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6

Neutral

Koran
Jakarta

. Teken Perjanjian. Menteri Ketenagajeraan
(Menaker) Ida Fauziyah menyaksikan Direktur
Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo (kedua
kiri) dan Ketua Umum DPP Serikat Pekerja
(SP) BTN Rizky Novriady (kedua kanan)
melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) Tahun 2022 di Jakarta, Kamis
(18/8). PKB tersebut diharapkan dapat
menciptakan kolaborasi positif guna
mewujudkan visi Bank BTN menjadi Tire Best
Mortgage Bank In Southeast Asia pada 2025.

2. 19 August TUNJUKIN PKB 2022 7
2022

Neutral

Rakyat . TUNJUKIN PKB 2022: Menteri
Merdeka Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah (kiri)
bersama Direktur Utama Bank BTN Haru
Koesmahargyo (tengah) dan Ketua Umum
DPP Serikat Pekerja (SP) BTN Rizky Novriady,
berfoto bersama usai melakukan
penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) Tahun 2022 di Jakarta, kemarin. Dengan
penandatangan PKB ini, diharapkan dapat
menciptakan kolaborasi yang baik guna
mewujudkan visi Bank BTN menjadi The Best
Mortgage Bank In Southeast Asia Pada Tahun
2025.

3. 19 August PENANDATANGANA 10
2022
N PKB

Neutral

Media PENANDATANGANAN PKB: Menteri
Indonesi Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (kiri)
a
menyaksikan Direktur Utama Bank BTN Haru
Koesmahargyo (kedua dari kiri) dan Ketua
Umum DPP Serikat Pekerja (SP) BTN Rizky
Novriady melakukan penandatanganan
perjanjian kerja bersama (PKB) tahun 2022 di
Jakarta, kemarin. Menaker mengapresiasi
atas proses yang cepat dalam PKB tersebut
yang disepakati antara pihak manajemen BTN
dan SP.

4. 19 August Manajemen dan SP 9
2022
BTN Semakin Solid

Positive

Koran
Sindo

1. 19 August Teken Perjanjian
2022

2

. Manajemen dan SP BTN Semakin Solid.
Merited Ketenagakerjaan (Menaker)lda
Fauziyah (kiri)menyaksikan DirekturUtama

Bank BTNHaru Koesmahargyo (dua kiri) dan
Ketua Umum DPPSeriikatPekerja(SP) BTN
Rizky
Novriady(duakananjmelakukanpenandatanga
nan Perjanjian Kerja Bersama(PKB) Tahun
2022 di Jakarta, kemarin. Menaker
mengapresiasi atas proses yang cepat dalam
PKB tersebutyang disepakati antara pihak
manajemen BTN dan SP. Dengan
penandatangananPKBtersebutdiharapkan
dapatmenciptakan kolaborasiyang positifguna
mewujudkan visi Bank BTN menjadiThe Best
Mortgage Bank In Southeast Asia Pada Tahun
202 5.
5. 19 August Efek Farel dan
2022
Kebangkitan
Pariwisata

2

Positive

Tribun
Jogja

6. 19 August Aik Berik dan Lantan 8
2022
Dipilih Jadi
Desmigratif

Neutral

Radar
. Aik Berik dan Lantan Dipilih Jadi Desmigratif.
Lombok PRAYA- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) Lombok Tengah memastikan
Desa Aik Berik dan Desa Lantan Kecamatan
Batukliang Utara, terpilih menjadi lokasi
pembangunan desa migran produktif
(Desmigratif). Di mana Desmigratif ini
merupakan salah satu program unggulan dari
Kementerian Ketenagakerjaan RI yang
dilaksanakan secara terpadu antara
Kemenaker dan berbagai elemen lainnya
hingga tingkat desa. Kabid Penempatan
Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Disnakertrans Lombok Tengah, Lalu Samsul
Rizal mengatakan, Desmigratif ini merupakan
program dari pemerintah pusat melalui
Kemenaker RI.
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Efek Farel dan Kebangkitan Pariwisata.
ISTANA Merdeka digoyang Farel Prayoga
lewat tern- ' bang Ojo Dibandingke.. Menteri
Pertahanan Prabowo Subianto turun dan ikut
bergoyang bersama Fare!. Kepala Staf TNI AD
(KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurrahman,
Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksama-. na TNI
Yudo Margono, dan Kepala Staf TNI AU
(KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, dan
Kapolri Jenderal List yo Sigit Prabowo juga
ikut berjalan ke depan rnirnbar untuk
berjoget bersama Fare!..
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Teken Perjanjian

Media

Koran Jakarta

Reporter

Date

19 August 2022

Tone

Page

6

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0819/KORAN_JAKARTA1/Teken%20Perjanjian=1=6=1.jpg

Neutral

Summary . Teken Perjanjian. Menteri Ketenagajeraan (Menaker) Ida Fauziyah menyaksikan Direktur
Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo (kedua kiri) dan Ketua Umum DPP Serikat Pekerja (SP)
BTN Rizky Novriady (kedua kanan) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) Tahun 2022 di Jakarta, Kamis (18/8). PKB tersebut diharapkan dapat menciptakan
kolaborasi positif guna mewujudkan visi Bank BTN menjadi Tire Best Mortgage Bank In
Southeast Asia pada 2025.
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Title

TUNJUKIN PKB 2022

Media

Rakyat Merdeka

Reporter

Date

19 August 2022

Tone

Page

7

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0819/RAKYAT_MERDEKA1/TUNJUKIN%20PKB%202022=1=7=1.jpg

Neutral

Summary . TUNJUKIN PKB 2022: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah (kiri) bersama Direktur
Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo (tengah) dan Ketua Umum DPP Serikat Pekerja (SP) BTN
Rizky Novriady, berfoto bersama usai melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) Tahun 2022 di Jakarta, kemarin. Dengan penandatangan PKB ini, diharapkan dapat
menciptakan kolaborasi yang baik guna mewujudkan visi Bank BTN menjadi The Best Mortgage
Bank In Southeast Asia Pada Tahun 2025.
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Title

PENANDATANGANAN PKB

Media

Media Indonesia

Reporter

Date

19 August 2022

Tone

Page

10

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0819/MEDIA_INDONESIA1/PENANDATANGANAN%20PKB=1=10=1.jpg

Neutral

Summary PENANDATANGANAN PKB: Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (kiri) menyaksikan Direktur
Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo (kedua dari kiri) dan Ketua Umum DPP Serikat Pekerja
(SP) BTN Rizky Novriady melakukan penandatanganan perjanjian kerja bersama (PKB) tahun
2022 di Jakarta, kemarin. Menaker mengapresiasi atas proses yang cepat dalam PKB tersebut
yang disepakati antara pihak manajemen BTN dan SP. Dengan penandatangan PKB tersebut,
diharapkan dapat menciptakan kolaborasi yang positif guna mewujudkan visi Bank BTN
menjadi The Best Mortgage Bank In Southeast Asia pada Tahun 2025. . DOK BTN.
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Title

Manajemen dan SP BTN Semakin Solid

Media

Koran Sindo

Reporter

Date

19 August 2022

Tone

Page

9

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0819/KORAN_SINDO1/Manajemen%20dan%20SP%20BTN%20Semakin%20Solid=1=9=1.jpg

Positive

Summary . Manajemen dan SP BTN Semakin Solid. Merited Ketenagakerjaan (Menaker)lda Fauziyah
(kiri)menyaksikan DirekturUtama Bank BTNHaru Koesmahargyo (dua kiri) dan Ketua Umum
DPPSeriikatPekerja(SP) BTN Rizky Novriady(duakananjmelakukanpenandatanganan Perjanjian
Kerja Bersama(PKB) Tahun 2022 di Jakarta, kemarin. Menaker mengapresiasi atas proses yang
cepat dalam PKB tersebutyang disepakati antara pihak manajemen BTN dan SP. Dengan
penandatangananPKBtersebutdiharapkan dapatmenciptakan kolaborasiyang positifguna
mewujudkan visi Bank BTN menjadiThe Best Mortgage Bank In Southeast Asia Pada Tahun 202
5.
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Title

Efek Farel dan Kebangkitan Pariwisata

Media

Tribun Jogja

Reporter

Date

19 August 2022

Tone

Page

2

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0819/TRIBUN_JOGJA1/Efek%20Farel%20dan%20Kebangkitan%20Pariwisata%20=1=2=1.jpg

Positive

Summary Efek Farel dan Kebangkitan Pariwisata. ISTANA Merdeka digoyang Farel Prayoga lewat tern- '
bang Ojo Dibandingke.. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto turun dan ikut bergoyang
bersama Fare!. Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Kepala Staf TNI
AL (KSAL) Laksama-. na TNI Yudo Margono, dan Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsekal TNI Fadjar
Prasetyo, dan Kapolri Jenderal List yo Sigit Prabowo juga ikut berjalan ke depan rnirnbar untuk
berjoget bersama Fare!..
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Title

Aik Berik dan Lantan Dipilih Jadi Desmigratif

Media

Radar Lombok

Reporter

Date

19 August 2022

Tone

Page

8

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0819/RADAR_LOMBOK1/Aik%20Berik%20dan%20Lantan%20Dipilih%20Jadi%20Desmigratif=1
=8=1.jpg

Neutral

Summary . Aik Berik dan Lantan Dipilih Jadi Desmigratif. PRAYA- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) Lombok Tengah memastikan Desa Aik Berik dan Desa Lantan Kecamatan
Batukliang Utara, terpilih menjadi lokasi pembangunan desa migran produktif (Desmigratif).
Di mana Desmigratif ini merupakan salah satu program unggulan dari Kementerian
Ketenagakerjaan RI yang dilaksanakan secara terpadu antara Kemenaker dan berbagai
elemen lainnya hingga tingkat desa. Kabid Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Disnakertrans Lombok Tengah, Lalu Samsul Rizal mengatakan, Desmigratif ini
merupakan program dari pemerintah pusat melalui Kemenaker RI.
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1. 18
Cara Cek Hasil Kartu Neutral Tribun News
August Prakerja Gelombang
Jakarta
2022 41, Ini Solusi Jika Tak
Dapat SMS Notifikasi

Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 41
telah ditutup, simak cara cek hasilnya jika tak
dapat SMS notifikasi. Jika dinyatakan lolos,
nomor Kartu Prakerja akan tertera dan
muncul status saldo pada dashboard akun.
Seleksi pendaftaran Kartu Prakerja
gelombang 41 ditutup pada Hari Selasa,
(16/8/2022). Mengutip Instagram
@prakerja.go.id, Kartu Prakerja gelombang
41 ditutup pukul 23.59 WIB.

2. 18
Ternyata Ini Alasan Sri Neutral Indonesiatoda Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri
August Mulyani Joget saat
y.co.id
Mulyani Indrawati membeberkan alasannya
2022 Farel Nyanyi di Istana!
joget saat penyanyi cilik Farel Prayoga
menyanyikan lagu Ojo Dibandingke di Istana
Merdeka pada Rabu (17/8). Hal tersebut
disampaikan Sri Mulyani lewat unggahannya
di akun Instagram @smindrawati. Yang
membuat saya dan Bu Menlu
@retno_marsudi dan Bu Menaker
@idafauziyahnu dan Pak Menhan @prabowo
joget di halaman Istana," tulis Sri Mulyani
pada Rabu (17/8). Sri Mulyani bahkan
menyebut bahwa dirinya baru pertama kali
berjoget bersama para menteri di halaman
Istana Merdeka.
3. 18
Presiden Terkekeh,
August Iriana Berjoget Lagu
2022 "Ojo Dibandingke"
Dinyanyikan

Neutral Radar
Mojokerto

11

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

4. 18
Kala "Ojo
August Dibandingke"
2022 Menggoyang Seisi
Istana

Neutral Kompasiana

Demikian penggalan lagu Jawa berjudul "Ojo
Dibandingke" yang dibawakan oleh penyanyi
cilik bernama Farel Prayoga. Tembang yang
dinyanyikan bocah asal Banyuwangi itu
berhasil menggoyang seluruh hadirin yang
mengikuti upacara perayaan HUT ke-77
Republik Indonesia di Istana Merdeka, Rabu
(17/8/2022). Wong ko ngene kok dibandingbandingke. Saing-saingke.

5. 18
Ikut Joget Setelah
Neutral Aksi.id
August Lihat Prabowo, Addie
2022 MS: Ini Upacara
Terseru

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

6. 18
Moment Unik di
Positive Chanel
August Perayaan HUT RI ke
Sulsel.com
2022 77 Tahun, Para
Menteri Ikut Berjoget
Saat Farel Prayoga
Tampil

Banyak yang unik saat Upacara Bendera di
Istana Negara kemarin Negara Kesatuan
Republik Indonesia kini telah genap 77 Tahun
Tentu Angka ini merupakan suatu angka yang
cukup unik Tema kemerdekaan tahun ini
adalah Pulih lebih cepat Bangkit lebih kuat.
Salah satunya adalah penampilan Farel
Prayoga, penyanyi cilik asal Banyuwangi
menyanyikan Ojo Dibandingke ciptaan Abah
Lala. Pada baris terakhir ini, sebelumnya Farel
Prayoga menggantinya demi menggoda
Presiden Joko Widodo. Hali ini tentunya
berkaitan dengan pandemi yang melanda
Nusantara Upacara HUT kemerdekaan ke-77
Republik Indonesia, pada Rabu 17 Agustus
2022 kemarin unik dan berbeda dari
biasanya.

7. 18
Nama Farel Prayoga Neutral Bogor Today
August Mencuat Usai Tampil
2022 di Istana Merdeka,
Berikut 5 Fakta Farel
Prayoga

TODAY.COM, JAKARTA Nama Farel Prayoga
tiba-tiba mencuat usai tampil di upacara Hari
Ulang Tahun Kemerdekaan ke-77 Republik
Indonesia di Istina Merdeka. Berikut
beberapa fakta Farel Prayoga dari berbagai
sumber. Menteri Pertahanan Prabowo
Subianto menjadi orang pertama yang turun
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berjoget bersama penyanyi cilik Farel
Prayoga dan tamu undangan lainnya. Hal itu
terjadi saat upacara Kemerdekaan HUT ke-77
Indonesia di Istana Merdeka, Rabu
(17/8/2022) pagi.
8. 18
Profil Farel Prayoga, Neutral Sumedang
August Sosok Cilik Yang
Ekspres
2022 Nyanyi Di Depan
Presiden Dan Bikin Ibu
Negara Tak Kuasa
Joget - Sumedang
Ekspres

sumedangekspres- Profil Farel Prayoga yaitu
sosok penyanyi cilik yang sedang viral saat
ini. Farel Prayoga tertampak sedang
menyanyikaj lagi dangdut yang berjudul Ojo
Dibandingke, pada saat merayakan HUT RI.
Tidak menyangka bahwa seorang penyanyi
cilik yang viral itu akhirnya bernyanyi
berhadapan langsung dengan Presiden
Jokowi. Setelah lagu memasuki reff, Presiden
Jokowi tampak ikut berdiri, sementara Ibu
Iriana berjoget, begitu juga dengan para
undangan yang hadir.

9. 18
Pengumuman
Neutral Tribun News
August Prakerja Gelombang
Pontianak
2022 41 Hari ini ? Cek
pengumuman Melalui
Email, SMS dan
Prakerja.go.id

Prediksi pendaftaran Prakerja Gelombang 41
akan diumumkan oleh PMO adalah hari ini.
Penguman hasil seleksi Kartu Prakerja
Gelombang 41 belum juga diumumkan oleh
manajemen Kartu Prakerja, sebab jika
dipantau dari akun instagram prakerja belum
ada postingan kapan Prakerja Gelombang 41
akan diumumkan. Berikut jadwal
pengumuman hasil seleksi Kartu Prakerja
Gelombang 41 diumukan oleh manajemen
pelaksana kartu prakerja. Diprediksi jika
penutupan Kartu Prakerja ditutup hari senin
lalu maka untuk pengumumannya pada hari
kamis.

10. 18
"Ojo Dibandingke"
August Membuat Para
2022 Menteri Bergoyang

Neutral Koran Jakarta JAKARTA- Presiden Joko Widodo tampak
terkekeh sambil berdiri, begitu juga dengan
Ibu Iriana yang turut berjoget saat penyanyi
cilik Farel Prayoga menyanyikan lagu berjudul
"Ojo Dibandingke" dinyanyikan. Bahkan,
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto,
Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar
Negeri Retno Marsudi, Menteri Tenaga Kerja
Kerja Ida Fauziyah, Puteri Indonesia 2020 Ayu
Maulida, Aktor Reza Rahadian turun ke
lapangan ikut berjoget bersama Farel. Farel
yang merupakan siswa kelas 6 SD asal
Banyuwangi, Jawa Timur, tampil di depan
13

ribuan undangan saat acara penutupan
Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di
Istana Merdeka Jakarta, Rabu (17/8).
Berdasarkan siaran langsung yang disaksikan
oleh akun YouTube Sekretariat Presiden,
Presiden Joko Widodo kembali ke tempat
mimbar dan menikmati lagu Ojo Dibandingke
yang dibawakan Farel.
11. 18
PROFIL Winda Utami, Neutral Tribun News
August Juru Bahasa Isyarat
2022 yang Viral karena
Joget Lagu Ojo
Dibandingke

Inilah profil Winda Utami, juru bahasa isyarat
yang tengah viral di media sosial. Juru bahasa
isyarat (JBI), Winda Utami, yang viral karena
menginterpretasikan lagu Ojo Dibandingke
sambil berjoget. Winda Utami menjadi
sorotan saat menjadi penerjemah bahasa
isyarat yang bertugas di Upacara Detik-detik
Proklamasi HUT ke-77 RI di Istana Negara,
Rabu (17/8/2022). Aksi Winda Utami yang
turut bergoyang sembari
menginterpretasikan lagu Ojo Dibandingke
yang dinyanyikan Farel Prayoga, menarik
perhatian warganet.

12. 18
Momen Farel Prayoga Neutral Harian Haluan Penyanyi cilik Farel Prayoga sukses mencuri
August "Ojo Dibandingke"
perhatian usai bernyanyi di hadapan Presiden
2022 Goyang Istana,
Joko Widodo dan pejabat lainnya. "Hari ini
Menteri Hingga
dibuat #Ambyar masal sama Farel Prayoga
KASAD Tak Kuasa Ikut
yang ngoplo tenan nyanyiin lagu Ojo
Berjoget
Dibandingke," ujar Erick dalam akun
Instagramnya, Kamis (18/7/2022). Terdapat
satu momen menarik usai perayaan HUT ke77 RI di Kompleks Istana Kepresidenan (17/8)
kemarin. Ia kemudian mendendangkan lagu
andalannya yaitu 'Wong Ko Ngene Kok
Dibanding-bandingke'.
13. 18
Platform Teknologi Positive Kejarfakta.co Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
August Informasi Berbasis
(Sekdaprov) Fahrizal Darminto, membuka
2022 Online, Sekdaprov
acara Sosialisasi Tentang Manfaat dan
Buka Acara Sosialisasi
Kegunaan Aplikasi SiGajah Lampung pada
Manfaat dan
Perusahaan, bertempat di Gedung Pusiban,
Kegunaan Aplikasi
Kamis (18/08/2022). Sekretaris Daerah,
SiGajah Lampung
Fahrizal Darminto, dalam kesempatan
tersebut mengatakan, Aplikasi SiGajah
Lampung merupakan platform teknologi
informasi berbasis online, bisa langsung
digunakan melalui mobile phone maupun
14

perangkat computer, dapat diakses dimana
saja dan kapan saja. Melalui aplikasi ini
masyarakat sebagai pencari kerja dan
perusahaan sebagai pemberi kerja semakin
dipermudah mendapatkan dan memberi
informasi lowongan kerja, menjembatani
kebutuhan kualitas/kualifikasi tenaga kerja
yang dibutuhkan melalui program pelatihan,
program pemagangan kerja serta layanan
konsultasi permasalahan ketenaga-kerjaan di
Provinsi Lampung. Sekdaprov Fahrizal
Darminto berharap aplikasi SiGajah Lampung
ini dapat dimanfaatkan dengan baik,
sehingga masyarakat luas dapat menjangkau
informasi ketenagakerjaan terutama
informasi lowongan kerja yang akan
berdampak langsung terhadap pengurangan
angka pengangguran terbuka di Provinsi
Lampung.
14. 18
Jawaban Kenapa
Negative Tribun News
August Bantuan Subsidi Upah
2022 atau BSU Tak Kunjung
Cair

Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022
hingga kini belum tersalurkan. BSU atau
subsidi gaji ini sebenarnya telah diumumkan
pemerintah bahwa akan berlanjut tahun ini.
Mengutip, BSU menggunakan mekanisme
dana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan
Nasional (PC-PEN) di bawah Kementerian
Koordinator (Kemenko) Bidang
Perekonomian. Ida juga mengatakan jika
dana untuk BSU sudah dialokasikan.

15. 18
Independence Day
Positive Kompas.id
August Celebrations Return,
2022 as Lively as Ever

This year's 77th Indonesian Independence
Day commemoration was themed "Pulih
Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat" (Recover
Faster, Rise Stronger). Sanggar Bale Ade head
Supardi hoped that the occasion created by
the 77th Independence Day celebrations
would mark the beginning of Indonesia's rise
as a country that was better, stronger and
more advanced, especially after the Covid-19
pandemic. The liveliness of the 77th
Indepence Day celebrations was also felt in
the regions. Bearing the theme "Pulih Lebih
Cepat, Bangkit Lebih Kuat" (Recover Faster,
Rise Stronger), lively celebrations were held
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to commemorate Indonesia's 77th
independence anniversary.
16. 18
Ini Lirik Lagu Farel
August Prayoga yang
2022 Membuat Para
Menteri Ikut
Bergoyang

Neutral Ayoindonesia. Tak ayal lagi ketika menampilan penyanyi
com
cilik Farel Prayoga mampu membuat yang
hadir ikut bergoyang tanpa terkecuali
termasuk beberapa menteri dan di antaranya
Menteri Keuangan Sri Mulyani,Menteri Luar
Negeri Retno Marsudi dan Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah,Menteri
Peratahanan Prabowo Subianto. Penyanyi
cilik Farel Prayoga menyanyikan lagu dengan
judul Ojo Dibandingke ( Jangan dibandingkan
),merupakan ciptaan Abah Lala, membuat
Menteri Keuangan Sri Mulyani ingin
bergoyang terletak dibagian refrain lagu.
Puncak acara peringatan HUT Kemeredekaan
RI Ke-77 telah berakhir dengan di
laksanakanya upacara detik-detik Proklamasi
di Istana Merdeka pada Rabu,17 Agustus
2022. Peserta upacara yang terdiri dari para
menteri,utusan negara sahabat dan tamu
undangan lainya.

