua."Kita juga ada siapkan Perda perlindungan tenaga kerja orang asli Papua. Jadi itu kita dorong
bersamaan juga dengan pengurusan revisi IMTA," tuturnya."Sampai saat ini kita masih menunggu jadwal
sidangnya. Nanti dari bagian hukum yang beritahu kita mengenai waktunya," pungkasnya.
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Neutral

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

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia dan Pemerintah
Malaysia telah menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di
Malaysia pada tanggal 1 April 2022. Penandatanganan MoU tersebut turut disaksikan oleh Presiden RI,
Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob.Menurut Menaker, MoU
tersebut merupakan bentuk iktikad baik kedua negara untuk melindungi PMI sektor domestik yang
bekerja di Malaysia, mengingat MoU tersebut memuat kesepakatan bahwa penempatan PMI sektor
domestik dilakukan melalui sistem satu kanal (one channel system), dan menjadi satu-satunya
mekanisme resmi untuk merekrut dan menempatkan PMI sektor domestik di Malaysia."Kesepakatan
dalam MoU tersebut tentunya didasarkan atas itikad baik oleh kedua negara," kata Menaker melalui
Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (14/7/2022).Namun menurut Menaker, Perwakilan RI di
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Malaysia menemukan bukti bahwa Malaysia masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah
disekapati bersama oleh kedua negara, yaitu system maid online (SMO) yang dikelola oleh Kementerian
Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia."Hal ini tentu tidak sesuai dengan
kesepakatan dan komitmen kedua negara, karena penempatan seharusnya menggunakan one channel
system," katanya.Menurutnya, SMO tersebut membuat posisi PMI menjadi rentan tereksploitasi, karena
mem-by pass UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan tidak melalui
tahap pemberangkatan yang benar."Terkait hal tersebut, KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan
kepada Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara waktu penemptan PMI di Malaysia, hingga
terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk komitmen untuk menutup mekanisme SMO
sebagai jalur penempatan PMI," katanya.Menaker menjelaskan, keputusan penghentian PMI sektor
domestik ke Malaysia ini telah disampaikan secara resmi oleh KBRI Kuala Lumpur kepada Kementerian
Sumber Daya Manusia Malaysia.Menaker menambahkan, berdasarkan hasil pemantauan KBRI Kuala
Lumpur, Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia telah menerbitkan pernyataan media pada 13 Juli
lalu, di mana Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia akan segera mengadakan pembahasan
dengan Kementerian Dalam Negeri Malaysia, guna membahas persoalan tersebut.Menaker optimis, hasil
pembahasan antara kedua kementerian tersebut akan berjalan dengan produktif dan memberi hasil yang
positif. Sehingga kesepakatan sebagaimana tercantum dalam MoU dapat terimplementasi dengan
baik."Kami mengharapkan hasil positif dari pembahasan antara Kementerian Sumber Daya Manusia dan
Kementerian Dalam Negeri Malaysia, sehingga apa yang telah disepakati antara Pemerintah Indonesia
dan Pemerintah Malaysia dapat berjalan sebagaimana mestinya," pungkasnya.
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Positive

Summary Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Mimika saat ini sedang
berupaya memperbaiki Peraturan Daerah (Perda) terkait izin memperkerjakan tenaga asing
(IMTA). Kepala Disnakertrans Mimika, Paulus Yenengga saat ditemui di Hotel Horison Diana,
Jalan Budiutomo, Timika, Jumat (15/7/2022) mengatakan, proses revisi Perda tersebut
masih menunggu penetapan dari DPR. Disampaikan lebih lanjut, bersamaan dengan
pengurusan revisi Perda IMTA, Disnakertrans Mimika juga sedang menyiapkan Perda
perlindungan tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP). Jadi kita Itu dorong bersamaan juga
dengan pengurusan revisi IMTA," tuturnya.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Mimika saat ini sedang berupaya
memperbaiki Peraturan Daerah (Perda) terkait izin memperkerjakan tenaga asing (IMTA).Kepala
Disnakertrans Mimika, Paulus Yenengga saat ditemui di Hotel Horison Diana, Jalan Budiutomo, Timika,
Jumat (15/7/2022) mengatakan, proses revisi Perda tersebut masih menunggu penetapan dari
DPR."Sebenarnya kita punya Perda retribusinya itu ada dua pasal yang perbaiki. Sementara kita sedang
menunggu DPR sidang menetapkan itu baru kita bawa ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian
Tenaga Kerja,"kata PaulusSetelah diserahkan ke Pusat, terang Paulus, selanjutnya Perda tersebut
dikembalikan ke Pemerintah Daerah."Jadi undang-undang yang baru ini, kita merevisi beberapa perda di
bagian pemungutan retribusi," jelasnya.Disampaikan lebih lanjut, bersamaan dengan pengurusan revisi
Perda IMTA, Disnakertrans Mimika juga sedang menyiapkan Perda perlindungan tenaga kerja Orang Asli
Papua (OAP)."Kita juga ada siapkan Perda perlindungan tenaga kerja orang asli Papua. Jadi kita Itu dorong
bersamaan juga dengan pengurusan revisi IMTA," tuturnya."Sampai saat ini kita masih menunggu jadwal
sidangnya. Nanti dari bagian hukum yang beritahu kita mengenai waktunya," pungkasnya.
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Positive

Summary Pemagangan diyakini sebagai strategi yang paling jitu dan strategis dalam meningkatkan
kompetensi tenaga kerja Indonesia apasitas sumber daya manusia agar dapat terserap
dalam pasar kerja global, temasuk melalui Pemagangan Luar Negeri. Direktorat Jenderal
Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kementerian Ketenagakerjaan
atau Kemnaker terus mendorong kerja sama perluasan kesempatan magang ke luar negeri
melalui kerja sama dengan pihak-pihak terkait. Untuk meningkatkan kerja sama
pemagangan dengan Jepang, pada tanggal 29 Juni 2022 bertempat di Tokyo telah
dilaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara World Forest Group dengan
Kemnaker yang difasilitasi oleh APPI Penandatanganan Nota Kesepahaman antara World
Forest Group dengan Kemnaker yang difasilitasi oleh APPI (Asosiasi Penyelenggara
Pemagangan Indonesia) dilaksanakan di Tokyo, Jepang pada 29 Juni 2022 "Nota tersebut
merupakan bentuk komitmen kedua belah pihak dalam membuka seluas-luasnya potensi
pemagangan di Jepang serta optimalisasi pelindungan para pemagang.

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kementerian
Ketenagakerjaan atau Kemnaker terus mendorong kerja sama perluasan kesempatan magang ke luar
negeri melalui kerja sama dengan pihak-pihak terkait. Tahun ini telah menandatangani beberapa Nota
Kesepahaman dengan pihak-pihak yang memiliki peluang pemagangan di luar negeri. Pemagangan
diyakini sebagai strategi yang paling jitu dan strategis dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja
Indonesia apasitas sumber daya manusia agar dapat terserap dalam pasar kerja global, temasuk melalui
Pemagangan Luar Negeri.Pemagangan di industri merupakan metode yang paling efektif dalam
meningkatkan keterampilan sesuai dengan kebutuhan dunai usaha dan dunia industri sesuai dengan visi
sembilan lompatan Kementerian Ketenagakerjaan. Selain kompetensi teknis, pemagangan juga terbukti
mampu meningkatkan SDM Unggul tidak lagi menjadi jargon, tetapi sebuah langkah kongkrit dimana
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tidak hanya keterampilan kerja yang dapat ditingkatkan tetapi juga adaptasi etos kerja (soft skill) yang
juga menjadi unsur penting yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Indonesia telah menjalin kerja sama
dengan untuk dapat masuk ke pasar global. "Jepang dalam melaksanakan pemagangan, dan saat ini terus
melakukan perluasan ke negara-negara lain, seperti merupakan salah satu negara yang pioneer
memberikan kesempatan kepada pemagang Indonesia, dimana diikuti oleh negara-negara lain seperti
Qatar dan, Australia dan sebagainya," kata Dirjen Binalavotas, Budi Hartawan dalam keterangannya,
Jumat (15/7/2022). Untuk meningkatkan kerja sama pemagangan dengan Jepang, pada tanggal 29 Juni
2022 bertempat di Tokyo telah dilaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara World Forest
Group dengan Kemnaker yang difasilitasi oleh APPI (Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Indonesia.
"MoU tersebut merupakan bentuk komitmen kedua belah pihak dalam membuka seluas-luasnya potensi
pemagangan di Jepang serta optimalisasi pelindungan para pemagang," ujarnyaJumlah kebutuhan dari
World Forest Group itu sendiri adalah kurang lebih 25.000 peserta pemagang dari Indonesia yang dapat
mengisi perusahaan-perusahaan di Jepang. "Tentu saja program pemagangan merupakan satu kesatuan
dengan pelatihan berbasis kompetensi, sehingga integrasi dari hulu yaitu perlunya BLK memfasilitasi
pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan negara-negara tersebut adalah menjadi prioritas," terangnya.
Oleh karena itu, Budi Hartawan melanjutkan, pihaknya mengapresiasi para mitra, salah satunya World
Forest Group yang merupakan konsorsium dari Accepting Organisations di Jepang. Yang bersedia tidak
hanya memberikan peluang pemagangan namun juga berkontribusi dalam proses penyiapan calon
pemagang di Lembaga Pelatihan dalam bentuk BLK asistensi penyusunan standar dan dengan
memberikan standarisasi kurikulum pelatihan bahasa Jepang dan pemberian dukungan serta sarana
prasarana yang dibutuhkan. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara World Forest Group dengan
Kemnaker yang difasilitasi oleh APPI (Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Indonesia) dilaksanakan di
Tokyo, Jepang pada 29 Juni 2022 "Nota tersebut merupakan bentuk komitmen kedua belah pihak dalam
membuka seluas-luasnya potensi pemagangan di Jepang serta optimalisasi pelindungan para pemagang.
Jumlah kebutuhan dari World Forest Group itu sendiri adalah kurang lebih 25.000 peserta pemagang dari
Indonesia yang dapat mengisi perusahaan-perusahaan di Jepang," pungkasnya.
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Neutral

Summary "Mereka mengikuti tahapan tes tertulis," kata Kepala BLK Paser Sumarliani, Jum'at (15/7).
Menurutnya, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran melalui APBN hanya untuk kouta
64 peserta saja. Dikemukakannya, pada pelatihan tersebut BLK Paser memprioritaskan
mereka yang tidak bekerja dan yang belum pernah mengikuti pelatihan pada tahun ini.
Sebanyak 146 peserta mengikuti tes seleksi magang tenaga kerja mandiri yang dilaksanakan
Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Paser.

Sebanyak 146 peserta mengikuti tes seleksi magang tenaga kerja mandiri yang dilaksanakan Balai Latihan
Kerja (BLK) Kabupaten Paser."Mereka mengikuti tahapan tes tertulis," kata Kepala BLK Paser Sumarliani,
Jum'at (15/7).Ia mengatakan, ratusan peserta pelatihan tersebut bersaing untuk mendapat kouta yang
hanya untuk 64 orang yang telah ditetapkan pemerintah pusat.Menurutnya, pemerintah pusat
mengalokasikan anggaran melalui APBN hanya untuk kouta 64 peserta saja.Sumarliani menjelaskan,
program pelatihan tenaga kerja mandiri tahun 2022 terdiri dari dua jenis yakni pelatihan teknik dan non
teknik.Lanjutnya, pelatihan teknik berupa pemasangan instalasi listrik bangunan sederhana dan
pemeliharaan kendaraan ringan sistem konvensional.Sedangkan untuk pelatihan non teknik yakni
pembuatan roti, kue dan menjahit pakaian wanita dewasa.Dikemukakannya, pada pelatihan tersebut BLK
Paser memprioritaskan mereka yang tidak bekerja dan yang belum pernah mengikuti pelatihan pada
tahun ini."Sebab ketentuannya dari Kementerian tenaga kerja seperti itu, hanya boleh pilih satu pra
kerja," ungkapnya.Sumarliani menambahkan, pelaksanaan pelatihan ini akan membutuhkan waktu lebih
dari satu bulan. Nantinya peserta akan memperoleh sertifikat setelah selesai mengikuti pelatihan.
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Neutral

Summary Pemerintah Republik Indonesia menghentikan sementara pekerja migran Indonesia (PMI) ke
negeri jiran Malaysia. Kebijakan Indonesia terhadap Malaysia itu setelah KBRI Kuala Lumpur
merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia. Penghentian sementara pengiriman
tenaga kerja Indonesia ke negeri jiran Malaysia itu sampai ada klarifikasi dan penutupan
System Maid Online (SMO). Aplikasi milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Malaysia
ini membuat posisi PMI menjadi rentan tereksploitasi.

Pemerintah Republik Indonesia menghentikan sementara pekerja migran Indonesia (PMI) ke negeri jiran
Malaysia.Kebijakan Indonesia terhadap Malaysia itu setelah KBRI Kuala Lumpur merekomendasikan
kepada pemerintah Indonesia.Penghentian sementara pengiriman tenaga kerja Indonesia ke negeri jiran
Malaysia itu sampai ada klarifikasi dan penutupan System Maid Online (SMO).Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah menjelaskan jika SMO merupakan sistem perekrutan PMI sektor domestik atau pembantu
rumah tangga (PRT) yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal kedua negara.Penggunaan SMO
membuat Pemerintah RI tidak mengetahui nama majikan dan besaran gaji yang diterima PRT.Aplikasi
milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Malaysia ini membuat posisi PMI menjadi rentan
tereksploitasi.Ida menjelaskan, berdasarkan kesepakatan yang ditandai dengan penandatanganan kerja
sama (MoU) pada tanggal 1 April, perekrutan PMI sektor domestik hanya dilakukan melalui sistem satu
kanal (one channel system).Kanal tersebut menjadi satu-satunya mekanisme resmi untuk merekrut dan
menempatkan PMI sektor domestik di Malaysia.Dengan kanal itu, Pemerintah RI dapat meninjau besaran
gaji hingga jaminan sosial kesehatan PMI yang telah disepakati.Dengan demikian, sistem SMO mem-by
pass UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI karena perekrutan/penempatan PMI tidak
melalui tahap pemberangkatan yang benar.Selain itu, PMI juga akan memperoleh jaminan sosial ganda
yakni BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Indonesia dan di Malaysia.PMI yang bekerja sebagai
asisten rumah tangga (ART) dan family cook hanya akan bekerja di satu tempat atau rumah.Dalam satu
244

rumah tersebut harus berisi enam anggota keluarga.Kemenlu RI BereaksiTidak hanya Kementerian
Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) juga bersikap terkait kebijakan Indonesia terhdap
penempatan PMI untuk sektor domestik ke negeri jiran Malaysia.Direktur Perlindungan Warga Negara
Indonesia (WNI) Judha Nugraha mengatakan, penghentian sementara itu dilakukan lantaran Malaysia
terbukti melanggar perjanjian yang telah disepakati kedua Menteri Ketenagakerjaan pada 1 April.Hal ini
membuat PMI rentan tereksploitasi karena tidak melalui sistem perekrutan resmi.Padahal, perjanjian
dibuat berdasarkan itikad baik dari kedua negara."Ini membuat posisi PMI rentan tereksploitasi karena
mekanisme perekrutan ini. Pekerja migran yang berangkat ke Malaysia akhirnya tidak melalui tahaptahap persiapan yang benar," ucap Judha dalam media briefing di Jakarta, Kamis (14/7/2022).Judha
menjelaskan, sistem perekrutan resmi yang disepakati dalam pasal 3 perjanjian (MoU) adalah melalui
Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK).satunya sistem perekrutan yang legal karena mengatur besaran
upah hingga jaminan sosial kesehatan.Sedangkan setelah perjanjian ditandatangani, Malaysia masih
menggunakan System Maid Online (SMO) yang membuat pemerintah RI tidak mengetahui nama majikan
dan jumlah upah yang diberikan pemberi kerja.Tentu saja kata Judha, sistem ini merugikan para pekerja
migran."Menyikapi hal tersebut telah diadakan rapat-rapat K/L di pusat untuk membahas situasi ini
termasuk dengan Kemenaker selalu regulator. Dan diputuskan untuk menghentikan sementara waktu
penempatan PMI ke Malaysia," tutur Judha.Judha mengungkapkan, keputusan ini telah disampaikan
secara resmi ke Kementerian Sumber Manusia Malaysia oleh KBRI Kuala Lumpur.Setelah keputusan
disampaikan, Kementerian Sumber Manusia Malaysia merespons untuk segera berkomunikasi dengan
Kementerian Dalam Negeri Malaysia.Pasalnya, mekanisme SMO berada dalam wewenang Kemendagri,
sedangkan MoU dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan."Tentunya kami mengharapkan ada hasil
positif dari pembahasan antara Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kemendagri Malaysia," jelas
Judha.Sebagai informasi, pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani nota kesepahaman atau
Memorandum of Understanding (MoU) tentang penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik di
Malaysia pada tanggal 1 April 2022.Nota Kesepahaman yang ditandatangani di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan RI itu mengatur mekanisme satu kanal untuk semua proses penempatan, pemantauan,
dan kepulangan PMI di Malaysia.Ada beberapa poin penting yang telah disepakati dalam MoU, selain
penempatan, gaji bagi Asisten Rumah Tangga (ART) juga dipertegas secara nominal.Perwakilan RI di
Malaysia berwenang menetapkan besaran upah minimum PMI sebesar 1.500 ringgit Malaysia dan
pendapatan minimum calon pemberi kerja 7.000 ringgit Malaysia.Penetapan pendapatan minimum bagi
calon pemberi kerja ini, untuk memastikan agar gaji PMI benar-benar terbayar.Selain itu, PMI juga akan
memperoleh jaminan sosial ganda yakni BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Indonesia dan di
Malaysia.PMI yang bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART) dan family cook hanya akan bekerja di
satu tempat atau rumah.Dalam satu rumah tersebut harus berisi enam anggota
keluarga.(TribunBatam.id) (Kompas.Sumber: Kompas."KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada
Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara waktu penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat
klarifikasi dari Pemerintah Malaysia, termasuk komitmen untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur
penempatan PMI. Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara, karena
penempatan seharusnya menggunakan one channel system. Kesepakatan dalam MoU tersebut tentunya
didasarkan atas iktikad baik oleh kedua negara," kata Ida dalam keterangan tertulis, Jumat
(15/7/2022).Ida menjelaskan, putusan penghentian PMI ke Malaysia ini telah disampaikan secara resmi
oleh KBRI Kuala Lumpur kepada Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia.Berdasarkan hasil
pemantauan KBRI Kuala Lumpur, Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia telah menerbitkan
pernyataan media pada 13 Juli lalu.Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia akan membahas dengan
Kemendagri Malaysia.Ida optimistis, hasil pembahasan antara kedua kementerian akan berjalan dengan
produktif dan memberi hasil yang positif.Sehingga, kesepakatan yang tercantum dalam MoU dapat
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terimplementasi dengan baik."Kami mengharapkan hasil positif dari pembahasan antara Kementerian
Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Sehingga apa yang telah disepakati
antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia dapat berjalan sebagaimana mestinya,"
pungkasnya.Sebagai informasi, ada beberapa poin penting yang telah disepakati dalam MoU tentang
Penempatan dan Perlindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia.Selain penempatan, gaji bagi ART juga
dipertegas secara nominal, perwakilan RI di Malaysia berwenang menetapkan besaran upah minimum
PMI sebesar 1.500 ringgit dan pendapatan minimum calon pemberi kerja 7.000 ringgit.Penetapan
pendapatan minimum bagi calon pemberi kerja ini untuk memastikan agar gaji PMI benar-benar
terbayar.
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Negative

Summary BSU 2022 Cair Cuma ke Rekening Bank Ini, Cek Nama Penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan
Segera. Simak alasan BSU BPJS Ketenagakerjaan belum juga cair dari Kemnaker. Cek
Pernyataan Resmi soal Pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan dari Kemnaker. Berikut syarat
mendaftar BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022:.

Apakah syarat BSU 2022 berubah atau tidak? Simak alasan BSU BPJS Ketenagakerjaan belum juga cair
dari Kemnaker.Kabar mengenai pencairan BSU 2022 masih sangat dinanti oleh para calon penerima yaitu
pekerja dan juga buruh.Melalui Instagram resmi Kemnaker, banyak netizen yang kemudian resah karena
BSU 2022 belum juga dicairkan.: Selamat! BSU 2022 Cair Cuma ke Rekening Bank Ini, Cek Nama Penerima
BSU BPJS Ketenagakerjaan SegeraApa alasan Kemnaker belum juga cairkan BSU 2022? Apakah syarat
mendapatkan BSU BPJS Ketenagakerjaan berubah?Berdasarkan Permenaker RI No 16 Tahun 2022, syarat
mendaftar BSU 2022 masih sama seperti tahun sebelumnya.Berikut syarat mendaftar BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022:1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK).: BSU 2022 Cair Hari Ini? Cek Pernyataan Resmi soal Pencairan BSU BPJS
Ketenagakerjaan dari Kemnaker2. Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan s.d 30 Juni 2021.
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Summary Komisi IX DPR mendukung rencana Pemerintah terkait moratorium pengiriman Tenaga Kerja
Indonesia (TKI) ke Malaysia menyusul pelanggaran kesepakatan perekrutan pekerja asal
Indonesia. "Otoritas Malaysia terus melakukan pelanggaran kesepakatan perekrutan pekerja
asal Indonesia dengan menggunakan sejumlah saluran perekrutan," kata Wakil Ketua Komisi
IX DPR, Melki Laka Lena, Jumat 15 Juli. Komisi IX DPR yang membidangi urusan
Ketenagakerjaan itu pun mendorong agar Pemerintah bersikap tegas terhadap Malaysia atas
pelanggaran ini. Padahal, Malaysia dan Indonesia sebelumnya telah menyepakati
menggunakan sistem satu kanal atau One Channel System untuk penempatan tenaga kerja.

Komisi IX DPR mendukung rencana Pemerintah terkait moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia
(TKI) ke Malaysia menyusul pelanggaran kesepakatan perekrutan pekerja asal Indonesia."Otoritas
Malaysia terus melakukan pelanggaran kesepakatan perekrutan pekerja asal Indonesia dengan
menggunakan sejumlah saluran perekrutan," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR, Melki Laka Lena, Jumat 15
Juli.Padahal, Malaysia dan Indonesia sebelumnya telah menyepakati menggunakan sistem satu kanal
atau One Channel System untuk penempatan tenaga kerja. Melki menilai, pelanggaran tersebut
mencederai kerja sama kedua negara."Dan tentunya berpotensi melanggar hak pekerja dan mengancam
keselamatan para pekerja Indonesia yang bekerja di Malaysia," ucap Melki Laka Lena dalam keterangan
tertulisnya.Pada bulan April 2022, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah
meneken nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang penempatan dan
pelindungan pekerja migran Indonesia Sektor di Domestik di Malaysia. Ada lima kriteria yang harus pihak
Malaysia penuhi dalam mempekerjakan TKI.Salah satu kriteria dalam MoU tersebut yakni memastikan
penerapan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) efektif sebagai satu-satunya mekanisme yang diakui
secara hukum untuk merekrut, menempatkan, dan mempekerjakan TKI di Malaysia. Perjanjian itu juga
memastikan bahwa mekanisme perekrutan TKI lainnya tidak diperbolehkan."Malaysia harusnya
menghormati perjanjian kedua negara, yang dibuat untuk meningkatkan perlindungan pekerja
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Indonesia," ucap Melki.Komisi IX DPR yang membidangi urusan Ketenagakerjaan itu pun mendorong agar
Pemerintah bersikap tegas terhadap Malaysia atas pelanggaran ini. Sebab cara-cara yang digunakan
negeri Jiran tersebut, menurut Melki, akan menyulitkan Negara dalam memantau dan melindungi
pekerja migran."Apalagi selama ini banyak terjadi kasus tragedi kemanusiaan yang dialami oleh pekerja
migran di Malaysia. Hak-hak pekerja migran untuk memperoleh upah sesuai ketentuan dan perlindungan
di Malaysia juga masih jauh panggang dari api," ungkap Legislator dari Dapil Nusa Tenggara Timur II
itu.Melki mengingatkan, Malaysia bergantung pada jutaan tenaga kerja asal negara lain karena negara
tersebut menghadapi kekurangan tenaga kerja. Khususnya untuk sektor perkebunan dan manufaktur
yang tidak diminati oleh penduduk setempat sehingga sebagian besar mengambil tenaga kerja dari
Indonesia, Bangladesh, dan Nepal."Seharusnya Malaysia memahami kebutuhan tenaga kerja asal
Indonesia dengan mematuhi ketentuan yang ada," kata Melki.Menurut data Bank Indonesia (BI) dan
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), pada tahun 2021 ada
sekitar 1,62 juta orang atau 50,03% dari total pekerja migran Indonesia yang berada di Malaysia.Malaysia
pun menjadi negara penempatan pekerja migran Indonesia yang memiliki jumlah pengaduan terbesar
mencapai 403 atau sekitar 23,7% dari total pengaduan 1.702 di tahun 2021. Sementara BI mencatat
pengiriman uang (remintasi) dari TKI di luar negeri sebesar USD 2,28 miliar atau setara dengan Rp 33
triliun (kurs Rp 14.496) pada kuartal II tahun lalu yang berkontribusi sekitar 10% dari nilai APBN.Melki
menegaskan, perjuangan TKI harus sebanding dengan perlindungan negara. Komisi IX memastikan akan
terus melakukan pengawasan demi kesejahteraan pekerja migran Indonesia."Jasa para pahlawan devisa
yang sangat besar perlu diimbangi dengan perlindungan para pekerja migran, utamanya yang bekerja di
Malaysia," imbaunya."Oleh karenanya, Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah strategis demi
melindungi para pekerja migran," tutup Melki.
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Neutral

Summary Informasi lowongan kerja PT Pos Indonesia untuk lulusan sarjana minimal D3 dan posisi yang
dibutuhkan adalah Petugas Loket.. Bagi Anda lulusan sarjana minimal D3 dapat mencoba
mendaftar lowongan kerja di PT Pos Indonesia. Seperti yang diketahui, info loker percaya
dan aman dapat Anda lihat melalui laman informasi di Bursa Kerja Depnaker atau media
sosial kemnaker dan BUMN yang mana setiap harinya menyajikan info loker diberbagai
bidang pekerjaan. Kantor pos pertama didirikan di Batavia (sekarang Jakarta) oleh Gubernur
Jenderal G.W Baron van Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746 dengan tujuan untuk lebih
menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari
kantor-kantor di luar Jawa dan bagi mereka yang datang dari dan pergi ke Negeri Belanda.

Informasi lowongan kerja PT Pos Indonesia untuk lulusan sarjana minimal D3 dan posisi yang dibutuhkan
adalah Petugas Loket. Seperti yang diketahui, info loker percaya dan aman dapat Anda lihat melalui
laman informasi di Bursa Kerja Depnaker atau media sosial kemnaker dan BUMN yang mana setiap
harinya menyajikan info loker diberbagai bidang pekerjaan .Kantor pos pertama didirikan di Batavia
(sekarang Jakarta) oleh Gubernur Jenderal G.W Baron van Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746 dengan
tujuan untuk lebih menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang
dari kantor-kantor di luar Jawa dan bagi mereka yang datang dari dan pergi ke Negeri Belanda.Bagi Anda
lulusan sarjana minimal D3 dapat mencoba mendaftar lowongan kerja di PT Pos Indonesia .Dilansir
seputarlampung.
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Neutral

Summary Tak hanya Kemnaker, pihak BPJS Ketenagakerjaan juga sudah memberikan klarifikasi tentang
BSU 2022 kapan cair. Selain itu, Kemnaker juga masih mengkaji data calon penerima BSU
2022 dengan BPJS Ketenagakerjaan. AYOINDONESIA.COM- Bantuan Subsidi Upah atau BSU
2022 kapan cair? pertanyaan yang sering diajukan para pekerja. Sampai pertengahan Juli
2022, Kemnaker belum juga mencairkan dana sejak April 2022 lalu sehingga pekerja masih
bertanya-tanya kapan BLT Subsidi Gaji dibayarkan.

AYOINDONESIA.COM- Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 kapan cair? pertanyaan yang sering diajukan
para pekerja. Sampai pertengahan Juli 2022, Kemnaker belum juga mencairkan dana sejak April 2022 lalu
sehingga pekerja masih bertanya-tanya kapan BLT Subsidi Gaji dibayarkan.Kementerian Tenaga Kerja
(Kemnaker) telah melakukan beberapa klarifikasi terkait BSU 2022 kapan cair. Tak hanya Kemnaker, pihak
BPJS Ketenagakerjaan juga sudah memberikan klarifikasi tentang BSU 2022 kapan cair.Pertama-tama,
perlu dicatat bahwa Kemnaker masih merampungkan regulasi pencairan BSU 2022. Penyaluran BSU 2022
memerlukan penerbitan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) mengenai syarat dan tata
cara pencairan BLT Subsidi Gaji Rp1 juta. Selain itu, Kemnaker juga masih mengkaji data calon penerima
BSU 2022 dengan BPJS Ketenagakerjaan.
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Summary Informasi tersebut diketahui melalui akun Instagram resmi @prakerja.go.id. "Lampu hijau
sudah nyala, selamat penerima Gelombang 36!!" tulis akun Kartu Prakerja. Kamu bisa secara
berkala mengecek dashboard di laman Kartu Prakerja, dengan login menggunakan akun
masing-masing. Hasil seleksi Kartu Prakerja gelombang 36 telah telah diumumkan, simak
cara cek hasilnya jika tak dapat SMS. Hari yang ditunggu-tunggu telah tiba, pengumuman
Kartu Prakerja gelombang 36 dirilis pada Jumat, (15/7/2022).

Hasil seleksi Kartu Prakerja gelombang 36 telah telah diumumkan, simak cara cek hasilnya jika tak dapat
SMS.Hari yang ditunggu-tunggu telah tiba, pengumuman Kartu Prakerja gelombang 36 dirilis pada Jumat,
(15/7/2022).Informasi tersebut diketahui melalui akun Instagram resmi @prakerja.go.id."Lampu hijau
sudah nyala, selamat penerima Gelombang 36!!" tulis akun Kartu Prakerja.Berikut cara cek hasil Kartu
Prakerja gelombang 36 dirangkum TribunJakarta:Kamu bisa secara berkala mengecek dashboard di
laman Kartu Prakerja, dengan login menggunakan akun masing-masing.Jika dinyatakan lolos, nomor
Kartu Prakerja akan tertera dan muncul status saldo pada dashboard akun.Sedangkan jika tidak lolos,
akan mendapatkan notifikasi pada dashboard dengan keterangan "Kamu Belum Berhasil".Untuk dapat
melihat nomor Kartu Prakerja, kamu perlu menonton 3 video yang telah disediakan.Video tersebut berisi
informasi dasar mengenai Kartu Prakerja, mulai dari mengenali tantangan di dunia kerja sampai
penjelasan manfaat Kartu Prakerja."Kamu juga tidak dapat menutup video jika belum selesai menonton
atau mempercepat laju video. Apabila kamu mengalami kendala saat menonton video, kamu dapat
menghubungi kami di Formulir Pengaduan," bunyi tulisan dalam laman resmi Kartu Prakerja.Pelaksana
Prakerja akan mengirimkan notifikasi melalui SMS kepada peserta yang dinyatakan lolos.Pemberitahuan
SMS ini dikirimkan ke nomor telepon yang digunakan saat membuat akun.Untuk itu pastikan nomor yang
Anda masukkan ketika mendaftar telah benar dan masih aktif.SMS diberikan saat tanggal pengumuman
seleksi masing-masing gelombang.Jika pendaftar mendapatkan pemberitahuan lolos, maka dapat
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mengikuti langkah selanjutnya sesuai petunjuk yang ada. Namun, jika tidak lolos, jangan berkecil
hati.Kamu bisa mengikuti pendaftaran gelombang selanjutnya."Kamu tidak perlu memasukkan semua
data lagi untuk pendaftaran ulang. Jangan berkecil hati, kamu masih bisa memilih Gelombang
berikutnya," tulis situs tersebut.Adapun syarat bagi pendaftar program Kartu Prakerja antara lain WNI
berusia 18 tahun ke atas, tidak sedang menempuh pendidikan formal, sedang mencari kerja,
pekerja/buruh yang terkena PHK, atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi
kerja.Seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha
mikro dan kecil.Syarat selanjutnya, bukan penerima bantuan sosial lainnya selama pandemi Covid-19,
bukan pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, kepala desa dan
perangkat desa serta direksi/komisaris/dewan pengawas pada BUMN atau BUMD.Kemudian, calon
peserta harus mendaftarkan maksimal 2 Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam 1 Kartu Keluarga (KK)
yang menjadi penerima Kartu Prakerja.Nantinya, peserta Kartu Prakerja yang lolos akan mendapatkan
insentif berupa bantuan dari pemerintah sebesar Rp 3,55 juta.Untuk skema penyaluran dana program
Kartu Prakerja ini, peserta yang lolos akan mendapatkan bantuan pelatihan sebesar Rp 1 juta, dana
insentif pasca pelatihan sebesar Rp 2,4 juta yang akan diberikan sebesar Rp 600. 000 selama 4 bulan.Lalu,
dana insentif pengisian 3 survei sebesar Rp 150. 000 yang dibayarkan sebesar Rp 50.000 setiap
survei.Demi pemerataan penyaluran, setiap KK dibatasi maksimal 2 anggota keluarga dan mereka yang
sudah pernah menerima tidak dapat lagi menjadi penerima (tidak berulang).Penerima Kartu Prakerja
dapat memilih pelatihan yang ditawarkan oleh ratusan lembaga pelatihan yang dapat diakses melalui
platform digital.Beberapa di antaranya platform Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Tokopedia,
Bukalapak, Karier.mu, Pintaria, Mau Belajar, dan Pijar.
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Summary Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena mendukung rencana pemerintah
terkait moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia (PMI) ke Malaysia. Komisi IX
mendorong agar pemerintah bersikap tegas terhadap Malaysia atas pelanggaran ini.
Padahal, Malaysia dan Indonesia sebelumnya telah menyepakati menggunakan sistem satu
kanal atau One Channel System untuk penempatan tenaga kerja.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena mendukung rencana pemerintah terkait
moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia (PMI) ke Malaysia. Hal ini menyusul adanya pelanggaran
kesepakatan perekrutan pekerja asal Indonesia.Padahal, Malaysia dan Indonesia sebelumnya telah
menyepakati menggunakan sistem satu kanal atau One Channel System untuk penempatan tenaga kerja.
Ia menilai, pelanggaran tersebut mencederai kerja sama kedua negara."Otoritas Malaysia terus
melakukan pelanggaran kesepakatan perekrutan pekerja asal Indonesia dengan menggunakan sejumlah
saluran perekrutan dan tentunya berpotensi melanggar hak pekerja dan mengancam keselamatan para
pekerja Indonesia," ujar Melki kepada wartawan, Jumat (15/7/2022).Ia menjelaskan, pemerintah
Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah meneken nota kesepahaman
tentang penempatan dan perlindungan PMI di Malaysia. Ada lima kriteria yang harus pihak Malaysia
penuhi dalam mempekerjakan PMI.Salah satu kriteria dalam MoU tersebut, yakni memastikan
penerapan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) efektif sebagai satu-satunya mekanisme yang diakui
secara hukum untuk merekrut, menempatkan, dan mempekerjakan PMI di Malaysia. Perjanjian itu juga
memastikan bahwa mekanisme perekrutan lainnya tidak diperbolehkan."Malaysia harusnya
menghormati perjanjian kedua negara, yang dibuat untuk meningkatkan perlindungan pekerja
Indonesia," ujar Melki.Komisi IX mendorong agar pemerintah bersikap tegas terhadap Malaysia atas
pelanggaran ini. Sebab, cara-cara yang digunakan negeri Jiran tersebut akan menyulitkan Indonesia
dalam memantau dan melindungi pekerja migran."Apalagi selama ini banyak terjadi kasus tragedi
kemanusiaan yang dialami oleh pekerja migran di Malaysia. Hak-hak pekerja migran untuk memperoleh
upah sesuai ketentuan dan perlindungan di Malaysia juga masih jauh panggang dari api," ujar politikus
Partai Golkar itu.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan Indonesia menghentikan
sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia. Ini karena mereka
tidak mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal ( one channel system )
pada 1 April 2022.Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa
negeri jiran masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati bersama kedua negara, yaitu
system maid online (SMO) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen
Malaysia.""Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara, karena
penempatan seharusnya menggunakan one channel system, " ujar Ida.
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Negative

Summary Tak akan ada pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia dalam
waktu dekat. Keputusan tersebut merupakan buntut pelanggaran yang dilakukan Malaysia
terhadap kesepakatan penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik yang telah
ditandatangani kedua negara. Baru empat bulan sejak ditandatangani Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Malaysia Dato Sri M.
Saravanan Murugan pada 1 April 2022. "Perwakilan kita di Malaysia menemukan beberapa
bukti bahwa Malaysia masih menerapkan apa yang disebut sistem maid online (SMO)," ujar
Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Judha Nugraha dalam press
briefing virtual kemarin (14/7).

JawaPos.com - Indonesia berang. Tak akan ada pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) sektor
domestik ke Malaysia dalam waktu dekat.Keputusan tersebut merupakan buntut pelanggaran yang
dilakukan Malaysia terhadap kesepakatan penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik yang
telah ditandatangani kedua negara. Padahal, kesepakatan itu sebetulnya masih hangat-hangatnya. Baru
empat bulan sejak ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri Sumber
Daya Malaysia Dato Sri M. Saravanan Murugan pada 1 April 2022. Sayangnya, salah satu negara tetangga
terdekat Indonesia itu justru mengingkarinya."Perwakilan kita di Malaysia menemukan beberapa bukti
bahwa Malaysia masih menerapkan apa yang disebut sistem maid online (SMO)," ujar Direktur
Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Judha Nugraha dalam press briefing virtual
kemarin (14/7).Padahal, jika merujuk pada memorandum of understanding (MoU) yang ditandatangani
kedua negara, penggunaan SMO itu dilarang. Pada pasal 3 dan appendix C jelas disebutkan, kedua negara
sepakat bahwa penempatan PMI sektor domestik dari Indonesia ke Malaysia dilakukan melalui one
channel system atau sistem satu kanal. Artinya, sistem itu menjadi satu-satunya mekanisme legal untuk
merekrut dan menempatkan PMI di Malaysia.Sistem tersebut, menurut Judha, memang masih memasuki
tahap pengerjaan oleh kedua negara. Namun, menjadi sangat penting tetap mematuhi komitmen yang
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telah disepakati bersama."SMO ini adalah mekanisme rekrutmen di luar kesepakatan yang ada dalam
MoU. Hal ini tentu tidak sesuai dengan MoU yang ditandatangani bersama," ungkapnya.Judha
menjelaskan, sejak awal penyusunan MoU, Indonesia secara tegas menolak penggunaan SMO. Sistem itu
dinilai membuat posisi PMI rentan tereksploitasi. "Karena sistem ini mem-bypass UU 18 Tahun 2017
mengenai perlindungan pekerja migran kita," tegasnya.Para PMI, lanjut dia, yang berangkat ke Malaysia
akhirnya tidak melalui tahapan-tahapan persiapan yang benar. Misalnya, tidak melalui pelatihan dan
penjelasan kontrak kerja. "Mereka masuk Malaysia menggunakan visa turis yang kemudian dikonversi ke
visa kerja. Ini menjadikan PMI rentan tereksploitasi," keluhnya.Kementerian dan lembaga terkait telah
mengadakan rapat khusus untuk membahas masalah itu. Hasilnya, diputuskan untuk menghentikan
sementara waktu penempatan atau pengiriman PMI ke Malaysia hingga ada klarifikasi, termasuk
komitmen untuk menghentikan SMO dalam penempatan PMI domestik di Malaysia. Hal itu pun telah
disampaikan KBRI Kuala Lumpur kepada pihak Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia.Dari
keterangan resmi yang dikeluarkan pihak kementerian, mereka berjanji segera membahas isu tersebut
dengan Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Mengingat SMO berada di bawah Kementerian Dalam
Negeri Malaysia.Dihubungi terpisah, Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah menuturkan,
sejak awal ditandatanganinya MoU Indonesia-Malaysia, pihaknya sudah mewanti-wanti pemerintah
Indonesia mengenai implementasi. Terlebih, Malaysia memiliki sistem maid online dan sangat merugikan
jika diterapkan. "Tapi, pemerintah mengatakan bahwa dalam MoU menggunakan one channel system
dan itu berbeda. Tapi, terbukti yang digunakan Malaysia, sistem maid online," paparnya.Berkaca dari
pelanggaran MoU itu, juga kasus dibebaskannya majikan mendiang Adelina, Anis mendorong agar
pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas terhadap Malaysia. Dia sepakat bila akhirnya pemerintah
memutuskan untuk melakukan moratorium penempatan PMI di sana."Mungkin penghentian
penempatan ini tidak hanya di sektor domestik. Tapi, juga di sektor lain," ungkapnya.Kebijakan itu bisa
diterapkan pemerintah Indonesia selama Malaysia masih mengambil sikap tidak patuh terhadap MoU
dan bermain nakal di bawah meja. Sebab, SMO sudah terbukti sangat merugikan lantaran memiliki
banyak celah yang bisa dimanfaatkan sindikat trafficking.MoU Indonesia-MalaysiaPada April lalu,
pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani nota kesepahaman atau MoU tentang penempatan
dan perlindungan PMI sektor domestik atau asisten rumah tangga di Malaysia. Dalam nota kesepahaman
tersebut, disepakati bahwa semua proses penempatan, pemantauan, dan kepulangan PMI di Malaysia
akan diatur dalam mekanisme satu kanal atau one channel system. Dengan begitu, pemerintah Indonesia
bisa memantau PMI yang bekerja di sana, termasuk siapa majikannya.Kesepakatan lain adalah soal
besaran upah minimum PMI (RM 1.500) dan pendapatan minimum calon pemberi kerja (RM 7.000).
Penetapan pendapatan minimum bagi calon pemberi kerja itu bertujuan memastikan gaji PMI benarbenar terbayar.Lalu, nanti PMI hanya bekerja di satu tempat/rumah. PMI dengan jabatan housekeeper
dan family cook bekerja kepada pemberi kerja dengan jumlah keluarga maksimum enam orang dalam
satu tempat/rumah. Mereka pun hanya mengerjakan tugas sesuai rekrutmen awal. Bila membutuhkan
child caretaker atau elderly caretaker, pemberi kerja dapat merekrut PMI lainnya dengan jabatan
tersebut.Selain itu, PMI akan memperoleh jaminan sosial ganda. Yakni, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS
Kesehatan di Indonesia dan Malaysia.- News- Ekonomi- Hiburan- Bola

256

Title

Baru 4 Bulan Diteken, Malaysia Ingkari Kesepakatan

Author

mia/c7/ttg

Media

Jawa Pos

Reporter

Date

15 July 2022

Tone

Link

http://www.jawapos.com/internasional/15/07/2022/baru-4-bulan-diteken-malaysiaingkari-kesepakatan

Negative

Summary Tak akan ada pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia dalam
waktu dekat. Keputusan tersebut merupakan buntut pelanggaran yang dilakukan Malaysia
terhadap kesepakatan penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik yang telah
ditandatangani kedua negara. Baru empat bulan sejak ditandatangani Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Malaysia Dato Sri M.
Saravanan Murugan pada 1 April 2022. "Perwakilan kita di Malaysia menemukan beberapa
bukti bahwa Malaysia masih menerapkan apa yang disebut sistem maid online (SMO)," ujar
Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Judha Nugraha dalam press
briefing virtual kemarin (14/7).