17. 18
Sukses Nyanyikan 'Ojo Positive Fajar
August Dibandingke
Indonesia
2022

18. 18
Gelar EWG V,
August Kemnaker Dorong
2022 Penguatan UKM

Penyanyi cilik Farel Prayoga kini mendadak
viral di media sosial usai sukses
membawakan lagu 'Ojo Dibandingke" di
Istana Negara. Suara merdu Farel Prayoga
tersebut, turut membuat Presiden Jokowi,
Menteri Prabowo Subianto, Menteri Sri
Mulyani, dan pejabat negara lainya berjoget
dan menikmati lagu 'Ojo Dibandingke". Farel
Prayoga menyanyikan lagu "Ojo
Dibandingke" dalam acara perayaan HUT RI
ke-77 pada Rabu, 17 Agustus 2022. Disisi lain,
pencipta lagu Ojo Dibandingke, yakni Abah
Lala kedapatan menangis terharu saat
menyaksikan momen Farel Prayoga nyanyi di
hadapan Jokowi.

Positive Pewartasatu.c "Jadi dalam dokumen nanti kita akan
om
mendorong rekomendasi kebijakan agar
peran dari UKM ini betul-betul bisa kita
wujudkan, bahkan menjadi pilar utama dari
perekonomian khususnya di Indonesia," kata
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi,
di sela-sela pertemuan hari pertama EWG V
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yang dilaksanakan secara virtual, Rabu
(17/8/2022). Kementerian Ketenagakerjaan
menggelar Pertemuan Kelima Kelompok
Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20 (The 5th
Employment Working Group/EWG Meeting)
guna menyelesaikan Annex (dokumen
lampiran) Deklarasi Menteri-menteri
Ketenagakerjaan G20. Salah satu agenda
pembahasannya adalah Annex-3 terkait
penguatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
untuk penciptaan lapangan kerja. Anwar
Sanusi mengatakan, Negara-negara G20
menyadari bahwa UKM memiliki peran dalam
perekonomian semua negara.
19. 18
Nyanyikan 'Ojo
Positive Radargarut.ja Penyanyi cilik Farel Prayoga kini mendadak
August Dibandingke" di
barekspres.co viral di media sosial usai sukses
2022 Istana Negara, Farel
m
membawakan lagu 'Ojo Dibandingke" di
Prayoga Dapat Hadiah
Istana Negara. Farel Prayoga menyanyikan
Sepeda
lagu "Ojo Dibandingke" dalam acara
perayaan HUT RI ke-77 pada Rabu, 17
Agustus 2022. Penyanyi cilik yang masih
duduk di kelas 6 SD tersebut berhasil
membuat seluruh tamu undangan di Istana
Negara bergoyang. Suara merdu Farel
Prayoga tersebut, turut membuat Presiden
Jokowi, Menteri Prabowo Subianto, Menteri
Sri Mulyani, dan pejabat negara lainya
berjoget dan menikmati lagu 'Ojo
Dibandingke".
20. 18
Bikin Ambyar Istana Positive Fajar
August Negara dengan Lagu
2022 Ojo Dibandingke,
Farel Prayoga Dapat
Hadiah Sepeda

Penyanyi cilik yang masih duduk di kelas 6 SD
tersebut berhasil membuat seluruh tamu
undangan di Istana Negara bergoyang.
"Alhamdulillah puji syukur kepada Tuhan
Yang Maha Esa karena lagu saya yang
berjudul Ojo Dibanding-bandingke
dinyanyikan di Istana Negara," kata Abah
Lala. Farel Prayoga menyanyikan lagu "Ojo
Dibandingke" dalam acara perayaan HUT RI
ke-77 pada Rabu, 17 Agustus 2022. Suara
merdu Farel Prayoga tersebut, turut
membuat Presiden Jokowi, Menteri Prabowo
Subianto, Menteri Sri Mulyani, dan pejabat
negara lainya berjoget dan menikmati lagu
'Ojo Dibandingke".
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21. 18
MEMPERERAT
Positive Spn News
August KERJASAMA ANTARA
2022 SPN DENGAN UA
ZENSEN - SERIKAT
PEKERJA NASIONAL

Pertemuan antara DPP SPN dengan
Sekretaris Jenderal UA ZENSEN (SPNEWS)
Jakarta, bertempat di kantor Dewan
Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Pekerja
Nasional (SPN) pada (18/8/2022) dilakukan
pertemuan antara pengurus DPP SPN yang
dipimpin oleh Ketua Umum DPP SPN Djoko
Heriono, S.H dengan Sekretaris Jenderal UA
ZENSEN Masaru Furukawa dan Bidang Luar
Negeri UA ZENSEN Hanae Nakano. Tujuan
dari pertemuan ini adalah untuk mempererar
Kerjasama antara SPN dengan UA ZENSEN
Jepang. Masaru Furukawa berharap agar
pertemuan ini ke depannya dapat
mempererat hubungan dan Kerjasama antara
SPN dengan UA ZENSEN. "SPN juga ingin
memperbaiki sistem jaminan sosial yang ada
dengan mengusulkan dan memperjuangkan
Resolusi SPN yaitu job security yaitu
kepastian kerja, income security kepastian
penghasilan dan sosial security yaitu jaminan
sosial yang bermuara kepada Jaminan Sosial
Semesta Sepanjang Hayat (JS3H).

22. 18
MEMPERERAT
Positive Buruh.online bertempat di kantor Dewan Pimpinan Pusat
August KERJASAMA ANTARA
(DPP) Serikat Pekerja Nasional (SPN) pada
2022 SPN DENGAN UA
(18/8/2022) dilakukan pertemuan antara
ZENZEN
pengurus DPP SPN yang dipimpin oleh Ketua
Umum DPP SPN Djoko Heriono, S.H dengan
Sekretaris Jenderal UA ZENZEN Masao
Marukawa dan Bidang Luar Negeri UA
ZENZEN Hanae Nakano. Tujuan dari
pertemuan ini adalah untuk mempererar
Kerjasama antara SPN dengan UA ZENZEN
Jepang. Masao Furukawa berharap agar
pertemuan ini ke depannya dapat
mempererat hubungan dan Kerjasama antara
SPN dengan UA ZENZEN. "SPN juga ingin
memperbaiki sistem jaminan sosial yang ada
dengan mengusulkan dan memperjuangkan
Resolusi SPN yaitu job security yaitu
kepastian kerja, income security kepastian
penghasilan dan sosial security yaitu jaminan
sosial yang bermuara kepada Jaminan Sosial
Semesta Sepanjang Hayat (JS3H).
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23. 18
UPDATE BSU 2022: Positive Ayo Bandung
August Ada Penjelasan Baru
2022 dari Menaker Ida
Fauziyah Soal
Pencairan BLT Subsidi
Gaji Rp1 Juta

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah kembali memberi penjelasan terkait
pencairan BSU 2022. Namun, sebelum
mengetahui penjelasan Menaker Ida
Fauziyah ketahui terlebih dahulu syarat untuk
mendapatkan BSU 2022 Rp1 juta.
Berdasarkan Permenaker RI No 16 Tahun
2022, berikut syarat mendaftar BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022:. Hal ini bisa menjadi
kabar baik bagi para pekerja yang sudah lama
menanti kabar pencairan BLT subsidi gaji Rp1
juta.

24. 18
Farel Prayoga Nyanyi Neutral Ayo Bandung
August Ojo Dibandingke,
2022 Reza Rahadian
Gandeng Menkeu Sri
Mulyani Turun
Mimbar untuk Joget

Mengenakan kebaya putih, Menkeu Sri
Mulyani tetap terlihat lincah berjoget.
Penampilan Farel Prayoga penyanyi cilik dari
Banyuwangi menyanyikan Ojo Dibandingke
ciptaan Abah Lala usai Upacara HUT
kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia, pada
Rabu (17/8/2022) kemarin masih trending di
sejumlah media sosial. Saat melantukan Ojo
Dibandingke, tampak para pejabat dan tamu
undangan tak sungkan turun dari mimbar
kehormatan dan joget menemani Farel
Prayoga di panggung kecilnya. Tak Selang
lama, tampak Reza Rahadian yang
mengenakan beskap hitam menggandeng
Menteri Keuangan Sri Mulyani dan akhirnya
turut bergabung berjoget.

25. 18
Presiden Terpukau
August Jogetan Jenderal
2022 Dudung

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD)
Jenderal Dudung Abdurachman bersama istri
berjalan perlahan sambil berjoget, diikuti
para jenderal lainnya yang juga didampingi
pujaan hati masing-masing, selangkah demi
selangkah mereka mendekati Farel Prayogo.
Dengan senyumannya yang khas, kepala
negara seolah memberikan aplaus terhadap
Jenderal Dudung yang dengan inisiatifnya
mampu ikut memeriahkan acara tersebut.
Usai kegiatan, kepada wartawan, Jenderal
Dudung mengaku berjoget bukan karena
semata karena lagu yang dibawakan oleh
Farel yang memang tengah viral di media
sosial. Penyataan Jenderal Dudung memang
benar adanya.

Positive Pelita Baru
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26. 18
Aplikasi SiGajah
August Lampung, Upaya
2022 Pemprov Tekan
Pengangguran

Negative Monologis.id BANDARLAMPUNG- Sekretaris Daerah
Provinsi (Sekdaprov) Lampung Fahrizal
Darminto sosialisasi manfaat dan kegunaan
aplikasi SiGajah Lampung. Fahrizal
mengatakan, Aplikasi SiGajah Lampung
merupakan platform teknologi informasi
berbasis online, bisa langsung digunakan
melalui mobile phone maupun perangkat
computer, dapat diakses dimana saja dan
kapan saja. Melalui aplikasi ini masyarakat
sebagai pencari kerja dan perusahaan
sebagai pemberi kerja semakin dipermudah
mendapatkan dan memberi informasi
lowongan kerja, menjembatani kebutuhan
kualitas/kualifikasi tenaga kerja yang
dibutuhkan melalui program pelatihan,
program pemagangan kerja serta layanan
konsultasi permasalahan ketenaga-kerjaan di
Provinsi Lampung. Fahrizal berharap aplikasi
SiGajah Lampung ini dapat dimanfaatkan
dengan baik, sehingga masyarakat luas dapat
menjangkau informasi ketenagakerjaan
terutama informasi lowongan kerja yang
akan berdampak langsung terhadap
pengurangan angka pengangguran terbuka di
Provinsi Lampung.

27. 18
BSU 2022 Cair Rp1
Positive Ayo Semarang - Pemerintah melalui Kemnaker berencana
August Juta ke Rekening? Cek
akan melanjutkan penyaluran dana BSU
2022 Link Kemnaker, Ini 5
2022. Bantuan BSU 2022 merupakan lanjutan
Bidang Pekerjaan
dari dana BLT subsidi gaji yang sudah berhasil
yang Dapat BLT
disalurkan pada tahun 2020-2021. Bantuan
Subsidi Gaji
BSU 2022 diberikan kepada para pekerja atau
buruh dalam rangka membantu
meningkatkan kemampuan ekonomi
pascaCovid-19. Selain itu, Anda juga bisa
mengecek daftar penerima dana BSU 2022
melalui link yang sudah disediakan oleh
Kemnaker, dengan cara:.
28. 18
Kapan BSU 2022 Cair Positive Ayo Semarang - Bantuan BSU kembali disalurkan oleh
August ke Rekening Pekerja?
pemerintah melalui Kemnaker pada 2022 ini.
2022 Pastikan Sudah
Dana BSU 2022 diberikan kepada pekerja
Penuhi Syarat, Cek di
atau buruh untuk membantu meningkatkan
Link Kemnaker
kemampuan ekonomi selama masa pandemi
Covid-19. Seperti yang sudah diketahui,
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bantuan BSU merupakan salah satu program
upaya pemerintah dalam penanganan
pandemi Covid-19. Program bantuan BLT
subsidi gaji diberikan kepada pekerja karena
pascapandemi Covid-19 harga barang
kebutuhan pokok sedang merangkak naik.
29. 18
Jawaban BSU 2022
August Kapan Cair, Cek BLT
2022 Subsidi Gaji di Situs
Ini!

Positive Jabar Ekspres Begini jawaban mengenai BSU 2022 dari BPJS
Ketenagakerjaan Agustus 2022. Kemnaker
bekerjasama dengan pihak BPJS
Ketenagakerjaan untuk menyalurkan BSU
2022. Begini jawaban mengenai BSU 2022
dari BPJS Ketenagakerjaan Agustus 2022.
Kemnaker bekerjasama dengan pihak BPJS
Ketenagakerjaan untuk menyalurkan BSU
2022.

30. 18
Notifikasi Ini Muncul Neutral Ayo Semarang 2. Mereview data calon penerima BSU 2022
August Ketika BSU BPJS
dengan BPJS Ketenagakerjaan. - Sampai saat
2022 Ketenagakerjaan Cair
ini banyak pekerja yang menanyakan kapan
ke Rekening? Cek
dana BSU 2022 disalurkan. Pasalnya, hingga
Daftar Penerima di
saat ini dana BSU 2022 yang dijanjikan akan
Link Kemnaker
disalurkan pada April lalu belum juga
diberikan. Seperti yang sudah diketahui,
sebelum menyalurkan dana BSU 2022 pihak
Kemnaker harus melalui tahap regulasi.
31. 18
Ternyata Ini yang
Neutral Titik Temu
August Membuat Menkeu Sri
2022 Mulyani Ikut Joget di
Halaman Istana - Titik
Temu
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Menkeu Sri Mulyani Indrawati termasuk
salah seorang menteri yang ikut bergoyang
saat Farel Prayogo penyanyi cilik dari
Banyuwangi menyanyikan lagu "Ojo
Dibandingke", lagu berbahasa Jawa. Lagu
tersebut diciptakan Aba Lala, namun lebih
popular ketika dinyanykan Deni Caknan. Sri
Mulyani agaknya menyukai lagu tersebut. Di
Instagamnya @smindrawati, Sri Mulyani
mengutip lirik lagu tersebut: Wong ko ngene
kok dibanding-bandingke (Orang seperti ini
kok dibanding-bandingkan) Saing-saingke yo
mesti kalah (Dipersaingkan ya mesti kalah)
Tak oyako aku yo ora mampu (Ku kejar pun
aku ya tidak mampu) Mung sak kuatku
mencintaimu (Hanya sekuatku mencintaimu)
Ku berharap engkau mengerti Di hati ini
hanya ada pak Jokowi.

32. 18
TKI Pemetika Buah di Negative Tempo.co
August Inggris Terlilit Utang,
2022 BP2MI Terjunkan Tim

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) angkat bicara soal kasus Pekerja
Migran Indonesia (PMI / TKI), pemetik buah
di Inggris yang terlilit utang dengan broker.
Kasus ini terungkap saat seorang PMI / TKI
mengakui bahwa dia dibebani utang hingga 5
ribu atau Rp 89 juta untuk bekerja musiman
di Inggris. TKI tersebut bekerja di Clock House
Farm, yang menyuplai buah beri ke empat
supermarket Inggris, seperti Marks &
Spencer, Waitrose, Sainsbury's, dan Tesco.
TKI ini diambil oleh AG Recruitment Inggris
dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
Indonesia (P3MI), Al Zubara Manpower.

33. 18
Dana BSU 2022 Kapan Neutral Ayo Semarang - Hingga saat ini masih banyak pekerja yang
August Cair ke Rekening
menantikan pencairan dana BSU 2022.
2022 Pekerja? Ini Jawaban
Pasalnya, dana BSU 2022 yang pada awal
Kemnaker
direncanakan akan disalurkan di bulan April
lalu, hingga saat ini belum juga tersalurkan.
Dana BSU 2022 sendiri merupakan salah
program bantuan sosial dari pemerintah
melalui Kemnaker untuk pekerja atau buruh.
Syarat utama yang harus dimiliki oleh
penerima dana BLT subsidi gaji 2022 yaitu
mempunyai penghasilan maksimal 3,5 juta
per bulan dan masih menjadi anggota aktif
BPJS Ketenagakerjaan sampai Juni 2021.
34. 18
DPC SPRI Kota Medan Neutral Medan Bicara Persisnya pada hari detik-detik hari
August Buka Pendaftaran
Proklamasi DPC SPRI Kota Medan telah
2022 SKW 4 Skema
melaksanakan pembukaan pendaftaran
untuk 4 Skema Sertifikasi Kompetensi
Wartawan (SKW) di kantor Sekretariat yakni
Plaza Palladium Lantai II, Jalan Jend
Sumarsono persisnya disamping kantor Wali
Kota Medan, Selasa(16/8/2022). Terkait
Pelaksanaan SKW yang di laksanakan oleh
DPC SPRI Kota medan sebagai Tempat Uji
Kompetensi (TUK) di Balai Besar
Pengembangan Vokasi dan Produktifitas
(BBPVP) Medan jalan Gatot Suberoto K,M 7,8
Medan. Dalam pembukaan pendaftaran turut
juga hadir selaku pembina DPC SPRI Kota
Medan, Kombes Pol (Purn) Jauner
Nainggolan, SH, MH didampingi Ketua DL
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Tobing, SH, Sekretaris Wimar Tambunan SE
dan wakil bendahara Reagen Sinaga.
Menurut keterangan penasehat DPC SPRI
Kota Medan, Kombes (Purn) Jauner
Nainggolan SH, MH, bahwa Sertifikasi
Wartawan sangat perlu apalagi saat ini
pemerintah telah melakukan peningkatan
Sumber Daya Manusia (SDM) di segala
bidang untuk mendaftarkan dan
mensertifikasi sesuai profesinya yang di
legalisasi oleh BNSP.
35. 18
Pencipta Ojo
Negative Tribun News
August Badingke, Abah Lala
Cirebon
2022 Nangis Sesegukan
Tahu Farel Prayoga
Bawakan Lagunya di
Istana

Pencipta lagu Ojo Dibandingke, Abah Lala
mendadak menangis sesegukan saat melihat
penyanyi cilik, Farel Prayoga sukses
menyanyikan lagu di Istana Merdeka. Seperti
yang diketahui, Farel Prayoga sukses
menggoyakan istana, tak tanggung-tanggung
sejumlah menteri pun ikut bergoyang.
Dihadapan Presiden Jokowi, Farel Prayoga
tampil sempurna membawakan lagu Ojo
Dibandingke. Farel Prayoga terlihat tampil
memeriahkan acara Upacara Hari Ulang
Tahun (HUT) ke-77 RI.

36. 18
Sabar! Alasan Terbaru Negative Tribun News
August Subsidi Gaji BPJS Tak
Pontianak
2022 Cair dari Pemerintah
Soal BSU Tahun 2022

Harap besabar bagi pekerja dengan Gaji di
bawah Rp 3,5 juta yang sedang menunggu
pencairan Bantuan Subsidi Upah atau BSU
tahun 2022. Hingga saat ini Subsidi Gaji dari
BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp 1 juta tak
kunjung dicairkan oleh pemerintah. Namun,
hingga kini, program yang juga dikenal
dengan Subsidi Gaji tersebut masih belum
cair atau belum disalurkan. Melansir
Kompas.com, Menteri Ketenagakerjaan
Menaker Ida Fauziyah lantas buka suara
pencairan Subsidi Gaji.

37. 18
Info Terbaru BSU
August 2022, Lengkap
2022 dengan Syarat dan
Cara Cek Daftar
Penerima

Positive Pikiran Rakyat Berikut ini info terbaru BSU 2022 yang
Depok
rencananya akan dicairkan pemerintah dalam
waktu dekat ini. Artikel ini juga memuat
syarat dan cara cek daftar penerima BSU
2022 sebesar Rp1 juta. Informasi BSU 2022
ini memang sangat dinantikan masyarakat,
mengingat sebelumnya bantuan upah
tersebut akan dicairkan setelah bulan
Ramadan kemarin. Penyaluran bantuan
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subsidi tahun ini diberikan kepada
pekerja/buruh sebesar Rp 500.000,-/bulan
selama dua bulan, yang akan diberikan
sekaligus sebesar Rp 1.000.000. Sub
Koordinator Kepesertaan Jaminan Sosial
Kemnaker Nindya Putri mengatakan, BSU
2022 memerlukan penerbitan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker)
mengenai syarat dan tata cara pencairan
bantuan.
38. 18
Ipuk Bangga
Positive Gesuri.id
August Penampilan Farel
2022 Mampu 'Bius' Istana
Negara

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani
mengaku bangga melihat Farel yang tetap
tenang dan tidak grogi tampil di depan
Presiden Joko Widodo saat perayaan
peringatan HUT Ke-77 RI di Istana Negara
Jakarta, Rabu (17/8). Terima kasih kepada
pemerintah pusat yang telah mengundang
Farel ke Istana Negara," kata Bupati Ipuk.
Sebelum tampil di Istana Negara, pada Senin
(15/8) malam, Farel tampil di penutupan
"Banyuwangi Art Week" di Gelanggang Seni
Budaya (Gesibu) yang digelar sebagai upaya
membangkitkan sektor UMKM dan ekonomi
kreatif kabupaten setempat. Dengan
tampilnya Farel Prayoga di Istana Negara
pada acara HUT-Ke 77 RI, kata dia,
menunjukkan kekuatan seni-budaya daerah.