Indonesia berang. Tak akan ada pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia
dalam waktu dekat.Keputusan tersebut merupakan buntut pelanggaran yang dilakukan Malaysia
terhadap kesepakatan penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik yang telah ditandatangani
kedua negara. Padahal, kesepakatan itu sebetulnya masih hangat-hangatnya. Baru empat bulan sejak
ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Malaysia
Dato Sri M. Saravanan Murugan pada 1 April 2022. Sayangnya, salah satu negara tetangga terdekat
Indonesia itu justru mengingkarinya."Perwakilan kita di Malaysia menemukan beberapa bukti bahwa
Malaysia masih menerapkan apa yang disebut sistem maid online (SMO)," ujar Direktur Perlindungan
WNI Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Judha Nugraha dalam press briefing virtual kemarin
(14/7).Padahal, jika merujuk pada memorandum of understanding (MoU) yang ditandatangani kedua
negara, penggunaan SMO itu dilarang. Pada pasal 3 dan appendix C jelas disebutkan, kedua negara
sepakat bahwa penempatan PMI sektor domestik dari Indonesia ke Malaysia dilakukan melalui one
channel system atau sistem satu kanal. Artinya, sistem itu menjadi satu-satunya mekanisme legal untuk
merekrut dan menempatkan PMI di Malaysia.Sistem tersebut, menurut Judha, memang masih memasuki
tahap pengerjaan oleh kedua negara. Namun, menjadi sangat penting tetap mematuhi komitmen yang
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telah disepakati bersama."SMO ini adalah mekanisme rekrutmen di luar kesepakatan yang ada dalam
MoU. Hal ini tentu tidak sesuai dengan MoU yang ditandatangani bersama," ungkapnya.Judha
menjelaskan, sejak awal penyusunan MoU, Indonesia secara tegas menolak penggunaan SMO. Sistem itu
dinilai membuat posisi PMI rentan tereksploitasi. "Karena sistem ini mem-bypass UU 18 Tahun 2017
mengenai perlindungan pekerja migran kita," tegasnya.Para PMI, lanjut dia, yang berangkat ke Malaysia
akhirnya tidak melalui tahapan-tahapan persiapan yang benar. Misalnya, tidak melalui pelatihan dan
penjelasan kontrak kerja. "Mereka masuk Malaysia menggunakan visa turis yang kemudian dikonversi ke
visa kerja. Ini menjadikan PMI rentan tereksploitasi," keluhnya.Kementerian dan lembaga terkait telah
mengadakan rapat khusus untuk membahas masalah itu. Hasilnya, diputuskan untuk menghentikan
sementara waktu penempatan atau pengiriman PMI ke Malaysia hingga ada klarifikasi, termasuk
komitmen untuk menghentikan SMO dalam penempatan PMI domestik di Malaysia. Hal itu pun telah
disampaikan KBRI Kuala Lumpur kepada pihak Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia.Dari
keterangan resmi yang dikeluarkan pihak kementerian, mereka berjanji segera membahas isu tersebut
dengan Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Mengingat SMO berada di bawah Kementerian Dalam
Negeri Malaysia.Dihubungi terpisah, Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah menuturkan,
sejak awal ditandatanganinya MoU Indonesia-Malaysia, pihaknya sudah mewanti-wanti pemerintah
Indonesia mengenai implementasi. Terlebih, Malaysia memiliki sistem maid online dan sangat merugikan
jika diterapkan. "Tapi, pemerintah mengatakan bahwa dalam MoU menggunakan one channel system
dan itu berbeda. Tapi, terbukti yang digunakan Malaysia, sistem maid online," paparnya.Berkaca dari
pelanggaran MoU itu, juga kasus dibebaskannya majikan mendiang Adelina, Anis mendorong agar
pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas terhadap Malaysia. Dia sepakat bila akhirnya pemerintah
memutuskan untuk melakukan moratorium penempatan PMI di sana."Mungkin penghentian
penempatan ini tidak hanya di sektor domestik. Tapi, juga di sektor lain," ungkapnya.Kebijakan itu bisa
diterapkan pemerintah Indonesia selama Malaysia masih mengambil sikap tidak patuh terhadap MoU
dan bermain nakal di bawah meja. Sebab, SMO sudah terbukti sangat merugikan lantaran memiliki
banyak celah yang bisa dimanfaatkan sindikat trafficking.MoU Indonesia-MalaysiaPada April lalu,
pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani nota kesepahaman atau MoU tentang penempatan
dan perlindungan PMI sektor domestik atau asisten rumah tangga di Malaysia. Dalam nota kesepahaman
tersebut, disepakati bahwa semua proses penempatan, pemantauan, dan kepulangan PMI di Malaysia
akan diatur dalam mekanisme satu kanal atau one channel system. Dengan begitu, pemerintah Indonesia
bisa memantau PMI yang bekerja di sana, termasuk siapa majikannya.Kesepakatan lain adalah soal
besaran upah minimum PMI (RM 1.500) dan pendapatan minimum calon pemberi kerja (RM 7.000).
Penetapan pendapatan minimum bagi calon pemberi kerja itu bertujuan memastikan gaji PMI benarbenar terbayar.Lalu, nanti PMI hanya bekerja di satu tempat/rumah. PMI dengan jabatan housekeeper
dan family cook bekerja kepada pemberi kerja dengan jumlah keluarga maksimum enam orang dalam
satu tempat/rumah. Mereka pun hanya mengerjakan tugas sesuai rekrutmen awal. Bila membutuhkan
child caretaker atau elderly caretaker, pemberi kerja dapat merekrut PMI lainnya dengan jabatan
tersebut.Selain itu, PMI akan memperoleh jaminan sosial ganda. Yakni, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS
Kesehatan di Indonesia dan Malaysia.
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Summary Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay
mendukung kebijakan pemerintah melakukan moratorium pengiriman pekerja migran
Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia. "Dalam hal ini, ada
kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Malaysia yang tidak dilaksanakan secara
konsisten. Saleh menjelaskan, Indonesia dan Malaysia sebelumnya telah menyepakati nota
kesepahaman atau MoU terkait proses penempatan PMI. Dengan begitu, kondisi seluruh
PMI yang ada di Malaysia dapat dipastikan kenyamanan dan keamanannya," ujarnya.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mendukung
kebijakan pemerintah melakukan moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga
kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia.Menurut dia, pemerintah sudah tepat mengeluarkan kebijakan tersebut
dengan alasan aspek perlindungan terhadap PMI."Dalam hal ini, ada kesepakatan antara pemerintah
Indonesia dan Malaysia yang tidak dilaksanakan secara konsisten. Hal itulah yang dinilai berpotensi
merugikan PMI," kata Saleh dalam keterangannya, Jumat (15/7/2022).Saleh menjelaskan, Indonesia dan
Malaysia sebelumnya telah menyepakati nota kesepahaman atau MoU terkait proses penempatan
PMI.Dengan adanya penandatanganan MoU itu, Saleh mengatakan, proses penempatan PMI tidak lagi
menggunakan cara lama."Harus lebih teradministrasi dan terpantau secara baik. Dengan begitu, kondisi
seluruh PMI yang ada di Malaysia dapat dipastikan kenyamanan dan keamanannya," ujarnya.Saleh
menekankan pemerintah agar memerhatikan beberapa hal terkait kebijakan moratorium ini.Pertama,
pemerintah harus memastikan tidak ada pengiriman PMI secara ilegal dan non-prosedural ke
Malaysia."Jangan sampai, keputusan moratorium ini malah membuat PMI berangkat tanpa melalui jalur
formal. Ini pasti akan menyulitkan. Mungkin tidak sekarang, tapi nanti jika terjadi sesuatu yang tidak
diinginkan," jelasnya.Ketua Fraksi PAN DPR itu mengingatkan bahwa moratorium serupa sudah dilakukan
ke negara-negara Timur Tengah. Namun faktanya, PMI tetap berangkat secara informal dan nonprosedural.Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay
mendukung kebijakan pemerintah melakukan moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI)
atau tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia.Menurut dia, pemerintah sudah tepat mengeluarkan
kebijakan tersebut dengan alasan aspek perlindungan terhadap PMI."Dalam hal ini, ada kesepakatan
antara pemerintah Indonesia dan Malaysia yang tidak dilaksanakan secara konsisten. Hal itulah yang
dinilai berpotensi merugikan PMI," kata Saleh dalam keterangannya, Jumat (15/7/2022).Saleh
menjelaskan, Indonesia dan Malaysia sebelumnya telah menyepakati nota kesepahaman atau MoU
terkait proses penempatan PMI.Dengan adanya penandatanganan MoU itu, Saleh mengatakan, proses
penempatan PMI tidak lagi menggunakan cara lama."Harus lebih teradministrasi dan terpantau secara
baik. Dengan begitu, kondisi seluruh PMI yang ada di Malaysia dapat dipastikan kenyamanan dan
keamanannya," ujarnya.Saleh menekankan pemerintah agar memerhatikan beberapa hal terkait
kebijakan moratorium ini.Pertama, pemerintah harus memastikan tidak ada pengiriman PMI secara ilegal
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dan non-prosedural ke Malaysia."Jangan sampai, keputusan moratorium ini malah membuat PMI
berangkat tanpa melalui jalur formal. Ini pasti akan menyulitkan. Mungkin tidak sekarang, tapi nanti jika
terjadi sesuatu yang tidak diinginkan," jelasnya.Ketua Fraksi PAN DPR itu mengingatkan bahwa
moratorium serupa sudah dilakukan ke negara-negara Timur Tengah. Namun faktanya, PMI tetap
berangkat secara informal dan non-prosedural."Saya mendapat informasi, jumlahnya sangat banyak.
Artinya, moratorium itu tidak memperbaiki keadaan sebagaimana yang diinginkan. Justru, ada masalah
baru dimana perlindungan PMI semakin tidak tertangani karena tidak terpantau," ucapnya.Ia
menambahkan, PMI yang pergi secara non-prosedural, akan dilakukan secara sembunyi-sembunyi saat
berangkat hingga mereka sampai di tempat kerja."Nah, jika nanti ada masalah, barulah pemerintah
kesulitan. Kan banyak yang bermasalah juga. Mulai dari jam kerja, gaji, kekerasan, dan lain-lain. Tentu
pemerintah akan mengupayakan perlindungannya. Tetapi pasti akan sulit dan rumit karena sejak awal
sudah berangkat tidak sesuai dengan jalur yang semestinya," imbuh dia.Hal kedua, lanjut Saleh,
pemerintah diminta untuk menyiapkan lapangan pekerjaan alternatif di dalam negeri. Sebab, menurut
dia, warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, sebagian besarnya karena kesulitan mencari
pekerjaan di daerahnya."Ini yang harus dipikirkan pemerintah agar para pekerja kita tidak menganggur,"
tambahnya.Ketiga, sambung Saleh, pemerintah diminta meningkatkan pelaksanaan pelatihan kerja agar
PMI memiliki keahlian.Seandianya harus pergi ke luar negeri pun, menurut Saleh, pekerjaan yang
ditargetkan adalah pekerjaan formal."Sedapat mungkin harus dihindari pengiriman PMI informal yang
bekerja pada bisang domestik. Ini hanya bisa dilakukan jika para PMI kita memiliki keahlian dan
keterampilan kerja yang mumpuni," katanya.Sebelumnya diberitakan, pemerintah Indonesia
menghentikan sementara pengiriman/penempatan PMI ke Malaysia lantaran adanya pelanggaran
perjanjian yang telah disepakati oleh menteri ketenagakerjaan di negara masing-masing.Duta Besar RI
untuk Malaysia Hermono mengungkapkan, penghentian sementara pengiriman PMI ke Malaysia karena
Malaysia masih menggunakan perekrutan melalui Sistem Maid Online (SMO)."MoU itu tidak
dilaksanakan semua, tapi justru Malaysia menggunakan skema sendiri yang sangat merugikan PMI dan
menimbulkan masalah," kata Hermono saat dihubungi Kompas.com, Kamis (14/7/2022).Hermono
mengatakan, perekrutan melalui SMO membuat buruh migran asal Indonesia rentan dieksploitasi.Sebab,
lewat sistem besutan Kementerian Dalam Negeri Malaysia (Kemendagri) Malaysia itu, pemerintah
Indonesia tidak mengetahui nama majikan dan jumlah upah yang diberikan.Adapun dalam MoU, kedua
negara sepakat menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) sebagai satu-satunya sistem yang
legal dalam merektur PMI di sektor domestik alias pembantu rumah tangga (PRT).Dapatkan update berita
pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com
News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install
aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
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Positive

Summary "Otoritas Malaysia terus melakukan pelanggaran kesepakatan perekrutan pekerja asal
Indonesia dengan menggunakan sejumlah saluran perekrutan," kata Melki Laka Lena kepada
wartawan, Jumat (15/7). Dijelaskan Melki, Malaysia dan Indonesia sebelumnya telah
menyepakati menggunakan sistem satu kanal atau One Channel System untuk penempatan
tenaga kerja.

Pasalnya, kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emmanuel Melkiades Laka Lena, selama ini masih terjadi
banyak pelanggaran kesepakatan pada mekanisme perekrutan TKI."Otoritas Malaysia terus melakukan
pelanggaran kesepakatan perekrutan pekerja asal Indonesia dengan menggunakan sejumlah saluran
perekrutan," kata Melki Laka Lena kepada wartawan, Jumat (15/7).Dijelaskan Melki, Malaysia dan
Indonesia sebelumnya telah menyepakati menggunakan sistem satu kanal atau One Channel System
untuk penempatan tenaga kerja.Tetapi, lanjutnya, pada prakteknya Malaysia tetap meneria TKI dari
pihak-pihak lain atau pintu penyaluran lainnya. Menurutnya, pelanggaran tersebut mencederai kerja
sama kedua negara."Dan tentunya berpotensi melanggar hak pekerja dan mengancam keselamatan para
pekerja Indonesia yang bekerja di Malaysia," terangnya.Pada bulan April 2022, Pemerintah Indonesia
melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah meneken nota kesepahaman atau Memorandum of
Understanding (MoU) tentang penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia Sektor di
Domestik di Malaysia.Kata Melki, ada lima kriteria yang harus pihak Malaysia penuhi dalam
mempekerjakan TKI.Salah satu kriteria dalam MoU tersebut yakni memastikan penerapan Sistem
Penempatan Satu Kanal (SPSK) efektif sebagai satu-satunya mekanisme yang diakui secara hukum untuk
merekrut, menempatkan, dan mempekerjakan TKI di Malaysia.Masih kata legislator Partai Golkar itu,
perjanjian itu juga memastikan bahwa mekanisme perekrutan TKI lainnya tidak diperbolehkan."Malaysia
harusnya menghormati perjanjian kedua negara, yang dibuat untuk meningkatkan perlindungan pekerja
Indonesia," tandasnya.
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Neutral

Summary Pemagangan diyakini sebagai strategi yang paling jitu dan strategis dalam meningkatkan
kompetensi tenaga kerja Indonesia apasitas sumber daya manusia agar dapat terserap
dalam pasar kerja global, temasuk melalui Pemagangan Luar Negeri.. Direktorat Jenderal
Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) terus mendorong kerjasama
perluasan kesempatan magang ke luar negeri melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait
dalam tahun ini telah menandatangani beberapa Nota Kesepahaman dengan pihak-pihak
yang memiliki peluang pemagangan di Luar Negeri. Pemagangan di industri merupakan
metode yang paling efektif dalam meningkatkan keterampilan sesuai dengan kebutuhan
dunai usaha dan dunia industri sesuai dengan visi sembilan lompatan Kementerian
Ketenagakerjaan. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara World Forest Group dengan
Kemnaker yang difasilitasi oleh APPI (Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Indonesia)
dilaksanakan di Tokyo, Jepang pada 29 Juni 2022.

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) terus mendorong
kerjasama perluasan kesempatan magang ke luar negeri melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait
dalam tahun ini telah menandatangani beberapa Nota Kesepahaman dengan pihak-pihak yang memiliki
peluang pemagangan di Luar Negeri. Pemagangan diyakini sebagai strategi yang paling jitu dan strategis
dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia apasitas sumber daya manusia agar dapat
terserap dalam pasar kerja global, temasuk melalui Pemagangan Luar Negeri. Pemagangan di industri
merupakan metode yang paling efektif dalam meningkatkan keterampilan sesuai dengan kebutuhan
dunai usaha dan dunia industri sesuai dengan visi sembilan lompatan Kementerian Ketenagakerjaan.
Selain kompetensi teknis, pemagangan juga terbukti mampu meningkatkan SDM Unggul tidak lagi
menjadi jargon, tetapi sebuah langkah kongkrit dimana tidak hanya keterampilan kerja yang dapat
ditingkatkan tetapi juga adaptasi etos kerja (soft skill) yang juga menjadi unsur penting yang dibutuhkan
dalam dunia kerja. Indonesia telah menjalin kerjasama dengan untuk dapat masuk ke pasar global.
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"Jepang dalam melaksanakan pemagangan, dan saat ini terus melakukan perluasan ke negara-negara
lain, seperti merupakan salah satu negara yang pioneer memberikan kesempatan kepada pemagang
Indonesia, dimana diikuti oleh negara-negara lain seperti Qatar dan, Australia dan sebagainya," kata
Dirjen Binalavotas, Budi Hartawan dalam keterangannya, Jumat (15/7/2022).Untuk meningkatkan
kerjasama pemagangan dengan Jepang, pada tanggal 29 Juni 2022 bertempat di Tokyo telah dilaksanakan
Penandatanganan Nota Kesepahaman antara World Forest Group dengan Kemnaker yang difasilitasi oleh
APPI (Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Indonesia. "MoU tersebut merupakan bentuk komitmen
kedua belah pihak dalam membuka seluas-luasnya potensi pemagangan di Jepang serta optimalisasi
pelindungan para pemagang," ujarnyaJumlah kebutuhan dari World Forest Group itu sendiri adalah
kurang lebih 25.000 peserta pemagang dari Indonesia yang dapat mengisi perusahaan-perusahaan di
Jepang."Tentu saja program pemagangan merupakan satu kesatuan dengan pelatihan berbasis
kompetensi, sehingga integrasi dari hulu yaitu perlunya BLK memfasilitasi pelatihan yang sesuai dengan
kebutuhan negara-negara tersebut adalah menjadi prioritas," terangnyaOleh karena itu, Budi Hartawan
melanjutkan, mengapresiasi para mitra, salah satunya World Forest Group yang merupakan konsorsium
dari Accepting Organisations di Jepang, yang bersedia tidak hanya memberikan peluang pemagangan
namun juga berkontribusi dalam proses penyiapan calon pemagang di Lembaga Pelatihan dalam bentuk
BLK asistensi penyusunan standar dan dengan memberikan standarisasi kurikulum pelatihan bahasa
Jepang dan pemberian dukungan serta sarana prasarana yang dibutuhkan.Penandatanganan Nota
Kesepahaman antara World Forest Group dengan Kemnaker yang difasilitasi oleh APPI (Asosiasi
Penyelenggara Pemagangan Indonesia) dilaksanakan di Tokyo, Jepang pada 29 Juni 2022"Nota tersebut
merupakan bentuk komitmen kedua belah pihak dalam membuka seluas-luasnya potensi pemagangan
di Jepang serta optimalisasi pelindungan para pemagang. Jumlah kebutuhan dari World Forest Group itu
sendiri adalah kurang lebih 25.000 peserta pemagang dari Indonesia yang dapat mengisi perusahaanperusahaan di Jepang," pungkasnya
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Neutral

Summary Pemagangan diyakini sebagai strategi yang paling jitu dan strategis dalam meningkatkan
kompetensi tenaga kerja Indonesia apasitas sumber daya manusia agar dapat terserap
dalam pasar kerja global, temasuk melalui Pemagangan Luar Negeri. REPUBLIKA.CO.ID,Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) terus
mendorong kerjasama perluasan kesempatan magang ke luar negeri melalui kerjasama
dengan pihak-pihak terkait dalam tahun ini telah menandatangani beberapa Nota
Kesepahaman dengan pihak-pihak yang memiliki peluang pemagangan di Luar Negeri.

REPUBLIKA.CO.ID, - Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) terus
mendorong kerjasama perluasan kesempatan magang ke luar negeri melalui kerjasama dengan pihakpihak terkait dalam tahun ini telah menandatangani beberapa Nota Kesepahaman dengan pihak-pihak
yang memiliki peluang pemagangan di Luar Negeri. Pemagangan diyakini sebagai strategi yang paling jitu
dan strategis dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia apasitas sumber daya manusia
agar dapat terserap dalam pasar kerja global, temasuk melalui Pemagangan Luar Negeri.Pemagangan di
industri merupakan metode yang paling efektif dalam meningkatkan keterampilan sesuai dengan
kebutuhan dunai usaha dan dunia industri sesuai dengan visi sembilan lompatan Kementerian
Ketenagakerjaan. Selain kompetensi teknis, pemagangan juga terbukti mampu meningkatkan SDM
Unggul tidak lagi menjadi jargon, tetapi sebuah langkah kongkrit dimana tidak hanya keterampilan kerja
yang dapat ditingkatkan tetapi juga adaptasi etos kerja (soft skill) yang juga menjadi unsur penting yang
dibutuhkan dalam dunia kerja. Indonesia telah menjalin kerjasama dengan untuk dapat masuk ke pasar
global.- News- Ekonomi- Hiburan- Bola
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Summary Jadwal Terbaru Pencairan BSU Rp 1 Juta untuk Pekerja, Buruan Disimak. Besarannya Rp1 juta
per pekerja, masih sama seperti tahun lalu. Namun hingga saat ini, jadwal pencairan dana
BLT Subsidi Gaji Rp1 juta tersebut belum diumumkan. Pekerja atau karyawan disarankan
untuk memeriksa penyaluran BSU 2022 secara berkala.

Jadwal Terbaru Pencairan BSU Rp 1 Juta untuk Pekerja, Buruan Disimak.Kapan BSU BPJS Ketenagakerjaan
2022 cair? tentu ini yang jadi pertanyaan banyak pekerja yang menanti kabar kepastian.Seperti apa
sebenarnya kabar BLT Subsidi Gaji dan kapan akan dicairkan?Simak informasi terbaru dari
Kemenaker.Seperti diketahui, pencairan dana BSU kembali dilanjutkan pada 2022 dan rencananya akan
diberikan kepada 8,8 juta tenaga kerja yang membutuhkan.BLT Subsidi Gaji diberikan kepada karyawan
dengan ciri memiliki gaji di bawah Rp3 juta per bulan.Besarannya Rp1 juta per pekerja, masih sama
seperti tahun lalu.Namun hingga saat ini, jadwal pencairan dana BLT Subsidi Gaji Rp1 juta tersebut belum
diumumkan.Kabar gembiranya, dalam akun Instagram pribadi miliknya, Menaker, Ida Fauziyah
mengungkapkan bahwa bantuan BSU 2022 pasti akan cair.Bantuan ini belum disalurkan lantaran
pihaknya sedang menyelesaikan proses regulasi."BSU dulu baru itu ibu," tulis pemilik akun
@rory_bkc207."@rory_bkc207 Itu pasti, sabar ya. kita sedang proses tuntaskan regulasinya," jawab Ida
Fauziyah pada Jumat, 17 Juni 2022.Pihak Kemnaker akan segera memberikan informasi jika semua proses
telah rampung.Pekerja atau karyawan disarankan untuk memeriksa penyaluran BSU 2022 secara
berkala.Ada dua cara mudah untuk cek status penerima BSU 2022 yakni melalui situs Kemnaker dan situs
BPJS Ketenagakerjaan. Kunjungi website https:bsu.kemnaker.go.id/ Buat akun di laman Kemnaker
Aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone Anda. Masuk
kembali dengan cara login kedalam akun Anda. Lengkapi Profil biodata diri Anda berupa foto profil,
tentang Anda, status pernikahan dan tipe lokasi. Cek Pemberitahuan. Setelah itu akan tertera notifikasi
penerima.Anda akan mendapatkan notifikasi apabila dana BSU telah tersalurkan ke rekening baru
Anda.1. Buka https:bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/2. Kemudian isi data NIK, nama lengkap,dan tanggal
lahir3. Setelah menceklis, lalu klik 'Lanjutkan'4. Setelah itu akan muncul keterangan lolos verifikasi dan
validasi BPJS Ketenagakerjaan oleh KemnakerItulah tadi informasi seputar BSU BPJS Ketenagakerjaan
2022 kapan cair dan login bsu.kemnaker.go.id pakai KTP untuk cek daftar nama penerima. Semoga
bermanfaat.
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Positive

Summary Buka suara terkait sikap Indonesia yang menghentikan sementara pengiriman Tenaga Kerja
Indonesia (TKI) ke Malaysia. Menurut Ida, perwakilan RI di Malaysia menemukan bukti
bahwa Malaysia masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati bersama oleh
kedua negara, yaitu system maid online (SMO) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri
Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia.

MenakerIda Fauziyahbuka suara terkait sikap Indonesia yang menghentikan sementara pengiriman
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia.Menurut Ida, perwakilan RI di Malaysia menemukan bukti
bahwa Malaysia masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati bersama oleh kedua
negara, yaitu system maid online (SMO) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui
Jabatan Imigreseen Malaysia."Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua
negara, karena penempatan seharusnya menggunakan one channel system," ungkapnya.Menurutnya,
SMO tersebut membuat posisi PMI menjadi rentan tereksploitasi, karena mem-by pass UU Nomor 18
Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan tidak melalui tahap pemberangkatan
yang benar."Terkait hal tersebut, KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat
untuk menghentikan sementara waktu penempatan PMI (pekerja migran Indonesia) di Malaysia, hingga
terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk komitmen untuk menutup mekanisme SMO
sebagai jalur penempatan PMI," jelas Ida.Adapun sebelumnya pemerintah Indonesia dan Pemerintah
Malaysia telah menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di
Malaysia pada tanggal 1 April 2022. Penandatanganan MoU tersebut turut disaksikan oleh Presiden RI,
Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob.MoU tersebut merupakan
bentuk iktikad baik kedua negara untuk melindungi PMI sektor domestik yang bekerja di Malaysia,
mengingat MoU tersebut memuat kesepakatan bahwa penempatan PMI sektor domestik dilakukan
melalui sistem satu kanal (one channel system), dan menjadi satu-satunya mekanisme resmi untuk
merekrut dan menempatkan PMI sektor domestik di Malaysia.Adapun, saat ini keputusan penghentian
PMI sektor domestik ke Malaysia ini telah disampaikan secara resmi oleh KBRI Kuala Lumpur kepada
Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia.Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia juga telah
menerbitkan pernyataan media pada 13 Juli lalu, di mana Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia
akan segera mengadakan pembahasan dengan Kementerian Dalam Negeri Malaysia, guna membahas
persoalan tersebut.Menaker Ida optimis, hasil pembahasan antara kedua kementerian tersebut akan
berjalan dengan produktif dan memberi hasil yang positif. Sehingga kesepakatan sebagaimana tercantum
dalam MoU dapat terimplementasi dengan baik."Kami mengharapkan hasil positif dari pembahasan
antara Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri Malaysia, sehingga apa yang
telah disepakati antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia dapat berjalan sebagaimana
mestinya," pungkasnya.
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Neutral

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan, kebijakan penghentian
pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia tidak akan membuat PMI yang
sudah terdaftar menjadi batal berangkat. Direktur Bina Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (PPMI) Kemnaker, Rendra Setiawan menjelaskan, moratorium pengiriman PMI ini
sebenarnya merupakan penghentian permintaan PMI baru dari Pemerintah Malaysia kepada
Pemerintah Indonesia. Setiap permintaan penyediaan PMI baru tak akan diproses oleh KBRI
di Malaysia. Karena itu, kebijakan ini tidak berdampak kepada PMI yang sudah terdaftar dan
dijadwalkan berangkat menuju Malaysia.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan, kebijakan penghentian pengiriman pekerja
migran Indonesia (PMI) ke Malaysia tidak akan membuat PMI yang sudah terdaftar menjadi batal
berangkat. Mereka akan tetap dikirim.Direktur Bina Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI)
Kemnaker, Rendra Setiawan menjelaskan, moratorium pengiriman PMI ini sebenarnya merupakan
penghentian permintaan PMI baru dari Pemerintah Malaysia kepada Pemerintah Indonesia. Setiap
permintaan penyediaan PMI baru tak akan diproses oleh KBRI di Malaysia.Karena itu, kebijakan ini tidak
berdampak kepada PMI yang sudah terdaftar dan dijadwalkan berangkat menuju Malaysia. "Bagi PMI
yang sudah berproses di Indonesia, mereka tetap diproses, tetap jalan. Jadi tidak ada yang batal
berangkat, karena yang disetop itu adalah permintaan PMI baru," kata Rendra kepada Republika, Jumat
(15/7)."Ini harapannya, seminimal mungkin jangan sampai berdampak di Indonesia,"
imbuhnya.Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pengiriman PMI
dihentikan karena Pemerintah Malaysia melanggar nota kesepahaman (MoU), yang ditandatangani pada
1 April 2022 lalu.Dalam MoU itu, kata Ida, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk hanya menggunakan
sistem satu kanal (one channel system) dalam proses perekrutan PMI. Namun, KBRI mendapati buktibukti bahwa Malaysia masih melakukan perekrutan dengan system maid online.Untuk diketahui, system
maid online memperbolehkan penyedia kerja di Malaysia merekrut langsung PMI tanpa perantara
pemerintah maupun agensi penempatan.Menurut Ida, system maid online membuat posisi PMI menjadi
rentan tereksploitasi karena sistem itu tak sesuai UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia. Selain itu, sistem tersebut juga membuat pemberangkatan PMI tidak sesuai
ketentuan.Adapun kabar penghentian pengiriman PMI ke Malaysia ini pertama kali disampaikan Duta
Besar RI untuk Malaysia, Hermono. "Benar dan mulai berlaku pada hari ini," katanya, Rabu (13/7).
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Neutral

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan, kebijakan penghentian
pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia tidak akan membuat PMI yang
sudah terdaftar menjadi batal berangkat. Direktur Bina Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (PPMI) Kemnaker, Rendra Setiawan menjelaskan, moratorium pengiriman PMI ini
sebenarnya merupakan penghentian permintaan PMI baru dari Pemerintah Malaysia kepada
Pemerintah Indonesia. Setiap permintaan penyediaan PMI baru tak akan diproses oleh KBRI
di Malaysia. Karena itu, kebijakan ini tidak berdampak kepada PMI yang sudah terdaftar dan
dijadwalkan berangkat menuju Malaysia.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan, kebijakan penghentian pengiriman pekerja
migran Indonesia (PMI) ke Malaysia tidak akan membuat PMI yang sudah terdaftar menjadi batal
berangkat. Mereka akan tetap dikirim.Direktur Bina Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI)
Kemnaker, Rendra Setiawan menjelaskan, moratorium pengiriman PMI ini sebenarnya merupakan
penghentian permintaan PMI baru dari Pemerintah Malaysia kepada Pemerintah Indonesia. Setiap
permintaan penyediaan PMI baru tak akan diproses oleh KBRI di Malaysia.Karena itu, kebijakan ini tidak
berdampak kepada PMI yang sudah terdaftar dan dijadwalkan berangkat menuju Malaysia. "Bagi PMI
yang sudah berproses di Indonesia, mereka tetap diproses, tetap jalan. Jadi tidak ada yang batal
berangkat, karena yang disetop itu adalah permintaan PMI baru," kata Rendra kepada Republika, Jumat
(15/7)."Ini harapannya, seminimal mungkin jangan sampai berdampak di Indonesia,"
imbuhnya.Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pengiriman PMI
dihentikan karena Pemerintah Malaysia melanggar nota kesepahaman (MoU), yang ditandatangani pada
1 April 2022 lalu.Dalam MoU itu, kata Ida, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk hanya menggunakan
sistem satu kanal (one channel system) dalam proses perekrutan PMI. Namun, KBRI mendapati buktibukti bahwa Malaysia masih melakukan perekrutan dengan system maid online.Untuk diketahui, system
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maid online memperbolehkan penyedia kerja di Malaysia merekrut langsung PMI tanpa perantara
pemerintah maupun agensi penempatan.Menurut Ida, system maid online membuat posisi PMI menjadi
rentan tereksploitasi karena sistem itu tak sesuai UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia. Selain itu, sistem tersebut juga membuat pemberangkatan PMI tidak sesuai
ketentuan.Adapun kabar penghentian pengiriman PMI ke Malaysia ini pertama kali disampaikan Duta
Besar RI untuk Malaysia, Hermono. "Benar dan mulai berlaku pada hari ini," katanya, Rabu (13/7).
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Summary Komisi IX DPR RI mendukung rencana Pemerintah terkait moratorium pengiriman Tenaga
Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia. "Otoritas Malaysia terus melakukan pelanggaran
kesepakatan perekrutan pekerja asal Indonesia dengan menggunakan sejumlah saluran
perekrutan," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR, Melki Laka Lena, Jumat (15/7). Padahal,
Malaysia dan Indonesia telah sepakat menggunakan sistem satu kanal atau One Channel
System untuk penempatan tenaga kerja. "Dan tentunya berpotensi melanggar hak pekerja
dan mengancam keselamatan para pekerja Indonesia yang bekerja di Malaysia," tuturnya.