39. 18
Didominasi
August Perempuan, Jumlah
2022 Pencaker Usia
Produktif di Pati
Mencapai 8.300
Orang

Berdasarkan keterangan Kepala Dinas
Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Pati,
Bambang Agus Yunianto bahwa pencaker
tersebut didominasi para kaum perempuan.
Melalui data yang disampaikan oleh Petugas
Pengantar Kerja Muda Disnaker Kabupaten
Pati Sukati, menunjukkan bahwasanya
terdapat 4.383 perempuan dan 3.970 lainnya
laki-laki. Sementara itu, Bambang Agus
Yunianto memprediksi dengan mulai
dibukanya pabrik PT HWI di Kecamatan
Batangan, pencari pekerjaan dari Kabupaten
Pati akan berkurang. "Kalau benar-benar
sudah dibuka ya Mas, kita juga masih
menunggu kapan dibukanya itu, maka
dipastikan hingga akhir tahun kita bisa
kekurangan tenaga kerja, bisa jadi mereka

Positive Mitra Post
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akan mengambil di luar Kabupaten Pati kan
gitu," pungkas Bambang Agus.
40. 18
Sekdaprov Buka Acara Positive Lampungprov. Bandar Lampung--- Sekretaris Daerah
August Sosialisasi Manfaat
go.id
Provinsi Lampung (Sekdaprov) Fahrizal
2022 dan Kegunaan
Darminto, membuka acara Sosialisasi
Aplikasi SiGajah
Tentang Manfaat dan Kegunaan Aplikasi
Lampung
SiGajah Lampung pada Perusahaan,
bertempat di Gedung Pusiban, Kamis
(18/08/2022). Sekretaris Daerah, Fahrizal
Darminto, dalam kesempatan tersebut
mengatakan, Aplikasi SiGajah Lampung
merupakan platform teknologi informasi
berbasis online, bisa langsung digunakan
melalui mobile phone maupun perangkat
computer, dapat diakses dimana saja dan
kapan saja. Melalui aplikasi ini masyarakat
sebagai pencari kerja dan perusahaan
sebagai pemberi kerja semakin dipermudah
mendapatkan dan memberi informasi
lowongan kerja, menjembatani kebutuhan
kualitas/kualifikasi tenaga kerja yang
dibutuhkan melalui program pelatihan,
program pemagangan kerja serta layanan
konsultasi permasalahan ketenaga-kerjaan di
Provinsi Lampung. Sekdaprov Fahrizal
Darminto berharap aplikasi SiGajah Lampung
ini dapat dimanfaatkan dengan baik,
sehingga masyarakat luas dapat menjangkau
informasi ketenagakerjaan terutama
informasi lowongan kerja yang akan
berdampak langsung terhadap pengurangan
angka pengangguran terbuka di Provinsi
Lampung.
41. 18
Kemnaker Dorong
Positive Paperlane
August Partisipasi Perempuan
2022 di Sektor UMKM
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"Data telah menunjukkan bahwa persentase
wanita yang bekerja di sektor informal
khususnya pada UMKM sangatlah besar, jadi
UMKM juga berperan krusial dalam hal
menyerap sebagian besar tenaga kerja
wanita yang ada di Indonesia," kata Menaker
Ida, dalam sambutannya pada acara
Pemberian Bantuan Modal Untuk UMKM
yang diselenggarakan oleh Perhimpunan
Perempuan Lintas Profesi Indonesia (PPLIPI),
di Jakarta, Kamis (18/8/2022). Kementerian

Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga lanjut
mendukung partisipasi wanita pada sektor
UMKM agar dapat mengembangkan
usahanya di era digitalisasi saat ini.
Suara.com- Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah, menyatakan Berdasarkan data BPS
yang diolah oleh Kementerian Koperasi dan
UKM, UMKM Indonesia menyumbangkan
hingga lebih dari sekeliling 60 persen PDB
Indonesia pada tahun 2019.
42. 18
Kemnaker Dukung
August Digitalisasi UMKM
2022 Perempuan

Positive Paperlane

43. 18
Progres
Neutral Republik
August Pembangunan dan
Merdeka
2022 Rehab Total BLK di
Sumsel
Lubuklinggau Capai 70
Persen

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,
dalam sambutannya pada acara Pemberian
Bantuan Modal Untuk UMKM yang
diselenggarakan oleh Perhimpunan
Perempuan Lintas Profesi Indonesia (PPLIPI),
di Jakarta, Kamis (18/8), menyatakan
Berdasarkan data BPS yang diolah oleh
Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM
Indonesia menyumbangkan hingga lebih dari
sekeliling 60 persen PDB Indonesia pada
tahun 2019. Metro, Suara.com- Kementerian
Ketenagakerjaan lanjut mendukung
partisipasi perempuan pada sektor UMKM
agar dapat mengembangkan usahanya di era
digitalisasi saat ini.
Dan tahun depan masih berlanjut lagi untuk
dibangun," kata Walikota Lubuklinggau, SN
Prana Putra Sohe, Kamis (18/8). "Jadi nanti
BLK bukan hanya untuk melatih orang
Lubuklinggau saja, tetapi bisa orang dari luar
lubuklinggau juga. "Pengerjaannya sudah
berjalan 70 persen. Dia menjelaskan lahan
yang digunakan untuk pembangunan gedung
BLK ini merupakan lahan milik Kemenaker
yang telah dihibahkan.

44. 18
Sekdaprov Buka Acara Positive Mediaotentik Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
August Sosialisasi Manfaat
(Sekdaprov) Fahrizal Darminto, membuka
2022 dan Kegunaan
acara Sosialisasi Tentang Manfaat dan
Aplikasi SiGajah
Kegunaan Aplikasi SiGajah Lampung pada
Lampung
Perusahaan, bertempat di Gedung Pusiban,
Kamis (18/08/2022). Sekretaris Daerah,
Fahrizal Darminto, dalam kesempatan
tersebut mengatakan, Aplikasi SiGajah
Lampung merupakan platform teknologi
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informasi berbasis online, bisa langsung
digunakan melalui mobile phone maupun
perangkat computer, dapat diakses dimana
saja dan kapan saja.
45. 18
Dapat Nasihat dari
Neutral Tribun Wow
August Jokowi untuk Jangan
2022 Lupa Sekolah, Ini
Reaksi Farel Prayoga

Penyanyi cilik asal Banyuwangi, Jawa Timur,
Farel Prayoga berhasil menggoyang Istana
Merdeka tepat setelah momen upacara HUT
ke-77 Kemerdekaan Indonesia, Rabu
(17/8/2022). Farel Prayoga mendapat
kesempatan untuk menghibur para tamu
upacara, termasuk Presiden Joko Widodo
(Jokowi) dengan menyanyikan lagu berjudul
'Ojo Dibandingke'. Hal itu membuat
popularitas Farel Prayoga semakin tinggi.
Dalam momen itu, Jokowi meminta agar
Farel Prayoga tak meninggalkan sekolahnya
meski sudah sukses sebagai penyanyi.

46. 18
PKB Ditandatangani, Positive Cobisnis
August Manajemen dan SP
2022 BTN Semakin Solid

1 of 6-. Menteri Ketenagajeraan (Menaker)
Ida Fauziyah menyaksikan Direktur Utama
Bank BTN Haru Koesmahargyo dan Ketua
Umum DPP Serikat Pekerja (SP) BTN Rizky
Novriady melakukan penandatanganan
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2022 di
Jakarta, Kamis (18/8). Menaker
mengapresiasi atas proses yang cepat dalam
PKB tersebut yang disepkati antara pihak
manajemen BTN dengan SP. Dengan
penandatangan PKB tersebut, diharapkan
dapat menciptakan kolaborasi yang positif
guna mewujudkan visi Bank BTN menjadi The
Best Mortgage Bank In Southeast Asia Pada
Tahun 2025.

47. 18
Petugas Antar Kerja
August Diminta Gabung
2022 dalam Aplikasi e

Neutral Liputan.co.id Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
dan Perluasan Kesempatan Kerja ( Binapenta
& PKK ) Kemnaker, Suhartono meminta
Petugas Antar Kerja di lembaga penempatan
kerja dapat memenuhi amanat Permenaker
Nomor 6 Tahun 2022 agar mekanisme
pelayanan penempatan tenaga kerja berjalan
sesuai alur yang telah ditetapkan. Salah satu
persyaratan khusus usaha yakni minimal
memiliki satu orang Petugas Antar Kerja.
Menurut Suhartono, selaku Instansi Pembina
Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja,
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pihaknya memiliki kewajiban untuk membina
setiap Petugas Antar Kerja yang berada
dalam lembaga penempatan tenaga kerja
melalui penyelenggaraan bimbingan teknis
dan berbagai bentuk pembinaan lainnya.
"Mulai saat ini Petugas Antar Kerja yang ada
pada perusahaan Saudara, kami minta untuk
bergabung dalam aplikasi e-Pengantar Kerja,
" ujar Suhartono saat membuka acara
"Penguatan Koordinasi Peran Petugas Antar
Kerja di lembaga penempatan tenaga kerja"
di kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis
(18/8/2022).
48. 18
Jawaban BSU 2022
August Kapan Cair, Lengkap
2022 dengan Syarat dan
Cara Cek Daftar
Penerima

Positive Pikiran Rakyat Simak informasi mengenai BSU 2022 kapan
Depok
cair, lengkap dengan syarat dan cara cek
daftar penerima. Bantuan Subsisi Upah atau
BSU 2022 akan disalurkan kembali untuk
pekerja pada tahun ini dengan total bantuan
Rp1 juta. BSU 2022 atau dikenal juga sebagai
BLT subsidi gaji dikabarkan akan cair dan
disalurkan kembali ke rekening para pekerja
yang sudah memenuhi persyaratan. Bakal
dicairkan tahun ini, hingga pertengahan
Agustus 2022, pencairan BSU 2022 masih
belum diumumkan secara resmi oleh
Kemnaker.

49. 18
Sekdaprov
Positive Info
August Didampingi Agus
Nusantara
2022 Nompitu Buka Acara
Sosialisasi Manfaat
dan Kegunaan
Aplikasi SiGajah
Lampung.
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Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
(Sekdaprov) Fahrizal Darminto didampingi
kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
Agus Nompitu membuka acara Sosialisasi
Tentang Manfaat dan Kegunaan Aplikasi
SiGajah Lampung pada Perusahaan,
bertempat di Gedung Pusiban, Kamis
(18/08/2022). Dalam kesempatan yang sama
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Agus Nompitu,
menjelaskan, aplikasi SiGajah Lampung yang
merupakan aplikasi tentang sistem informasi
ketenagakerjaan Provinsi Lampung. Aplikasi
ini, kata Agus Nompitu, sebagai upaya
menekan angka pengangguran di Provinsi
Lampung dan meningkatkan kualitas sumber
daya manusia agar terwujud nya rakyat
lampung berjaya. Sekretaris Daerah, Fahrizal
Darminto, dalam kesempatan tersebut

mengatakan, Aplikasi SiGajah Lampung
merupakan platform teknologi informasi
berbasis online, bisa langsung digunakan
melalui mobile phone maupun perangkat
computer, dapat diakses dimana saja dan
kapan saja.
50. 18
Ini Alasan Kenapa BSU Negative Ayo Surabaya Penyebab BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022
August BPJS Ketenagakerjaan
Belum Cair. Pemerintah dikabarkan telah
2022 Tak Kunjung Cair
mengalokasikan dana Bantuan Subsidi Upah
atau BSU BPJS Ketenagakerjaan yang akan
ditransfer ke karyawan. Namun kenapa
sampai sekarang BSU BPJS Ketenagakerjaan
2022 tak kunjung cair. Apalagi, terhitung
sejak April lalu hingga saat ini, uang BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022 belum cair masuk ke
rekening para karyawan, dengan pendapatan
di bawah Rp3,5 juta.
51. 18
Dirjen Suhartono
Positive Progresnews.i Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
August Buka Acara Penguatan
nfo
dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta
2022 Koordinasi Peran
& PKK) Kemnaker, Suhartono meminta
Petugas Antar Kerja di
Petugas Antar Kerja di lembaga penempatan
Lembaga Penempatan
kerja dapat memenuhi amanat Permenaker
Tenaga Kerja
Nomor 6 Tahun 2022 agar mekanisme
pelayanan penempatan tenaga kerja berjalan
sesuai alur yang telah ditetapkan. Menurut
Suhartono, selaku Instansi Pembina
Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja,
pihaknya memiliki kewajiban untuk membina
setiap Petugas Antar Kerja yang berada
dalam lembaga penempatan tenaga kerja
melalui penyelenggaraan bimbingan teknis
dan berbagai bentuk pembinaan lainnya.
"Mulai saat ini Petugas Antar Kerja yang ada
pada perusahaan Saudara, kami minta untuk
bergabung dalam aplikasi e-Pengantar Kerja,
" ujar Suhartono saat membuka acara
"Penguatan Koordinasi Peran Petugas Antar
Kerja di lembaga penempatan tenaga kerja"
di kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis
(18/8/2022). Salah satu persyaratan khusus
usaha yakni minimal memiliki satu orang
Petugas Antar Kerja.
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52. 18
Jadi Sorotan Publik
August Aksi Farel Prayoga
2022 Menyanyikan Lagu
Ojo Dibandingke di
Istana Merdeka

Negative Priangantimur Setelah membawakan lagu berjudul Ojo
Dibandingke di Istana Merdeka. Setelah
mendekati area Farel Prayoga, para Menteri
menunjukkan kemampuan berjoget yang
begitu tak terduga terjadi di Istana Merdeka.
Penyanyi cilik Farel Prayoga kini menjadi
sorotan publik. Farel Prayoga mampu
menghibur seluruh tamu undangan yang
hadir dalam rangkaian acara hari ulang tahun
ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia.

53. 18
Petugas Antar Kerja
August Diminta Gabung
2022 dalam Aplikasi ePengantar Kerja

Neutral Pripos

Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta
& PKK) Kemnaker, Suhartono meminta
Petugas Antar Kerja di lembaga penempatan
kerja dapat memenuhi amanat Permenaker
Nomor 6 Tahun 2022 agar mekanisme
pelayanan penempatan tenaga kerja berjalan
sesuai alur yang telah ditetapkan. Salah satu
persyaratan khusus usaha yakni minimal
memiliki satu orang Petugas Antar Kerja.
Menurut Suhartono, selaku Instansi Pembina
Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja,
pihaknya memiliki kewajiban untuk membina
setiap Petugas Antar Kerja yang berada
dalam lembaga penempatan tenaga kerja
melalui penyelenggaraan bimbingan teknis
dan berbagai bentuk pembinaan lainnya.
"Mulai saat ini Petugas Antar Kerja yang ada
pada perusahaan Saudara, kami minta untuk
bergabung dalam aplikasi e-Pengantar Kerja,
" ujar Suhartono saat membuka acara
"Penguatan Koordinasi Peran Petugas Antar
Kerja di lembaga penempatan tenaga kerja"
di kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis
(18/8/2022).

54. 18
Gedung BLK Disnaker Neutral Palpres.diswa Wali Kota Lubuklinggau H SN Prana Putra
August Lubuklinggau Direhab,
y.id
Sohe mengungkapkan, Balai Latihan Kerja
2022 Pegawai Bekerja di
(BLK) Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota
Eks Kantor DPRD
Lubuklinggau untuk sementara pindah
Mura
ditempat eks kantor DPRD Kabupaten Mura.
Sebab gedung BLK yang baru di Watervang
saat ini tengah dibangun dan direhab total
secara bertahap. Kenapa dibikin mess
boarding, dijelaskan Nanan karena BLK
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nantinya bukan hanya untuk melatih orang
Lubuklinggau saja. Tapi juga orang dari luar
Lubuklinggau juga.
55. 18
Cita-Cita Farel
Positive Ayo Bandung
August Prayoga Jadi Penyanyi
2022 Sukses saat
Diwawancarai
Presiden Jokowi

Nama Farel Prayoga saat ini menjadi sorotan
publik karena menyanyikan lagu ciptaan
Abah Lala berjudul "Ojo Dibandingke" di
hadapan Presiden Joko Widodo. Saat ini Farel
berusia 12 tahun, aksi bocah kelas 6 SD yang
menyanyikan lagu "Ojo Dibandingke" di
depan Presiden Joko Widodo itu ternyata
menarik perhatian hingga membuat sejumlah
menteri dan tamu undangan ikut berjoget.
Apalagi, dengan penampilan Farel yang
membuat Presiden Joko Widodo dan seluruh
tamu undangan lainnya sumringah. Penyanyi
cilik ini berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur.

56. 18
Sekdaprov Buka
August Sosialisasi Manfaat
2022 dan Kegunaan
Aplikasi SiGajah
Lampung

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
(Sekdaprov) Fahrizal Darminto, membuka
acara Sosialisasi Tentang Manfaat dan
Kegunaan Aplikasi SiGajah Lampung pada
Perusahaan. Sekretaris Daerah Provinsi
Lampung (Sekdaprov) Fahrizal Darminto,
membuka acara Sosialisasi Tentang Manfaat
dan Kegunaan Aplikasi SiGajah Lampung
pada Perusahaan, bertempat di Gedung
Pusiban, Kamis (18/08/2022). Sekretaris
Daerah, Fahrizal Darminto, dalam
kesempatan tersebut mengatakan, Aplikasi
SiGajah Lampung merupakan platform
teknologi informasi berbasis online, bisa
langsung digunakan melalui mobile phone
maupun perangkat computer, dapat diakses
dimana saja dan kapan saja. Melalui aplikasi
ini masyarakat sebagai pencari kerja dan
perusahaan sebagai pemberi kerja semakin
dipermudah mendapatkan dan memberi
informasi lowongan kerja, menjembatani
kebutuhan kualitas/kualifikasi tenaga kerja
yang dibutuhkan melalui program pelatihan,
program pemagangan kerja serta layanan
konsultasi permasalahan ketenaga-kerjaan di
Provinsi Lampung.

Positive Sumatera
Post
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57. 18
PKB Ditandatangani, Positive Suarakarya.id Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
August Manajemen dan SP
Fauziyah menyaksikan Direktur Utama Bank
2022 BTN Semakin Solid
BTN Haru Koesmahargyo dan Ketua Umum
DPP Serikat Pekerja (SP) BTN Rizky Novriady
melakukan penandatanganan Perjanjian
Kerja Bersama (PKB) Tahun 2022 di Jakarta,
Kamis (18/8/2022). Menaker mengapresiasi
atas proses yang cepat dalam PKB tersebut
yang disepkati antara pihak manajemen BTN
dengan SP. Dengan penandatangan PKB
tersebut, diharapkan dapat menciptakan
kolaborasi yang positif guna mewujudkan visi
Bank BTN menjadi The Best Mortgage Bank
In Southeast Asia Pada Tahun 2025.
58. 18
Lowongan Kerja
Neutral Banten.tribun
August BUMN PT LPP Agro
news.com
2022 Nusantara, Dibuka
untuk Lulusan S1,
Berikut Syarat & Link
Daftarnya Tribunbanten.com

Simak informasi lowongan kerja BUMN PT
LPP Agro Nusantara dalam artikel ini. PT LPP
Agro Nusantara membuka lowongan kerja
periode Agustus 2022 untuk lulusan S1
jurusan Psikologi. Lowongan kerja yang
dibuka PT LPP Agro Nusantara kali ini untuk
mengisi posisi Staff Assessment Center.
Sebagai informasi, PT LPP Agro Nusantara
adalah pusat pengembangan SDM dan
Manajemen Agribisnis Perkebunan yang
beranggotakan (konsorsium) BUMN
perkebunan.

59. 18
Program Desmigratif Neutral Antara
August Kemenaker menyasar
Mataram
2022 PMI di Lombok
Tengah

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa
Tenggara Barat menyatakan Program Desa
Migran Produktif (Desmigratif) yang
diluncurkan Pemerintah Pusat menyasar para
pekerja migran Indonesia (PMI) atau purna
PMI di Desa Lantan, kabupaten setempat.
"Program dari Kementerian Ketenagakerjaan
yang dilaksanakan di Desa Lantan,
Kecamatan Batukliang Utara ini masih dalam
proses," kata Kepala Bidang Penempatan
Tenaga Kerja Disnakertrans Lombok Tengah
Samsul Rijal di kantornya di Praya, Kamis.
Program ini juga dilaksanakan untuk
melakukan sosialisasi kepada masyarakat
tentang bagaimana menjadi PMI yang benar,
sehingga perlindungan dan ekonomi para
PMI itu dapat ditingkatkan "Program
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Desmigratif bertujuan mewujudkan empat
pilar yang dicanangkan pemerintah, yakni
pendirian pusat informasi ketenagakerjaan,
usaha produktif, pendampingan pengasuhan
anak, dan pengembangan koperasi," katanya.
Program ini dilaksanakan sebagai bentuk
upaya pemerintah melindungi dan
meningkatkan kesejahteraan PMI yang
bekerja di luar negeri dan keluarganya sejak
dari kampung halaman.
60. 18
Goyang Maut Sri dan Negative Berita
August Retno
Kaltim.co
2022

Mereka adalah Menteri Keuangan Sri
Mulyani dan Menteri Luar Negeri Retno
Marsudi. Sri suka bernyanyi, sementara
Retno sangat gaul dengan penampilan yang
heboh dan keren. Secara khusus saya
memperhatikan gaya Bu Sri dan Bu Retno. Sri
Mulyani yang beberapa hari lagi atau
tepatnya 26 Agustus berusia 60 tahun dan
Retno, yang November nanti juga 60 tahun,
ternyata dua sahabat karib.

61. 18
Farel Prayoga Bikin Positive Tribun News
August Ambyar Istana
2022 Merdeka di HUTke-77
RI: Pesan Jokowi dan
Tangis Haru Abah Lala

Penyanyi cilik asal Banyuwangi, Jawa Timur,
Farel Prayoga yang kini sedang viral berhasil
membuat Istana Merdeka, Jakarta,
bergoyang. Farel Prayoga berhasil membuat
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan
jajarannya termasuk para Menteri, para
jenderal TNI/Polri, serta tamu undangan yang
hadir di Istana Merdeka bernyanyi dan
bergoyang dengan lantunan lagu 'Ojo
Dibandingke'. Pencipta lagu Ojo Dibandingke,
Abah Lala, pun menangis sesenggukan saat
Farel Prayoga membawakan lagunya di Istana
Merdeka, Rabu (17/8/2022). Dalam video
yang dibagikan di akun instagramnya,
@abahlalareal terlihat Abah lala menangis
sambil menyaksikan aksi Farel bernyanyi di
Istana Merdeka.

62. 19
Petugas Antar Kerja
August Diminta Gabung
2022 dalam Aplikasi ePengantar Kerja

Neutral Pewartasatu.c Com-Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga
om
Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
(Binapenta & PKK) Kemnaker, Suhartono
meminta Petugas Antar Kerja di lembaga
penempatan kerja dapat memenuhi amanat
Permenaker Nomor 6 Tahun 2022 agar
mekanisme pelayanan penempatan tenaga
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kerja berjalan sesuai alur yang telah
ditetapkan. Salah satu persyaratan khusus
usaha yakni minimal memiliki satu orang
Petugas Antar Kerja. Menurut Suhartono,
selaku Instansi Pembina Pengantar Kerja dan
Petugas Antar Kerja, pihaknya memiliki
kewajiban untuk membina setiap Petugas
Antar Kerja yang berada dalam lembaga
penempatan tenaga kerja melalui
penyelenggaraan bimbingan teknis dan
berbagai bentuk pembinaan lainnya. "Mulai
saat ini Petugas Antar Kerja yang ada pada
perusahaan Saudara, kami minta untuk
bergabung dalam aplikasi e-Pengantar Kerja,
" ujar Suhartono saat membuka acara
"Penguatan Koordinasi Peran Petugas Antar
Kerja di lembaga penempatan tenaga kerja"
di kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis
(18/8/2022).
63. 19
Semangat
August Kemerdekaan,
2022 Pekerja Rumahan
Terus Berjuang
Mendapatkan
Pengakuan atas
Hubungan Kerja

Positive Harian Jogja

Pekerja rumahan juga kerap dianggap
sebagai pekerja yang berada di luar
hubungan kerja oleh pemerintah, dalam hal
ini Kementerian Ketenagakerjaan atau Dinas
Tenaga Kerja di level Provinsi dan/atau
Kabupaten/Kota. Pekerja rumahan memiliki
beberapa permasalahan yang dihadapi
karena Undang-Undang. Pekerja rumahan
sering tidak dianggap memiliki hubungan
kerja sehingga pemenuhan haknya
terbengkalai. Pun, pekerja rumahan masih
disamakan dengan Pekerja Rumah Tangga
(PRT).

64. 19
Petugas Antar Kerja, Neutral Suarakarya.id "Mulai saat ini Petugas Antar Kerja yang ada
August Agar Gabung dalam
pada perusahaan Saudara, kami minta untuk
2022 Aplikasi e-Pengantar
bergabung dalam aplikasi e-Pengantar Kerja,"
Kerja
ujar Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga
Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
(Binapenta & PKK) Kemnaker Suhartono.
Selaku instansi pembina pengantar kerja dan
Petugas Antar Kerja, Ditjen Binapenta dan
PKK memiliki kewajiban untuk membina
setiap Petugas Antar Kerja, yang berada
dalam lembaga penempatan tenaga kerja.
Petugas Antar Kerja di lembaga penempatan
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kerja, agar dapat memenuhi amanat
Permenaker Nomor 6 Tahun 2022. Pasalnya,
Petugas Antar Kerja merupalan, salah satu
persyaratan khusus usaha, yakni minimal
memiliki satu orang..
65. 19
Teken PKB dengan
August Serikat Pekerja,
2022 Menaker Apresiasi
Bank BTN

Positive Indoposnews. indoposnews.co.id- Menteri Ketenagakerjaan
co.id
(Menaker) Ida Fauziyah mengapresiasi teken
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Bank
BTN dan Serikat Pekerja (SP). Dengan fakta
itu, diharap hubungan antara manajemen
Bank BTN, dan SP makin solid. Ini puncak
kesamaan pandangan antara bank BTN
dengan SP," tutur Ida. Kemitraan strategis
itu, diharap menciptakan kolaborasi baik
untuk mewujudkan visi Bank BTN menjadi
The Best Mortgage Bank In Southeast Asia
Pada 2025.

66. 19
Petugas Antar Kerja
August Diminta Gabung
2022 dalam Aplikasi ePengantar Kerja Lensa Reportase

Neutral Lensa
Reportase
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lensareportase.com, Semarang-Dirjen
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta &
PKK) Kemnaker, Suhartono meminta Petugas
Antar Kerja di lembaga penempatan kerja
dapat memenuhi amanat Permenaker Nomor
6 Tahun 2022 agar mekanisme pelayanan
penempatan tenaga kerja berjalan sesuai alur
yang telah ditetapkan. Salah satu persyaratan
khusus usaha yakni minimal memiliki satu
orang Petugas Antar Kerja. Menurut
Suhartono, selaku Instansi Pembina
Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja,
pihaknya memiliki kewajiban untuk membina
setiap Petugas Antar Kerja yang berada
dalam lembaga penempatan tenaga kerja
melalui penyelenggaraan bimbingan teknis
dan berbagai bentuk pembinaan lainnya.
"Mulai saat ini Petugas Antar Kerja yang ada
pada perusahaan Saudara, kami minta untuk
bergabung dalam aplikasi e-Pengantar Kerja,
" ujar Suhartono saat membuka acara
"Penguatan Koordinasi Peran Petugas Antar
Kerja di lembaga penempatan tenaga kerja"
di kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis
(18/8/2022).

67. 19
Menaker Apresiasi
August Penandatanganan
2022 PKB antara
Manajemen dan SP
Bank BTN

Positive Industry

36

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengapresiasi penandatanganan
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara
Manajemen dan Serikat Pekerja (SP) PT. Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) yang
dilakukan relatif cukup singkat. Dengan
penandatanganan PKB ini diharapkan
hubungan antara manajemen dan SP Bank
BTN semakin solid dan harmonis. Apalagi
antara Manajemen dan Serikat Pekerja BTN
baru satu kali ketemu sudah berhasil
menyatukan dua kepentingan antara pekerja
dan Manajemen," jelas Ida dalam
sambutannya usai menyaksikan
Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) antara Manajemen dengan SP Bank
BTN di Jakarta, Kamis (18/8). "Setiap ada
penandatanganan PKB Saya selalu
menyempatkan hadir dan ini merupakan
bentuk apresiasi saya karena ini adalah
puncak kesamaan pandangan antara
Manajemen dengan Serikat Pekerja.
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Summary Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 41 telah ditutup, simak cara cek hasilnya jika tak
dapat SMS notifikasi. Jika dinyatakan lolos, nomor Kartu Prakerja akan tertera dan muncul
status saldo pada dashboard akun. Seleksi pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 41 ditutup
pada Hari Selasa, (16/8/2022). Mengutip Instagram @prakerja.go.id, Kartu Prakerja
gelombang 41 ditutup pukul 23.59 WIB.

Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 41 telah ditutup, simak cara cek hasilnya jika tak dapat SMS
notifikasi.Seleksi pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 41 ditutup pada Hari Selasa,
(16/8/2022).Mengutip Instagram @prakerja.go.id, Kartu Prakerja gelombang 41 ditutup pukul 23.59
WIB."Jam 23.59 WIB malam ini (Selasa) kesempatan Gabung Gelombang 41 akan ditutup!" tulis akun
Prakerja.Saat ini peserta yang telah mendaftar tinggal menunggu pengumuman hasil seleksi Kartu
Prakerja.Ada 2 cara untuk mengecek hasil Kartu Prakerja, berikut panduannya.Berikut cara cek hasil Kartu
Prakerja gelombang 41 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
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seleksi masing-masing gelombang.Jika pendaftar mendapatkan pemberitahuan lolos, maka dapat
mengikuti langkah selanjutnya sesuai petunjuk yang ada. Namun, jika tidak lolos, jangan berkecil
hati.Kamu bisa mengikuti pendaftaran gelombang selanjutnya."Kamu tidak perlu memasukkan semua
data lagi untuk pendaftaran ulang. Jangan berkecil hati, kamu masih bisa memilih Gelombang
berikutnya," tulis situs tersebut.Adapun syarat bagi pendaftar program Kartu Prakerja antara lain WNI
berusia 18 tahun ke atas, tidak sedang menempuh pendidikan formal, sedang mencari kerja,
pekerja/buruh yang terkena PHK, atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi
kerja.Seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha
mikro dan kecil.Syarat selanjutnya, bukan penerima bantuan sosial lainnya selama pandemi Covid-19,
bukan pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, kepala desa dan
perangkat desa serta direksi/komisaris/dewan pengawas pada BUMN atau BUMD.Kemudian, calon
peserta harus mendaftarkan maksimal 2 Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam 1 Kartu Keluarga (KK)
yang menjadi penerima Kartu Prakerja.Nantinya, peserta Kartu Prakerja yang lolos akan mendapatkan
insentif berupa bantuan dari pemerintah sebesar Rp 3,55 juta.Untuk skema penyaluran dana program
Kartu Prakerja ini, peserta yang lolos akan mendapatkan bantuan pelatihan sebesar Rp 1 juta, dana
insentif pasca pelatihan sebesar Rp 2,4 juta yang akan diberikan sebesar Rp 600. 000 selama 4 bulan.Lalu,
dana insentif pengisian 3 survei sebesar Rp 150. 000 yang dibayarkan sebesar Rp 50.000 setiap
survei.Demi pemerataan penyaluran, setiap KK dibatasi maksimal 2 anggota keluarga dan mereka yang
sudah pernah menerima tidak dapat lagi menjadi penerima (tidak berulang).Penerima Kartu Prakerja
dapat memilih pelatihan yang ditawarkan oleh ratusan lembaga pelatihan yang dapat diakses melalui
platform digital.Beberapa di antaranya platform Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Tokopedia,
Bukalapak, Karier.mu, Pintaria, Mau Belajar, dan Pijar.
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Summary Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati membeberkan alasannya joget
saat penyanyi cilik Farel Prayoga menyanyikan lagu Ojo Dibandingke di Istana Merdeka pada
Rabu (17/8). Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani lewat unggahannya di akun Instagram
@smindrawati. Yang membuat saya dan Bu Menlu @retno_marsudi dan Bu Menaker
@idafauziyahnu dan Pak Menhan @prabowo joget di halaman Istana," tulis Sri Mulyani pada
Rabu (17/8). Sri Mulyani bahkan menyebut bahwa dirinya baru pertama kali berjoget
bersama para menteri di halaman Istana Merdeka.

Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati membeberkan alasannya joget saat
penyanyi cilik Farel Prayoga menyanyikan lagu Ojo Dibandingke di Istana Merdeka pada Rabu (17/8).Hal
tersebut disampaikan Sri Mulyani lewat unggahannya di akun Instagram @smindrawati.Ia mengakui lirik
lagu Ojo Dibandingke membuatnya tak bisa menahan diri untuk berjoget bersama sejumlah menteri
lainnya.Sri Mulyani pun menuliskan lirik lagu berbahasa Jawa itu lengkap dengan terjemahannya dalam
bahasa Indonesia."Itu lirik lagunya. yang membuat saya dan Bu Menlu @retno_marsudi dan Bu Menaker
@idafauziyahnu dan Pak Menhan @prabowo joget di halaman Istana," tulis Sri Mulyani pada Rabu
(17/8).Sri Mulyani bahkan menyebut bahwa dirinya baru pertama kali berjoget bersama para menteri di
halaman Istana Merdeka."Belum pernah terjadi sebelumnya!" sambung Sri Mulyani.Seperti diketahui,
suasana perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 RI di Istana Merdeka tampak meriah saat Farel tampil
menyanyikan lagu Ojo Dibandingke.Penyanyi cilik asal Jawa Timur itu mampu membuat Sri Mulyani dan
para menteri lainnya ikut berjoget dengan lepas.Tak hanya itu, ibu negara Iriana Joko Widodo bahkan
juga berjoget dari tempat duduknya. (*)Video heboh hari ini:
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Summary Presiden Joko Widodo tampak terkekeh sambil berdiri, begitu juga dengan Ibu Iriana yang
turut berjoget saat penyanyi cilik Farel Prayoga menyanyikan lagu berjudul "Ojo
Dibandingke" dinyanyikan. Setelah lagu memasuki reff, Presiden Jokowi tampak ikut berdiri,
sementara Ibu Iriana berjoget, begitu juga dengan para undangan yang hadir. JAKARTAPresiden Joko Widodo tampak terkekeh sambil berdiri, begitu juga dengan Ibu Iriana yang
turut berjoget saat penyanyi cilik Farel Prayoga menyanyikan lagu berjudul "Ojo
Dibandingke" dinyanyikan. Setelah lagu memasuki reff, Presiden Jokowi tampak ikut berdiri,
sementara Ibu Iriana berjoget, begitu juga dengan para undangan yang hadir.

Presiden Joko Widodo tampak terkekeh sambil berdiri, begitu juga dengan Ibu Iriana yang turut berjoget
saat penyanyi cilik Farel Prayoga menyanyikan lagu berjudul "Ojo Dibandingke" dinyanyikan.Farel yang
merupakan siswa kelas 6 SD asal Banyuwangi, Jawa Timur, tampil di depan ribuan undangan saat acara
penutupan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka Jakarta, Rabu.Berdasarkan
siaran langsung yang disaksikan oleh akun YouTube Sekretariat Presiden, Presiden Joko Widodo kembali
ke tempat mimbar dan menikmati lagu Ojo Dibandingke yang dibawakan Farel.Kepala Negara tampak
terkekeh saat Farel mengganti lirik lagu dengan menyelipkan nama "Pak Jokowi" di bait pertama lagu
tersebut.Setelah lagu memasuki reff, Presiden Jokowi tampak ikut berdiri, sementara Ibu Iriana berjoget,
begitu juga dengan para undangan yang hadir.Bahkan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri
Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Tenaga Kerja Kerja Ida Fauziyah,
Puteri Indonesia 2020 Ayu Maulida, Aktor Reza Rahadian turun ke lapangan dan ikut berjoget bersama
Farel yang sedang bernyanyi.Sementara itu, menteri-menteri dan pejabat negara lainnya, seperti Kapolri
Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abudrrachman
berjoget di bangku masing-masing.Usai lagu selesai, para undangan pun meneriakkan "lagi. lagi" agar
Farel kembali menyanyikan lagu ciptaan Abah Lala tersebut.Farel menjadi salah satu penampil dalam
rangkaian Upacara di Istana Merdeka, setelah dirinya viral di media sosial karena berhasil meng-cover
lagu tersebut.Awalnya, lagu tersebut dinyanyikan oleh Denny Caknan bersama Abah Lala. Kemudian Farel
menyanyikan kembali lagu tersebut sehingga membuat banyak warga net (netizen) menggunakan lagu
itu sebagai latar musik di media sosial.Farel yang kini genap berusia 12 tahun itu sebelumnya seorang
pengamen jalanan, namun bakatnya di dunia tarik suara mengantarkan-nya menjadi penyanyi
profesional dengan bergabung bersama salah satu manajemen. (*/antaranews.com)JAKARTA - Presiden
Joko Widodo tampak terkekeh sambil berdiri, begitu juga dengan Ibu Iriana yang turut berjoget saat
penyanyi cilik Farel Prayoga menyanyikan lagu berjudul "Ojo Dibandingke" dinyanyikan.Farel yang
merupakan siswa kelas 6 SD asal Banyuwangi, Jawa Timur, tampil di depan ribuan undangan saat acara
penutupan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka Jakarta, Rabu.Berdasarkan
siaran langsung yang disaksikan oleh akun YouTube Sekretariat Presiden, Presiden Joko Widodo kembali
ke tempat mimbar dan menikmati lagu Ojo Dibandingke yang dibawakan Farel.Kepala Negara tampak
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terkekeh saat Farel mengganti lirik lagu dengan menyelipkan nama "Pak Jokowi" di bait pertama lagu
tersebut.Setelah lagu memasuki reff, Presiden Jokowi tampak ikut berdiri, sementara Ibu Iriana berjoget,
begitu juga dengan para undangan yang hadir.Bahkan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri
Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Tenaga Kerja Kerja Ida Fauziyah,
Puteri Indonesia 2020 Ayu Maulida, Aktor Reza Rahadian turun ke lapangan dan ikut berjoget bersama
Farel yang sedang bernyanyi.Sementara itu, menteri-menteri dan pejabat negara lainnya, seperti Kapolri
Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abudrrachman
berjoget di bangku masing-masing.Usai lagu selesai, para undangan pun meneriakkan "lagi. lagi" agar
Farel kembali menyanyikan lagu ciptaan Abah Lala tersebut.Farel menjadi salah satu penampil dalam
rangkaian Upacara di Istana Merdeka, setelah dirinya viral di media sosial karena berhasil meng-cover
lagu tersebut.Awalnya, lagu tersebut dinyanyikan oleh Denny Caknan bersama Abah Lala. Kemudian Farel
menyanyikan kembali lagu tersebut sehingga membuat banyak warga net (netizen) menggunakan lagu
itu sebagai latar musik di media sosial.Farel yang kini genap berusia 12 tahun itu sebelumnya seorang
pengamen jalanan, namun bakatnya di dunia tarik suara mengantarkan-nya menjadi penyanyi
profesional dengan bergabung bersama salah satu manajemen.
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Summary Demikian penggalan lagu Jawa berjudul "Ojo Dibandingke" yang dibawakan oleh penyanyi
cilik bernama Farel Prayoga. Tembang yang dinyanyikan bocah asal Banyuwangi itu berhasil
menggoyang seluruh hadirin yang mengikuti upacara perayaan HUT ke-77 Republik
Indonesia di Istana Merdeka, Rabu (17/8/2022). Wong ko ngene kok dibanding-bandingke.
Saing-saingke.

Wong ko ngene kok dibanding-bandingke. Saing-saingke. Yo mesti kalah.Demikian penggalan lagu Jawa
berjudul "Ojo Dibandingke" yang dibawakan oleh penyanyi cilik bernama Farel Prayoga. Tembang yang
dinyanyikan bocah asal Banyuwangi itu berhasil menggoyang seluruh hadirin yang mengikuti upacara
perayaan HUT ke-77 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Rabu (17/8/2022).Seluruh tamu yang hadir
di sana tampak kesulitan untuk mempertahankan posisi duduknya masing-masing. Mereka harus rela
melemaskan sedikit kewibawaannya demi menikmati cengkok koplo ala Farel. Dengan balutan pakaian
adat daerahnya masing-masing, sang bocil menyatukan mereka dalam alunan koplo khas Jawa.Apalagi
saat ia sengaja mengubah lirik lagunya dengan menambah kata "Pak Jokowi". Teriakan-teriakan histeris
pun seketika pecah, memenuhi gedung yang menjadi saksi bisu perjuangan bangsa Indonesia dalam
merebut kemerdekaan dari kaum penjajah.Mereka yang menonton dari rumah pun agaknya sulit
menolak godaan untuk meregangkan syaraf dan persendiannya. Paling tidak, aksi pejabat negara yang
tampak sangat berbeda dari biasanya dapat menjadi hiburan tersendiri pada momen Hari Kemerdekaan
RI tahun ini.Bagaimana tidak, Ibu Negara Iriana Joko Widodo yang awalnya duduk, seketika berdiri untuk
ikut bergoyang. Baju adat Buton, yang dipakainya, dengan hiasan mahkota yang terkesan cukup berat,
tak menghalanginya untuk turut bergoyang. Padahal, selama ini ia dikenal dengan keanggunannya kala
mendampingi sang suami dalam setiap agenda resmi negara.Hal yang sama rupanya juga ditunjukkan
Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski tak bergoyang seantusias Ibu Iriana, beliau tampak sangat
menikmati alunan musik koplo dengan menebarkan senyuman. Sesekali, ia melihat ke arahnya istrinya,
lantas terkekeh karena gerakan gemulai yang diperagakan oleh sang Ibu Negara.Para pejabat bergoyang
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bersama Farel. | TvonenewsBahkan, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang terkenal
tegas serta agak galak pun tak kuasa menahan gejolak koplo. Ia juga turun langsung ke medan perang
untuk turut bergoyang. Pemandangan yang sangat jarang kita jumpai di panggung perpolitikan.Selain
Prabowo, Menkeu Sri Mulyani, Menlu Retno LP Marsudi, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pun
turut bergoyang sambil berjalan menuju ke arah Farel. Adapun menteri dan pejabat negara lainnya,
seperti Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Kepala Staf TNI-AD Jenderal Dudung Abudrrachman, juga tampak
berjoget di bangkunya masing-masing. Takut wibawanya turun, ya, Pak?Lihat Vox Pop Selengkapnya
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Summary Musisi Addie MS yang ikut turun joget bersama pun menceritakan bahwa dirinya sempat
sungkan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi orang pertama yang turun
berjoget bersama penyanyi cilik Farel Prayoga dan tamu undangan lain. Hal itu terjadi saat
upacara Kemerdekaan HUT ke-77 Indonesia di Istana Merdeka, Rabu (17/8/2022) pagi. Farel
Prayoga diundang ke Istana Merdeka untuk menyanyikan lagu campur sari Ojo Dibandingke.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi orang pertama yang turun berjoget bersama penyanyi
cilik Farel Prayoga dan tamu undangan lain.Hal itu terjadi saat upacara Kemerdekaan HUT ke-77
Indonesia di Istana Merdeka, Rabu (17/8/2022) pagi. Farel Prayoga diundang ke Istana Merdeka untuk
menyanyikan lagu campur sari Ojo Dibandingke.Momen tersebut menjadi salah satu sorotan karena
beberapa undangan termasuk para menteri tak ragu maju ke depan mendekati Farel, dan bergoyang
bersama.Setelah Prabowo memulai, terpantau Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri
Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Menteri PUPR Basuki
Hadimuljono mengikuti apa yang dilakukan Prabowo.Musisi Addie MS yang ikut turun joget bersama pun
menceritakan bahwa dirinya sempat sungkan. Namun, setelah melihat Prabowo berjoget, Addie pun
langsung ikut joget."Tadinya saya sungkan, saya diem, saya foto Pak Prabowo, tapi Pak Prabowo beginibegini, keempat kalinya. Ya udah deh, saya joget," kata Addie di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta
Pusat, Rabu (17/8/2022)."Sebenarnya saya malu karena saya nggak biasa tampil. Tapi ngeliat dari Pak
Prabowo dan lain-lain, Ibu Sri Mulyani juga ikut, ya udah deh, dan saya lihat Presiden juga enjoy," ujar
Addie.Addie menilai upacara HUT RI kali ini merupakan yang terseru. "Ini upacara paling seru. Saya
pernah di zaman Gus Dur, zaman Ibu Mega, zaman SBY, ternyata ini yang paling seru," ujar Addie.Dari
atas mimbar, tampak Ibu Negara Iriana Jokowi ikut bergoyang santai. Presiden Jokowi pun berdiri
sebelum akhirnya duduk kembali. Momen tersebut berlangsung ceria.
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Summary Banyak yang unik saat Upacara Bendera di Istana Negara kemarin Negara Kesatuan Republik
Indonesia kini telah genap 77 Tahun Tentu Angka ini merupakan suatu angka yang cukup
unik Tema kemerdekaan tahun ini adalah Pulih lebih cepat Bangkit lebih kuat. Salah satunya
adalah penampilan Farel Prayoga, penyanyi cilik asal Banyuwangi menyanyikan Ojo
Dibandingke ciptaan Abah Lala. Pada baris terakhir ini, sebelumnya Farel Prayoga
menggantinya demi menggoda Presiden Joko Widodo. Hali ini tentunya berkaitan dengan
pandemi yang melanda Nusantara Upacara HUT kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia,
pada Rabu 17 Agustus 2022 kemarin unik dan berbeda dari biasanya.

Banyak yang unik saat Upacara Bendera di Istana Negara kemarin Negara Kesatuan Republik Indonesia
kini telah genap 77 Tahun Tentu Angka ini merupakan suatu angka yang cukup unik Tema kemerdekaan
tahun ini adalah Pulih lebih cepat Bangkit lebih kuat Hali ini tentunya berkaitan dengan pandemi yang
melanda Nusantara Upacara HUT kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia, pada Rabu 17 Agustus 2022
kemarin unik dan berbeda dari biasanya. Salah satunya adalah penampilan Farel Prayoga, penyanyi cilik
asal Banyuwangi menyanyikan Ojo Dibandingke ciptaan Abah Lala.Lirik lagu sebenarnya sesuai ciptaan
Abah lala adalah sebagai berikut : "Di hati ini Hanya ada kamu".Lewat lagu ini, Farel berhasil membuat
Istana Negara heboh, bahkan banyak yang akhirnya berjoget bersama menemani Farel di panggung
kecilnya. Sejumlah menteri yang bekerja untuk Presiden Joko Widodo pun tak jaim (jaga image)
memutuskan berjoget. Mereka turun dari kursi undangan tempat mereka berada sebelumnya, dan
bergabung dengan yang lainnya berjoget di halaman istana. Berjoget di hadapan Presiden Joko Widodo.
Tampak sejumlah menteri menikmati Ojo Dibandingke tersebut. Meski memakai kebaya dan baju adat
lainnya, tak menghalangi mereka berjoget. Ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menaker Ida
Fauziah, Menteri Luar negeri Retno Marsudi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Dalam akun
instagramnya @smindrawati, Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan kesannya berjoget di halaman istana
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ramai-ramai, bahkan ini terbilang baru pertama kali. Belum pernah terjadi sebelumnya," tulis Menkeu Sri
Mulyani dalam akun instagramnya @smindrawati, Rabu 17 Agustus 2022 Secara detail, Menkeu Sri
Mulyani mengungkapkan alasannya berjoget, karena ada penggalan lirik lagu Ojo Dibandingke yang
seru."Itu lirik lagunya. yang membuat saya dan Bu Menlu dan Bu Menaker dan Pak Menhan joget di
halaman istana, "tulis @smindrawati kembali. Berikut penggalan lirik lagu Ojo Dibandingke yang
membuat Menkeu Sri Mulyani berjoget bersama sejumlah menteri lainnya usai Upacara HUT
Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Wong ko ngene kok dibanding-bandingke (Orang seperti ini kok
dibanding-bandingkan) Saing-saingke yo mesti kalah (Dipersaingkan ya mesti kalah) Tak oyako aku yo ora
mampu (Ku kejar pun aku ya tidak mampu)Mung sak kuatku mencintaimu (Hanya sekuatku mencintaimu)
Ku berharap engkau mengerti Di hati ini hanya ada pak Jokowi.! Pada baris terakhir ini, sebelumnya Farel
Prayoga menggantinya demi menggoda Presiden Joko Widodo.
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Neutral

Summary TODAY.COM, JAKARTA Nama Farel Prayoga tiba-tiba mencuat usai tampil di upacara Hari
Ulang Tahun Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia di Istina Merdeka. Berikut beberapa
fakta Farel Prayoga dari berbagai sumber. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi
orang pertama yang turun berjoget bersama penyanyi cilik Farel Prayoga dan tamu
undangan lainnya. Hal itu terjadi saat upacara Kemerdekaan HUT ke-77 Indonesia di Istana
Merdeka, Rabu (17/8/2022) pagi.