Komisi IX DPR RI mendukung rencana Pemerintah terkait moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia
(TKI) ke Malaysia. Hal ini menyusul adanya pelanggaran kesepakatan perekrutan pekerja asal
Indonesia."Otoritas Malaysia terus melakukan pelanggaran kesepakatan perekrutan pekerja asal
Indonesia dengan menggunakan sejumlah saluran perekrutan," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR, Melki
Laka Lena, Jumat (15/7).Padahal, Malaysia dan Indonesia telah sepakat menggunakan sistem satu kanal
atau One Channel System untuk penempatan tenaga kerja. Melki menilai, pelanggaran tersebut
mencederai kerja sama kedua negara dan melanggar hak pekerja."Dan tentunya berpotensi melanggar
hak pekerja dan mengancam keselamatan para pekerja Indonesia yang bekerja di Malaysia,"
tuturnya.Pada bulan April 2022, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah
meneken nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang penempatan dan
pelindungan pekerja migran Indonesia Sektor di Domestik di Malaysia. Ada lima kriteria yang harus pihak
Malaysia penuhi dalam mempekerjakan TKI.Salah satu kriteria dalam MoU tersebut yakni memastikan
penerapan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) efektif sebagai satu-satunya mekanisme yang diakui
secara hukum untuk merekrut, menempatkan, dan mempekerjakan TKI di Malaysia. Perjanjian itu juga
memastikan bahwa mekanisme perekrutan TKI lainnya tidak diperbolehkan.Melki menegaskan Malaysia
harus menghormati perjanjian dengan Indonesia. "Malaysia harusnya menghormati perjanjian kedua
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negara, yang dibuat untuk meningkatkan perlindungan pekerja Indonesia," ucap Melki.DPR mendorong
agar Pemerintah bersikap tegas terhadap Malaysia atas pelanggaran ini. Sebab, cara-cara yang digunakan
negeri Jiran tersebut, menurut Melki, akan menyulitkan Negara dalam memantau dan melindungi
pekerja migran."Apalagi selama ini banyak terjadi kasus tragedi kemanusiaan yang dialami oleh pekerja
migran di Malaysia. Hak-hak pekerja migran untuk memperoleh upah sesuai ketentuan dan perlindungan
di Malaysia juga masih jauh panggang dari api," ungkapnya.Melki mengingatkan, Malaysia bergantung
pada jutaan tenaga kerja asal negara lain karena negara tersebut menghadapi kekurangan tenaga kerja.
Khususnya untuk sektor perkebunan dan manufaktur yang tidak diminati oleh penduduk setempat
sehingga sebagian besar mengambil tenaga kerja dari Indonesia, Bangladesh, dan Nepal."Seharusnya
Malaysia memahami kebutuhan tenaga kerja asal Indonesia dengan mematuhi ketentuan yang ada," kata
Melki.Menurut data Bank Indonesia (BI) dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia (BNP2TKI), pada tahun 2021 ada sekitar 1,62 juta orang atau 50,03% dari total pekerja migran
Indonesia yang berada di Malaysia.Malaysia pun menjadi negara penempatan pekerja migran Indonesia
yang memiliki jumlah pengaduan terbesar mencapai 403 atau sekitar 23,7% dari total pengaduan 1.702
di tahun 2021. Sementara BI mencatat pengiriman uang (remintasi) dari TKI di luar negeri sebesar USD
2,28 miliar atau setara dengan Rp 33 triliun (kurs Rp 14.496) pada kuartal II tahun lalu yang berkontribusi
sekitar 10% dari nilai APBN.Melki menegaskan, perjuangan TKI harus sebanding dengan perlindungan
negara. Komisi IX memastikan akan terus melakukan pengawasan demi kesejahteraan pekerja migran
Indonesia."Jasa para pahlawan devisa yang sangat besar perlu diimbangi dengan perlindungan para
pekerja migran, utamanya yang bekerja di Malaysia. Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah
strategis demi melindungi para pekerja migran," pungkas Melki.Advertisement
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Negative

Summary Indonesia berang. Tak akan ada pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik
ke Malaysia dalam waktu dekat. Keputusan tersebut merupakan buntut pelanggaran yang
dilakukan Malaysia terhadap kesepakatan penempatan dan perlindungan PMI sektor
domestik yang telah ditandatangani kedua negara. Baru empat bulan sejak ditandatangani
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Malaysia Dato
Sri M. Saravanan Murugan pada 1 April 2022.

Indonesia berang. Tak akan ada pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia
dalam waktu dekat. Keputusan tersebut merupakan buntut pelanggaran yang dilakukan Malaysia
terhadap kesepakatan penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik yang telah ditandatangani
kedua negara. Padahal, kesepakatan itu sebetulnya masih hangat-hangatnya. Baru empat bulan sejak
ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Malaysia
Dato Sri M. Saravanan Murugan pada 1 April 2022. Sayangnya, salah satu negara tetangga terdekat
Indonesia itu justru mengingkarinya. "Perwakilan kita di Malaysia menemukan beberapa bukti bahwa
Malaysia masih menerapkan apa yang disebut sistem maid online (SMO)," ujar Direktur Perlindungan
WNI Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Judha Nugraha dalam press briefing virtual kemarin (14/7).
Padahal, jika merujuk pada memorandum of understanding (MoU) yang ditandatangani kedua negara,
penggunaan SMO itu dilarang. Pada pasal 3 dan appendix C jelas disebutkan, kedua negara sepakat
bahwa penempatan PMI sektor domestik dari Indonesia ke Malaysia dilakukan melalui one channel
system atau sistem satu kanal. Artinya, sistem itu menjadi satu-satunya mekanisme legal untuk merekrut
dan menempatkan PMI di Malaysia. Sistem tersebut, menurut Judha, memang masih memasuki tahap
pengerjaan oleh kedua negara. Namun, menjadi sangat penting tetap mematuhi komitmen yang telah
disepakati bersama."Tapi, pemerintah mengatakan bahwa dalam MoU menggunakan one channel
system dan itu berbeda. Tapi, terbukti yang digunakan Malaysia, sistem maid online," paparnya. Berkaca
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dari pelanggaran MoU itu, juga kasus dibebaskannya majikan mendiang Adelina, Anis mendorong agar
pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas terhadap Malaysia. Dia sepakat bila akhirnya pemerintah
memutuskan untuk melakukan moratorium penempatan PMI di sana. "Mungkin penghentian
penempatan ini tidak hanya di sektor domestik. Tapi, juga di sektor lain," ungkapnya. Kebijakan itu bisa
diterapkan pemerintah Indonesia selama Malaysia masih mengambil sikap tidak patuh terhadap MoU
dan bermain nakal di bawah meja. Sebab, SMO sudah terbukti sangat merugikan lantaran memiliki
banyak celah yang bisa dimanfaatkan sindikat trafficking. MoU Indonesia-Malaysia Pada April lalu,
pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani nota kesepahaman atau MoU tentang penempatan
dan perlindungan PMI sektor domestik atau asisten rumah tangga di Malaysia. Dalam nota kesepahaman
tersebut, disepakati bahwa semua proses penempatan, pemantauan, dan kepulangan PMI di Malaysia
akan diatur dalam mekanisme satu kanal atau one channel system. Dengan begitu, pemerintah Indonesia
bisa memantau PMI yang bekerja di sana, termasuk siapa majikannya. Kesepakatan lain adalah soal
besaran upah minimum PMI (RM 1.500) dan pendapatan minimum calon pemberi kerja (RM 7.000).
Penetapan pendapatan minimum bagi calon pemberi kerja itu bertujuan memastikan gaji PMI benarbenar terbayar.Lalu, nanti PMI hanya bekerja di satu tempat/rumah. PMI dengan jabatan housekeeper
dan family cook bekerja kepada pemberi kerja dengan jumlah keluarga maksimum enam orang dalam
satu tempat/rumah. Mereka pun hanya mengerjakan tugas sesuai rekrutmen awal. Bila membutuhkan
child caretaker atau elderly caretaker, pemberi kerja dapat merekrut PMI lainnya dengan jabatan
tersebut. Selain itu, PMI akan memperoleh jaminan sosial ganda. Yakni, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS
Kesehatan di Indonesia dan Malaysia."SMO ini adalah mekanisme rekrutmen di luar kesepakatan yang
ada dalam MoU. Hal ini tentu tidak sesuai dengan MoU yang ditandatangani bersama," ungkapnya. Judha
menjelaskan, sejak awal penyusunan MoU, Indonesia secara tegas menolak penggunaan SMO. Sistem itu
dinilai membuat posisi PMI rentan tereksploitasi. "Karena sistem ini mem-bypass UU 18 Tahun 2017
mengenai perlindungan pekerja migran kita," tegasnya. Para PMI, lanjut dia, yang berangkat ke Malaysia
akhirnya tidak melalui tahapan-tahapan persiapan yang benar. Misalnya, tidak melalui pelatihan dan
penjelasan kontrak kerja. "Mereka masuk Malaysia menggunakan visa turis yang kemudian dikonversi ke
visa kerja. Ini menjadikan PMI rentan tereksploitasi," keluhnya. Kementerian dan lembaga terkait telah
mengadakan rapat khusus untuk membahas masalah itu. Hasilnya, diputuskan untuk menghentikan
sementara waktu penempatan atau pengiriman PMI ke Malaysia hingga ada klarifikasi, termasuk
komitmen untuk menghentikan SMO dalam penempatan PMI domestik di Malaysia. Hal itu pun telah
disampaikan KBRI Kuala Lumpur kepada pihak Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia. Dari
keterangan resmi yang dikeluarkan pihak kementerian, mereka berjanji segera membahas isu tersebut
dengan Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Mengingat SMO berada di bawah Kementerian Dalam
Negeri Malaysia. Dihubungi terpisah, Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah menuturkan,
sejak awal ditandatanganinya MoU Indonesia-Malaysia, pihaknya sudah mewanti-wanti pemerintah
Indonesia mengenai implementasi. Terlebih, Malaysia memiliki sistem maid online dan sangat merugikan
jika diterapkan.
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Neutral

Summary Com- Minister of Manpower (Menaker) Ida Fauziyah explained, the Government of
Indonesia and the Government of Malaysia have signed a memorandum of understanding
(MoU) on the Placement and Protection of Domestic Sector PMIs in Malaysia on April 1,
2022. The signing of the MoU was witnessed by President Joko Widodo and Malaysian Prime
Minister Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob. Read also: [POPULER MONEY] Perbina Wants BI Fast
Transfer Fee of Rp 100 | RI Stops Sending Indonesian Migrant Workers to Malaysia He added
that these PMIs in the MoU must be recruited through the One Channel Placement System
(SPSK).

JAKARTA, KOMPAS. com - Minister of Manpower (Menaker) Ida Fauziyah explained, the Government of
Indonesia and the Government of Malaysia have signed a memorandum of understanding (MoU) on the
Placement and Protection of Domestic Sector PMIs in Malaysia on April 1, 2022.The signing of the MoU
was witnessed by President Joko Widodo and Malaysian Prime Minister Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob.
According to the Minister of Manpower Ida, the MoU is a form of good faith between the two countries
to protect PMI."The agreement in the MoU is of course based on good faith by the two countries," Ida
said in an official statement, Friday (15/7/2022).Read also: [POPULER MONEY] Perbina Wants BI Fast
Transfer Fee of Rp 100 | RI Stops Sending Indonesian Migrant Workers to Malaysia He added that these
PMIs in the MoU must be recruited through the One Channel Placement System (SPSK). Apparently, the
Indonesian representative in Malaysia found evidence that Malaysia was still implementing a system
outside the mutually agreed upon system through the Online Maid System (SMO) managed by the
Malaysian Ministry of Home Affairs through the Immigration Department."This is certainly not in
accordance with the agreement and commitment of the two countries because the placement should
use one channel system ," he said.Also read: Indonesia Stops Sending TKI to Malaysia, Reasons for the
Indonesian Ambassador: They violated the agreementAccording to him, the SMO makes PMI's position
vulnerable to exploitation because it by pass Law (UU) Number 18 of 2017 concerning the Protection of
Indonesian Migrant Workers, and did not go through the correct departure stage. "Regarding this, the
Indonesian Embassy in Kuala Lumpur recommends the central government to temporarily stop the
placement of PMIs in Malaysia, until there is clarification from the Malaysian government, including a
commitment to close the SMO mechanism as a pathway for PMI placement," said Ida again.Read also:
The Indonesian government will send more Indonesian workers to Malaysia, as long as.The Minister of
Manpower explained that the decision to terminate the PMI for the domestic sector to Malaysia has been
officially conveyed by the Indonesian Embassy in Kuala Lumpur to the Malaysian Ministry of Human
Resources.The Malaysian Ministry of Human Resources immediately held discussions with the Malaysian
Ministry of Home Affairs to discuss the issue."We expect positive results from discussions between the
Ministry of Human Resources and the Ministry of Home Affairs of Malaysia, so that what has been agreed
between the Government of Indonesia and the Government of Malaysia can proceed as it should," he
concluded.
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Summary Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan Indonesia menghentikan sementara
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia. Hal ini diambil
setelah Malaysia tidak mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu
kanal (one channel system) pada 1 April 2022. Ida mengatakan ini bentuk itikad baik dari
kedua negara untuk melindungi PMI sektor domestik yang bekerja di Malaysia. Namun
menurut Ida, Perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa Negeri Jiran
tersebut masih menerapkan sistem di luar yang telah disepakati bersama oleh kedua negara,
yakni system maid online (SMO) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia
melalui Jabatan Imigrasi Malaysia.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan Indonesia menghentikan sementara penempatan
pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia.Hal ini diambil setelah Malaysia tidak
mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal (one channel system) pada 1
April 2022.Ida mengatakan ini bentuk itikad baik dari kedua negara untuk melindungi PMI sektor
domestik yang bekerja di Malaysia."Kesepakatan dalam MoU tersebut tentunya didasarkan atas itikad
baik oleh kedua negara," kata Menaker melalui Siaran Pers Biro Humas Kemenaker, dikutip prfmnews.id
dari kemnaker.go.id pada Jumat, 15 Juli 2022.Namun menurut Ida, Perwakilan Indonesia di Malaysia
menemukan bukti bahwa Negeri Jiran tersebut masih menerapkan sistem di luar yang telah disepakati
bersama oleh kedua negara, yakni system maid online (SMO) yang dikelola oleh Kementerian Dalam
Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigrasi Malaysia."Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan
komitmen kedua negara, karena penempatan seharusnya menggunakan one channel system,"
katanya.Menurutnya, SMO tersebut membuat posisi PMI menjadi rentan tereksploitasi, karena mem-by
pass UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan tidak melalui tahap
pemberangkatan yang benar."Terkait hal tersebut, KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada
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Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara waktu penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat
klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk komitmen untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur
penempatan PMI," katanya.Menaker juga menjelaskan, bahwa keputusan penghentian PMI dalam sektor
domestik ke Malaysia ini telah disampaikan secara resmi oleh KBRI Kuala Lumpur kepada Kementerian
Sumber Daya Manusia Malaysia.
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Summary Pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas terkait penerapan system maid online (SMO)
Malaysia. Penerapan sistem ini membuat pemerintah memutuskan menghentikan
sementara pengiriman pekerja mingran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia ( TKI)
ke Negeri Jiran. Sehingga, aplikasi milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Malaysia
ini membuat posisi PMI menjadi rentan tereksploitasi. "KBRI di Kuala Lumpur
merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara waktu
penempatan PMI di Malaysia hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia, termasuk
komitmen untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," kata Ida dalam
keterangan tertulis, Jumat (15/7/2022).

Pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas terkait penerapan system maid online (SMO)
Malaysia.Penerapan sistem ini membuat pemerintah memutuskan menghentikan sementara pengiriman
pekerja mingran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia ( TKI) ke Negeri Jiran.Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, SMO merupakan sistem perekrutan PMI sektor domestik
atau pembantu rumah tangga (PRT) yang tidak sesuai kesepakatan awal kedua negara.Penerapan SMO
membuat Pemerintah RI tak bisa mengetahui majikan dan besaran gaji yang diterima PMI.Sehingga,
aplikasi milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Malaysia ini membuat posisi PMI menjadi rentan
tereksploitasi."KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk menghentikan
sementara waktu penempatan PMI di Malaysia hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia,
termasuk komitmen untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," kata Ida dalam
keterangan tertulis, Jumat (15/7/2022).Ida menjelaskan, berdasarkan kesepakatan yang ditandai dengan
penandatanganan kerja sama (MoU) pada tanggal 1 April, perekrutan PMI sektor domestik hanya
dilakukan melalui sistem satu kanal (one channel system).Kanal tersebut menjadi satu-satunya
mekanisme resmi untuk merekrut dan menempatkan PMI sektor domestik di Malaysia.Dengan kanal itu,
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Pemerintah RI dapat meninjau besaran gaji hingga jaminan sosial kesehatan PMI yang telah
disepakati.Dengan demikian, sistem SMO mem-by pass UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan
PMI karena perekrutan/penempatan PMI tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar."Hal ini tentu
tidak sesuai kesepakatan dan komitmen kedua negara karena penempatan seharusnya menggunakan
one channel system.""Kesepakatan dalam MoU tersebut tentunya didasarkan atas iktikad baik kedua
negara," jelas Ida.Ida melanjutkan, putusan penghentian PMI ke Malaysia ini telah disampaikan secara
resmi oleh KBRI Kuala Lumpur kepada Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia.Berdasarkan hasil
pemantauan KBRI Kuala Lumpur, Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia telah menerbitkan
pernyataan media pada 13 Juli lalu, di mana Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia akan
membahas dengan Kemendagri Malaysia.Ida optimistis, hasil pembahasan antara kedua kementerian
akan berjalan produktif dan memberi hasil positif.Sehingga, kesepakatan yang tercantum dalam MoU
dapat terimplementasi scara baik."Kami mengharapkan hasil positif dari pembahasan antara
Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri Malaysia sehingga apa yang telah
disepakati antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia dapat berjalan sebagaimana
mestinya," ujarnya.Sebagai informasi, ada beberapa poin penting yang telah disepakati dalam MoU
tentang Penempatan dan Perlindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia.Selain penempatan, gaji bagi
ART juga dipertegas secara nominal.Perwakilan RI di Malaysia berwenang menetapkan besaran upah
minimum PMI sebesar 1.500 ringgit dan pendapatan minimum calon pemberi kerja 7.000
ringgit.Penetapan pendapatan minimum bagi calon pemberi kerja ini untuk memastikan agar gaji PMI
benar-benar terbayar.Selain itu, PMI juga akan memperoleh jaminan sosial ganda, yakni BPJS
Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Indonesia dan di Malaysia.PMI yang bekerja sebagai asisten rumah
tangga (ART) dan family cook hanya akan bekerja di satu tempat atau rumah.Dalam satu rumah tersebut,
harus berisi enam anggota keluarga. (*)Artikel ini telah tayang di Kompas. com dengan judul "Kemenaker:
Pengiriman TKI ke Malaysia Disetop hingga Ada Klarifikasi dan Penutupan SMO".
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Summary Komisi IX DPR RI mendukung rencana Pemerintah terkait moratorium pengiriman Tenaga
Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia. "Otoritas Malaysia terus melakukan pelanggaran
kesepakatan perekrutan pekerja asal Indonesia dengan menggunakan sejumlah saluran
perekrutan," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR, Melki Laka Lena, Jumat (15/7/2022). Padahal,
Malaysia dan Indonesia sebelumnya telah menyepakati menggunakan sistem satu kanal atau
One Channel System untuk penempatan tenaga kerja. "Dan tentunya berpotensi melanggar
hak pekerja dan mengancam keselamatan para pekerja Indonesia yang bekerja di Malaysia,"
tuturnya.

Komisi IX DPR RI mendukung rencana Pemerintah terkait moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia
(TKI) ke Malaysia. Hal ini menyusul adanya pelanggaran kesepakatan perekrutan pekerja asal
Indonesia."Otoritas Malaysia terus melakukan pelanggaran kesepakatan perekrutan pekerja asal
Indonesia dengan menggunakan sejumlah saluran perekrutan," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR, Melki
Laka Lena, Jumat (15/7/2022).Padahal, Malaysia dan Indonesia sebelumnya telah menyepakati
menggunakan sistem satu kanal atau One Channel System untuk penempatan tenaga kerja. Melki
menilai, pelanggaran tersebut mencederai kerja sama kedua negara."Dan tentunya berpotensi
melanggar hak pekerja dan mengancam keselamatan para pekerja Indonesia yang bekerja di Malaysia,"
tuturnya.Pada bulan April 2022, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah
meneken nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang penempatan dan
pelindungan pekerja migran Indonesia Sektor di Domestik di Malaysia. Ada lima kriteria yang harus pihak
Malaysia penuhi dalam mempekerjakan TKI.Salah satu kriteria dalam MoU tersebut yakni memastikan
penerapan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) efektif sebagai satu-satunya mekanisme yang diakui
secara hukum untuk merekrut, menempatkan, dan mempekerjakan TKI di Malaysia. Perjanjian itu juga
memastikan bahwa mekanisme perekrutan TKI lainnya tidak diperbolehkan."Malaysia harusnya
menghormati perjanjian kedua negara, yang dibuat untuk meningkatkan perlindungan pekerja
279

Indonesia," ucap Melki.Komisi IX DPR yang membidangi urusan Ketenagakerjaan itu pun mendorong agar
Pemerintah bersikap tegas terhadap Malaysia atas pelanggaran ini. Sebab cara-cara yang digunakan
negeri Jiran tersebut, menurut Melki, akan menyulitkan Negara dalam memantau dan melindungi
pekerja migran."Apalagi selama ini banyak terjadi kasus tragedi kemanusiaan yang dialami oleh pekerja
migran di Malaysia. Hak-hak pekerja migran untuk memperoleh upah sesuai ketentuan dan perlindungan
di Malaysia juga masih jauh panggang dari api," ungkap Legislator dari Dapil Nusa Tenggara Timur II
itu.Melki mengingatkan, Malaysia bergantung pada jutaan tenaga kerja asal negara lain karena negara
tersebut menghadapi kekurangan tenaga kerja. Khususnya untuk sektor perkebunan dan manufaktur
yang tidak diminati oleh penduduk setempat sehingga sebagian besar mengambil tenaga kerja dari
Indonesia, Bangladesh, dan Nepal."Seharusnya Malaysia memahami kebutuhan tenaga kerja asal
Indonesia dengan mematuhi ketentuan yang ada," kata Melki.Menurut data Bank Indonesia (BI) dan
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), pada tahun 2021 ada
sekitar 1,62 juta orang atau 50,03% dari total pekerja migran Indonesia yang berada di Malaysia.Malaysia
pun menjadi negara penempatan pekerja migran Indonesia yang memiliki jumlah pengaduan terbesar
mencapai 403 atau sekitar 23,7% dari total pengaduan 1.702 di tahun 2021. Sementara BI mencatat
pengiriman uang (remintasi) dari TKI di luar negeri sebesar USD 2,28 miliar atau setara dengan Rp 33
triliun (kurs Rp 14.496) pada kuartal II tahun lalu yang berkontribusi sekitar 10% dari nilai APBN.Melki
menegaskan, perjuangan TKI harus sebanding dengan perlindungan negara. Komisi IX memastikan akan
terus melakukan pengawasan demi kesejahteraan pekerja migran Indonesia."Jasa para pahlawan devisa
yang sangat besar perlu diimbangi dengan perlindungan para pekerja migran, utamanya yang bekerja di
Malaysia," imbaunya."Oleh karenanya, Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah strategis demi
melindungi para pekerja migran," tutup Melki.
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Summary Pengumuman penerima program Kartu Prakerja gelombang 36 telah keluar. Simak cara cek
pengumuman penerima Prakerja Gelombang 36 melalui artikel ini. Program Kartu Prakerja
gelombang ke-36 sudah membuka pendaftaran sejak tanggal 10 Juli 2022. Kini, penerima
Kartu Prakerja gelombang 36 sudah diumumkan.