TODAY.COM, JAKARTA Nama Farel Prayoga tiba-tiba mencuat usai tampil di upacara Hari Ulang Tahun
Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia di Istina Merdeka. lagu Ojo Dibandingke yang dipopulerkan
Denny Caknan dan Abah Lala dibawakannya di hadapan Presiden Joko Widodo.Berikut beberapa fakta
Farel Prayoga dari berbagai sumber.Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlihat semringah di atas kursinya
sambil menikmati lantunan lagu berbahasa Jawa itu. Sedangkan Ibu Negara Iriana bertepuk tangan di
atas kursi. Para tamu undangan pun ikut berjoget ria bersama para pejabat negara.Menteri Pertahanan
Prabowo Subianto menjadi orang pertama yang turun berjoget bersama penyanyi cilik Farel Prayoga dan
tamu undangan lainnya. Hal itu terjadi saat upacara Kemerdekaan HUT ke-77 Indonesia di Istana
Merdeka, Rabu (17/8/2022) pagi.Setelah Prabowo, terpantau Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah,
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Menteri PUPR Basuki
Hadimuljono mengikuti apa yang dilakukan Prabowo.
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Neutral

Summary sumedangekspres- Profil Farel Prayoga yaitu sosok penyanyi cilik yang sedang viral saat ini.
Farel Prayoga tertampak sedang menyanyikaj lagi dangdut yang berjudul Ojo Dibandingke,
pada saat merayakan HUT RI. Tidak menyangka bahwa seorang penyanyi cilik yang viral itu
akhirnya bernyanyi berhadapan langsung dengan Presiden Jokowi. Setelah lagu memasuki
reff, Presiden Jokowi tampak ikut berdiri, sementara Ibu Iriana berjoget, begitu juga dengan
para undangan yang hadir.

sumedangekspres - Profil Farel Prayoga yaitu sosok penyanyi cilik yang sedang viral saat ini. Pada saat 17
Agustus 2022, sosok penyanyi cilik tersebut bikin geger perayaan HUT ke-71 RI di Istana Merdeka. Farel
Prayoga tertampak sedang menyanyikaj lagi dangdut yang berjudul Ojo Dibandingke, pada saat
merayakan HUT RI. Tidak menyangka bahwa seorang penyanyi cilik yang viral itu akhirnya bernyanyi
berhadapan langsung dengan Presiden Jokowi. Tidak hanya itu, sosok cilik itu pun akhirnya berhasil
membuat tamu undangan menjadi ikut berjoget. Menteri pertahanan Prabowo Subianto serta beberapa
menteri lainnya juga sampai ikut berjoget-joget, tertampak dalam Vidio yeng tersebar. Aksi penyanyi cilik
ini asal Banyuwangi, Jawa Timur ini kembali viral hingga jadi perbincangan hangat di media sosial. Setelah
lagu memasuki reff, Presiden Jokowi tampak ikut berdiri, sementara Ibu Iriana berjoget, begitu juga
dengan para undangan yang hadir. Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi,
Menteri Tenaga Kerja Kerja Ida Fauziyah, Puteri Indonesia 2020 Ayu Maulida, Aktor Reza Rahadian juga
turun ke lapangan dan ikut berjoget bersama Farel yang sedang bernyanyi.
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Neutral

Summary Prediksi pendaftaran Prakerja Gelombang 41 akan diumumkan oleh PMO adalah hari ini.
Penguman hasil seleksi Kartu Prakerja Gelombang 41 belum juga diumumkan oleh
manajemen Kartu Prakerja, sebab jika dipantau dari akun instagram prakerja belum ada
postingan kapan Prakerja Gelombang 41 akan diumumkan. Berikut jadwal pengumuman
hasil seleksi Kartu Prakerja Gelombang 41 diumukan oleh manajemen pelaksana kartu
prakerja. Diprediksi jika penutupan Kartu Prakerja ditutup hari senin lalu maka untuk
pengumumannya pada hari kamis.

Penguman hasil seleksi Kartu Prakerja Gelombang 41 belum juga diumumkan oleh manajemen Kartu
Prakerja, sebab jika dipantau dari akun instagram prakerja belum ada postingan kapan Prakerja
Gelombang 41 akan diumumkan.Prediksi pendaftaran Prakerja Gelombang 41 akan diumumkan oleh
PMO adalah hari ini.Berikut jadwal pengumuman hasil seleksi Kartu Prakerja Gelombang 41 diumukan
oleh manajemen pelaksana kartu prakerja.Diprediksi jika penutupan Kartu Prakerja ditutup hari senin
lalu maka untuk pengumumannya pada hari kamis.Jika dianyatakan lolos anda bisa memilih pelatihan
prakerja di akun e-comerce seperti tokopedia, Bukalapak, Pijar Mahir, Pintaria Kemnaker.Bagi peserta
yang sudah mendaftar dan ingin mengetahui hasil seleksi bisa mengikut cara berikut.Sebagai informasi
bahwa yang menentukan apakah anda lolos seleksi ada sepenuhnya pada panitia seleksi kartu
prakerjaKarena panitia Prakerja yang memeriksa dan memverifikasi data anda.Cara cek pengumuman
Prakerja gelombang melalui dashboardPada tanggal pengumuman seleksi gelombang yang akan
diumumkan di instagram , Anda bisa mengecek lolos atau tidaknya melalui dashboard situs Prakerja
dengan cara berikut:</* Login ke laman* Kemudian, cek nomor Kartu Prakerja dan status saldo pada
dashboard akun.* Jika lolos, akan muncul keterangan "Dana insentif kamu diberikan setelah penyelesaian
pelatihan, bila belum ada dana yang ditransfer 7x24 jam Hubungi CS.* Jika tidak lolos, akan ada notifikasi
"Kamu Belum Berhasil" pada dashboard akun Anda.Cara cek pengumuman Prakerja gelombang 41
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melalui SMSPeserta yang dinyatakan lolos seleksi Kartu Prakerja, akan mendapatkan notifikasi melalui
SMS.Pemberitahuan ini akan disampaikan ke nomor telepon yang sebelumnya didaftarkan saat
pembuatan akun.Oleh karena itu, pastikan nomor telepon yang dimasukkan saat mendaftarkan akun
telah benar dan masih aktif.Langkah-langkah setelah lolos Prakerja gelombang 41Apabila lolos Prakerja
Gelombang 41, berikut langkah-langkah yang harus dilakukan:</* Cek dashboard Prakerja* Catat 16
angka nomor Kartu Prakerja* Pastikan saldo pelatihan sudah tersedia.* Kartu Prakerja tidak diberikan
dalam bentuk kartu fisik.* Gunakan 16 angka Nomor Kartu Prakerja untuk membeli pelatihan.Jaga
kerahasiaan nomor Kartu Prakerja agar Anda dapat terus membeli pelatihan 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.
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Neutral

Summary JAKARTA- Presiden Joko Widodo tampak terkekeh sambil berdiri, begitu juga dengan Ibu
Iriana yang turut berjoget saat penyanyi cilik Farel Prayoga menyanyikan lagu berjudul "Ojo
Dibandingke" dinyanyikan. Bahkan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri
Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Tenaga Kerja Kerja Ida
Fauziyah, Puteri Indonesia 2020 Ayu Maulida, Aktor Reza Rahadian turun ke lapangan ikut
berjoget bersama Farel. Farel yang merupakan siswa kelas 6 SD asal Banyuwangi, Jawa
Timur, tampil di depan ribuan undangan saat acara penutupan Upacara Peringatan DetikDetik Proklamasi di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (17/8). Berdasarkan siaran langsung yang
disaksikan oleh akun YouTube Sekretariat Presiden, Presiden Joko Widodo kembali ke
tempat mimbar dan menikmati lagu Ojo Dibandingke yang dibawakan Farel.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo tampak terkekeh sambil berdiri, begitu juga dengan Ibu Iriana yang
turut berjoget saat penyanyi cilik Farel Prayoga menyanyikan lagu berjudul "Ojo Dibandingke"
dinyanyikan.Farel yang merupakan siswa kelas 6 SD asal Banyuwangi, Jawa Timur, tampil di depan ribuan
undangan saat acara penutupan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka Jakarta,
Rabu (17/8).Berdasarkan siaran langsung yang disaksikan oleh akun YouTube Sekretariat Presiden,
Presiden Joko Widodo kembali ke tempat mimbar dan menikmati lagu Ojo Dibandingke yang dibawakan
Farel.Kepala Negara tampak terkekeh saat Farel mengganti lirik lagu dengan menyelipkan nama "Pak
Jokowi" di bait pertama lagu tersebut. Setelah lagu memasuki reff, Presiden Jokowi tampak ikut berdiri,
sementara Ibu Iriana berjoget, begitu juga dengan para undangan yang hadir.Bahkan, Menteri
Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi,
Menteri Tenaga Kerja Kerja Ida Fauziyah, Puteri Indonesia 2020 Ayu Maulida, Aktor Reza Rahadian turun
ke lapangan ikut berjoget bersama Farel.Redaktur : Sriyono
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Neutral

Summary Inilah profil Winda Utami, juru bahasa isyarat yang tengah viral di media sosial. Juru bahasa
isyarat (JBI), Winda Utami, yang viral karena menginterpretasikan lagu Ojo Dibandingke
sambil berjoget. Winda Utami menjadi sorotan saat menjadi penerjemah bahasa isyarat
yang bertugas di Upacara Detik-detik Proklamasi HUT ke-77 RI di Istana Negara, Rabu
(17/8/2022). Aksi Winda Utami yang turut bergoyang sembari menginterpretasikan lagu Ojo
Dibandingke yang dinyanyikan Farel Prayoga, menarik perhatian warganet.

Inilah profil Winda Utami, juru bahasa isyarat yang tengah viral di media sosial.Winda Utami menjadi
sorotan saat menjadi penerjemah bahasa isyarat yang bertugas di Upacara Detik-detik Proklamasi HUT
ke-77 RI di Istana Negara, Rabu (17/8/2022).Aksi Winda Utami yang turut bergoyang sembari
menginterpretasikan lagu Ojo Dibandingke yang dinyanyikan Farel Prayoga, menarik perhatian
warganet.Dalam video yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, Winda Utami terlihat
tersenyum saat Farel Prayoga bernyanyi.Bahkan, Winda Utami terlihat menirukan Farel Prayoga
menyanyikan lagu Ojo Dibandingke.Lalu, bagaimana profil Winda Utami?Dikutip dari TribunJogja.com,
Winda Utami lahir di Jakarta pada 13 Maret 1989.Winda Utami merupakan alumni Universitas
Muhammadiyah Surakarta Fakultas Psikologi angkatan 2007.Ia bernaung di lembaga bahasa isyarat
resmi, yaitu Indonesia Sign Language Interpreter (INASLI).Winda Utami juga pernah bergabung dalam tim
penerjemah bahasa isyarat dalam momen Debat Capres dan Cawapres pada Juni 2014 silam.Saat menjadi
juru bahasa isyarat di Upacara HUT ke-77 RI, Winda mengaku sangat senang.Winda bersama rekan
penerjemah lainnya mendapatkan tempat atau ruangan khusus di Istana Negara Jakarta dan merekam
video terjemahan bahasa isyarat di sana."Kami bekerja gantian tiap kurang lebih 30 menit. Kami diberikan
tempat khusus di Istana.""Kami sudah mengikuti GR (gladi bersih) sejak hari Sabtu (13 Agustus 2022) di
Istana," ungkap Winda, Rabu.Juru bahasa isyarat (JBI), Winda Utami, yang viral karena
menginterpretasikan lagu Ojo Dibandingke sambil berjoget. (Tangkap layar Instagram
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@awreceh.id)Melalui akun Instagram-nya @wind.utami, Winda Utami sering membagikan momen saat
bertugas menjadi penerjemah bahasa isyarat.Dalam unggahannya, Winda diketahui pernah menjadi
penerjemah bahasa isyarat di program Fokus Indosiar, CNN Indonesia, hingga konferensi pers Divisi
Humas Polri.Berdasarkan sebuah undangan pernikahan yang diunggah, Winda Utami menikah pada 16
Juli 2016.Momen Farel Prayoga Nyanyi di IstanaDilansir Tribunnews.com, penyanyi cilik Farel Prayoga
membuat sejumlah pejabat berjoget saat membawakan lagu Ojo Dibandingke.Penyanyi asal Banyuwangi
ini berhasil membuat para Jenderal dan menteri berjoget.Di antaranya yakni Kepala Staf TNI AD (KSAD)
Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, Kepala Staf
TNI AU (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.Terlihat beberapa
tamu undangan ikut mengiringi penampilan Farel Prayoga dengan lagu Ojo Dibandingke saat upacara
Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2022 di Istana Merdeka. (IG @smindrawati)Selain itu, Menteri
Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah,
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi dan UKM Teten
Masduki, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, juga terlihat berjoget.Bahkan, Farel Prayoga juga
berhasil membuat Iriana Jokowi bergoyang.Penampilan Farel tersebut membuat suasana upacara
menjadi meriah.Penyanyi cilik itu pun diminta menyanyikan lagu yang sama untuk kedua kalinya.
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Neutral

Summary Penyanyi cilik Farel Prayoga sukses mencuri perhatian usai bernyanyi di hadapan Presiden
Joko Widodo dan pejabat lainnya. "Hari ini dibuat #Ambyar masal sama Farel Prayoga yang
ngoplo tenan nyanyiin lagu Ojo Dibandingke," ujar Erick dalam akun Instagramnya, Kamis
(18/7/2022). Terdapat satu momen menarik usai perayaan HUT ke-77 RI di Kompleks Istana
Kepresidenan (17/8) kemarin. Ia kemudian mendendangkan lagu andalannya yaitu 'Wong Ko
Ngene Kok Dibanding-bandingke'.

Terdapat satu momen menarik usai perayaan HUT ke-77 RI di Kompleks Istana Kepresidenan (17/8)
kemarin.Penyanyi cilik Farel Prayoga sukses mencuri perhatian usai bernyanyi di hadapan Presiden Joko
Widodo dan pejabat lainnya.Ia kemudian mendendangkan lagu andalannya yaitu 'Wong Ko Ngene Kok
Dibanding-bandingke'.Sebagai informasi, lagu tersebut sebelumnya memang tengah viral di berbagai
platform salah satunya TikTok. Hal ini disebabkan Farel sukses menyanyikan lagu itu dengan baik dengan
liriknya yang dianggap sangat menarik.Benar saja, saat Farrel menyanyikan lagu andalannya tersebut
suasana di Istana Negara menjadi lebih cair.Bahkan terlihat, sejumlah pejabat tak kuasa menahan diri
untuk berjoget. Salah satunya yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang asyik berjoget saat Farel
mulai menyanyikan lagu campursari tersebut.Tak ketinggalan, para menteri kabinet kerja lain pun ikut
berjoget diantaranya seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
hingga Menteri BUMN Erick Thohir.Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrachman juga tak
mau ketinggalan berjoget bersama para perwira TNI lainnya.Menteri BUMN Erick Thohir bahkan
mengabadikan momen tersebut dalam unggahan Instagramnya."Hari ini dibuat #Ambyar masal sama
Farel Prayoga yang ngoplo tenan nyanyiin lagu Ojo Dibandingke," ujar Erick dalam akun Instagramnya,
Kamis (18/7/2022).
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Positive

Summary Sekretaris Daerah Provinsi Lampung (Sekdaprov) Fahrizal Darminto, membuka acara
Sosialisasi Tentang Manfaat dan Kegunaan Aplikasi SiGajah Lampung pada Perusahaan,
bertempat di Gedung Pusiban, Kamis (18/08/2022). Sekretaris Daerah, Fahrizal Darminto,
dalam kesempatan tersebut mengatakan, Aplikasi SiGajah Lampung merupakan platform
teknologi informasi berbasis online, bisa langsung digunakan melalui mobile phone maupun
perangkat computer, dapat diakses dimana saja dan kapan saja. Melalui aplikasi ini
masyarakat sebagai pencari kerja dan perusahaan sebagai pemberi kerja semakin
dipermudah mendapatkan dan memberi informasi lowongan kerja, menjembatani
kebutuhan kualitas/kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan melalui program pelatihan,
program pemagangan kerja serta layanan konsultasi permasalahan ketenaga-kerjaan di
Provinsi Lampung. Sekdaprov Fahrizal Darminto berharap aplikasi SiGajah Lampung ini dapat
dimanfaatkan dengan baik, sehingga masyarakat luas dapat menjangkau informasi
ketenagakerjaan terutama informasi lowongan kerja yang akan berdampak langsung
terhadap pengurangan angka pengangguran terbuka di Provinsi Lampung.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung (Sekdaprov) Fahrizal Darminto, membuka acara Sosialisasi Tentang
Manfaat dan Kegunaan Aplikasi SiGajah Lampung pada Perusahaan, bertempat di Gedung Pusiban, Kamis
(18/08/2022). Sekretaris Daerah, Fahrizal Darminto, dalam kesempatan tersebut mengatakan, Aplikasi
SiGajah Lampung merupakan platform teknologi informasi berbasis online, bisa langsung digunakan
melalui mobile phone maupun perangkat computer, dapat diakses dimana saja dan kapan saja. Melalui
aplikasi ini masyarakat sebagai pencari kerja dan perusahaan sebagai pemberi kerja semakin dipermudah
mendapatkan dan memberi informasi lowongan kerja, menjembatani kebutuhan kualitas/kualifikasi
tenaga kerja yang dibutuhkan melalui program pelatihan, program pemagangan kerja serta layanan
konsultasi permasalahan ketenaga-kerjaan di Provinsi Lampung. Begitu juga untuk perusahaan, tidak
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perlu lagi mengeluarkan dana untuk pemasangan iklan lowongan kerja di media. Cukup dengan
mengakses aplikasi ini akan tersedia berbagai info pencari kerja, info lowongan kerja, info pemagangan
dan pelatihan serta konsultasi tentang ketenagakerjaan. Sekdaprov Fahrizal Darminto berharap aplikasi
SiGajah Lampung ini dapat dimanfaatkan dengan baik, sehingga masyarakat luas dapat menjangkau
informasi ketenagakerjaan terutama informasi lowongan kerja yang akan berdampak langsung terhadap
pengurangan angka pengangguran terbuka di Provinsi Lampung. "Kepada masyarakat dan perusahaan
untuk turut aktif memanfaatkan aplikasi ini sehingga aplikasi ini dapat optimal. Jadikan aplikasi SiGajah
Lampung ini sebagai salah satu sumber pemberian informasi tentang ketenagakerjaan, " Kata Fahrizal
Darminto. Selain itu, Sekdaprov juga mengharapkan kerjasama yang baik antara Pemerintah, perusahaan
dan para stakeholder dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada bidang
ketenagakerjaan yang akan mampu membawa Provinsi Lampung kita kearah yang lebih maju. Dalam
kesempatan yang sama Kepala Dinas Tenaga Kerja, Agus Nompitu, menjelaskan, aplikasi SiGajah
Lampung yang merupakan aplikasi tentang sistem informasi ketenagakerjaan Provinsi Lampung. Aplikasi
ini, kata Agus Nompitu, sebagai upaya menekan angka pengangguran di Provinsi Lampung dan
meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar terwujud nya rakyat lampung berjaya. Dinas Tenaga
Kerja Provinsi Lampung, lanjutnya, telah melakukan langkah strategis yaitu membuat aplikasi SiGajah
lampung. "Sebuah platform teknologi informasi yang memberikan pelayanan terkait penyediaan
informasi lowongan kerja untuk mempertemukan antara pencari kerja dengan penyedia lapangan kerja",
ujarnya. Aplikasi SiGajah lampung ini juga menjangkau kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan melalui
program pelatihan peningkatan kualitas SDM dan program pemagangan serta menyediakan layanan
konsultasi tentang permasalahan ketenagakerjaan Provinsi Lampung. Fitur didalam SiGajah lampung itu
terdapat tentang SiGajah kerja, SiGajah magang dan SiGajah konsul, aplikasi SiGajah lampung ini bisa
diakses www.disnaker.lampungprpv.go.id dan juga bisa di download melalui Play Store. Dasar
pelaksanaan menyesuaikan dengan undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 39 tahun 2016 tentang penempatan tenaga kerja, keputusan
Gubernur Lampung nomor b/635/8.08/2021 tentang sistem informasi tenagakerjaan daerah provinsi
Lampung. Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini untuk memberikan informasi kepada para
stakeholder, perusahaan, pencari kerja bahwa telah diluncurkan sebuah aplikasi yang mempermudah
akses informasi tentang ketenagakerjaan di provinsi. Tujuannya adalah untuk mempertemukan pencari
kerja dengan memberi kerja sesuai dengan minat bakat dan kemampuan yang dibutuhkan oleh pemberi
kerja. Informasi pasar kerja yang luas-luasnya dapat di akses oleh masyarakat khususnya mencari
pekerjaan melalui aplikasi yang disebut dengan SiGajah.
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Negative

Summary Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 hingga kini belum tersalurkan. BSU atau subsidi
gaji ini sebenarnya telah diumumkan pemerintah bahwa akan berlanjut tahun ini. Mengutip,
BSU menggunakan mekanisme dana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Nasional (PC-PEN)
di bawah Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian. Ida juga mengatakan
jika dana untuk BSU sudah dialokasikan.

Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 hingga kini belum tersalurkan.BSU atau subsidi gaji ini
sebenarnya telah diumumkan pemerintah bahwa akan berlanjut tahun ini.Menanggapi hal tersebut, Ida
Fauziyah, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) mengatakan jika pihaknya hanya bertugas sebagai
penyalur.Mengutip , BSU menggunakan mekanisme dana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Nasional
(PC-PEN) di bawah Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian."Itu menggunakan dana
di PC-PEN kita akan tunggu exercise-nya seperti apa. Posisi Kemenaker kan menyalurkan, semua
keputusannya ada di PC-PEN," katanya ditemui di Kompleks MPR DPR, Jakarta, Selasa (16/8/2022).Ida
juga mengatakan jika dana untuk BSU sudah dialokasikan.Saat ini, Kemenaker dibantu BPJS
Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) sebagai pemilik data masih melakukan seleksi.Seleksi tersebut untuk
memilih pekerja yang berhak menerima."Sudah teralokasi. Tinggal kita tunggu siapakah yang berhak
mendapatkan subsidi tersebut. Kami belum mendapat arahan (salurkan BSU) dari Pak Menko
Perekonomian," ucapnya.Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan sebelumnya,
bahwa BSU bakal disalurkan.ia mengatakan bahwa BSU senilai Rp 1 juta kembali dilanjutkan tahun
ini.Anggaran untuk BSU mencapai Rp 8,8 triliun yang akan disalurkan pada 8,8 juta pekerjan.Tak semua
pekerja dapat, hanya mereka yang mempunyai penghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan.Kata Presiden
KSPIPresiden KSPI Said Iqbal
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Summary This year's 77th Indonesian Independence Day commemoration was themed "Pulih Lebih
Cepat, Bangkit Lebih Kuat" (Recover Faster, Rise Stronger). Sanggar Bale Ade head Supardi
hoped that the occasion created by the 77th Independence Day celebrations would mark
the beginning of Indonesia's rise as a country that was better, stronger and more advanced,
especially after the Covid-19 pandemic.

Bearing the theme "Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat" (Recover Faster, Rise Stronger), lively
celebrations were held to commemorate Indonesia's 77th independence anniversary. In his speech, the
President emphasized that Indonesia was a formidable country.The celebrations to commemorate
Indonesia's 77th anniversary of independence made a comeback on Wednesday (17/8/2022) after a twoyear hiatus due to the Covid-19 pandemic. Excitement was y felt during the flag raising ceremony and
other activities not onlat the State Palace in Jakarta, but also across the country.At the State Palace, the
national flag-hoisting team (Paskibraka) raised the flag using the full 17-8-45 formation. This was the
same as the previous year, except that the team wore a double layer of masks last year. This year, they
did not wear any masks and neither did President Joko "Jokowi" Widodo.Also read:Moreover, the State
Palace also paraded heirloom flags from Monas Square to the palace. From the morning, around 2,000
members of the public, mostly wearing traditional attire, arrived through several gates of the presidential
palace compound."I am from Karawang. I left at 1 a.m. by car," said Soridatul Bahiyah (26), a resident of
Karawang, West Java, who registered online and received an invitation to attend the flag raising
ceremony at the palace.Various forms of entertainment were also prepared at the venue entrances of
the flag raising ceremony. The solemn ceremony turned lively when child singer Farel Prayoga (12) from
Banyuwangi, East Java, took center stage in the front yard of the State Palace. He sang a dangdut koplo
song titled "Ojo Dibandingke". The audience danced to the music, including First Lady Iriana Joko Widodo,
who was having a grand time.Several ministers also danced, including Manpower Minister Ida Fauziyah,
Finance Minister Sri Mulyani, and Education, Culture, Research and Technology Minister Nadiem
Makarim, as well as Defense Minister Prabowo Subianto.Prabowo claimed this was his first time dancing
at the State Palace. "Yes, it is the first time at the Palace," he said. When asked how it felt to dance in
President Jokowi's presence, Prabowo laughed. "He allowed it," he said.Formidable IndonesiaThis year's
77th Indonesian Independence Day commemoration was themed "Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat"
(Recover Faster, Rise Stronger).During his annual State of the Nation address before the People's
Consultative Assembly (MPR), the House of Representatives and the Regional Representatives Council
(DPD) on Tuesday (16/8), President Jokowi said that every country in the world was facing challenges.
The Covid-19 health crisis had not been fully resolved and the global economy had yet to recover fully.
Furthermore, in these conditions, war had broken out in Ukraine to trigger a food crisis, an energy crisis
and a financial crisis."However, in the midst of these challenges, we should be grateful for the fact that
Indonesia is a country that can overcome these global crises. Indonesia is one of the countries that has
been able to control the Covid-19 pandemic," said the President.President Jokowi said that in facing the
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Covid-19 pandemic that had affected the world, Indonesia had proven itself as a formidable nation. The
people protected and cared for each other. Religious leaders and traditional leaders actively supported
the people.Health workers, the Indonesian Military (TNI), the National Police and the ranks of the
bureaucracy cooperated with each other. State institutions also supported the government in dealing
with uncertainty."If we have been able to manage the pandemic well, then we can [also] take care of our
other agendas. This is our first strength in building Indonesia," said the President.According to the
President, Indonesia's second strength is its abundant natural resources. The country's vast territory,
home to the world's richest biodiversity, is considered one of Indonesia's strengths, if it is managed wisely
and sustainably. Indonesia's third strength is its population demographic. The country has a large
population dominated by young people of productive age, where an increase in buying power will
become the driving force of the national economy in facing global competition.The country's fourth
strength is its role on the international stage. Indonesia has been recognized by Russia and Ukraine as a
bridge for peace. Indonesia is also recognized by big countries, despite geopolitical tensions.Celebrating
in the regionsThe liveliness of the 77th Indepence Day celebrations was also felt in the regions. A flag
raising ceremony was held for the first time at Pesantren Al Mukmin Ngruki in Sukoharjo regency, Central
Java. The Islamic boarding school was founded by former terror convict Abu Bakar Baasyir. The flag raising
ceremony was attended by around 600 students. Several alumni and teachers also attended the
ceremony, including Abu Bakar Baasyir. He was accompanied by Muhammad Amir, the caregiver and
trustee of the Al Mukmin Ngruki foundation as well as Pesantren Al Mukmin Ngruki director
Yahya.Coordinating Human Development Minister Muhadjir Effendy also attended the ceremony. He
expressed hope that the ceremony would further strengthen nationalism. Amid all the challenges that
persisted, the nation should be able to rise to overcome them immediately.Baasyir said this was the first
time the flag raising ceremony was held at the pesantren, which was founded in 1972. The ceremony,
Baasyir explained, was held as an expression of gratitude for the blessings God had bestowed. In this
context, the blessing was the country's independence.In West Lombok, West Nusa Tenggara, Sanggar
Bale Ade held a flag raising ceremony in the Bukit Cacing area, around 10 kilometers north of the
provincial capital, Mataram. The members of the organizing team empowered youths and children
through creative and literacy activities while camping on a hill the previous night. While it was a simple
event, this did not reduce the solemnity of the flag raising ceremony in the area, a tourist
destination.Children and adults wore their everyday clothes. Rather than shoes, they wore sandals, while
some went barefoot. In addition, there was no national flag-hoisting team. Instead, there was only a
bamboo pole with the Red and White flag.Sanggar Bale Ade head Supardi hoped that the occasion
created by the 77th Independence Day celebrations would mark the beginning of Indonesia's rise as a
country that was better, stronger and more advanced, especially after the Covid-19 pandemic. "We also
hope that, right now, the country will pay more attention to children in remote areas," he said.A flag
raising ceremony was also held at the Kilometer Zero site at the new capital city of Nusantara, which was
attended by around 300 people. They consisted of personnel of the Nusantara transition team, the
Sepaku district administration, the military, and local police, as well as community leaders and technical
workers involved in developing the new capital's infrastructure.In Southwest Maluku, 21 Timorese
citizens living on Atauro Island also celebrated Independence Day on Liran Island, Southwest Maluku
regency, Maluku. Their attendance at the flag-raising ceremony aimed to strengthen friendly ties
between the people living on the border of the two neighboring countries.The group arrived on several
motorboats. It takes approximately 40 minutes to travel from Atauro to Liran. Thomas Alves, through
video footage obtained by Kompas, said the Timor Leste government was aware of their attending the
event. (INA/WKM/BOW/NIA/CAS/IKI/NCA/ZAK/FRN/CIP)
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Neutral

Summary Tak ayal lagi ketika menampilan penyanyi cilik Farel Prayoga mampu membuat yang hadir
ikut bergoyang tanpa terkecuali termasuk beberapa menteri dan di antaranya Menteri
Keuangan Sri Mulyani,Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah,Menteri Peratahanan Prabowo Subianto. Penyanyi cilik Farel Prayoga menyanyikan
lagu dengan judul Ojo Dibandingke ( Jangan dibandingkan ),merupakan ciptaan Abah Lala,
membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani ingin bergoyang terletak dibagian refrain lagu.
Puncak acara peringatan HUT Kemeredekaan RI Ke-77 telah berakhir dengan di laksanakanya
upacara detik-detik Proklamasi di Istana Merdeka pada Rabu,17 Agustus 2022. Peserta
upacara yang terdiri dari para menteri,utusan negara sahabat dan tamu undangan lainya.

Puncak acara peringatan HUT Kemeredekaan RI Ke-77 telah berakhir dengan di laksanakanya upacara
detik-detik Proklamasi di Istana Merdeka pada Rabu,17 Agustus 2022. Peserta upacara yang terdiri dari
para menteri,utusan negara sahabat dan tamu undangan lainya. Sebelum penutupan upacara di selingi
dengan acara persembahan lagu-lagu nasional dan daerah serta hiburan bagi peserta.Tak ayal lagi ketika
menampilan penyanyi cilik Farel Prayoga mampu membuat yang hadir ikut bergoyang tanpa terkecuali
termasuk beberapa menteri dan di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani,Menteri Luar Negeri Retno
Marsudi dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah,Menteri Peratahanan Prabowo Subianto. Penyanyi
cilik Farel Prayoga menyanyikan lagu dengan judul Ojo Dibandingke ( Jangan dibandingkan ),merupakan
ciptaan Abah Lala, membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani ingin bergoyang terletak dibagian refrain
lagu.Menteri Keuangan Sri Mulyani pun menulis di akun media sosial Instagram pribadinya,: Dikutip
ayoindonesia.
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Summary Penyanyi cilik Farel Prayoga kini mendadak viral di media sosial usai sukses membawakan
lagu 'Ojo Dibandingke" di Istana Negara. Suara merdu Farel Prayoga tersebut, turut
membuat Presiden Jokowi, Menteri Prabowo Subianto, Menteri Sri Mulyani, dan pejabat
negara lainya berjoget dan menikmati lagu 'Ojo Dibandingke". Farel Prayoga menyanyikan
lagu "Ojo Dibandingke" dalam acara perayaan HUT RI ke-77 pada Rabu, 17 Agustus 2022.
Disisi lain, pencipta lagu Ojo Dibandingke, yakni Abah Lala kedapatan menangis terharu saat
menyaksikan momen Farel Prayoga nyanyi di hadapan Jokowi.

Penyanyi cilik Farel Prayoga kini mendadak viral di media sosial usai sukses membawakan lagu 'Ojo
Dibandingke" di Istana Negara.Farel Prayoga menyanyikan lagu "Ojo Dibandingke" dalam acara perayaan
HUT RI ke-77 pada Rabu, 17 Agustus 2022. Penyanyi cilik yang masih duduk di kelas 6 SD tersebut berhasil
membuat seluruh tamu undangan di Istana Negara bergoyang..Suara merdu Farel Prayoga tersebut, turut
membuat Presiden Jokowi, Menteri Prabowo Subianto, Menteri Sri Mulyani, dan pejabat negara lainya
berjoget dan menikmati lagu 'Ojo Dibandingke".Selepas acara perayaan HUT RI ke-77, beredar sebuah
video Farel Prayoga mendapatkan sebuah hadiah berupa sepeda.Video Farel Prayoga mendapat sepeda,
diketahui FIN.co.id melalui unggahan akun Instagram @lambegosip pada Kamis, 18 Agustus 2022. Dalam
video tersebut, tampak terlihat Farel Prayoga yang sedang menikmati sepeda barunya.Penyanyi cilik asal
Banyuwangi tersebut tampak memutari sepeda tersebut dan mengelilingi jalanan."Farel Prayoga dapat
hadiah sepeda," tulis dari akun instagram @lambegosiip.Sepeda Farel Prayoga tersebut seperit sepeda
gunung yang bisa digunakan sehari hari. Sepeda tersebut berdesain warna merah putih layaknya seperti
warna bendera Indonesia.Sebelumnya, Farel menjadi salah satu penampil dalam rangkaian Upacara di
Istana Merdeka, setelah dirinya viral di media sosial karena berhasil meng-cover lagu tersebut.Ketika
Farel Prayoga menyebutkan nama Jokowi dibagian reff pertama, penonton secara spontan bersoraksorak.Setelah lagu memasuki reff, Presiden Jokowi tampak ikut berdiri, sementara Ibu Iriana berjoget,
begitu juga dengan para undangan yang hadir.Bahkan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri
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Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Tenaga Kerja Kerja Ida Fauziyah,
Puteri Indonesia 2020 Ayu Maulida, Aktor Reza Rahadian turun ke lapangan dan ikut berjoget bersama
Farel yang sedang bernyanyi..Awalnya, lagu tersebut dinyanyikan oleh Denny Caknan bersama Abah Lala.
Kemudian Farel menyanyikan kembali lagu tersebut sehingga membuat banyak warga net (netizen)
menggunakan lagu itu sebagai latar musik di media sosial.Farel yang kini genap berusia 12 tahun itu
sebelumnya seorang pengamen jalanan, namun bakatnya di dunia tarik suara mengantarkan-nya menjadi
penyanyi profesional dengan bergabung bersama salah satu manajemen.Disisi lain, pencipta lagu Ojo
Dibandingke, yakni Abah Lala kedapatan menangis terharu saat menyaksikan momen Farel Prayoga
nyanyi di hadapan Jokowi.Sambil menyaksikan Farel Prayoga beraksi, tak lama Abah Lala kedapatan
menangis dan pundaknya ditepuk-tepuk oleh seorang rekan..Tak lama berselang, Abah Lala
menyampaikan rasa terima kasihnya pada tuhan atas lagu ciptaannya bisa menghibur semua
masyarakat."Alhamdulillah puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena lagu saya yang berjudul Ojo
Dibanding-bandingke dinyanyikan di Istana Negara," kata Abah Lala."Spesial di Hari Kemerdekaan
Republik Indonesia disaksikan banyak warga Indonesia dan mungkin dari mana saja," sambungnya."Dan
saya bangga, melu seneng, melu semangat untuk Indonesia, jos jos jos jos," tutup Abah Lala.
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Summary "Jadi dalam dokumen nanti kita akan mendorong rekomendasi kebijakan agar peran dari
UKM ini betul-betul bisa kita wujudkan, bahkan menjadi pilar utama dari perekonomian
khususnya di Indonesia," kata Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, di sela-sela
pertemuan hari pertama EWG V yang dilaksanakan secara virtual, Rabu (17/8/2022).
Kementerian Ketenagakerjaan menggelar Pertemuan Kelima Kelompok Kerja Bidang
Ketenagakerjaan G20 (The 5th Employment Working Group/EWG Meeting) guna
menyelesaikan Annex (dokumen lampiran) Deklarasi Menteri-menteri Ketenagakerjaan G20.
Salah satu agenda pembahasannya adalah Annex-3 terkait penguatan Usaha Kecil dan
Menengah (UKM) untuk penciptaan lapangan kerja. Anwar Sanusi mengatakan, Negaranegara G20 menyadari bahwa UKM memiliki peran dalam perekonomian semua negara.

Kementerian Ketenagakerjaan menggelar Pertemuan Kelima Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan
G20 (The 5th Employment Working Group/EWG Meeting) guna menyelesaikan Annex (dokumen
lampiran) Deklarasi Menteri-menteri Ketenagakerjaan G20. Salah satu agenda pembahasannya adalah
Annex-3 terkait penguatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk penciptaan lapangan kerja. "Jadi
dalam dokumen nanti kita akan mendorong rekomendasi kebijakan agar peran dari UKM ini betul-betul
bisa kita wujudkan, bahkan menjadi pilar utama dari perekonomian khususnya di Indonesia," kata
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, di sela-sela pertemuan hari pertama EWG V yang
dilaksanakan secara virtual, Rabu (17/8/2022). Anwar Sanusi mengatakan, Negara-negara G20 menyadari
bahwa UKM memiliki peran dalam perekonomian semua negara. Di mana lebih dari dua pertiga lapangan
kerja secara global ditemukan di perusahaan mikro dan kecil. Selain itu, UKM juga memiliki peran
signifikan terhadap daya tahan ekonomi masyarakat di tengah gempuran pandemi COVID-19. Namun
begitu, UKM dinilainya memiliki sejumlah kelemahan. Seperti kelemahan akses manajerial, keuangan,
SDM, dsb. "Oleh karena itu rekomendasinya kita arahkan kepada isu-isu yang sudah teridentifikasi,
sehingga SMEs (Small-Medium Enterprises) ini semakin kuat. Salah satunya adalah jiwa
enterpreneruship-nya," katanya. Melalui identifikasi kelemahan tersebut, sejumlah hal telah
diformulasikam sebagai rekomendasi dalam Annex-3 ini. Di antaranya pelatihan vokasi untuk
memperkuat bakat dan minat kewirausahaan, format akses keuangan yang tepat, serta pelindungan
berupa jaminan sosial bagi pelaku UKM. "Itulah poin-poin yang akan dibahas dan disepakati yang nanti
akan tertuang dalam lampiran ketiga atau Annex-3 dari Deklarasi Menteri-menteri Ketenagakerjaan
G20," ujarnya. EWG Kelima dilaksanakan secara virtual pada 17 s.d 19 Agustus 2022. Selain Annex-3,
pertemuan ini ditargetkan dapat menyelesaikan Annex-4 dan Annex-5 guna melengkapi 5 Annex
Deklarasi Menteri-menteri Ketenagakerjaan G20.
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Summary Penyanyi cilik Farel Prayoga kini mendadak viral di media sosial usai sukses membawakan
lagu 'Ojo Dibandingke" di Istana Negara. Farel Prayoga menyanyikan lagu "Ojo Dibandingke"
dalam acara perayaan HUT RI ke-77 pada Rabu, 17 Agustus 2022. Penyanyi cilik yang masih
duduk di kelas 6 SD tersebut berhasil membuat seluruh tamu undangan di Istana Negara
bergoyang. Suara merdu Farel Prayoga tersebut, turut membuat Presiden Jokowi, Menteri
Prabowo Subianto, Menteri Sri Mulyani, dan pejabat negara lainya berjoget dan menikmati
lagu 'Ojo Dibandingke".

Penyanyi cilik Farel Prayoga kini mendadak viral di media sosial usai sukses membawakan lagu 'Ojo
Dibandingke" di Istana Negara.Farel Prayoga menyanyikan lagu "Ojo Dibandingke" dalam acara perayaan
HUT RI ke-77 pada Rabu, 17 Agustus 2022. Penyanyi cilik yang masih duduk di kelas 6 SD tersebut berhasil
membuat seluruh tamu undangan di Istana Negara bergoyang.Suara merdu Farel Prayoga tersebut, turut
membuat Presiden Jokowi, Menteri Prabowo Subianto, Menteri Sri Mulyani, dan pejabat negara lainya
berjoget dan menikmati lagu 'Ojo Dibandingke".Selepas acara perayaan HUT RI ke-77, beredar sebuah
video Farel Prayoga mendapatkan sebuah hadiah berupa sepeda.Video Farel Prayoga mendapat sepeda,
diketahui FIN.co.id melalui unggahan akun Instagram @lambegosip pada Kamis, 18 Agustus 2022.Dalam
video tersebut, tampak terlihat Farel Prayoga yang sedang menikmati sepeda barunya.Penyanyi cilik asal
Banyuwangi tersebut tampak memutari sepeda tersebut dan mengelilingi jalanan"Farel Prayoga dapat
hadiah sepeda," tulis dari akun instagram @lambegosiip.Setelah lagu memasuki reff, Presiden Jokowi
tampak ikut berdiri, sementara Ibu Iriana berjoget, begitu juga dengan para undangan yang hadir.Bahkan,
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno
Marsudi, Menteri Tenaga Kerja Kerja Ida Fauziyah, Puteri Indonesia 2020 Ayu Maulida, Aktor Reza
Rahadian turun ke lapangan dan ikut berjoget bersama Farel yang sedang bernyanyi.Awalnya, lagu
tersebut dinyanyikan oleh Denny Caknan bersama Abah Lala. Kemudian Farel menyanyikan kembali lagu
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tersebut sehingga membuat banyak warga net (netizen) menggunakan lagu itu sebagai latar musik di
media sosial.Farel yang kini genap berusia 12 tahun itu sebelumnya seorang pengamen jalanan, namun
bakatnya di dunia tarik suara mengantarkan-nya menjadi penyanyi profesional dengan bergabung
bersama salah satu manajemen.Pencipta Ojo Dibandingke MenangisDisisi lain, pencipta lagu Ojo
Dibandingke, yakni Abah Lala kedapatan menangis terharu saat menyaksikan momen Farel Prayoga
nyanyi di hadapan Jokowi.Sambil menyaksikan Farel Prayoga beraksi, tak lama Abah Lala kedapatan
menangis dan pundaknya ditepuk-tepuk oleh seorang rekan.Tak lama berselang, Abah Lala
menyampaikan rasa terima kasihnya pada tuhan atas lagu ciptaannya bisa menghibur semua
masyarakat."Alhamdulillah puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena lagu saya yang berjudul Ojo
Dibanding-bandingke dinyanyikan di Istana Negara," kata Abah Lala."Spesial di Hari Kemerdekaan
Republik Indonesia disaksikan banyak warga Indonesia dan mungkin dari mana saja," sambungnya."Dan
saya bangga, melu seneng, melu semangat untuk Indonesia, jos jos jos jos," tutup Abah Lala.(MG1)/(FIN)

65

Title

Bikin Ambyar Istana Negara dengan Lagu Ojo Dibandingke, Farel Author
Prayoga Dapat Hadiah Sepeda

Adi Mirsan

Media

Fajar

Reporter

Date

18 August 2022

Tone

Link

http://fajar.co.id/2022/08/18/bikin-ambyar-istana-negara-dengan-lagu-ojo-dibandingkefarel-prayoga-dapat-hadiah-sepeda

Positive

Summary Penyanyi cilik yang masih duduk di kelas 6 SD tersebut berhasil membuat seluruh tamu
undangan di Istana Negara bergoyang. "Alhamdulillah puji syukur kepada Tuhan Yang Maha
Esa karena lagu saya yang berjudul Ojo Dibanding-bandingke dinyanyikan di Istana Negara,"
kata Abah Lala. Farel Prayoga menyanyikan lagu "Ojo Dibandingke" dalam acara perayaan
HUT RI ke-77 pada Rabu, 17 Agustus 2022. Suara merdu Farel Prayoga tersebut, turut
membuat Presiden Jokowi, Menteri Prabowo Subianto, Menteri Sri Mulyani, dan pejabat
negara lainya berjoget dan menikmati lagu 'Ojo Dibandingke".