Pengumuman penerima program Kartu Prakerja gelombang 36 telah keluar. Simak cara cek
pengumuman penerima Prakerja Gelombang 36 melalui artikel ini. Program Kartu Prakerja gelombang
ke-36 sudah membuka pendaftaran sejak tanggal 10 Juli 2022. Kini, penerima Kartu Prakerja gelombang
36 sudah diumumkan.Sama seperti pendaftaran, pengumuman Kartu Prakerja gelombang 36 juga
berlangsung secara online. Cara cek hasil pengumuman penerima Prakerja Gelombang 36 bisa diakses
dengan membuka link website Prakerja.go.id. Informasi pengumuman penerima Prakerja gelombang 36
diketahui dari unggahan akun Instagram resmi Kartu Prakerja, @prakerja.go.id pada Jumat 15 Juli 2022
siang. "Lampu hijau sudah nyala, selamat penerima gelombang 36!! Waktunya ngegas manfaatkan saldo
pelatihan buat beli pelatihan pilihan kamu!!," demikian tulis Prakerja. Cara cek pengumuman penerima
Prakerja gelombang 36 Dilansir dari laman prakerja.go.id, pada waktu pengumuman seleksi gelombang,
login ke akun Anda, lalu cek dashboard. Jika lolos seleksi gelombang, Anda juga akan menerima notifikasi
kelolosan melalui SMS dan e-mail. Pastikan Anda telah menonton tiga video tentang Kartu Prakerja untuk
dapat melihat nomor Kartu Prakerja. Jika Anda tidak lolos, akan ada notifikasi "Kamu Belum Berhasil"
pada dashboard akun Prakerja. Anda dapat melihat alasan tidak lolos setiap gelombang yang diikuti pada
menu "Riwayat Gelombang" di dashboard Prakerja. Cek Status Kelulusan Gelombang 36 Prakerja, Peserta
Sudah Tahu? Langkah setelah lolos Prakerja gelombang 236 Apabila lolos Prakerja gelombang 36, cek
dashboard Prakerja, catat 16 angka nomor Kartu Prakerja, dan 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 Kartu Prakerja agar Anda dapat terus membeli pelatihan
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untuk meningkatkan kompetensi. Gunakan fitur "Cari Pelatihan" untuk mencari pelatihan yang tersedia
di Kemnaker, Bukalapak, Tokopedia, Pijar Mahir, Pintaria, dan Karier Mu. Berikutnya, cek deskripsi
mencakup informasi mengenai harga pelatihan, rating, durasi pelatihan, tingkat materi, dan cara
mengajar sebagai pertimbangan sebelum membeli pelatihan. Beli dan bayar pelatihan dengan nomor
Kartu Prakerja. Batas waktu pembelian pelatihan adalah 30 hari sejak menerima pengumuman yang ada
di dashboard. Jika mengalami kesulitan saat membeli pelatihan, Anda dapat menghubungi contact center
mitra Digital Platform. Insentif untuk penerima Prakerja gelombang 36 Setelah lolos seleksi, penerima
Prakerja gelombang 36 akan mendapatkan insentif. Insentif hanya diberikan kepada pemegang Kartu
Prakerja yang sah yang telah menyelesaikan pelatihan pertama. Insentif Prakerja gelombang 36 terdiri
dari dua jenis, yakni:Insentif biaya mencari kerja, sebesar Rp 600. 000 per bulan selama empat
bulanInsentif pengisian survei evaluasi, sebesar Rp 50.000 per survei.Kapan menerima insentif Prakerja
gelombang 36? Jika Anda lolos menjadi penerima Kartu Prakerja, Anda akan menerima insentif biaya
mencari kerja setelah: Telah menyelesaikan pelatihan yang ditandai dengan adanya sertifikat Jika
penerima Kartu Prakerja mengikuti lebih dari satu pelatihan, insentif biaya mencari kerja hanya diberikan
pada saat penyelesaian pelatihan yang pertama. Tidak ada insentif untuk pelatihan kedua dan
seterusnya. Telah memberikan ulasan (review) dan penilaian (rating) terhadap pelatihan di dashboard
Anda Telah berhasil menyambungkan nomor rekening bank atau e-wallet di akun laman
www.prakerja.go.id Nomor rekening bank atau e-wallet yang didaftarkan telah tervalidasi (menggunakan
NIK yang sama dengan NIK terdaftar di Kartu Prakerja dan sudah KYC atau akun e-money sudah
premium/upgrade) oleh bank/perusahaan e-money terkait. Penyebab insentif Prakerja gelombang 36
gagal cair Insentif Prakerja bisa gagal dicairkan apabila:Belum mengisi ulasan (review) pelatihan di
dashboard AndaBelum memberikan penilaian (rating) pelatihan di dashboard Nomor rekening atau akun
e-wallet yang Anda daftarkan pada Kartu Prakerja tidak aktif Akun e-walletAnda belum di-upgrade atau
melakukan KYC (verifikasi KTP dan swafoto)Data KTP dan swafoto yang didaftarkan pada e-wallet tidak
sesuai dengan yang didaftarkan pada akun Kartu Prakerja.Itulah cara melihat pengumuman penerima
Prakerja gelombang 36. Selamat untuk Anda yang berhasil mendapatkan Prakerja gelombang 36!
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Summary Maka apabila Malaysia tidak mengikuti kesepakatan bersama tersebut, Pemerintah
Indonesia harus mengambil langkah tegas menghentikan pengiriman PMI. - Anggota Komisi
I DPR RI Christina Aryani menilai tepat keputusan Pemerintah Indonesia yang menghentikan
sementara pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia, karena Pemerintah
Malaysia tidak mengikuti kesepakatan sebelumnya. Dia mengatakan, Pemerintah Indonesia
dan Malaysia sudah ada kesepakatan melalui nota kesepahaman (MoU) pada 1 April 2022
lalu, untuk menerapkan sistem satu kanal pengiriman PMI domestik sebagai bagian dari
komitmen melindungi PMI. "Maka apabila Malaysia tidak mengikuti kesepakatan bersama
tersebut, Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah tegas menghentikan pengiriman
PMI ke Malaysia untuk sementara waktu," kata Christina saat dikonfirmasi, di Jakarta, Jumat.

Maka apabila Malaysia tidak mengikuti kesepakatan bersama tersebut, Pemerintah Indonesia harus
mengambil langkah tegas menghentikan pengiriman PMI. Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI
Christina Aryani menilai tepat keputusan Pemerintah Indonesia yang menghentikan sementara
pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia, karena Pemerintah Malaysia tidak mengikuti
kesepakatan sebelumnya.Dia mengatakan, Pemerintah Indonesia dan Malaysia sudah ada kesepakatan
melalui nota kesepahaman (MoU) pada 1 April 2022 lalu, untuk menerapkan sistem satu kanal
pengiriman PMI domestik sebagai bagian dari komitmen melindungi PMI."Maka apabila Malaysia tidak
mengikuti kesepakatan bersama tersebut, Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah tegas
menghentikan pengiriman PMI ke Malaysia untuk sementara waktu," kata Christina saat dikonfirmasi, di
Jakarta, Jumat.Dia menilai, keputusan Pemerintah tidak mengirimkan PMI sudah tepat, karena MoU
kedua negara dibuat untuk memastikan pelindungan PMI domestik melalui penempatan sistem satu
kanal.Namun, menurut dia lagi, system maid online (SMO) yang mendegradasi martabat PMI, ternyata
masih juga diterapkan Malaysia. SMO adalah mekanisme rekrutmen pekerja migran yang di luar
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kesepakatan MoU bilateral 1 April 2022.Christina menegaskan bahwa penggunaan SMO membuat posisi
PMI rentan tereksploitasi, karena tidak sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia."Sementara penempatan satu kanal yang diatur dalam MoU akan
memudahkan dua negara dalam melakukan pengawasan serta menekan biaya perekrutan dan
penempatan PMI ke Malaysia," ujarnya.Politisi Partai Golkar itu mengatakan, sistem satu kanal juga
diharapkan akan menekan secara signifikan jumlah PMI yang masuk ke Malaysia tidak sesuai
prosedur."Maka dalam hal Malaysia tidak mengikuti kesepakatan yang sudah dibuat, ya kita harus ambil
sikap. Kami mendukung keputusan Pemerintah untuk menghentikan sementara pengiriman PMI ke
Malaysia," katanya lagi.Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan
Indonesia menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke
Malaysia, karena negara jiran ini tidak mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu
kanal (one channel system) pada 1 April 2022.Menaker dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis (15/7)
malam, mengatakan kedua negara telah menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan
PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem satu
kanal sebagai satu-satunya cara menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.Namun, kata Menaker,
perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran itu masih menerapkan sistem di
luar sistem yang telah disepakati bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO) yang dikelola
Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia.
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Summary Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengingatkan pengelola kartu
prakerja lebih dulu menyelesaikan berbagai catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
dan Badan Pengawas Keuangan (BPK). Secara resmi, BPK memberikan rekomendasi agar
Menko Perekonomian memerintahkan direktur eksekutif Manajemen Pelaksana Program
Kartu Prakerja (MPPKP) untuk mempertanggungjawabkan pembayaran kepada penerima
kartu prakerja sebesar Rp390,32 miliar.

Pemerintah berencana mengubah program Kartu Prakerja dari awalnya bantuan sosial menjadi
pelatihan. Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengingatkan pengelola kartu
prakerja lebih dulu menyelesaikan berbagai catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan
Pengawas Keuangan (BPK).Kurniasih menyatakan, ada dugaan pemborosan dan tidak tepat sasaran bagi
program Kartu Pra Kerja. BPS juga menyebut survei 66,47 persen penerima Kartu Prakerja itu statusnya
adalah pekerja.Secara resmi, BPK memberikan rekomendasi agar Menko Perekonomian memerintahkan
direktur eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) untuk
mempertanggungjawabkan pembayaran kepada penerima kartu prakerja sebesar Rp390,32
miliar."Rekomendasi BPK sudah dilakukan belum? Ini BPK yang memberikan catatan jadi jangan tidak
dianggap. Itu dilakukan dulu sebelum melaksanakan program lain," cetus Kurniasih dalam
keterangannya, Kamis (14/7/2022).Kurniasih meminta agar pelaksanaan pelatihan kartu prakerja offline
tidak bertabrakan dengan program pelatihan kerja yang sudah ada seperti BLK di Kemenaker."Catatancatatan sebelumnya soal penggunaan dan pemborosan anggaran. Jadi jika nanti fokus ke pelatihan offline
apa tidak overlapping dengan yang sudah dilakukan kementerian dan lembaga lain. Lalu dengan catatan
penggunaan anggaran, tentu publik akan bertanya apakah biaya pelatihan offlinenya akan jauh lebih
besar dibanding manfaat yang diterima peserta?" ungkap Kurniasih.Terlebih, Kartu Prakerja ini telah
menjadi janji politik Presiden Joko Widodo yang akan memberikan insentif kepada pengangguran.
"Sebagai janji politik tentu publik berhak mengawal dan menagih, jika formatnya berubah dan beda maka
wajar jika kembali publik mempertanyakan janji politik presiden," urai Kurniasih.
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Summary REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyatakan,
penghentian sementara pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia akan
membuat Negeri Jiran itu kekurangan tenaga kerja. Malaysia kan sangat butuh banyak
pekerja, terutama pekerja untuk ladang (sawit)," kata Direktur Bina Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (PPMI) Kemenaker Rendra Setiawan kepada Republika, Jumat
(15/7/2022). "Mereka akan kekurangan tenaga kerja. - News.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyatakan, penghentian
sementara pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia akan membuat Negeri Jiran itu
kekurangan tenaga kerja."Mereka akan kekurangan tenaga kerja. Malaysia kan sangat butuh banyak
pekerja, terutama pekerja untuk ladang (sawit)," kata Direktur Bina Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (PPMI) Kemenaker Rendra Setiawan kepada Republika, Jumat (15/7/2022).- News- EkonomiHiburan- Bola
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Summary REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyatakan,
penghentian sementara pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia akan
membuat Negeri Jiran itu kekurangan tenaga kerja. Malaysia kan sangat butuh banyak
pekerja, terutama pekerja untuk ladang (sawit)," kata Direktur Bina Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (PPMI) Kemenaker Rendra Setiawan kepada Republika, Jumat
(15/7/2022). - Menaker: Penghentian Penempatan PMI karena Malaysia tak Ikuti MoU. Komisi IX Dukung Penghentian Penempatan PMI di Malaysia. - Moratorium PMI ke Malaysia,
Kemenaker: Pekerja Terdaftar Tetap Berangkat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyatakan, penghentian
sementara pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia akan membuat Negeri Jiran itu
kekurangan tenaga kerja."Mereka akan kekurangan tenaga kerja. Malaysia kan sangat butuh banyak
pekerja, terutama pekerja untuk ladang (sawit)," kata Direktur Bina Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (PPMI) Kemenaker Rendra Setiawan kepada Republika, Jumat (15/7/2022).- Menaker:
Penghentian Penempatan PMI karena Malaysia tak Ikuti MoU- Komisi IX Dukung Penghentian
Penempatan PMI di Malaysia- Moratorium PMI ke Malaysia, Kemenaker: Pekerja Terdaftar Tetap
BerangkatMenurut Rendra, Malaysia memang sangat bergantung kepada Indonesia untuk penyediaan
tenaga kerja. Berdasarkan data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) per Juni 2022,
tercatat ada 1,2 juta PMI yang bekerja di Malaysia.Di sisi lain, kata Rendra, kini banyak PMI tak lagi melirik
Malaysia sebagai negara tujuan penempatan. Hal ini sudah tampak sebelum moratorium dilakukan.PMI
lebih banyak memilih Hong Kong dan Taiwan. Sebab, di dua tempat itu, mereka bisa mendapatkan
perlindungan yang lebih jelas dan gaji lebih besar. "Di Taiwan itu PMI bisa dapat gaji Rp 9 juta per bulan.
Kalau di Malaysia Rp 5,5 juta sampai 6 juta," ujarnya.Sebelumnya, Duta Besar RI untuk Malaysia,
Hermono menyatakan pengiriman PMI baru ke Malaysia dihentikan sementara waktu. Keputusan itu
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mulai berlaku sejak 13 Juli 2022.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan,
pengiriman PMI dihentikan sementara karena Pemerintah Malaysia melanggar nota kesepahaman
(MoU), yang ditandatangani pada 1 April 2022 lalu.Dalam MoU itu, kata Ida, Indonesia dan Malaysia
sepakat untuk hanya menggunakan sistem satu kanal (one channel system) dalam proses perekrutan
PMI. Namun, KBRI mendapati bukti-bukti bahwa Malaysia masih melakukan perekrutan dengan system
maid online.Untuk diketahui, system maid online memperbolehkan penyedia kerja di Malaysia merekrut
langsung PMI tanpa perantara pemerintah maupun agensi penempatan.Menurut Ida, system maid online
membuat posisi PMI menjadi rentan tereksploitasi karena sistem itu tak sesuai UU Nomor 18 Tahun 2017
tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.Selain itu, sistem tersebut juga membuat
pemberangkatan PMI tidak sesuai ketentuan. Moratorium ini, kata Ida, akan berlaku sementara hingga
Pemerintah Malaysia membuat komitmen menutup system maid online.
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Negative

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyatakan, penghentian sementara
pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia akan membuat Negeri Jiran itu
kekurangan tenaga kerja. Malaysia kan sangat butuh banyak pekerja, terutama pekerja
untuk ladang (sawit)," kata Direktur Bina Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI)
Kemenaker Rendra Setiawan kepada Republika, Jumat (15/7/2022). Menurut Rendra,
Malaysia memang sangat bergantung kepada Indonesia untuk penyediaan tenaga kerja.
Berdasarkan data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) per Juni 2022,
tercatat ada 1,2 juta PMI yang bekerja di Malaysia.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyatakan, penghentian sementara pengiriman pekerja
migran Indonesia (PMI) ke Malaysia akan membuat Negeri Jiran itu kekurangan tenaga kerja."Mereka
akan kekurangan tenaga kerja. Malaysia kan sangat butuh banyak pekerja, terutama pekerja untuk
ladang (sawit)," kata Direktur Bina Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Kemenaker Rendra
Setiawan kepada Republika, Jumat (15/7/2022).Menurut Rendra, Malaysia memang sangat bergantung
kepada Indonesia untuk penyediaan tenaga kerja. Berdasarkan data Badan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI) per Juni 2022, tercatat ada 1,2 juta PMI yang bekerja di Malaysia.Di sisi lain, kata
Rendra, kini banyak PMI tak lagi melirik Malaysia sebagai negara tujuan penempatan. Hal ini sudah
tampak sebelum moratorium dilakukan.PMI lebih banyak memilih Hong Kong dan Taiwan. Sebab, di dua
tempat itu, mereka bisa mendapatkan perlindungan yang lebih jelas dan gaji lebih besar. "Di Taiwan itu
PMI bisa dapat gaji Rp 9 juta per bulan. Kalau di Malaysia Rp 5,5 juta sampai 6 juta," ujarnya.Sebelumnya,
Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono menyatakan pengiriman PMI baru ke Malaysia dihentikan
sementara waktu. Keputusan itu mulai berlaku sejak 13 Juli 2022.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan, pengiriman PMI dihentikan sementara karena Pemerintah Malaysia melanggar
nota kesepahaman (MoU), yang ditandatangani pada 1 April 2022 lalu.Dalam MoU itu, kata Ida, Indonesia
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dan Malaysia sepakat untuk hanya menggunakan sistem satu kanal ( one channel system ) dalam proses
perekrutan PMI. Namun, KBRI mendapati bukti-bukti bahwa Malaysia masih melakukan perekrutan
dengan system maid online.Untuk diketahui, system maid online memperbolehkan penyedia kerja di
Malaysia merekrut langsung PMI tanpa perantara pemerintah maupun agensi penempatan.Menurut Ida,
system maid online membuat posisi PMI menjadi rentan tereksploitasi karena sistem itu tak sesuai UU
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.Selain itu, sistem tersebut juga
membuat pemberangkatan PMI tidak sesuai ketentuan. Moratorium ini, kata Ida, akan berlaku
sementara hingga Pemerintah Malaysia membuat komitmen menutup system maid online .
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Summary Komisi IX DPR RI mendukung rencana Pemerintah terkait moratorium pengiriman Tenaga
Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia. "Otoritas Malaysia terus melakukan pelanggaran
kesepakatan perekrutan pekerja asal Indonesia dengan menggunakan sejumlah saluran
perekrutan," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR, Melki Laka Lena, Jumat (15/7/2022). Padahal,
Malaysia dan Indonesia sebelumnya telah menyepakati menggunakan sistem satu kanal atau
One Channel System untuk penempatan tenaga kerja. "Dan tentunya berpotensi melanggar
hak pekerja dan mengancam keselamatan para pekerja Indonesia yang bekerja di Malaysia,"
tuturnya.

Komisi IX DPR RI mendukung rencana Pemerintah terkait moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia
(TKI) ke Malaysia. Hal ini menyusul adanya pelanggaran kesepakatan perekrutan pekerja asal
Indonesia."Otoritas Malaysia terus melakukan pelanggaran kesepakatan perekrutan pekerja asal
Indonesia dengan menggunakan sejumlah saluran perekrutan," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR, Melki
Laka Lena, Jumat (15/7/2022).Padahal, Malaysia dan Indonesia sebelumnya telah menyepakati
menggunakan sistem satu kanal atau One Channel System untuk penempatan tenaga kerja. Melki
menilai, pelanggaran tersebut mencederai kerja sama kedua negara. "Dan tentunya berpotensi
melanggar hak pekerja dan mengancam keselamatan para pekerja Indonesia yang bekerja di Malaysia,"
tuturnya.Pada bulan April 2022, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah
meneken nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang penempatan dan
pelindungan pekerja migran Indonesia Sektor di Domestik di Malaysia. Ada lima kriteria yang harus pihak
Malaysia penuhi dalam mempekerjakan TKI.Salah satu kriteria dalam MoU tersebut yakni memastikan
penerapan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) efektif sebagai satu-satunya mekanisme yang diakui
secara hukum untuk merekrut, menempatkan, dan mempekerjakan TKI di Malaysia. Perjanjian itu juga
memastikan bahwa mekanisme perekrutan TKI lainnya tidak diperbolehkan. "Malaysia harusnya
menghormati perjanjian kedua negara, yang dibuat untuk meningkatkan perlindungan pekerja
291