Farel Prayoga menyanyikan lagu "Ojo Dibandingke" dalam acara perayaan HUT RI ke-77 pada Rabu, 17
Agustus 2022. Penyanyi cilik yang masih duduk di kelas 6 SD tersebut berhasil membuat seluruh tamu
undangan di Istana Negara bergoyang.Suara merdu Farel Prayoga tersebut, turut membuat Presiden
Jokowi, Menteri Prabowo Subianto, Menteri Sri Mulyani, dan pejabat negara lainya berjoget dan
menikmati lagu 'Ojo Dibandingke". Selepas acara perayaan HUT RI ke-77, beredar sebuah video Farel
Prayoga mendapatkan sebuah hadiah berupa sepeda. Video Farel Prayoga mendapat sepeda, diketahui
FIN.co.id melalui unggahan akun Instagram @lambegosip pada Kamis, 18 Agustus 2022. Dalam video
tersebut, tampak terlihat Farel Prayoga yang sedang menikmati sepeda barunya. Penyanyi cilik asal
Banyuwangi tersebut tampak memutari sepeda tersebut dan mengelilingi jalanan " Farel Prayoga dapat
hadiah sepeda," tulis dari akun instagram @lambegosiip. Sepeda Farel Prayoga tersebut seperti sepeda
gunung yang bisa digunakan sehari hari. Sepeda tersebut berdesain warna merah putih layaknya seperti
warna bendera Indonesia. Farel Prayoga Viral Sebelumnya, Farel menjadi salah satu penampil dalam
rangkaian Upacara di Istana Merdeka, setelah dirinya viral di media sosial karena berhasil meng-cover
lagu tersebut. Ketika Farel Prayoga menyebutkan nama Jokowi dibagian reff pertama, penonton secara
spontan bersorak-sorak.Setelah lagu memasuki reff, Presiden Jokowi tampak ikut berdiri, sementara Ibu
Iriana berjoget, begitu juga dengan para undangan yang hadir. Bahkan, Menteri Pertahanan Prabowo
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Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Tenaga Kerja Kerja
Ida Fauziyah, Puteri Indonesia 2020 Ayu Maulida, Aktor Reza Rahadian turun ke lapangan dan ikut
berjoget bersama Farel yang sedang bernyanyi. Awalnya, lagu tersebut dinyanyikan oleh Denny Caknan
bersama Abah Lala. Kemudian Farel menyanyikan kembali lagu tersebut sehingga membuat banyak
warga net (netizen) menggunakan lagu itu sebagai latar musik di media sosial. Farel yang kini genap
berusia 12 tahun itu sebelumnya seorang pengamen jalanan, namun bakatnya di dunia tarik suara
mengantarkan-nya menjadi penyanyi profesional dengan bergabung bersama salah satu manajemen.
Pencipta Ojo Dibandingke Menangis Disisi lain, pencipta lagu Ojo Dibandingke, yakni Abah Lala kedapatan
menangis terharu saat menyaksikan momen Farel Prayoga nyanyi di hadapan Jokowi. Sambil
menyaksikan Farel Prayoga beraksi, tak lama Abah Lala kedapatan menangis dan pundaknya ditepuktepuk oleh seorang rekan. Tak lama berselang, Abah Lala menyampaikan rasa terima kasihnya pada tuhan
atas lagu ciptaannya bisa menghibur semua masyarakat. "Alhamdulillah puji syukur kepada Tuhan Yang
Maha Esa karena lagu saya yang berjudul Ojo Dibanding-bandingke dinyanyikan di Istana Negara," kata
Abah Lala. "Spesial di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia disaksikan banyak warga Indonesia dan
mungkin dari mana saja," sambungnya."Dan saya bangga, melu seneng, melu semangat untuk Indonesia,
jos jos jos jos," tutup Abah Lala.
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Positive

Summary Pertemuan antara DPP SPN dengan Sekretaris Jenderal UA ZENSEN (SPNEWS) Jakarta,
bertempat di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Pekerja Nasional (SPN) pada
(18/8/2022) dilakukan pertemuan antara pengurus DPP SPN yang dipimpin oleh Ketua
Umum DPP SPN Djoko Heriono, S.H dengan Sekretaris Jenderal UA ZENSEN Masaru
Furukawa dan Bidang Luar Negeri UA ZENSEN Hanae Nakano.

Pertemuan antara DPP SPN dengan Sekretaris Jenderal UA ZENSEN (SPNEWS) Jakarta, bertempat di
kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Pekerja Nasional (SPN) pada (18/8/2022) dilakukan
pertemuan antara pengurus DPP SPN yang dipimpin oleh Ketua Umum DPP SPN Djoko Heriono, S.H
dengan Sekretaris Jenderal UA ZENSEN Masaru Furukawa dan Bidang Luar Negeri UA ZENSEN Hanae
Nakano. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mempererar Kerjasama antara SPN dengan UA ZENSEN
Jepang. Masaru Furukawa berharap agar pertemuan ini ke depannya dapat mempererat hubungan dan
Kerjasama antara SPN dengan UA ZENSEN. Djoko Heriono, S.H dalam kesempatan ini mengatakan bahwa
"konsen dari SPN adalah penegakan hukum ketenagakerjaan, karena sampai saat ini tingkat kepatuhan
dari perusahaan-perusahaan baru mencapai 30 persen, sehingga pelanggaran-pelanggaran terhadap
norma ketenagakerjaan masih sering terjadi"."SPN juga ingin memperbaiki sistem jaminan sosial yang
ada dengan mengusulkan dan memperjuangkan Resolusi SPN yaitu job security yaitu kepastian kerja,
income security kepastian penghasilan dan sosial security yaitu jaminan sosial yang bermuara kepada
Jaminan Sosial Semesta Sepanjang Hayat (JS3H). Hal ini harus dilakukan karena SPN melihat bahwa
jaminan sosial yang ada saat ini di Indonesia masih jauh dari harapan karena belum dapat memberikan
kepastian seluruh pekerja dan warga negara menikmatinya. Selain itu SPN sedang berupaya untuk
meningkatkan kompetensi anggota SPN melalui Balai Pelatihan Kerja (BLK) yang bekerjasama dengan
Kemnaker dan Training Center (TC) yang merupakan hasil patungan dari anggota SPN", tegas Djoko
Heriono.
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Summary bertempat di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Pekerja Nasional (SPN) pada
(18/8/2022) dilakukan pertemuan antara pengurus DPP SPN yang dipimpin oleh Ketua
Umum DPP SPN Djoko Heriono, S.H dengan Sekretaris Jenderal UA ZENZEN Masao
Marukawa dan Bidang Luar Negeri UA ZENZEN Hanae Nakano. Tujuan dari pertemuan ini
adalah untuk mempererar Kerjasama antara SPN dengan UA ZENZEN Jepang. Masao
Furukawa berharap agar pertemuan ini ke depannya dapat mempererat hubungan dan
Kerjasama antara SPN dengan UA ZENZEN.

bertempat di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Pekerja Nasional (SPN) pada (18/8/2022)
dilakukan pertemuan antara pengurus DPP SPN yang dipimpin oleh Ketua Umum DPP SPN Djoko Heriono,
S.H dengan Sekretaris Jenderal UA ZENZEN Masao Marukawa dan Bidang Luar Negeri UA ZENZEN Hanae
Nakano. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mempererar Kerjasama antara SPN dengan UA ZENZEN
Jepang. Masao Furukawa berharap agar pertemuan ini ke depannya dapat mempererat hubungan dan
Kerjasama antara SPN dengan UA ZENZEN. Djoko Heriono, S.H dalam kesempatan ini mengatakan bahwa
"konsen dari SPN adalah penegakan hukum ketenagakerjaan, karena sampai saat ini tingkat kepatuhan
dari perusahaan-perusahaan baru mencapai 30 persen, sehingga pelanggaran-pelanggaran terhadap
norma ketenagakerjaan masih sering terjadi". "SPN juga ingin memperbaiki sistem jaminan sosial yang
ada dengan mengusulkan dan memperjuangkan Resolusi SPN yaitu job security yaitu kepastian kerja,
income security kepastian penghasilan dan sosial security yaitu jaminan sosial yang bermuara kepada
Jaminan Sosial Semesta Sepanjang Hayat (JS3H). Hal ini harus dilakukan karena SPN melihat bahwa
jaminan sosial yang ada saat ini di Indonesia masih jauh dari harapan karena belum dapat memberikan
kepastian seluruh pekerja dan warga negara menikmatinya. Selain itu SPN sedang berupaya untuk
meningkatkan kompetensi anggota SPN melalui Balai Pelatihan Kerja (BLK) yang bekerjasama dengan
Kemnaker dan Training Center (TC) yang merupakan hasil patungan dari anggota SPN", tegas Djoko
Heriono.
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah kembali memberi penjelasan terkait
pencairan BSU 2022. Namun, sebelum mengetahui penjelasan Menaker Ida Fauziyah ketahui
terlebih dahulu syarat untuk mendapatkan BSU 2022 Rp1 juta. Berdasarkan Permenaker RI
No 16 Tahun 2022, berikut syarat mendaftar BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022:. Hal ini bisa
menjadi kabar baik bagi para pekerja yang sudah lama menanti kabar pencairan BLT subsidi
gaji Rp1 juta.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah kembali memberi penjelasan terkait pencairan BSU
2022.Hal ini bisa menjadi kabar baik bagi para pekerja yang sudah lama menanti kabar pencairan BLT
subsidi gaji Rp1 juta.Pasalnya, bantuan yang dijanjikan cair pada bulan April ini mulai menunjukan titik
terang.Namun, sebelum mengetahui penjelasan Menaker Ida Fauziyah ketahui terlebih dahulu syarat
untuk mendapatkan BSU 2022 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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Summary Mengenakan kebaya putih, Menkeu Sri Mulyani tetap terlihat lincah berjoget. Penampilan
Farel Prayoga penyanyi cilik dari Banyuwangi menyanyikan Ojo Dibandingke ciptaan Abah
Lala usai Upacara HUT kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia, pada Rabu (17/8/2022)
kemarin masih trending di sejumlah media sosial. Saat melantukan Ojo Dibandingke, tampak
para pejabat dan tamu undangan tak sungkan turun dari mimbar kehormatan dan joget
menemani Farel Prayoga di panggung kecilnya. Tak Selang lama, tampak Reza Rahadian yang
mengenakan beskap hitam menggandeng Menteri Keuangan Sri Mulyani dan akhirnya turut
bergabung berjoget.

Penampilan Farel Prayoga penyanyi cilik dari Banyuwangi menyanyikan Ojo Dibandingke ciptaan Abah
Lala usai Upacara HUT kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia, pada Rabu (17/8/2022) kemarin masih
trending di sejumlah media sosial.Aksi bocah kelahiran 8 Agustus 2010 itu berhasil memukau Presiden
Joko Widodo, dan semua tamu undangan dan hadirin peserta upacara HUT kemerdekaan ke-77 Republik
Indonesia di Istana Negara.Saat melantukan Ojo Dibandingke, tampak para pejabat dan tamu undangan
tak sungkan turun dari mimbar kehormatan dan joget menemani Farel Prayoga di panggung kecilnya.Ada
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menaker Ida Fauziah, Menteri Luar negeri (Menlu) Retno
Marsudi. Tak Selang lama, tampak Reza Rahadian yang mengenakan beskap hitam menggandeng
Menteri Keuangan Sri Mulyani dan akhirnya turut bergabung berjoget.Mengenakan kebaya putih,
Menkeu Sri Mulyani tetap terlihat lincah berjoget. Panggung kecil Farel Prayoga semarak dengan
beragam warna dari baju adat para tamu undangan dan goyongan koplo.Dalam Youtube Sekretariat
Presiden, Rabu (17/8/2022), sementara masih di mimbar kehormatan tak ketinggalan Ibu Negara Iriana
Jokowi pun turut bergoyang di kursi kehormatannya.Dalam momentum Peringatan Hari Kemerdekaan RI
tersebut, Farel Prayoga menyanyikan Ojo Dibandingke sebanyak 2 kali. Request Presiden Joko Widodo
untuk menyanyikan lagu Joko Tingir tidak bisa dikabulkan.
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Summary Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman bersama istri berjalan
perlahan sambil berjoget, diikuti para jenderal lainnya yang juga didampingi pujaan hati
masing-masing, selangkah demi selangkah mereka mendekati Farel Prayogo. Dengan
senyumannya yang khas, kepala negara seolah memberikan aplaus terhadap Jenderal
Dudung yang dengan inisiatifnya mampu ikut memeriahkan acara tersebut. Usai kegiatan,
kepada wartawan, Jenderal Dudung mengaku berjoget bukan karena semata karena lagu
yang dibawakan oleh Farel yang memang tengah viral di media sosial. Penyataan Jenderal
Dudung memang benar adanya.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman bersama istri berjalan perlahan
sambil berjoget, diikuti para jenderal lainnya yang juga didampingi pujaan hati masing-masing, selangkah
demi selangkah mereka mendekati Farel Prayogo.Penyanyi cilik itu memang tengah asyik melantunkan
lagu "Ojo Dibandingke" dengan gaya jogetnya yang khas dihadapan Presiden Republik Indonesia, Joko
Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara, Iriana Joko Widodo, dalam peringatan hari ulang tahun ke-77
kemerdekaan RI di Istana Negara, Rabu (17/8/2022).Melihat aksi Jenderalnya itu, Presiden Jokowi pun
nampak terpukau. Dengan senyumannya yang khas, kepala negara seolah memberikan aplaus terhadap
Jenderal Dudung yang dengan inisiatifnya mampu ikut memeriahkan acara tersebut.Usai kegiatan,
kepada wartawan, Jenderal Dudung mengaku berjoget bukan karena semata karena lagu yang dibawakan
oleh Farel yang memang tengah viral di media sosial."Artinya kita menikmati bahwa kemerdekaan, ini
luar biasa," kata Dudung seperti dikutip dari Kompas TV.Penyataan Jenderal Dudung memang benar
adanya. Pasalnya, baru kali ini, peringatan HUT RI di Istana Negara digelar begitu meriah dengan lantunan
lagu dangdut. Bahkan, lantunan lagu Farel, yang sempat meminta dua kali bernyanyi itu, mampu
membuat tamu undangan berjoget bersama termasuk Presiden dan Ibu Negara.Dalam pantauan video
yang banyak beredar di media sosial, aksi Farel memang patut diacungi jempol. Dengan kepercayaan diri,
ia mampu unjuk kebolehan di hadapan petinggi negara. Bahkan, tak hanya Jenderal Dudung, Kepala Staf
TNI AU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Yudo Margono berdiri dari
tempatnya duduk dan menghampiri Farel yang berada di lapangan.Ketiga Jenderal tersebut berbaur
dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menkeu Sri Mulyani, Menlu Retno Marsudi,
Menkumham Yasonna H Laoly, Menteri BUMN Erick Thohir, Menaker Ida Fauziah, Menteri PUPR Basuki
Hadimuljono, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki dan sejumlah tamu Istana lainnya untuk
berjoget."Kesan saya joget itu tidak serta merta hanya lagu tetapi semua Presiden, Ibu, dan semua
menteri pun semuanya berjoget," kata Jenderal Dudung lagi dikutip dari Kompas.com.Sementara itu,
dalam pesannya pada peringatan HUT ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia, Jenderal Dudung
berharap seluruh rakyat bisa Bersatu dan bahu membahu mengatasi tantangan pasca Covid-19. Sekarang
kita maju ke depan pasca-Covid-19, kita bahu membahu bersama masyarakat untuk membantu
bagaimana mengatasi krisis pangan. Saya lihat seluruh bangsa Indonesia sama-sama kita serempak untuk
mengatasi ini," imbaunya.Sementara itu, Presiden Joko Widodo sendiri terlihat begitu menikmati lagu
yang dibawakan farel sedari awal. Bahkan, terlihat sesekali, ia ikut bernyanyi sambil menoleh pada Ibu
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Iriana, sebelum jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju dan para Jenderal heboh berjoget.Bahkan, dalam
gelada resik pada Selasa (16/8/2022), seperti video yang diunggah akun Instagram @jokowi, Presiden
Jokowi terlihat menggoyangkan badan dan kepala saat Farel menyanyikan lirik 'pantang mundur, terus
nyambut gawe'.Tidak hanya terlihat menggoyangkan badan, Presiden Jokowi yang dikenal menyukai grup
Metalica ini juga ikut bersenandung bersama Farel."Yo mesti kalah," kata Jokowi.Dalam kesempatan itu,
Presiden Jokowi juga sempat menasihati Farel yang menyukai dunia tarik suara. Presiden meminta Farel
yang kini masih melanjutkan sekolah di kelas VI SD, untuk tetap belajar dan melanjutkan sekolah hingga
ke jenjang yang tinggi."Nyanyi boleh, tapi jangan lupa belajar, jangan lupa sekolah terus sampai setinggitingginya, pesan Pak Jokowi itu saja," kata Jokowi.Mendengarkan nasihat Presiden Jokowi, Farel mengaku
siap untuk tetap belajar dan sekolah setinggi-tingginya meskipun cita-citanya menjadi penyanyi
sukses."Ok, siap-siap," ucap Farel.
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Summary BANDARLAMPUNG- Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Fahrizal Darminto
sosialisasi manfaat dan kegunaan aplikasi SiGajah Lampung. Fahrizal mengatakan, Aplikasi
SiGajah Lampung merupakan platform teknologi informasi berbasis online, bisa langsung
digunakan melalui mobile phone maupun perangkat computer, dapat diakses dimana saja
dan kapan saja. Melalui aplikasi ini masyarakat sebagai pencari kerja dan perusahaan sebagai
pemberi kerja semakin dipermudah mendapatkan dan memberi informasi lowongan kerja,
menjembatani kebutuhan kualitas/kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan melalui program
pelatihan, program pemagangan kerja serta layanan konsultasi permasalahan ketenagakerjaan di Provinsi Lampung. Fahrizal berharap aplikasi SiGajah Lampung ini dapat
dimanfaatkan dengan baik, sehingga masyarakat luas dapat menjangkau informasi
ketenagakerjaan terutama informasi lowongan kerja yang akan berdampak langsung
terhadap pengurangan angka pengangguran terbuka di Provinsi Lampung.

BANDARLAMPUNG - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Fahrizal Darminto sosialisasi
manfaat dan kegunaan aplikasi SiGajah Lampung. Fahrizal mengatakan, Aplikasi SiGajah Lampung
merupakan platform teknologi informasi berbasis online, bisa langsung digunakan melalui mobile phone
maupun perangkat computer, dapat diakses dimana saja dan kapan saja. Melalui aplikasi ini masyarakat
sebagai pencari kerja dan perusahaan sebagai pemberi kerja semakin dipermudah mendapatkan dan
memberi informasi lowongan kerja, menjembatani kebutuhan kualitas/kualifikasi tenaga kerja yang
dibutuhkan melalui program pelatihan, program pemagangan kerja serta layanan konsultasi
permasalahan ketenaga-kerjaan di Provinsi Lampung. Begitu juga untuk perusahaan, tidak perlu lagi
mengeluarkan dana untuk pemasangan iklan lowongan kerja di media. Cukup dengan mengakses aplikasi
ini akan tersedia berbagai info pencari kerja, info lowongan kerja, info pemagangan dan pelatihan serta
konsultasi tentang ketenagakerjaan. Fahrizal berharap aplikasi SiGajah Lampung ini dapat dimanfaatkan
dengan baik, sehingga masyarakat luas dapat menjangkau informasi ketenagakerjaan terutama informasi
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lowongan kerja yang akan berdampak langsung terhadap pengurangan angka pengangguran terbuka di
Provinsi Lampung. "Kepada masyarakat dan perusahaan untuk turut aktif memanfaatkan aplikasi ini
sehingga aplikasi ini dapat optimal. Jadikan aplikasi SiGajah Lampung ini sebagai salah satu sumber
pemberian informasi tentang ketenagakerjaan," kata Fahrizal, Kamis (18/8/2022). Selain itu, dia juga
mengharapkan kerjasama yang baik antara Pemerintah, perusahaan dan para stakeholder dalam rangka
meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada bidang ketenagakerjaan yang akan mampu
membawa Provinsi Lampung kita kearah yang lebih maju. Dalam kesempatan yang sama Kepala Dinas
Tenaga Kerja, Agus Nompitu, menjelaskan, aplikasi SiGajah Lampung yang merupakan aplikasi tentang
sistem informasi ketenagakerjaan Provinsi Lampung. Aplikasi ini, kata Agus Nompitu, sebagai upaya
menekan angka pengangguran di Provinsi Lampung dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia
agar terwujud nya rakyat lampung berjaya. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, lanjutnya, telah
melakukan langkah strategis yaitu membuat aplikasi SiGajah lampung. "Sebuah platform teknologi
informasi yang memberikan pelayanan terkait penyediaan informasi lowongan kerja untuk
mempertemukan antara pencari kerja dengan penyedia lapangan kerja", ujarnya. Aplikasi SiGajah
lampung ini juga menjangkau kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan melalui program pelatihan
peningkatan kualitas SDM dan program pemagangan serta menyediakan layanan konsultasi tentang
permasalahan ketenagakerjaan Provinsi Lampung. Fitur didalam SiGajah lampung itu terdapat tentang
SiGajah kerja, SiGajah magang dan SiGajah konsul, aplikasi SiGajah lampung ini bisa diakses
www.disnaker.lampungprpv.go.id dan juga bisa di download melalui Play Store. Dasar pelaksanaan
menyesuaikan dengan undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan nomor 39 tahun 2016 tentang penempatan tenaga kerja, keputusan Gubernur
Lampung nomor b/635/8.08/2021 tentang sistem informasi tenagakerjaan daerah provinsi Lampung.
Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini untuk memberikan informasi kepada para stakeholder,
perusahaan, pencari kerja bahwa telah diluncurkan sebuah aplikasi yang mempermudah akses informasi
tentang ketenagakerjaan di provinsi. Tujuannya adalah untuk mempertemukan pencari kerja dengan
memberi kerja sesuai dengan minat bakat dan kemampuan yang dibutuhkan oleh pemberi kerja.
Informasi pasar kerja yang luas-luasnya dapat di akses oleh masyarakat khususnya mencari pekerjaan
melalui aplikasi yang disebut dengan SiGajah.
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Positive

Summary - Pemerintah melalui Kemnaker berencana akan melanjutkan penyaluran dana BSU 2022.
Bantuan BSU 2022 merupakan lanjutan dari dana BLT subsidi gaji yang sudah berhasil
disalurkan pada tahun 2020-2021. Bantuan BSU 2022 diberikan kepada para pekerja atau
buruh dalam rangka membantu meningkatkan kemampuan ekonomi pascaCovid-19. Selain
itu, Anda juga bisa mengecek daftar penerima dana BSU 2022 melalui link yang sudah
disediakan oleh Kemnaker, dengan cara:.

- Pemerintah melalui Kemnaker berencana akan melanjutkan penyaluran dana BSU 2022.Bantuan BSU
2022 merupakan lanjutan dari dana BLT subsidi gaji yang sudah berhasil disalurkan pada tahun 20202021.Bantuan BSU 2022 diberikan kepada para pekerja atau buruh dalam rangka membantu
meningkatkan kemampuan ekonomi pascaCovid-19.Pekerja yang bisa mendapatkan dana bantuan BLT
subsidi gaji harus sudah memenuhi syarat ketentuan dari Kemnaker.Syarat utama yang harus dimiliki
oleh pekerja yaitu masih terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan dan mempunyai penghasilan
maksimal 3,5 juta per bulan.Selain itu, Anda juga bisa mengecek daftar penerima dana BSU 2022 melalui
link yang sudah disediakan oleh Kemnaker, dengan cara:- Masuk ke website kemnaker.go.id- Klik daftar
jika Anda belum memiliki akun dan verifikasi dengan menggunakan kode OTP yang dikirim melalui SMS
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Positive

Summary - Bantuan BSU kembali disalurkan oleh pemerintah melalui Kemnaker pada 2022 ini. Dana
BSU 2022 diberikan kepada pekerja atau buruh untuk membantu meningkatkan kemampuan
ekonomi selama masa pandemi Covid-19. Seperti yang sudah diketahui, bantuan BSU
merupakan salah satu program upaya pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.
Program bantuan BLT subsidi gaji diberikan kepada pekerja karena pascapandemi Covid-19
harga barang kebutuhan pokok sedang merangkak naik.