Indonesia," ucap Melki.Komisi IX DPR yang membidangi urusan Ketenagakerjaan itu pun mendorong agar
Pemerintah bersikap tegas terhadap Malaysia atas pelanggaran ini. Sebab cara-cara yang digunakan
negeri Jiran tersebut, menurut Melki, akan menyulitkan Negara dalam memantau dan melindungi
pekerja migran."Apalagi selama ini banyak terjadi kasus tragedi kemanusiaan yang dialami oleh pekerja
migran di Malaysia. Hak-hak pekerja migran untuk memperoleh upah sesuai ketentuan dan perlindungan
di Malaysia juga masih jauh panggang dari api," ungkap Legislator dari Dapil Nusa Tenggara Timur II
itu.Melki mengingatkan, Malaysia bergantung pada jutaan tenaga kerja asal negara lain karena negara
tersebut menghadapi kekurangan tenaga kerja. Khususnya untuk sektor perkebunan dan manufaktur
yang tidak diminati oleh penduduk setempat sehingga sebagian besar mengambil tenaga kerja dari
Indonesia, Bangladesh, dan Nepal. "Seharusnya Malaysia memahami kebutuhan tenaga kerja asal
Indonesia dengan mematuhi ketentuan yang ada," kata Melki.Menurut data Bank Indonesia (BI) dan
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), pada tahun 2021 ada
sekitar 1,62 juta orang atau 50,03% dari total pekerja migran Indonesia yang berada di Malaysia.Malaysia
pun menjadi negara penempatan pekerja migran Indonesia yang memiliki jumlah pengaduan terbesar
mencapai 403 atau sekitar 23,7% dari total pengaduan 1.702 di tahun 2021. Sementara BI mencatat
pengiriman uang (remintasi) dari TKI di luar negeri sebesar USD 2,28 miliar atau setara dengan Rp 33
triliun (kurs Rp 14.496) pada kuartal II tahun lalu yang berkontribusi sekitar 10% dari nilai APBN.Melki
menegaskan, perjuangan TKI harus sebanding dengan perlindungan negara. Komisi IX memastikan akan
terus melakukan pengawasan demi kesejahteraan pekerja migran Indonesia. "Jasa para pahlawan devisa
yang sangat besar perlu diimbangi dengan perlindungan para pekerja migran, utamanya yang bekerja di
Malaysia," imbaunya."Oleh karenanya, Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah strategis demi
melindungi para pekerja migran," tutup Melki.
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Summary Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay
mendukung kebijakan pemerintah melakukan moratorium pengiriman pekerja migran
Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia. "Dalam hal ini, ada
kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Malaysia yang tidak dilaksanakan secara
konsisten. Saleh menjelaskan, Indonesia dan Malaysia sebelumnya telah menyepakati nota
kesepahaman atau MoU terkait proses penempatan PMI. Dengan begitu, kondisi seluruh
PMI yang ada di Malaysia dapat dipastikan kenyamanan dan keamanannya," ujarnya.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mendukung
kebijakan pemerintah melakukan moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga
kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia.Menurut dia, pemerintah sudah tepat mengeluarkan kebijakan tersebut
dengan alasan aspek perlindungan terhadap PMI. "Dalam hal ini, ada kesepakatan antara pemerintah
Indonesia dan Malaysia yang tidak dilaksanakan secara konsisten. Hal itulah yang dinilai berpotensi
merugikan PMI," kata Saleh dalam keterangannya, Jumat (15/7/2022).Saleh menjelaskan, Indonesia dan
Malaysia sebelumnya telah menyepakati nota kesepahaman atau MoU terkait proses penempatan PMI.
Dengan adanya penandatanganan MoU itu, Saleh mengatakan, proses penempatan PMI tidak lagi
menggunakan cara lama. "Harus lebih teradministrasi dan terpantau secara baik. Dengan begitu, kondisi
seluruh PMI yang ada di Malaysia dapat dipastikan kenyamanan dan keamanannya," ujarnya.Saleh
menekankan pemerintah agar memerhatikan beberapa hal terkait kebijakan moratorium ini. Pertama,
pemerintah harus memastikan tidak ada pengiriman PMI secara ilegal dan non-prosedural ke Malaysia.
"Jangan sampai, keputusan moratorium ini malah membuat PMI berangkat tanpa melalui jalur formal.
Ini pasti akan menyulitkan. Mungkin tidak sekarang, tapi nanti jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan,"
jelasnya.Ketua Fraksi PAN DPR itu mengingatkan bahwa moratorium serupa sudah dilakukan ke negaranegara Timur Tengah. Namun faktanya, PMI tetap berangkat secara informal dan non-prosedural. "Saya
mendapat informasi, jumlahnya sangat banyak. Artinya, moratorium itu tidak memperbaiki keadaan
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sebagaimana yang diinginkan. Justru, ada masalah baru dimana perlindungan PMI semakin tidak
tertangani karena tidak terpantau," ucapnya.Ia menambahkan, PMI yang pergi secara non-prosedural,
akan dilakukan secara sembunyi-sembunyi saat berangkat hingga mereka sampai di tempat kerja. "Nah,
jika nanti ada masalah, barulah pemerintah kesulitan. Kan banyak yang bermasalah juga. Mulai dari jam
kerja, gaji, kekerasan, dan lain-lain. Tentu pemerintah akan mengupayakan perlindungannya. Tetapi pasti
akan sulit dan rumit karena sejak awal sudah berangkat tidak sesuai dengan jalur yang semestinya,"
imbuh dia.Hal kedua, lanjut Saleh, pemerintah diminta untuk menyiapkan lapangan pekerjaan alternatif
di dalam negeri. Sebab, menurut dia, warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, sebagian
besarnya karena kesulitan mencari pekerjaan di daerahnya. "Ini yang harus dipikirkan pemerintah agar
para pekerja kita tidak menganggur," tambahnya.Ketiga, sambung Saleh, pemerintah diminta
meningkatkan pelaksanaan pelatihan kerja agar PMI memiliki keahlian. Seandianya harus pergi ke luar
negeri pun, menurut Saleh, pekerjaan yang ditargetkan adalah pekerjaan formal. "Sedapat mungkin
harus dihindari pengiriman PMI informal yang bekerja pada bisang domestik. Ini hanya bisa dilakukan jika
para PMI kita memiliki keahlian dan keterampilan kerja yang mumpuni," katanya.Sebelumnya
diberitakan, pemerintah Indonesia menghentikan sementara pengiriman/penempatan PMI ke Malaysia
lantaran adanya pelanggaran perjanjian yang telah disepakati oleh menteri ketenagakerjaan di negara
masing-masing. Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono mengungkapkan, penghentian sementara
pengiriman PMI ke Malaysia karena Malaysia masih menggunakan perekrutan melalui Sistem Maid
Online (SMO)."MoU itu tidak dilaksanakan semua, tapi justru Malaysia menggunakan skema sendiri yang
sangat merugikan PMI dan menimbulkan masalah," kata Hermono, Kamis (14/7/2022).Hermono
mengatakan, perekrutan melalui SMO membuat buruh migran asal Indonesia rentan dieksploitasi. Sebab,
lewat sistem besutan Kementerian Dalam Negeri Malaysia (Kemendagri) Malaysia itu, pemerintah
Indonesia tidak mengetahui nama majikan dan jumlah upah yang diberikan.Adapun dalam MoU, kedua
negara sepakat menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) sebagai satu-satunya sistem yang
legal dalam merektur PMI di sektor domestik alias pembantu rumah tangga
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Positive

Summary Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menilai tepat keputusan Pemerintah Indonesia yang
menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia, karena
Pemerintah Malaysia tidak mengikuti kesepakatan sebelumnya. Dia mengatakan,
Pemerintah Indonesia dan Malaysia sudah ada kesepakatan melalui nota kesepahaman
(MoU) pada 1 April 2022 lalu, untuk menerapkan sistem satu kanal pengiriman PMI domestik
sebagai bagian dari komitmen melindungi PMI. "Maka apabila Malaysia tidak mengikuti
kesepakatan bersama tersebut, Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah tegas
menghentikan pengiriman PMI ke Malaysia untuk sementara waktu," kata Christina saat
dikonfirmasi, di Jakarta, Jumat. Namun, menurut dia lagi, system maid online (SMO) yang
mendegradasi martabat PMI, ternyata masih juga diterapkan Malaysia.

Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menilai tepat keputusan Pemerintah Indonesia yang
menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia, karena Pemerintah
Malaysia tidak mengikuti kesepakatan sebelumnya.Dia mengatakan, Pemerintah Indonesia dan Malaysia
sudah ada kesepakatan melalui nota kesepahaman (MoU) pada 1 April 2022 lalu, untuk menerapkan
sistem satu kanal pengiriman PMI domestik sebagai bagian dari komitmen melindungi PMI."Maka apabila
Malaysia tidak mengikuti kesepakatan bersama tersebut, Pemerintah Indonesia harus mengambil
langkah tegas menghentikan pengiriman PMI ke Malaysia untuk sementara waktu," kata Christina saat
dikonfirmasi, di Jakarta, Jumat.Dia menilai, keputusan Pemerintah tidak mengirimkan PMI sudah tepat,
karena MoU kedua negara dibuat untuk memastikan pelindungan PMI domestik melalui penempatan
sistem satu kanal.Namun, menurut dia lagi, system maid online (SMO) yang mendegradasi martabat PMI,
ternyata masih juga diterapkan Malaysia. SMO adalah mekanisme rekrutmen pekerja migran yang di luar
kesepakatan MoU bilateral 1 April 2022.Christina menegaskan bahwa penggunaan SMO membuat posisi
PMI rentan tereksploitasi, karena tidak sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
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Pelindungan Pekerja Migran Indonesia."Sementara penempatan satu kanal yang diatur dalam MoU akan
memudahkan dua negara dalam melakukan pengawasan serta menekan biaya perekrutan dan
penempatan PMI ke Malaysia," ujarnya.Politisi Partai Golkar itu mengatakan, sistem satu kanal juga
diharapkan akan menekan secara signifikan jumlah PMI yang masuk ke Malaysia tidak sesuai
prosedur."Maka dalam hal Malaysia tidak mengikuti kesepakatan yang sudah dibuat, ya kita harus ambil
sikap. Kami mendukung keputusan Pemerintah untuk menghentikan sementara pengiriman PMI ke
Malaysia," katanya lagi.Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan
Indonesia menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke
Malaysia, karena negara jiran ini tidak mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu
kanal (one channel system) pada 1 April 2022.Menaker dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis (15/7)
malam, mengatakan kedua negara telah menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan
PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem satu
kanal sebagai satu-satunya cara menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.Namun, kata Menaker,
perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran itu masih menerapkan sistem di
luar sistem yang telah disepakati bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO) yang dikelola
Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia.
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Neutral

Summary Ada beberapa cara atau tanda untuk mengetahui bahwa dan BSU 2022 telah masuk
rekening. Kali ini kami akan membahas tanda BLT subsidi gaji Rp1 juta yang akan masuk
rekening, serta 2 cara untuk cek dana Rp1 juta tersebut. Namun ternyata pencairan BSU
2022 atau BSU Ketenagakerjaan belum terelisasi sampai sekarang, padahal ini telah masuk
pertengahan Juli. Pihak Kemnaker sendiri sempat mengabarkan, bahwa pencairan bansos
tersebut akan segera disalurkan, begitu melanisme terkait penyalurannya telah rampung. :
Cek BSU 2022, Kapan Cair?

Ada beberapa cara atau tanda untuk mengetahui bahwa dan BSU 2022 telah masuk rekening.Kali ini kami
akan membahas tanda BLT subsidi gaji Rp1 juta yang akan masuk rekening, serta 2 cara untuk cek dana
Rp1 juta tersebut.Pekerja penerima BLT Subsidi Gaji kini masih menantikan kabar terbaru dari Kemnaker
soal kapan BSU BPJS Ketenagakerjaan akan cair.: Ingin Diet? Berikut Rekomendasi Makanan yang Sehat
yang Bisa DinikmatiDiketahui sejak April lalu, pemerintah melalui kementerian ketenagakerjaan
(Kemnaker) telah mengumumkan bahwa BSU akan cair.Namun ternyata pencairan BSU 2022 atau BSU
Ketenagakerjaan belum terelisasi sampai sekarang, padahal ini telah masuk pertengahan Juli.Pihak
Kemnaker sendiri sempat mengabarkan, bahwa pencairan bansos tersebut akan segera disalurkan,
begitu melanisme terkait penyalurannya telah rampung.: Cek BSU 2022, Kapan Cair? Simak Kata Menteri
Ketenagakerjaan Terkait PencairannyaJadi, hingga saat ini pemerintah masih fokus dalam sejumlah
persiapan, sebelum akhirnya menyalurkan BSU 2022 ke rekening para penerima.
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Neutral

Summary Apakah BSU 2022 cair melalui seleksi HRD perusahaan? Ada yang bertanya apakah BSU 2022
cair melalui penyeleksian jalur HRD perusahaan ataukah langsung dicairkan berdasarkan
data yang diterima BPJS Ketenagakerjaan?. BSU 2022 sampai hari ini belum ada kabar soal
pencairannya. Sehingga, para pekerja masih menantikan pencairan dana tersebut. : Cek BSU
2022, Kapan Cair?

Apakah BSU 2022 cair melalui seleksi HRD perusahaan? Simak kategori dan syarat penerima BSU BPJS
Ketenagakerjaan.Ada yang bertanya apakah BSU 2022 cair melalui penyeleksian jalur HRD perusahaan
ataukah langsung dicairkan berdasarkan data yang diterima BPJS Ketenagakerjaan?BSU 2022 sampai hari
ini belum ada kabar soal pencairannya. Sehingga, para pekerja masih menantikan pencairan dana
tersebut.: Cek BSU 2022, Kapan Cair? Simak Kata Menteri Ketenagakerjaan Terkait
PencairannyaMengenai apakah dana tersebut ada kaitannya dengan penyeleksian HRD perusahaan atau
tidak, kita bisa mengetahuinya melalui kategori dan juga syarat penerimaan dana BSU BPJS
Ketenagakerjaan tersebut.Berdasarkan Permenaker RI Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji atau Upah Bagi Pekerja atau Buruh dalam penanganan dampak
Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).: Syarat BSU 2022 Berubah atau Tidak? Ini Alasan BSU BPJS
Ketenagakerjaan Belum Cair dari KemnakerPasal 3 b tentang pemberian Bantuan Pemerintah berupa
subsidi Gaji/Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diprioritaskan bagi Pekerja atau Buruh
yang:Pertama, belum menerima program kartu prakerja,
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Negative

Summary Simak kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah terkait pencairannya. Cek BSU 2022,
kapan cair? Cek BSU 2022 apakah cair bulan Juli atau apakah akan batal cair bulan ini, sama
seperti bulan-bulan sebelumnya?. Hingga sampai hari ini, BSU 2022 kapan cair masih selalu
menjadi pertanyaan para pekerja atau buruh. : BSU 2022 Cair Hari Ini?

Cek BSU 2022, kapan cair? Simak kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah terkait pencairannya.Cek
BSU 2022 apakah cair bulan Juli atau apakah akan batal cair bulan ini, sama seperti bulan-bulan
sebelumnya?Hingga sampai hari ini, BSU 2022 kapan cair masih selalu menjadi pertanyaan para pekerja
atau buruh.: BSU 2022 Cair Hari Ini? Cek Pernyataan Resmi soal Pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan dari
KemnakerLantas pertanyaan ini muncul, karena setelah beberapa bulan ini pemberitahuan program
Bantuan Subsidi Upah tak kunjung diterima.Sebelumnya pada 1 Mei 2022, Kemnaker memberikan
keterangan bahwa akan kembali mengadakan program BSU di tahun 2022."Untuk mendorong pemulihan
ekonomi nasional, pemerintah (melalui Kemnaker) kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji atau Upah
(BSU) bagi pekerja atau buruh di tahun 2022," Tulis Kemnaker melalui laman resmi Instagram milik
Kementerian KetenagakerjaanDana tersebut akan disalurkan oleh kemnaker kepada para pekerja dengan
jumlah Rp8,8 TriliunNantinya para pekerja akan menerima bantuan sebesar Rp500. 000 selama dua bulan
yang dibayarkan dalam satu tahap, dari total alokasi dana sebesar Rp8,8 Triliun.
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Positive

Summary Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menghentikan sementara penempatan pekerja
migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia. Christina mengatakan bahwa Indonesia
memang harus mengambil langkah tegas menyusul sikap Malaysia yang tidak mengikuti nota
kesepahaman atau MoU penerapan satu kanal (one channel system) pada 1 April 2022.
Adapun Sistem Maid Online (SMO) yang mendegradasi martabat PMI kita ternyata masih
juga diterapkan oleh Malaysia," kata Christina, Jumat (15/7/2022). Ia menjelaskan bahwa
SMO yang kini masih diterapkan Malaysia justru membuat posisi PMI menjadi rentan
tereksploitasi karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menghentikan sementara penempatan pekerja migran
Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia. Anggota Komisi I DPR Christina Aryani menilai bahwa
keputusan yang diambil pemerintah itu sudah tepat.Christina mengatakan bahwa Indonesia memang
harus mengambil langkah tegas menyusul sikap Malaysia yang tidak mengikuti nota kesepahaman atau
MoU penerapan satu kanal (one channel system) pada 1 April 2022."MoU kedua negara dibuat untuk
memastikan pelindungan PMI domestik melalui penempatan One Channel System. Adapun Sistem Maid
Online (SMO) yang mendegradasi martabat PMI kita ternyata masih juga diterapkan oleh Malaysia," kata
Christina, Jumat (15/7/2022).Ia menjelaskan bahwa SMO yang kini masih diterapkan Malaysia justru
membuat posisi PMI menjadi rentan tereksploitasi karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.Padahal di satu sisi, pemerintah Indonesia
ingin mengupayakan perlindungan kepada PMI melalui One Channel System."Penempatan satu kanal
yang diatur dalam MoU akan memudahkan dua negara dalam melakukan pengawasan serta menekan
biaya perekrutan dan penempatan PMI ke Malaysia," ujar Christina.Sementara itu, anggota Komisi IX DPR
Saleh Partaonan Daulay juga mendukung langkah pemerintah untuk memberhentikan sementara
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pengiriman PMI ke negeri jiran.Ia menyoroti sikap Malaysia yang enggan menjalani kesepakatan anyar
dengan Indonesia dan masih menerapkan sistem lawas."Kan sudah ada MoU. Dalam penilaian saya itu
sangat kuat. Sebab, ditandatangani di depan presiden Jokowi dan perdana menteri Malaysia. Mestinya,
sejak ada penandatanganan MoU itu, proses penempatan PMI sudah tidak lagi pakai cara lama," kata
Saleh."Harus lebih teradministrasi dan terpantau secara baik. Dengan begitu, kondisi seluruh PMI yang
ada di Malaysia dapat dipastikan kenyamanan dan keamanannya," tambahnya.Diketahui, Indonesia
menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke
Malaysia.Penghentian pengiriman PMI dilakukan karena negara jiran tidak mengikuti kesepakatan dalam
MoU untuk menerapkan sistem satu kanal (one channel system) pada 1 April 2022.Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan kedua negara telah menandatangani MoU tentang
Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022.Isi kesepakatan itu
menyatakan penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara menempatkan PMI sektor
domestik ke Malaysia.Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti
bahwa negeri jiran masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati bersama kedua negara,
yaitu system maid online (SMO) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan
Imigreseen Malaysia."Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara, karena
penempatan seharusnya menggunakan one channel system," katanya, Kamis (14/7/2022)
malam.Penggunaan SMO membuat posisi tenaga kerja Indonesia (TKI) menjadi rentan tereksploitasi
karena tidak sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia dan tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar."Terkait hal tersebut, KBRI di Kuala
Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara waktu
penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk komitmen
untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," kata Ida.Keputusan penghentian PMI
sektor domestik ke Malaysia telah disampaikan secara resmi oleh KBRI Kuala Lumpur kepada
Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia.Dia menjelaskan berdasarkan hasil pemantauan KBRI Kuala
Lumpur, Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia telah menerbitkan pernyataan media pada 13 Juli
lalu bahwa mereka akan segera mengadakan pembahasan dengan Kementerian Dalam Negeri Malaysia
guna membahas persoalan tersebut.Ida optimistis hasil pembahasan antara kedua kementerian tersebut
akan berjalan dengan produktif dan memberi hasil yang positif. Sehingga kesepakatan sebagaimana
tercantum dalam MoU dapat terimplementasi dengan baik."Kami mengharapkan hasil positif dari
pembahasan antara Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri Malaysia,
sehingga apa yang telah disepakati antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia dapat berjalan
sebagaimana mestinya," demikian Ida Fauziyah.
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Neutral

Summary Wali Kota Serang H Syafrudin saat memberikan keterangan pers, Jumat (15/7/2022). Pemkot
Serang akan melatih lulusan SLTA untuk bisa berbahasa Jepang, Kores, dan Jerman, yang
nantinya diperuntukan sebagai syarat untuk bisa mengirim tenaga kerja di 3 negara tersebut.
TRIBUNBANTEN, KOTA SERANG- Pemkot Serang akan kirim tenaga kerja ke Jepang, Korea
dan Jerman bagi lulusan SLTA. Program tersebut diusung oleh Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BPPMI) Wilayah Serang, saat audiensi dengan
Pemerintah Kota Serang.

Wali Kota Serang H Syafrudin saat memberikan keterangan pers, Jumat (15/7/2022). Pemkot Serang akan
melatih lulusan SLTA untuk bisa berbahasa Jepang, Kores, dan Jerman, yang nantinya diperuntukan
sebagai syarat untuk bisa mengirim tenaga kerja di 3 negara tersebut.Laporan Wartawan
TribunBanten.com, MildaniatiTRIBUNBANTEN, KOTA SERANG - Pemkot Serang akan kirim tenaga kerja
ke Jepang, Korea dan Jerman bagi lulusan SLTA.Program tersebut diusung oleh Unit Pelaksanaan Teknis
(UPT) Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BPPMI) Wilayah Serang, saat audiensi dengan
Pemerintah Kota Serang."Kami sangat mendukug adanya program itu dari BPPMI untuk MoU dengan
Pemkot, kaitannya dengan pengiriman tenaga kerja ke Jepang, Korea dan Jerman," ujar Wali Kota Serang,
Syafrudin di pemkot Serang, Jumat (15/7/2022).Selanjutnya, pihaknya akan membahas kelanjutan
tersebut bersama dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans)."Kita akan bahas
bersama dengan dinas terkait, mungkin nanti ada sosialisasi pada sekolah yang ada di Kota Serang,
sekalipun bukan kewenangan Pemkot, lebih baik kita berikan sosialisasi pada sekolah di Serang,"
tuturnya.Pihaknya akan mendukung dengan membuat dan menyebarkan brosur di sekolahsekolah.Setelah ada MoU ini, Syafrudin menegaskan diharuskan ada pelatihan."Dari dinas untuk
menganggarkan pelatihan bahasa, kalau di Jerman tidak disyaratkan untuk bisa berbahasa Jerman, kita
harus buat brosur untuk ditempel dan dipasang di sekolah," katanya.Menurut Sayfrudin, program
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tersebut memiliki peluang bagus dalam menurunkan angka pengangguran di Kota Serang.Wali Kota
Serang H Syafrudin saat memberikan keterangan pers, Jumat (15/7/2022). Pemkot Serang akan melatih
lulusan SLTA untuk bisa berbahasa Jepang, Kores, dan Jerman, yang nantinya diperuntukan sebagai syarat
untuk bisa mengirim tenaga kerja di 3 negara tersebut."Ini peluang bagus dan lembaganya resmi di
bawah kementrian tenaga kerja dan tidak ilegal," ungkapnya.Masyarakat diminta untuk tidak takut
bekerja di luar negeri."Tidak perlu takut, Pemkot Serang sambut baik, kami mendukung dengan adanya
program ini, ini dalam rangka menekan pengangguran di Kota Serang," paparnya.Wali Kota Serang itu
menuturkan, angka pengangguran di Kota Serang saat ini cukup banyak.Terutama bagi lulusan
SLTA.Lulusan SMA yang ingin langsug bekerja, terkadang memiliki kendala karena tidak dibekali dengan
keahlian untuk di dunia kerja."Pertama banyak lulusan SLTA yang umum, tidak spesifikasi seperti SMK
yang sudah dibekali keahlian, kalau SLTA, SMA malah lebih banyak di Kota Serang, ditambah yang kuliah,"
jelasnya.Sementara itu, jurusan keperawatan di Kota Serang pun sudah banyak bermunculan."Perawat
banyak sekali, ada banyak sekolah perawat dan kebidanan, kaya di legok dan di perbatasan Kota Serang
ada, Kalodran, arah Baros, Banjarsari jadi banyak, kemudian setiap tahun terus produksi,"
paparnya.Menurut Sayfrudin, untuk bisa bekerja di Jepang, Kores, dan Jerman, ketiga bahasa tersebut
harus dikuasai. Jika tidak, maka akan kesulitan."Karena persyaratannya itu, sekalipun anak-anak lulusan
perawat banyak harus asah bahasa," pintanya.
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Summary Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menilai tepat keputusan Pemerintah Indonesia yang
menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia, karena
Pemerintah Malaysia tidak mengikuti kesepakatan sebelumnya.

Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menilai tepat keputusan Pemerintah Indonesia yang
menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia, karena Pemerintah
Malaysia tidak mengikuti kesepakatan sebelumnya. Dia mengatakan, Pemerintah Indonesia dan Malaysia
sudah ada kesepakatan melalui nota kesepahaman (MoU) pada 1 April 2022 lalu, untuk menerapkan
sistem satu kanal pengiriman PMI domestik sebagai bagian dari komitmen melindungi PMI. "Maka
apabila Malaysia tidak mengikuti kesepakatan bersama tersebut, Pemerintah Indonesia harus mengambil
langkah tegas menghentikan pengiriman PMI ke Malaysia untuk sementara waktu," kata Christina saat
dikonfirmasi, di Jakarta, Jumat. Dia menilai, keputusan Pemerintah tidak mengirimkan PMI sudah tepat,
karena MoU kedua negara dibuat untuk memastikan pelindungan PMI domestik melalui penempatan
sistem satu kanal. Namun, menurut dia lagi, system maid online (SMO) yang mendegradasi martabat
PMI, ternyata masih juga diterapkan Malaysia. SMO adalah mekanisme rekrutmen pekerja migran yang
di luar kesepakatan MoU bilateral 1 April 2022. Christina menegaskan bahwa penggunaan SMO membuat
posisi PMI rentan tereksploitasi, karena tidak sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. "Sementara penempatan satu kanal yang diatur dalam MoU akan
memudahkan dua negara dalam melakukan pengawasan serta menekan biaya perekrutan dan
penempatan PMI ke Malaysia," ujarnya. Politisi Partai Golkar itu mengatakan, sistem satu kanal juga
diharapkan akan menekan secara signifikan jumlah PMI yang masuk ke Malaysia tidak sesuai prosedur.
"Maka dalam hal Malaysia tidak mengikuti kesepakatan yang sudah dibuat, ya kita harus ambil sikap.
Kami mendukung keputusan Pemerintah untuk menghentikan sementara pengiriman PMI ke Malaysia,"
katanya lagi. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan Indonesia
menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia,
karena negara jiran ini tidak mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal
(one channel system) pada 1 April 2022. Menaker dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis (15/7)
malam, mengatakan kedua negara telah menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan
PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem satu
kanal sebagai satu-satunya cara menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia. Namun, kata Menaker,
perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran itu masih menerapkan sistem di
luar sistem yang telah disepakati bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO) yang dikelola
Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia.
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Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan
Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) berkomitmen memperluas kesempatan bagi
masyarakat Indonesia untuk magang ke luar negeri melalui kerja sama dengan pihak-pihak
terkait, seperti Pemerintah Jepang. Menurut Direktur Jenderal Binalavotas Kemnaker Budi
Hartawan, sebagaimana dikutip dalam siaran tertulis, di Jakarta, Jumat, Jepang merupakan
salah satu negara perintis (pioneer) dalam memberikan kesempatan magang kepada pencari
magang asal Indonesia.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas (Binalavotas) berkomitmen memperluas kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk
magang ke luar negeri melalui kerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti Pemerintah
Jepang.Menurut Direktur Jenderal Binalavotas Kemnaker Budi Hartawan, sebagaimana dikutip dalam
siaran tertulis, di Jakarta, Jumat, Jepang merupakan salah satu negara perintis (pioneer) dalam
memberikan kesempatan magang kepada pencari magang asal Indonesia."Jepang dalam melaksanakan
pemagangan, saat ini terus melakukan perluasan ke negara-negara lain, merupakan salah satu negara
pioneer yang memberikan kesempatan kepada pemagang Indonesia, di mana diikuti oleh negara-negara
lain seperti Qatar, Australia, dan sebagainya," kata Budi.Untuk meningkatkan kerja sama pemagangan
dengan Jepang itu, ujar Budi, pada 29 Juni 2022 bertempat di Tokyo, Jepang, Kemnaker telah
menandatangani nota kesepahaman dengan World Forest Group yang difasilitasi oleh Asosiasi
Penyelenggara Pemagangan Indonesia (APPI)."Nota kesepahaman tersebut merupakan bentuk
komitmen kedua belah pihak dalam membuka seluas-luasnya potensi pemagangan di Jepang serta
optimalisasi pelindungan para pemagang," ujar dia.Adapun jumlah kebutuhan dari World Forest Group
adalah sekitar 25.000 peserta magang dari Indonesia yang dapat mengisi perusahaan-perusahaan di
Jepang.Lebih lanjut, Budi menyampaikan pemagangan adalah program yang merupakan satu kesatuan
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dengan pelatihan berbasis kompetensi."Tentu saja, program pemagangan merupakan satu kesatuan
dengan pelatihan berbasis kompetensi, sehingga integrasi dari hulu, yaitu perlunya Balai Latihan Kerja
(BLK) memfasilitasi pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan negara-negara tersebut menjadi prioritas,"
ujar dia.Oleh karena itu, kata Budi, Kemnaker pun mengapresiasi para mitra dalam pemagangan ini, salah
satunya World Forest Group.World Forest Group juga merupakan konsorsium atau kelompok pembiaya
dari Accepting Organisations atau perusahaan pemberi kerja di Jepang.World Forest Group tidak hanya
bersedia memberikan peluang pemagangan, tetapi juga berkontribusi dalam tahap penyiapan calon
pemagang di lembaga pelatihan dalam bentuk BLK asistensi penyusunan standar. Mereka juga
memberikan standardisasi kurikulum pelatihan bahasa Jepang dan dukungan serta sarana dan prasarana
yang dibutuhkan oleh peserta magang.Layanan pemagangan dari Kemnaker merupakan layanan yang
mempertemukan pemberi magang dengan pencari tempat magang.Pemagangan diyakini menjadi
strategi yang paling jitu sekaligus strategis dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia dan
kapasitas sumber daya manusia (SDM), agar dapat terserap dalam pasar kerja global, termasuk melalui
pemagangan luar negeri.Lalu, Kemnaker menilai pemagangan di bidang industri merupakan metode yang
paling efektif dalam meningkatkan keterampilan peserta magang, sesuai dengan kebutuhan dunia usaha
dan dunia industri sebagaimana visi sembilan lompatan Kementerian Ketenagakerjaan.Selain kompetensi
teknis, pemagangan juga terbukti mampu meningkatkan SDM unggul yang tidak hanya sebatas jargon,
tetapi juga sudah menjadi langkah konkret. Dalam pemagangan, tidak hanya keterampilan kerja dari
peserta magang yang dapat ditingkatkan, tetapi juga adaptasi etos kerja (soft skill) sebagai unsur penting
yang dibutuhkan dalam dunia kerja.
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Summary Komisi IX DPR RI mendukung rencana Pemerintah terkait moratorium pengiriman Tenaga
Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia. "Otoritas Malaysia terus melakukan pelanggaran
kesepakatan perekrutan pekerja asal Indonesia dengan menggunakan sejumlah saluran
perekrutan," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR, Melki Laka Lena, Jumat (15/7/2022). Padahal,
Malaysia dan Indonesia sebelumnya telah menyepakati menggunakan sistem satu kanal atau
One Channel System untuk penempatan tenaga kerja. "Dan tentunya berpotensi melanggar
hak pekerja dan mengancam keselamatan para pekerja Indonesia yang bekerja di Malaysia,"
tuturnya.

Komisi IX DPR RI mendukung rencana Pemerintah terkait moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia
(TKI) ke Malaysia. Hal ini menyusul adanya pelanggaran kesepakatan perekrutan pekerja asal
Indonesia."Otoritas Malaysia terus melakukan pelanggaran kesepakatan perekrutan pekerja asal
Indonesia dengan menggunakan sejumlah saluran perekrutan," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR, Melki
Laka Lena, Jumat (15/7/2022).Padahal, Malaysia dan Indonesia sebelumnya telah menyepakati
menggunakan sistem satu kanal atau One Channel System untuk penempatan tenaga kerja. Melki
menilai, pelanggaran tersebut mencederai kerja sama kedua negara dan melanggar hak pekerja."Dan
tentunya berpotensi melanggar hak pekerja dan mengancam keselamatan para pekerja Indonesia yang
bekerja di Malaysia," tuturnya.Pada bulan April 2022, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian
Ketenagakerjaan telah meneken nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU)
tentang penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia. Ada lima
kriteria yang harus pihak Malaysia penuhi dalam mempekerjakan TKI.Salah satu kriteria dalam MoU
tersebut yakni memastikan penerapan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) efektif sebagai satusatunya mekanisme yang diakui secara hukum untuk merekrut, menempatkan, dan mempekerjakan TKI
di Malaysia. Perjanjian itu juga memastikan bahwa mekanisme perekrutan TKI lainnya tidak
diperbolehkan.Melki menegaskan Malaysia harus menghormati perjanjian dengan Indonesia."Malaysia
harusnya menghormati perjanjian kedua negara, yang dibuat untuk meningkatkan perlindungan pekerja
Indonesia," ucap Melki.Komisi IX DPR yang membidangi urusan Ketenagakerjaan itu pun mendorong agar
Pemerintah bersikap tegas terhadap Malaysia atas pelanggaran ini. Sebab cara-cara yang digunakan
negeri Jiran tersebut, menurut Melki, akan menyulitkan Negara dalam memantau dan melindungi
pekerja migran."Apalagi selama ini banyak terjadi kasus tragedi kemanusiaan yang dialami oleh pekerja
migran di Malaysia. Hak-hak pekerja migran untuk memperoleh upah sesuai ketentuan dan perlindungan
di Malaysia juga masih jauh panggang dari api," ungkapnya.Melki mengingatkan, Malaysia bergantung
pada jutaan tenaga kerja asal negara lain karena negara tersebut menghadapi kekurangan tenaga kerja.
Khususnya untuk sektor perkebunan dan manufaktur yang tidak diminati oleh penduduk setempat
sehingga sebagian besar mengambil tenaga kerja dari Indonesia, Bangladesh, dan Nepal."Seharusnya
Malaysia memahami kebutuhan tenaga kerja asal Indonesia dengan mematuhi ketentuan yang ada," kata
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Melki.Menurut data Bank Indonesia (BI) dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia (BNP2TKI), pada tahun 2021 ada sekitar 1,62 juta orang atau 50,03% dari total pekerja migran
Indonesia yang berada di Malaysia.Malaysia pun menjadi negara penempatan pekerja migran Indonesia
yang memiliki jumlah pengaduan terbesar mencapai 403 atau sekitar 23,7% dari total pengaduan 1.702
di tahun 2021. Sementara BI mencatat pengiriman uang (remitansi) dari TKI di luar negeri sebesar USD
2,28 miliar atau setara dengan Rp 33 triliun (kurs Rp 14.496) pada kuartal II tahun lalu yang berkontribusi
sekitar 10% dari nilai APBN.Melki menegaskan, perjuangan TKI harus sebanding dengan perlindungan
negara. Komisi IX memastikan akan terus melakukan pengawasan demi kesejahteraan pekerja migran
Indonesia."Jasa para pahlawan devisa yang sangat besar perlu diimbangi dengan perlindungan para
pekerja migran, utamanya yang bekerja di Malaysia. Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah
strategis demi melindungi para pekerja migran," pungkas Melki.AdvertisementEnam 00:00
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Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan
Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) berkomitmen memperluas kesempatan bagi
masyarakat Indonesia untuk magang ke luar negeri melalui kerja sama dengan pihak-pihak
terkait, seperti Pemerintah Jepang. Menurut Direktur Jenderal Binalavotas Kemnaker Budi
Hartawan, sebagaimana dikutip dalam siaran tertulis, di Jakarta, Jumat, Jepang merupakan
salah satu negara perintis (pioneer) dalam memberikan kesempatan magang kepada pencari
magang asal Indonesia. Pemagangan diyakini menjadi strategi yang paling jitu sekaligus
strategis dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia dan kapasitas sumber
daya manusia (SDM), agar dapat terserap dalam pasar kerja global, termasuk melalui
pemagangan luar negeri. "Jepang dalam melaksanakan pemagangan, saat ini terus
melakukan perluasan ke negara-negara lain, merupakan salah satu negara pioneer yang
memberikan kesempatan kepada pemagang Indonesia, di mana diikuti oleh negara-negara
lain seperti Qatar, Australia, dan sebagainya," kata Budi.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas (Binalavotas) berkomitmen memperluas kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk
magang ke luar negeri melalui kerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti Pemerintah
Jepang.Menurut Direktur Jenderal Binalavotas Kemnaker Budi Hartawan, sebagaimana dikutip dalam
siaran tertulis, di Jakarta, Jumat, Jepang merupakan salah satu negara perintis (pioneer) dalam
memberikan kesempatan magang kepada pencari magang asal Indonesia."Jepang dalam melaksanakan
pemagangan, saat ini terus melakukan perluasan ke negara-negara lain, merupakan salah satu negara
pioneer yang memberikan kesempatan kepada pemagang Indonesia, di mana diikuti oleh negara-negara
lain seperti Qatar, Australia, dan sebagainya," kata Budi.Untuk meningkatkan kerja sama pemagangan
dengan Jepang itu, ujar Budi, pada 29 Juni 2022 bertempat di Tokyo, Jepang, Kemnaker telah
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menandatangani nota kesepahaman dengan World Forest Group yang difasilitasi oleh Asosiasi
Penyelenggara Pemagangan Indonesia (APPI)."Nota kesepahaman tersebut merupakan bentuk
komitmen kedua belah pihak dalam membuka seluas-luasnya potensi pemagangan di Jepang serta
optimalisasi pelindungan para pemagang," ujar dia.Adapun jumlah kebutuhan dari World Forest Group
adalah sekitar 25.000 peserta magang dari Indonesia yang dapat mengisi perusahaan-perusahaan di
Jepang.Lebih lanjut, Budi menyampaikan pemagangan adalah program yang merupakan satu kesatuan
dengan pelatihan berbasis kompetensi."Tentu saja, program pemagangan merupakan satu kesatuan
dengan pelatihan berbasis kompetensi, sehingga integrasi dari hulu, yaitu perlunya Balai Latihan Kerja
(BLK) memfasilitasi pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan negara-negara tersebut menjadi prioritas,"
ujar dia.Oleh karena itu, kata Budi, Kemnaker pun mengapresiasi para mitra dalam pemagangan ini, salah
satunya World Forest Group.World Forest Group juga merupakan konsorsium atau kelompok pembiaya
dari Accepting Organisations atau perusahaan pemberi kerja di Jepang.World Forest Group tidak hanya
bersedia memberikan peluang pemagangan, tetapi juga berkontribusi dalam tahap penyiapan calon
pemagang di lembaga pelatihan dalam bentuk BLK asistensi penyusunan standar. Mereka juga
memberikan standardisasi kurikulum pelatihan bahasa Jepang dan dukungan serta sarana dan prasarana
yang dibutuhkan oleh peserta magang.Layanan pemagangan dari Kemnaker merupakan layanan yang
mempertemukan pemberi magang dengan pencari tempat magang.Pemagangan diyakini menjadi
strategi yang paling jitu sekaligus strategis dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia dan
kapasitas sumber daya manusia (SDM), agar dapat terserap dalam pasar kerja global, termasuk melalui
pemagangan luar negeri.Lalu, Kemnaker menilai pemagangan di bidang industri merupakan metode yang
paling efektif dalam meningkatkan keterampilan peserta magang, sesuai dengan kebutuhan dunia usaha
dan dunia industri sebagaimana visi sembilan lompatan Kementerian Ketenagakerjaan.Selain kompetensi
teknis, pemagangan juga terbukti mampu meningkatkan SDM unggul yang tidak hanya sebatas jargon,
tetapi juga sudah menjadi langkah konkret. Dalam pemagangan, tidak hanya keterampilan kerja dari
peserta magang yang dapat ditingkatkan, tetapi juga adaptasi etos kerja (soft skill) sebagai unsur penting
yang dibutuhkan dalam dunia kerja.
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Neutral

Summary The Indonesian government has decided to temporarily stop sending migrant workers to
Malaysia from July 13 after the destination country was found to have breached bilateral
agreement on the placement of migrant workers. Director of citizen protection at the
Ministry of Foreign Affairs Judha Nugraha said on Thursday, July 14, that the decision was
made after representatives from the Indonesian government had found a number of
evidences that Malaysia continued to employ the "maid online" system (SMO), which is a
mechanism not included in a memorandum of understanding (MoU) between the two
countries. Upon the finding, the Indonesian government took a step to temporarily halt the
placement of Indonesian migrant workers to Malaysia until Malaysia can provide clarification
and reaffirm its commitment to stop the use of SMO. The Indonesian Embassy in Kuala
Lumpur has communicated the decision to Malaysian Ministry of Human Resources which
will discuss the matter with the country's Ministry of Home Affairs.

The Indonesian government has decided to temporarily stop sending migrant workers to Malaysia from
July 13 after the destination country was found to have breached bilateral agreement on the placement
of migrant workers. Director of citizen protection at the Ministry of Foreign Affairs Judha Nugraha said
on Thursday, July 14, that the decision was made after representatives from the Indonesian government
had found a number of evidences that Malaysia continued to employ the "maid online" system (SMO),
which is a mechanism not included in a memorandum of understanding (MoU) between the two
countries. "The SMO particularly makes Indonesian migrant workers vulnerable to exploitation because
the mechanism is not in line with Law No. 18/2017 on the Protection of Migrant Workers," Nugraha said,
as reported by Antara. "Eventually, our migrant workers depart illegally." Upon the finding, the
Indonesian government took a step to temporarily halt the placement of Indonesian migrant workers to
Malaysia until Malaysia can provide clarification and reaffirm its commitment to stop the use of SMO.The
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Indonesian Embassy in Kuala Lumpur has communicated the decision to Malaysian Ministry of Human
Resources which will discuss the matter with the country's Ministry of Home Affairs.The MoU on the
placement and protection of Indonesian migrant workers, or PMI, was signed by Indonesia's Minister of
Manpower Ida Fauziyah and her Malaysian counterpart Saravanan Murugan on April 1. It regulates that
the placement, monitoring, and repatriation of PMI will be done through one channel system. And while
the system continues to be developed, PMI placement hasn't continued. "However, we ask that the
implementation of the MoU has started to abolish other mechanisms aside from he one channel system,"
Nugraha said.
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Summary Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mendukung kebijakan Pemerintah
melakukan moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. Dia bilang,
kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam melindungi PMI adalah hal
mutlak. Sebab, ditandatangani di depan Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Malaysia.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan alasan
Indonesia berencana menghentikan sementara pengiriman PMI ke Malaysia.

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mendukung kebijakan Pemerintah melakukan
moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. Apalagi, alasan yang disampaikan
Pemerintah didasarkan pada aspek perlindungan terhadap PMI.Dia bilang, kesepakatan antara
Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam melindungi PMI adalah hal mutlak. Apalagi kesepakatan itu
ditandatangani di depan kepala negara masing-masing."Kan sudah ada MoU. Dalam penilaian saya, itu
sangat kuat. Sebab, ditandatangani di depan Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Malaysia. Mestinya,
sejak ada penandatanganan MoU itu, proses penempatan PMI sudah tidak lagi pakai cara lama," kata
Saleh, dalam keterangannya, Jumat (15/7).Kendati demikian, Saleh bilang ada beberapa hal yang harus
diperhatikan Pemerintah. Pertama, Pemerintah harus memastikan tidak ada pengiriman PMI secara
ilegal dan non-prosedural ke negeri jiran tersebut."Jangan sampai, keputusan moratorium ini malah
membuat PMI berangkat tanpa melalui jalur formal. Ini pasti akan menyulitkan. Mungkin tidak sekarang,
tapi nanti jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan," ungkapnya.Dia heran, saat ada moratorium, masih
ada saja pemberangkatan PMI secara non-prosedural. Contohnya, ke Timur Tengah. "Saya mendapat
informasi, jumlahnya sangat banyak. Artinya, moratorium itu tidak memperbaiki keadaan sebagaimana
yang diinginkan. Justru, ada masalah baru yang membuat perlindungan PMI semakin tidak tertangani
karena tidak terpantau," papar dia.Ketua Fraksi PAN DPR itu meminta Pemerintah menyiapkan lapangan
pekerjaan alternatif di dalam negeri. Sebab, masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri, sebagian
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besarnya karena kesulitan mencari pekerjaan di daerahnya. "Ini yang harus dipikirkan pemerintah agar
para pekerja kita tidak menganggur," sebut Saleh.Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengungkapkan alasan Indonesia berencana menghentikan sementara pengiriman PMI ke
Malaysia. Ida menjelaskan, Indonesia dan Malaysia telah menandatangani MoU tentang Penempatan
dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022. Penandatanganan MoU tersebut
turut disaksikan Presiden Jokowi dan PM Malaysia Ismail Sabri Yaakob.Menurut Ida, MoU tersebut
merupakan bentuk iktikad baik kedua negara untuk melindungi PMI sektor domestik yang bekerja di
Malaysia. MoU tersebut memuat kesepakatan bahwa penempatan PMI sektor domestik dilakukan
melalui sistem satu kanal (one channel system) dan menjadi satu-satunya mekanisme resmi untuk
merekrut dan menempatkan PMI sektor domestik di Malaysia. Namun, dalam pelaksanaannya, Malaysia
melakukan pelanggaran kesepakatan perekrutan pekerja.
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Summary Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Nakertras) Sulawesi Tenggara (Sultra)
menyelenggarakan kegiatan Bursa Kerja (Job Fair) yang akan dihelat selama dua hari, 20-22
Juli 2022 di pusatkan di atrium Lippo Plaza Kendari. Kepala Dinas Nakertrans Sultra LM Ali
Haswandi, SE, M.Si mengungkapkan, pameran Job Fair tersebut dimaksudkan
mempertemukan antara pencari kerja serta perusahaan yang membutuhkan calon-calon
karyawan sesuai spesifikasi dan kualifikasi dibutuhkan. "Narasumber yang dihadirkan selain
Dinas Transnaker Sultra juga dari Pusat Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI,"tutup Ali
Haswandi. "Adanya ketidakseimbangan antara persediaan kebutuhan kerja, baik segi
kualitas maupun kuantitas dibutuhkan pasar kerja merupakan salah satu penyebab masalah
pengangguran di Indonesia, khususnya di Sultra, disamping minimnya informasi mengenai
kesempatan kerja diterima masyarakat atau pencari kerja,"ucapnya, Jumat 15 Juli 2022.

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Nakertras) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyelenggarakan kegiatan
Bursa Kerja (Job Fair) yang akan dihelat selama dua hari, 20-22 Juli 2022 di pusatkan di atrium Lippo Plaza
Kendari.Kepala Dinas Nakertrans Sultra LM Ali Haswandi, SE, M.Si mengungkapkan, pameran Job Fair
tersebut dimaksudkan mempertemukan antara pencari kerja serta perusahaan yang membutuhkan
calon-calon karyawan sesuai spesifikasi dan kualifikasi dibutuhkan."Adanya ketidakseimbangan antara
persediaan kebutuhan kerja, baik segi kualitas maupun kuantitas dibutuhkan pasar kerja merupakan
salah satu penyebab masalah pengangguran di Indonesia, khususnya di Sultra, disamping minimnya
informasi mengenai kesempatan kerja diterima masyarakat atau pencari kerja,"ucapnya, Jumat 15 Juli
2022.Untuk itu, kata Ali Haswandi, pihaknya kembali menggelar pameran Job Fair sebagai upaya
mengatasi masalah bertambahnya angka pengangguran di Sulawesi Tenggara.Kegiatan tersebut, pencari
kerja dapat memperoleh informasi seluas-luasnya baik mengenai jumlah kebutuhan karyawan maupun
persyaratan dibutuhkan setiap perusahaan.Dijelaskannya, job fair kali ini setidaknya diikuti kurang lebih
20 perusahaan dengan jumlah formasi lowongan sebanyak 1.813. Setiap perusahaan berkesempatan
melakukan sosialisasi mengenai profil serta lowongan (kebutuhan karyawan) baik secara off line maupun
online.Untuk menambah informasi serta pengetahuan kepada masyarakat, pihak penyelenggara juga
menggelar kegiatan Talk Show membahas issue seputar siap kerja dalam rangka meningkatkan wawasan
pencari kerja."Narasumber yang dihadirkan selain Dinas Transnaker Sultra juga dari Pusat Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan RI,"tutup Ali Haswandi
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Summary - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan
Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) berkomitmen memperluas kesempatan
bagi masyarakat Indonesia untuk magang ke luar negeri melalui kerja sama dengan pihakpihak terkait, seperti Pemerintah Jepang. Menurut Direktur Jenderal Binalavotas Kemnaker
Budi Hartawan, sebagaimana dikutip dalam siaran tertulis, di Jakarta, Jumat, Jepang
merupakan salah satu negara perintis ( pioneer ) dalam memberikan kesempatan magang
kepada pencari magang asal Indonesia. "Jepang dalam melaksanakan pemagangan, saat ini
terus melakukan perluasan ke negara-negara lain, merupakan salah satu negara pioneer
yang memberikan kesempatan kepada pemagang Indonesia, di mana diikuti oleh negaranegara lain seperti Qatar, Australia, dan sebagainya," kata Budi. Pemagangan diyakini
menjadi strategi yang paling jitu sekaligus strategis dalam meningkatkan kompetensi tenaga
kerja Indonesia dan kapasitas sumber daya manusia (SDM), agar dapat terserap dalam pasar
kerja global, termasuk melalui pemagangan luar negeri.

Jepang dalam melaksanakan pemagangan, saat ini terus melakukan perluasan ke negara-negara lain.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan
Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) berkomitmen memperluas kesempatan bagi masyarakat
Indonesia untuk magang ke luar negeri melalui kerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti
Pemerintah Jepang. Menurut Direktur Jenderal Binalavotas Kemnaker Budi Hartawan, sebagaimana
dikutip dalam siaran tertulis, di Jakarta, Jumat, Jepang merupakan salah satu negara perintis ( pioneer )
dalam memberikan kesempatan magang kepada pencari magang asal Indonesia. "Jepang dalam
melaksanakan pemagangan, saat ini terus melakukan perluasan ke negara-negara lain, merupakan salah
satu negara pioneer yang memberikan kesempatan kepada pemagang Indonesia, di mana diikuti oleh
negara-negara lain seperti Qatar, Australia, dan sebagainya," kata Budi. Untuk meningkatkan kerja sama
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pemagangan dengan Jepang itu, ujar Budi, pada 29 Juni 2022 bertempat di Tokyo, Jepang, Kemnaker
telah menandatangani nota kesepahaman dengan World Forest Group yang difasilitasi oleh Asosiasi
Penyelenggara Pemagangan Indonesia (APPI). "Nota kesepahaman tersebut merupakan bentuk
komitmen kedua belah pihak dalam membuka seluas-luasnya potensi pemagangan di Jepang serta
optimalisasi pelindungan para pemagang," ujar dia. Adapun jumlah kebutuhan dari World Forest Group
adalah sekitar 25.000 peserta magang dari Indonesia yang dapat mengisi perusahaan-perusahaan di
Jepang. Lebih lanjut, Budi menyampaikan pemagangan adalah program yang merupakan satu kesatuan
dengan pelatihan berbasis kompetensi. "Tentu saja, program pemagangan merupakan satu kesatuan
dengan pelatihan berbasis kompetensi, sehingga integrasi dari hulu, yaitu perlunya Balai Latihan Kerja
(BLK) memfasilitasi pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan negara-negara tersebut menjadi prioritas,"
ujar dia. Oleh karena itu, kata Budi, Kemnaker pun mengapresiasi para mitra dalam pemagangan ini, salah
satunya World Forest Group. World Forest Group juga merupakan konsorsium atau kelompok pembiaya
dari Accepting Organisations atau perusahaan pemberi kerja di Jepang. World Forest Group tidak hanya
bersedia memberikan peluang pemagangan, tetapi juga berkontribusi dalam tahap penyiapan calon
pemagang di lembaga pelatihan dalam bentuk BLK asistensi penyusunan standar. Mereka juga
memberikan standardisasi kurikulum pelatihan bahasa Jepang dan dukungan serta sarana dan prasarana
yang dibutuhkan oleh peserta magang. Layanan pemagangan dari Kemnaker merupakan layanan yang
mempertemukan pemberi magang dengan pencari tempat magang. Pemagangan diyakini menjadi
strategi yang paling jitu sekaligus strategis dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia dan
kapasitas sumber daya manusia (SDM), agar dapat terserap dalam pasar kerja global, termasuk melalui
pemagangan luar negeri. Lalu, Kemnaker menilai pemagangan di bidang industri merupakan metode
yang paling efektif dalam meningkatkan keterampilan peserta magang, sesuai dengan kebutuhan dunia
usaha dan dunia industri sebagaimana visi sembilan lompatan Kementerian Ketenagakerjaan. Selain
kompetensi teknis, pemagangan juga terbukti mampu meningkatkan SDM unggul yang tidak hanya
sebatas jargon, tetapi juga sudah menjadi langkah konkret. Dalam pemagangan, tidak hanya
keterampilan kerja dari peserta magang yang dapat ditingkatkan, tetapi juga adaptasi etos kerja ( soft
skill ) sebagai unsur penting yang dibutuhkan dalam dunia kerja.
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Summary Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menilai tepat keputusan Pemerintah Indonesia yang
menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia, karena
Pemerintah Malaysia tidak mengikuti kesepakatan sebelumnya.

Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menilai tepat keputusan Pemerintah Indonesia yang
menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia, karena Pemerintah
Malaysia tidak mengikuti kesepakatan sebelumnya.Dia mengatakan, Pemerintah Indonesia dan Malaysia
sudah ada kesepakatan melalui nota kesepahaman (MoU) pada 1 April 2022 lalu, untuk menerapkan
sistem satu kanal pengiriman PMI domestik sebagai bagian dari komitmen melindungi PMI."Maka apabila
Malaysia tidak mengikuti kesepakatan bersama tersebut, Pemerintah Indonesia harus mengambil
langkah tegas menghentikan pengiriman PMI ke Malaysia untuk sementara waktu," kata Christina saat
dikonfirmasi, di Jakarta, Jumat, (15/7).Dia menilai, keputusan Pemerintah tidak mengirimkan PMI sudah
tepat, karena MoU kedua negara dibuat untuk memastikan pelindungan PMI domestik melalui
penempatan sistem satu kanal.Namun, menurut dia lagi, system maid online (SMO) yang mendegradasi
martabat PMI, ternyata masih juga diterapkan Malaysia. SMO adalah mekanisme rekrutmen pekerja
migran yang di luar kesepakatan MoU bilateral 1 April 2022.Christina menegaskan, penggunaan SMO
membuat posisi PMI rentan tereksploitasi, karena tidak sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia."Sementara penempatan satu kanal yang diatur dalam
MoU akan memudahkan dua negara dalam melakukan pengawasan serta menekan biaya perekrutan dan
penempatan PMI ke Malaysia," ujarnya.Politikus Partai Golkar itu mengatakan, sistem satu kanal juga
diharapkan akan menekan secara signifikan jumlah PMI yang masuk ke Malaysia tidak sesuai
prosedur."Maka dalam hal Malaysia tidak mengikuti kesepakatan yang sudah dibuat, ya kita harus ambil
sikap. Kami mendukung keputusan Pemerintah untuk menghentikan sementara pengiriman PMI ke
Malaysia," katanya lagi.Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan,
Indonesia menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke
Malaysia, karena negara jiran ini tidak mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu
kanal (one channel system) pada 1 April 2022.Menaker dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis (15/7)
malam, mengatakan kedua negara telah menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan
PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem satu
kanal sebagai satu-satunya cara menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.Namun, kata Menaker,
perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran itu masih menerapkan sistem di
luar sistem yang telah disepakati bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO) yang dikelola
Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia.
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Summary Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menilai tepat keputusan Pemerintah Indonesia yang
menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia, karena
Pemerintah Malaysia tidak mengikuti kesepakatan sebelumnya. Dia mengatakan,
Pemerintah Indonesia dan Malaysia sudah ada kesepakatan melalui nota kesepahaman
(MoU) pada 1 April 2022 lalu, untuk menerapkan sistem satu kanal pengiriman PMI domestik
sebagai bagian dari komitmen melindungi PMI.

Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menilai tepat keputusan Pemerintah Indonesia yang
menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia, karena Pemerintah
Malaysia tidak mengikuti kesepakatan sebelumnya.Dia mengatakan, Pemerintah Indonesia dan Malaysia
sudah ada kesepakatan melalui nota kesepahaman (MoU) pada 1 April 2022 lalu, untuk menerapkan
sistem satu kanal pengiriman PMI domestik sebagai bagian dari komitmen melindungi PMI."Maka apabila
Malaysia tidak mengikuti kesepakatan bersama tersebut, Pemerintah Indonesia harus mengambil
langkah tegas menghentikan pengiriman PMI ke Malaysia untuk sementara waktu," kata Christina saat
dikonfirmasi, di Jakarta, Jumat, (15/7).Dia menilai, keputusan Pemerintah tidak mengirimkan PMI sudah
tepat, karena MoU kedua negara dibuat untuk memastikan pelindungan PMI domestik melalui
penempatan sistem satu kanal.Namun, menurut dia lagi, system maid online (SMO) yang mendegradasi
martabat PMI, ternyata masih juga diterapkan Malaysia. SMO adalah mekanisme rekrutmen pekerja
migran yang di luar kesepakatan MoU bilateral 1 April 2022.Christina menegaskan, penggunaan SMO
membuat posisi PMI rentan tereksploitasi, karena tidak sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia."Sementara penempatan satu kanal yang diatur dalam
MoU akan memudahkan dua negara dalam melakukan pengawasan serta menekan biaya perekrutan dan
penempatan PMI ke Malaysia," ujarnya.Politikus Partai Golkar itu mengatakan, sistem satu kanal juga
diharapkan akan menekan secara signifikan jumlah PMI yang masuk ke Malaysia tidak sesuai
prosedur."Maka dalam hal Malaysia tidak mengikuti kesepakatan yang sudah dibuat, ya kita harus ambil
sikap. Kami mendukung keputusan Pemerintah untuk menghentikan sementara pengiriman PMI ke
Malaysia," katanya lagi.Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan,
Indonesia menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke
Malaysia, karena negara jiran ini tidak mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu
kanal (one channel system) pada 1 April 2022.Menaker dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis (15/7)
malam, mengatakan kedua negara telah menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan
PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem satu
kanal sebagai satu-satunya cara menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.Namun, kata Menaker,
perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran itu masih menerapkan sistem di
luar sistem yang telah disepakati bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO) yang dikelola
Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia.
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Summary Realitarakyat.com- Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menilai tepat keputusan
Pemerintah Indonesia yang menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia
(PMI) ke Malaysia, karena Pemerintah Malaysia tidak mengikuti kesepakatan sebelumnya.
Dia mengatakan, Pemerintah Indonesia dan Malaysia sudah ada kesepakatan melalui nota
kesepahaman (MoU) pada 1 April 2022 lalu, untuk menerapkan sistem satu kanal pengiriman
PMI domestik sebagai bagian dari komitmen melindungi PMI. "Maka apabila Malaysia tidak
mengikuti kesepakatan bersama tersebut, Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah
tegas menghentikan pengiriman PMI ke Malaysia untuk sementara waktu," kata Christina
saat dikonfirmasi, di Jakarta, Jumat (15/7). Namun, menurut dia lagi, system maid online
(SMO) yang mendegradasi martabat PMI, ternyata masih juga diterapkan Malaysia.

Realitarakyat.com - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menilai tepat keputusan Pemerintah
Indonesia yang menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia,
karena Pemerintah Malaysia tidak mengikuti kesepakatan sebelumnya. Dia mengatakan, Pemerintah
Indonesia dan Malaysia sudah ada kesepakatan melalui nota kesepahaman (MoU) pada 1 April 2022 lalu,
untuk menerapkan sistem satu kanal pengiriman PMI domestik sebagai bagian dari komitmen melindungi
PMI. "Maka apabila Malaysia tidak mengikuti kesepakatan bersama tersebut, Pemerintah Indonesia
harus mengambil langkah tegas menghentikan pengiriman PMI ke Malaysia untuk sementara waktu,"
kata Christina saat dikonfirmasi, di Jakarta, Jumat (15/7). Dia menilai, keputusan Pemerintah tidak
mengirimkan PMI sudah tepat, karena MoU kedua negara dibuat untuk memastikan pelindungan PMI
domestik melalui penempatan sistem satu kanal. Namun, menurut dia lagi, system maid online (SMO)
yang mendegradasi martabat PMI, ternyata masih juga diterapkan Malaysia. SMO adalah mekanisme
rekrutmen pekerja migran yang di luar kesepakatan MoU bilateral 1 April 2022. Christina menegaskan
bahwa penggunaan SMO membuat posisi PMI rentan tereksploitasi, karena tidak sesuai Undang-Undang
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Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. "Sementara penempatan satu
kanal yang diatur dalam MoU akan memudahkan dua negara dalam melakukan pengawasan serta
menekan biaya perekrutan dan penempatan PMI ke Malaysia," ujarnya. Politisi Partai Golkar itu
mengatakan, sistem satu kanal juga diharapkan akan menekan secara signifikan jumlah PMI yang masuk
ke Malaysia tidak sesuai prosedur. "Maka dalam hal Malaysia tidak mengikuti kesepakatan yang sudah
dibuat, ya kita harus ambil sikap. Kami mendukung keputusan Pemerintah untuk menghentikan
sementara pengiriman PMI ke Malaysia," katanya lagi. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah menyatakan Indonesia menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia
(PMI) sektor domestik ke Malaysia, karena negara jiran ini tidak mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk
menerapkan sistem satu kanal (one channel system) pada 1 April 2022. Menaker dalam rilis yang diterima
di Jakarta, Kamis (15/7) malam, mengatakan kedua negara telah menandatangani MoU tentang
Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan
penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara menempatkan PMI sektor domestik ke
Malaysia. Namun, kata Menaker, perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran
itu masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati bersama kedua negara, yaitu system
maid online (SMO) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen
Malaysia.
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Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan alasan di balik
penghentian sementara pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia. Menaker
mengatakan, awalnya penempatan Pekerja Migran Indonesia atau yang dulu dikenal dengan
istilah TKI dihentikan karena berkaitan dengan perjanjian yang disetujui pemerintah
Indonesia dan Malaysia. Pemerintah Indonesia dan Malaysia diketahui sudah
menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di
Malaysia pada 1 April 2022 yang turut disaksikan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri
Malaysia, Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob. Menaker mengatakan, MoU itu bentuk iktikad baik
kedua negara untuk melindungi PMI sektor domestik yang bekerja di Malaysia, mengingat
MoU tersebut memuat kesepakatan bahwa penempatan PMI sektor domestik dilakukan
melalui sistem satu kanal (one channel system), dan menjadi satu-satunya mekanisme resmi
untuk merekrut dan menempatkan PMI sektor domestik di Malaysia.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan alasan di balik penghentian
sementara pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia.Menaker mengatakan, awalnya
penempatan Pekerja Migran Indonesia atau yang dulu dikenal dengan istilah TKI dihentikan karena
berkaitan dengan perjanjian yang disetujui pemerintah Indonesia dan Malaysia.Pemerintah Indonesia
dan Malaysia diketahui sudah menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor
Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang turut disaksikan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri
Malaysia, Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob.Menaker mengatakan, MoU itu bentuk iktikad baik kedua negara
untuk melindungi PMI sektor domestik yang bekerja di Malaysia, mengingat MoU tersebut memuat
kesepakatan bahwa penempatan PMI sektor domestik dilakukan melalui sistem satu kanal (one channel
system), dan menjadi satu-satunya mekanisme resmi untuk merekrut dan menempatkan PMI sektor
domestik di Malaysia."Kesepakatan dalam MoU tersebut tentunya didasarkan atas itikad baik oleh kedua
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negara," ujar Ida melalui keterangan resmi Pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (14/7/2022).Namun,
Menaker mengatakan, pemerintah menemukan bukti bahwa Malaysia belum sepenuhnya memenuhi
kesepakatan kedua negara dan menerapkan sistem di luar kesepakatan.Hal itu adalah system maid online
(SMO) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia."Hal
ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara, karena penempatan seharusnya
menggunakan one channel system," tegas IdaSMO itu berdampak pada PMI yang semakin rentan
tereksploitasi, karena mem-by pass UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia, dan tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar."Terkait hal tersebut, KBRI di Kuala
Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara waktu
penemptan PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk komitmen
untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," terang Ida.

323

Title

Baru 4 Bulan Diteken, Malaysia Ingkari Kesepakatan

Author

Fadli Hermawan

Media

Xnews.id

Reporter

Date

15 July 2022

Tone

Link

http://xnews.id/2022/07/15/kanal/news/baru-4-bulan-diteken-malaysia-ingkarikesepakatan

Negative

Summary Tak akan ada pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia dalam
waktu dekat. Keputusan tersebut merupakan buntut pelanggaran yang dilakukan Malaysia
terhadap kesepakatan penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik yang telah
ditandatangani kedua negara. Baru empat bulan sejak ditandatangani Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Malaysia Dato Sri M.
Saravanan Murugan pada 1 April 2022. Indonesia berang.

Indonesia berang. Tak akan ada pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia
dalam waktu dekat.Keputusan tersebut merupakan buntut pelanggaran yang dilakukan Malaysia
terhadap kesepakatan penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik yang telah ditandatangani
kedua negara. Padahal, kesepakatan itu sebetulnya masih hangat-hangatnya. Baru empat bulan sejak
ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Malaysia
Dato Sri M. Saravanan Murugan pada 1 April 2022. Sayangnya, salah satu negara tetangga terdekat
Indonesia itu justru mengingkarinya.
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Summary Com- Minister of Manpower (Menaker) Ida Fauziyah explained, the Government of
Indonesia and the Government of Malaysia have signed a memorandum of understanding
(MoU) on the Placement and Protection of Domestic Sector PMIs in Malaysia on April 1,
2022. The Minister of Manpower explained that the decision to terminate the PMI for the
domestic sector to Malaysia has been officially conveyed by the Indonesian Embassy in Kuala
Lumpur to the Malaysian Ministry of Human Resources. The signing of the MoU was
witnessed by President Joko Widodo and Malaysian Prime Minister Dato' Sri Ismail Sabri
Yaakob. According to the Minister of Manpower Ida, the MoU is a form of good faith
between the two countries to protect PMI.

JAKARTA, KOMPAS. com - Minister of Manpower (Menaker) Ida Fauziyah explained, the Government of
Indonesia and the Government of Malaysia have signed a memorandum of understanding (MoU) on the
Placement and Protection of Domestic Sector PMIs in Malaysia on April 1, 2022.The signing of the MoU
was witnessed by President Joko Widodo and Malaysian Prime Minister Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob.
According to the Minister of Manpower Ida, the MoU is a form of good faith between the two countries
to protect PMI."The agreement in the MoU is of course based on good faith by the two countries," Ida
said in an official statement, Friday (15/7/2022).Read also: [POPULER MONEY] Perbina Wants BI Fast
Transfer Fee of Rp 100 | RI Stops Sending Indonesian Migrant Workers to Malaysia He added that these
PMIs in the MoU must be recruited through the One Channel Placement System (SPSK). Apparently, the
Indonesian representative in Malaysia found evidence that Malaysia was still implementing a system
outside the mutually agreed upon system through the Online Maid System (SMO) managed by the
Malaysian Ministry of Home Affairs through the Immigration Department."This is certainly not in
accordance with the agreement and commitment of the two countries because the placement should
use one channel system ," he said.Also read: Indonesia Stops Sending TKI to Malaysia, Reasons for the
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Indonesian Ambassador: They violated the agreementAccording to him, the SMO makes PMI's position
vulnerable to exploitation because it by pass Law (UU) Number 18 of 2017 concerning the Protection of
Indonesian Migrant Workers, and did not go through the correct departure stage."Regarding this, the
Indonesian Embassy in Kuala Lumpur recommends the central government to temporarily stop the
placement of PMIs in Malaysia, until there is clarification from the Malaysian government, including a
commitment to close the SMO mechanism as a pathway for PMI placement," said Ida again.Read also:
The Indonesian government will send more Indonesian workers to Malaysia, as long as.The Minister of
Manpower explained that the decision to terminate the PMI for the domestic sector to Malaysia has been
officially conveyed by the Indonesian Embassy in Kuala Lumpur to the Malaysian Ministry of Human
Resources.The Malaysian Ministry of Human Resources immediately held discussions with the Malaysian
Ministry of Home Affairs to discuss the issue."We expect positive results from discussions between the
Ministry of Human Resources and the Ministry of Home Affairs of Malaysia, so that what has been agreed
between the Government of Indonesia and the Government of Malaysia can proceed as it should," he
concluded.From the news Kompas. com Previously, the sending of Indonesian workers (TKI) to Malaysia
was temporarily suspended, including thousands recruited for the plantation sector, due to breaches in
the labor recruitment agreement signed between the two countries.The neighboring country is currently
facing a shortage of around 1.2 million workers which could derail its economic recovery. Malaysia's
Minister of Human Resources S Saravanan confirmed receiving a letter from the Indonesian authorities
informing them of the suspension.To Reuters, he said he would discuss the matter with Indonesia's
Ministry of Home Affairs, which oversees the immigration department. Malaysian companies have
submitted about 20,000 applications for workers, about half for jobs in the plantation and manufacturing
sectors.
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Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah akhirnya membeberkan alasan
Pemerintah Indonesia memutuskan untuk stop kirim pekerja migran atau tenaga kerja
Indonesia (TKI) ke Malaysia. Menurut Menaker, MoU tersebut merupakan bentuk iktikad
baik kedua negara untuk melindungi PMI sektor domestik yang bekerja di Malaysia,
mengingat MoU tersebut memuat kesepakatan bahwa penempatan PMI sektor domestik
dilakukan melalui sistem satu kanal (one channel system), dan menjadi satu-satunya
mekanisme resmi untuk merekrut dan menempatkan PMI sektor domestik di Malaysia.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah akhirnya membeberkan alasan Pemerintah Indonesia
memutuskan untuk stop kirim pekerja migran atau tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia.Ini mengacu
pada beberapa waktu lalu Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menandatangani MoU tentang
Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada tanggal 1 April
2022.Penandatanganan MoU tersebut turut disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri
Malaysia, Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob.Menurut Menaker, MoU tersebut merupakan bentuk iktikad baik
kedua negara untuk melindungi PMI sektor domestik yang bekerja di Malaysia, mengingat MoU tersebut
memuat kesepakatan bahwa penempatan PMI sektor domestik dilakukan melalui sistem satu kanal (one
channel system), dan menjadi satu-satunya mekanisme resmi untuk merekrut dan menempatkan PMI
sektor domestik di Malaysia."Kesepakatan dalam MoU tersebut tentunya didasarkan atas itikad baik oleh
kedua negara," kata Menaker melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (14/7/2022).Namun
menurut Menaker, Perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa Malaysia masih
menerapkan sistem di luar sistem yang telah disekapati bersama oleh kedua negara, yaitu system maid
online (SMO) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen
Malaysia."Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara, karena
penempatan seharusnya menggunakan one channel system," katanya.Menurutnya, SMO tersebut
membuat posisi PMI menjadi rentan tereksploitasi, karena mem-by pass UU Nomor 18 Tahun 2017
tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan tidak melalui tahap pemberangkatan yang
benar."Terkait hal tersebut, KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk
menghentikan sementara waktu penemptan PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah
Malaysia termasuk komitmen untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI,"
katanya.Menaker menjelaskan, keputusan penghentian PMI sektor domestik ke Malaysia ini telah
disampaikan secara resmi oleh KBRI Kuala Lumpur kepada Kementerian Sumber Daya Manusia
Malaysia.Menaker menambahkan, berdasarkan hasil pemantauan KBRI Kuala Lumpur, Kementerian
Sumber Daya Manusia Malaysia telah menerbitkan pernyataan media pada 13 Juli lalu, di mana
Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia akan segera mengadakan pembahasan dengan
Kementerian Dalam Negeri Malaysia, guna membahas persoalan tersebut.Menaker optimis, hasil
pembahasan antara kedua kementerian tersebut akan berjalan dengan produktif dan memberi hasil yang
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positif. Sehingga kesepakatan sebagaimana tercantum dalam MoU dapat terimplementasi dengan
baik."Kami mengharapkan hasil positif dari pembahasan antara Kementerian Sumber Daya Manusia dan
Kementerian Dalam Negeri Malaysia, sehingga apa yang telah disepakati antara Pemerintah Indonesia
dan Pemerintah Malaysia dapat berjalan sebagaimana mestinya," pungkasnya.
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Summary Menaker menegaskan keputusan penghentian PMI sektor domestik ke Malaysia ini telah
disampaikan secara resmi oleh KBRI Kuala Lumpur kepada Kementerian Sumber Daya
Manusia Malaysia. Merujuk pada hasil pemantauan KBRI Kuala Lumpur, Kementerian
Sumber Daya Manusia Malaysia telah menerbitkan pernyataan media pada 13 Juli lalu dan
KemenSDM Malaysia akan segera mengadakan pembahasan dengan Kementerian Dalam
Negeri Malaysia, guna membahas persoalan tersebut. "Kami mengharapkan hasil positif dari
pembahasan antara Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri
Malaysia, sehingga apa yang telah disepakati antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah
Malaysia dapat berjalan sebagaimana mestinya," pungkasnya. Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan alasan di balik penghentian sementara pengiriman
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia.

Menaker menegaskan keputusan penghentian PMI sektor domestik ke Malaysia ini telah disampaikan
secara resmi oleh KBRI Kuala Lumpur kepada Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia.Merujuk pada
hasil pemantauan KBRI Kuala Lumpur, Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia telah menerbitkan
pernyataan media pada 13 Juli lalu dan KemenSDM Malaysia akan segera mengadakan pembahasan
dengan Kementerian Dalam Negeri Malaysia, guna membahas persoalan tersebut.Ia menambahkan hasil
pembahasan antara kedua kementerian tersebut akan berjalan dengan produktif dan memberi hasil yang
positif. Sehingga kesepakatan sebagaimana tercantum dalam MoU dapat terimplementasi dengan
baik."Kami mengharapkan hasil positif dari pembahasan antara Kementerian Sumber Daya Manusia dan
Kementerian Dalam Negeri Malaysia, sehingga apa yang telah disepakati antara Pemerintah Indonesia
dan Pemerintah Malaysia dapat berjalan sebagaimana mestinya," pungkasnya.Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan alasan di balik penghentian sementara pengiriman Tenaga Kerja
Indonesia (TKI) ke Malaysia.Menaker mengatakan, awalnya penempatan Pekerja Migran Indonesia atau
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yang dulu dikenal dengan istilah TKI dihentikan karena berkaitan dengan perjanjian yang disetujui
pemerintah Indonesia dan Malaysia.Pemerintah Indonesia dan Malaysia diketahui sudah
menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1
April 2022 yang turut disaksikan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Ismail
Sabri Yaakob.Menaker mengatakan, MoU itu bentuk iktikad baik kedua negara untuk melindungi PMI
sektor domestik yang bekerja di Malaysia, mengingat MoU tersebut memuat kesepakatan bahwa
penempatan PMI sektor domestik dilakukan melalui sistem satu kanal (one channel system), dan menjadi
satu-satunya mekanisme resmi untuk merekrut dan menempatkan PMI sektor domestik di
Malaysia."Kesepakatan dalam MoU tersebut tentunya didasarkan atas itikad baik oleh kedua negara,"
ujar Ida melalui keterangan resmi Pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (14/7/2022).Namun, Menaker
mengatakan, pemerintah menemukan bukti bahwa Malaysia belum sepenuhnya memenuhi kesepakatan
kedua negara dan menerapkan sistem di luar kesepakatan.Hal itu adalah system maid online (SMO) yang
dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia."Hal ini tentu
tidak sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara, karena penempatan seharusnya
menggunakan one channel system," tegas IdaSMO itu berdampak pada PMI yang semakin rentan
tereksploitasi, karena mem-by pass UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia, dan tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar."Terkait hal tersebut, KBRI di Kuala
Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara waktu
penemptan PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk komitmen
untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," terang Ida.
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Tone
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Positive

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan
Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) berkomitmen memperluas kesempatan bagi
masyarakat Indonesia untuk magang ke luar negeri melalui kerja. Source.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas (Binalavotas) berkomitmen memperluas kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk
magang ke luar negeri melalui kerja .Source
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