- Bantuan BSU kembali disalurkan oleh pemerintah melalui Kemnaker pada 2022 ini.Seperti yang sudah
diketahui, bantuan BSU merupakan salah satu program upaya pemerintah dalam penanganan pandemi
Covid-19.Dana BSU 2022 diberikan kepada pekerja atau buruh untuk membantu meningkatkan
kemampuan ekonomi selama masa pandemi Covid-19.Program bantuan BLT subsidi gaji diberikan
kepada pekerja karena pascapandemi Covid-19 harga barang kebutuhan pokok sedang merangkak
naik.Sehingga, pemerintah melalui Kemnaker memberikan dana bantuan sebesar Rp500 ribu selama dua
bulan dan akan diberikan secara langsung dalam 1 tahap Rp1 juta.Dilansir dari laman situs resmi
kemnaker.go.id, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pekerja agar bisa mendapatkan dana
bantuan BSU atau BLT subsidi gaji, seperti:1. Warga Negara Indonesia2. Masih aktif sebagai anggota di
BPJS Ketenagakerjaan sampai Juni 2021
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Summary Begini jawaban mengenai BSU 2022 dari BPJS Ketenagakerjaan Agustus 2022. Kemnaker
bekerjasama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk menyalurkan BSU 2022. Begini
jawaban mengenai BSU 2022 dari BPJS Ketenagakerjaan Agustus 2022. Kemnaker
bekerjasama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk menyalurkan BSU 2022.

kira BSU kapan cair? Begini jawaban mengenai BSU 2022 dari BPJS Ketenagakerjaan Agustus 2022. Jangan
lupa untuk cek penerima BLT Subsidi Gaji melalui situs berikut ini.Hingga kini memasuki pertengahan
Agustus 2022, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum juga menyalurkan bantuan subsidi upah
atau BSU senilai Rp 1 juta untuk karyawan.BSU atau biasa disebut BLT subsidi gaji ini ialah program
bantuan sosial pemerintah kepada karyawan demi meningkatkan perekonomian masyarakat terutama
yang terkena dampak Covid-19.Kemnaker bekerjasama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk
menyalurkan BSU 2022. Sayangnya, Kemnaker belum menyelesaikan Permenaker yang mengatur kriteria
penerima dan tata cara penyaluran BSU yang tepat sasaran dan akurat.Lebih lengkap, berikut ini jawaban
dari pihak BPJS Ketenagakerjaan mengenai BSU kapan cair.kira BSU kapan cair? Begini jawaban mengenai
BSU 2022 dari BPJS Ketenagakerjaan Agustus 2022. Jangan lupa untuk cek penerima BLT Subsidi Gaji
melalui situs berikut ini.Hingga kini memasuki pertengahan Agustus 2022, Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) belum juga menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU senilai Rp 1 juta untuk
karyawan.BSU atau biasa disebut BLT subsidi gaji ini ialah program bantuan sosial pemerintah kepada
karyawan demi meningkatkan perekonomian masyarakat terutama yang terkena dampak Covid19.Kemnaker bekerjasama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk menyalurkan BSU 2022.
Sayangnya, Kemnaker belum menyelesaikan Permenaker yang mengatur kriteria penerima dan tata cara
penyaluran BSU yang tepat sasaran dan akurat.Lebih lengkap, berikut ini jawaban dari pihak BPJS
Ketenagakerjaan mengenai BSU kapan cair.kira BSU kapan cair? Begini jawaban mengenai BSU 2022 dari
BPJS Ketenagakerjaan Agustus 2022. Jangan lupa untuk cek penerima BLT Subsidi Gaji melalui situs
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berikut ini.Hingga kini memasuki pertengahan Agustus 2022, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
belum juga menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU senilai Rp 1 juta untuk karyawan.BSU atau biasa
disebut BLT subsidi gaji ini ialah program bantuan sosial pemerintah kepada karyawan demi
meningkatkan perekonomian masyarakat terutama yang terkena dampak Covid-19.Kemnaker
bekerjasama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk menyalurkan BSU 2022. Sayangnya, Kemnaker
belum menyelesaikan Permenaker yang mengatur kriteria penerima dan tata cara penyaluran BSU yang
tepat sasaran dan akurat.Lebih lengkap, berikut ini jawaban dari pihak BPJS Ketenagakerjaan mengenai
BSU kapan cair."Selamat pagi Sahabat. Perihal informasi rencana pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU)
tahun 2022, BPJamsostek sebagai mitra penyedia data mendukung kebijakan BSU 2022 akan
mempersiapkan data sesuai dengan kriteria yang diatur dalam regulasi," ujar @bpjs.ketenagakerjaan
melalui Instagram."Namun sampai saat ini kami belum dapat memberikan informasi lebih lanjut terkait
Bantuan Subsidi Upah (BSU) dikarenakan hal tersebut masih dalam tahap penyusunan regulasi oleh
Pemerintah," tambah BPJS Ketenagakerjaan.BPJS Ketenagakerjaan juga menyarankan bagi para
karyawan yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut seputar BLT subsidi gaji ini bisa menghubungi
contact center di nomor 175 atau WhatsApp 081380070175.Jika ingin mengetahui lebih lanjut mengenai
penerima BSU dapat melakukan langkah berikut ini: Buka situs berikut: KLIK DISINI Klik "Masuk" di bagian
kanan atas Masukkan alamat email atau nomor handphone Masukkan kata sandi Klik "Masuk" Setelah
berhasil login, isi data diri dengan lengkap Cek pemberitahuan Setelah itu akan muncul informasi apakah
terdaftar sebagai penerima BLT subsidi gaji dan bantuan ini sudah cair atau belum.kira BSU kapan cair?
Begini jawaban mengenai BSU 2022 dari BPJS Ketenagakerjaan Agustus 2022. Jangan lupa untuk cek
penerima BLT Subsidi Gaji melalui situs berikut ini.Hingga kini memasuki pertengahan Agustus 2022,
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum juga menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU
senilai Rp 1 juta untuk karyawan.BSU atau biasa disebut BLT subsidi gaji ini ialah program bantuan sosial
pemerintah kepada karyawan demi meningkatkan perekonomian masyarakat terutama yang terkena
dampak Covid-19.Kemnaker bekerjasama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk menyalurkan BSU
2022. Sayangnya, Kemnaker belum menyelesaikan Permenaker yang mengatur kriteria penerima dan
tata cara penyaluran BSU yang tepat sasaran dan akurat.Lebih lengkap, berikut ini jawaban dari pihak
BPJS Ketenagakerjaan mengenai BSU kapan cair."Selamat pagi Sahabat. Perihal informasi rencana
pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2022, BPJamsostek sebagai mitra penyedia data
mendukung kebijakan BSU 2022 akan mempersiapkan data sesuai dengan kriteria yang diatur dalam
regulasi," ujar @bpjs.ketenagakerjaan melalui Instagram."Namun sampai saat ini kami belum dapat
memberikan informasi lebih lanjut terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU) dikarenakan hal tersebut masih
dalam tahap penyusunan regulasi oleh Pemerintah," tambah BPJS Ketenagakerjaan.BPJS
Ketenagakerjaan juga menyarankan bagi para karyawan yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut
seputar BLT subsidi gaji ini bisa menghubungi contact center di nomor 175 atau WhatsApp
081380070175.Jika ingin mengetahui lebih lanjut mengenai penerima BSU dapat melakukan langkah
berikut ini: Buka situs berikut: KLIK DISINI Klik "Masuk" di bagian kanan atas Masukkan alamat email atau
nomor handphone Masukkan kata sandi Klik "Masuk" Setelah berhasil login, isi data diri dengan lengkap
Cek pemberitahuan Setelah itu akan muncul informasi apakah terdaftar sebagai penerima BLT subsidi
gaji dan bantuan ini sudah cair atau belum."Selamat pagi Sahabat. Perihal informasi rencana pemberian
Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2022, BPJamsostek sebagai mitra penyedia data mendukung kebijakan
BSU 2022 akan mempersiapkan data sesuai dengan kriteria yang diatur dalam regulasi," ujar
@bpjs.ketenagakerjaan melalui Instagram."Namun sampai saat ini kami belum dapat memberikan
informasi lebih lanjut terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU) dikarenakan hal tersebut masih dalam tahap
penyusunan regulasi oleh Pemerintah," tambah BPJS Ketenagakerjaan.BPJS Ketenagakerjaan juga
menyarankan bagi para karyawan yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut seputar BLT subsidi gaji
79

ini bisa menghubungi contact center di nomor 175 atau WhatsApp 081380070175.Jika ingin mengetahui
lebih lanjut mengenai penerima BSU dapat melakukan langkah berikut ini: Buka situs berikut: KLIK DISINI
Klik "Masuk" di bagian kanan atas Masukkan alamat email atau nomor handphone Masukkan kata sandi
Klik "Masuk" Setelah berhasil login, isi data diri dengan lengkap Cek pemberitahuan Setelah itu akan
muncul informasi apakah terdaftar sebagai penerima BLT subsidi gaji dan bantuan ini sudah cair atau
belum."Selamat pagi Sahabat. Perihal informasi rencana pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun
2022, BPJamsostek sebagai mitra penyedia data mendukung kebijakan BSU 2022 akan mempersiapkan
data sesuai dengan kriteria yang diatur dalam regulasi," ujar @bpjs.ketenagakerjaan melalui
Instagram."Namun sampai saat ini kami belum dapat memberikan informasi lebih lanjut terkait Bantuan
Subsidi Upah (BSU) dikarenakan hal tersebut masih dalam tahap penyusunan regulasi oleh Pemerintah,"
tambah BPJS Ketenagakerjaan.BPJS Ketenagakerjaan juga menyarankan bagi para karyawan yang ingin
mengetahui informasi lebih lanjut seputar BLT subsidi gaji ini bisa menghubungi contact center di nomor
175 atau WhatsApp 081380070175.Jika ingin mengetahui lebih lanjut mengenai penerima BSU dapat
melakukan langkah berikut ini: Buka situs berikut: KLIK DISINI Klik "Masuk" di bagian kanan atas
Masukkan alamat email atau nomor handphone Masukkan kata sandi Klik "Masuk" Setelah berhasil login,
isi data diri dengan lengkap Cek pemberitahuan Setelah itu akan muncul informasi apakah terdaftar
sebagai penerima BLT subsidi gaji dan bantuan ini sudah cair atau belum."Selamat pagi Sahabat. Perihal
informasi rencana pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2022, BPJamsostek sebagai mitra
penyedia data mendukung kebijakan BSU 2022 akan mempersiapkan data sesuai dengan kriteria yang
diatur dalam regulasi," ujar @bpjs.ketenagakerjaan melalui Instagram."Namun sampai saat ini kami
belum dapat memberikan informasi lebih lanjut terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU) dikarenakan hal
tersebut masih dalam tahap penyusunan regulasi oleh Pemerintah," tambah BPJS Ketenagakerjaan.BPJS
Ketenagakerjaan juga menyarankan bagi para karyawan yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut
seputar BLT subsidi gaji ini bisa menghubungi contact center di nomor 175 atau WhatsApp
081380070175.Jika ingin mengetahui lebih lanjut mengenai penerima BSU dapat melakukan langkah
berikut ini: Buka situs berikut: KLIK DISINI Klik "Masuk" di bagian kanan atas Masukkan alamat email atau
nomor handphone Masukkan kata sandi Klik "Masuk" Setelah berhasil login, isi data diri dengan lengkap
Cek pemberitahuan Setelah itu akan muncul informasi apakah terdaftar sebagai penerima BLT subsidi
gaji dan bantuan ini sudah cair atau belum.
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Neutral

Summary 2. Mereview data calon penerima BSU 2022 dengan BPJS Ketenagakerjaan. - Sampai saat ini
banyak pekerja yang menanyakan kapan dana BSU 2022 disalurkan. Pasalnya, hingga saat ini
dana BSU 2022 yang dijanjikan akan disalurkan pada April lalu belum juga diberikan. Seperti
yang sudah diketahui, sebelum menyalurkan dana BSU 2022 pihak Kemnaker harus melalui
tahap regulasi.

- Sampai saat ini banyak pekerja yang menanyakan kapan dana BSU 2022 disalurkan.Pasalnya, hingga
saat ini dana BSU 2022 yang dijanjikan akan disalurkan pada April lalu belum juga diberikan.Seperti yang
sudah diketahui, sebelum menyalurkan dana BSU 2022 pihak Kemnaker harus melalui tahap
regulasi.Sayangnya, tahap regulasi dana BLT subsidi gaji tersebut hingga saat ini belum juga selesai
dirampungkan oleh pihak Kemnaker.Tahap regulasi tersebut dilakukan oleh Kemnaker agar penyaluran
dana BLT subsidi gaji dijalankan dengan cepat, tepat, akurat, dan akuntabel serta tata kelola yang
baik.Ada beberapa tahapan regulasi yang harus dilalui oleh Kemnaker, seperti:1. Mengajukan dan
merevisi anggaran bersama Kementerian Keuangan2. Mereview data calon penerima BSU 2022 dengan
BPJS Ketenagakerjaan
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Neutral

Summary Menkeu Sri Mulyani Indrawati termasuk salah seorang menteri yang ikut bergoyang saat
Farel Prayogo penyanyi cilik dari Banyuwangi menyanyikan lagu "Ojo Dibandingke", lagu
berbahasa Jawa. Lagu tersebut diciptakan Aba Lala, namun lebih popular ketika dinyanykan
Deni Caknan. Sri Mulyani agaknya menyukai lagu tersebut. Di Instagamnya @smindrawati,
Sri Mulyani mengutip lirik lagu tersebut: Wong ko ngene kok dibanding-bandingke (Orang
seperti ini kok dibanding-bandingkan) Saing-saingke yo mesti kalah (Dipersaingkan ya mesti
kalah) Tak oyako aku yo ora mampu (Ku kejar pun aku ya tidak mampu) Mung sak kuatku
mencintaimu (Hanya sekuatku mencintaimu) Ku berharap engkau mengerti Di hati ini hanya
ada pak Jokowi.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati termasuk salah seorang menteri yang ikut bergoyang saat Farel Prayogo
penyanyi cilik dari Banyuwangi menyanyikan lagu "Ojo Dibandingke", lagu berbahasa Jawa. Lagu tersebut
diciptakan Aba Lala, namun lebih popular ketika dinyanykan Deni Caknan. Sri Mulyani agaknya menyukai
lagu tersebut. Di Instagamnya @smindrawati, Sri Mulyani mengutip lirik lagu tersebut: Wong ko ngene
kok dibanding-bandingke (Orang seperti ini kok dibanding-bandingkan) Saing-saingke yo mesti kalah
(Dipersaingkan ya mesti kalah) Tak oyako aku yo ora mampu (Ku kejar pun aku ya tidak mampu) Mung
sak kuatku mencintaimu (Hanya sekuatku mencintaimu) Ku berharap engkau mengerti Di hati ini hanya
ada pak Jokowi .!"Itu lirik lagunya. yang membuat saya dan Bu Menlu @retno_marsudi dan bu Menaker
@idafauziyahnu dan pak Menhan @prabowo joget di halaman Istana ," tulis Sri Muyani. Belum pernah
terjadi sebelumnya.! Ternyata karena ada lirik "Di hati ini hanya ada pak Jokowi .!" itulah yang membuat
para menteri itu mau bergoyang bersama. Penyanyi cillik asal Banyuwangi Jawa Timur, Farel Prayoga
memang tampil menghibur di depan Presiden Joko Widodo dan para tamu di acara peringatan HUT RI ke
77 pada Rabu, 17 Agustus 2022 di Istana Negara.Dalam moment spesial itu Farel membawakan lagu "
Ojo dibandingke " ciptaan Abah Lala. Farel Prayoga terlihat memakai pakaian serba hitam saat
menyanyikan lagu tersebut. Suara Farel yang merdu dan tinggi melengking mampu membuat Presiden
dan Ibu Iriana Joko Widodo serta para tamu undangan lainnya bergoyang bersama-sama. Tampak para
menteri di antaranya Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan
Menteri BUMN Erick Thohir berjoget diiringi lagu yang dinyanyikan Farel Prayoga.

82

Title

TKI Pemetika Buah di Inggris Terlilit Utang, BP2MI
Terjunkan Tim

Author

Dewi Rina Cahyani

Media

Tempo.co

Reporter

Date

18 August 2022

Tone

Link

http://dunia.tempo.co/read/1624177/tki-pemetika-buah-di-inggris-terlilit-utang-bp2miterjunkan-tim

Negative

Summary Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) angkat bicara soal kasus Pekerja
Migran Indonesia (PMI / TKI), pemetik buah di Inggris yang terlilit utang dengan broker. Kasus
ini terungkap saat seorang PMI / TKI mengakui bahwa dia dibebani utang hingga 5 ribu atau
Rp 89 juta untuk bekerja musiman di Inggris. TKI tersebut bekerja di Clock House Farm, yang
menyuplai buah beri ke empat supermarket Inggris, seperti Marks & Spencer, Waitrose,
Sainsbury's, dan Tesco. TKI ini diambil oleh AG Recruitment Inggris dari Perusahaan
Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), Al Zubara Manpower.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) angkat bicara soal kasus Pekerja Migran Indonesia
(PMI / TKI), pemetik buah di Inggris yang terlilit utang dengan broker. BP2MI berkoordinasi dengan KBRI
London kini tengah memeriksa kesesuaian pembayaran upah dan akomodasi yang dianggap bermasalah
terhadap TKI tersebut."Terkait hal tersebut kami sedang menurunkan tim untuk memastikan. Seharusnya
itu merupakan tanggung jawab dari P3MI yang merekrut," kata Direktur Penempatan Nonpemerintah
Kawasan Eropa dan Timur Tengah BP2MI, Mocharom Ashadi, dalam pesan singkat kepada Tempo, Kamis,
18 Agustus 2022. Yang dimaksud P3MI oleh Ashadi adalah Al Zubara Manpower.Kasus ini terungkap saat
seorang PMI / TKI mengakui bahwa dia dibebani utang hingga 5 ribu atau Rp 89 juta untuk bekerja
musiman di Inggris. Utang tersebut berasal dari biaya penerbangan, visa, dan biaya tambahan dari
akomodasi lain.PMI lainnya mengatakan dia dibayar kurang dari 300 atau sekitar Rp 5,3 juta dalam satu
minggu, setelah dipotong biaya penggunaan karavan (tempat tinggal). TKI tersebut bekerja di Clock
House Farm, yang menyuplai buah beri ke empat supermarket Inggris, seperti Marks & Spencer,
Waitrose, Sainsbury's, dan Tesco.TKI ini diambil oleh AG Recruitment Inggris dari Perusahaan
Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), Al Zubara Manpower. Kemudian, Al Zubara Manpower
meminta bantuan pihak ketiga (broker) untuk mencari tenaga kerja itu.Hukum di Inggris melarang
penyalur meminta uang imbalan kepada pekerja. AG mengklaim tidak punya pengalaman menarik buruh
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dari Indonesia, sehingga meminta Al Zubara Manpower. TKI itu diproyeksikan untuk mengganti pegawai
dari Ukraina dan Rusia.Kantor Dalam Negeri dan Gangmaster dan Otoritas Penyalahgunaan Tenaga Kerja
(GLAA) sedang memeriksa tuduhan tersebut, sementara supermarket telah meluncurkan penyelidikan.
AG dan Clock House Farm menyebut Al Zubara Manpower ilegal dan mengaku tak mau berurusan jika
tahu ada masalah demikian.Sebelumnya, KBRI London dalam keterangan pers, Rabu, 17 Agustus 2022,
mengatakan pihaknya telah membuat langkah terpadu bersama Pusat (Kemenlu, Kemenaker, dan
BP2MI). Langkah terpadu itu, di antaranya meninjau langsung dan berdialog dengan para PMI di
perkebunan, kunjungan dan berdiskusi dengan pemilik serta manajemen.Bukan hanya itu, KBRI London
juga membentuk satgas khusus serta mengawal pemulangan para PMI pada saat berakhirnya masa
kontrak. KBRI London meyakinkan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Inggris dan pihak terkait
lainnya untuk memastikan upaya perlindungan hak-hak para PMI dimaksud.Pengiriman PMI oleh Al
Zubara Manpower ke Inggris direstui oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada awal Juli 2022. Seremoni
pemberangkatan PMI digelar di ruang Serbaguna Kemnaker, Jakarta, pada Ahad, 3 Juli. Dalam acara
tersebut, Kementerian melepas sebanyak 250 dari 500 PMI. BP2MI membenarkan TKI pemetik buah di
Inggris yang terlilit utang adalah dari rombongan ini.Menurut laporan Tempo pada Ahad, 3 Juli 2022, PMI
itu disebut akan ditempatkan di Clock House Ltd (Firmin, Kenth word, Cox Health, Salman), MansField,
Alan Hill Scotland, Dearnsdale, J Myath, G.H Dean, dan Oakdane.Brexit dan perang di Ukraina telah
menciptakan kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian Inggris. Banyak pertanian putus asa dan agen
perekrutan terpaksa mencari tenaga kerja dari luar Eropa. Terhitung mulai 31 Maret 2022, Inggris telah
menjadi salah satu negara tujuan penempatan PMI. Saat ini tercatat 1.274 PMI bekerja di sektor
perkebunan Inggris.
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Summary - Hingga saat ini masih banyak pekerja yang menantikan pencairan dana BSU 2022. Pasalnya,
dana BSU 2022 yang pada awal direncanakan akan disalurkan di bulan April lalu, hingga saat
ini belum juga tersalurkan. Dana BSU 2022 sendiri merupakan salah program bantuan sosial
dari pemerintah melalui Kemnaker untuk pekerja atau buruh. Syarat utama yang harus
dimiliki oleh penerima dana BLT subsidi gaji 2022 yaitu mempunyai penghasilan maksimal
3,5 juta per bulan dan masih menjadi anggota aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai Juni 2021.

Hingga saat ini masih banyak pekerja yang menantikan pencairan dana BSU 2022.Pasalnya, dana BSU
2022 yang pada awal direncanakan akan disalurkan di bulan April lalu, hingga saat ini belum juga
tersalurkan.Dana BSU 2022 sendiri merupakan salah program bantuan sosial dari pemerintah melalui
Kemnaker untuk pekerja atau buruh.Program bantuan BLT subsidi gaji diberikan untuk meningkatkan
kemampuan ekonomi pekerja atau buruh dalam penanganan pandemi Covid-19.Selain itu, pekerja yang
bisa mendapatkan BLT subsidi gaji harus sudah memenuhi syarat ketentuan dari Kemnaker.Syarat utama
yang harus dimiliki oleh penerima dana BLT subsidi gaji 2022 yaitu mempunyai penghasilan maksimal 3,5
juta per bulan dan masih menjadi anggota aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai Juni 2021.Pekerja yang
sudah memenuhi syarat bisa mengecek langsung apakah sudah terdaftar sebagai calon penerima atau
belum.Calon penerima bisa mengecek daftar nama melalui link Kemnaker di kemnaker.go.id dan akan
mendapatkan notifikasi pemberitahuan "Terdaftar dan Ditetapkan".
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Summary Persisnya pada hari detik-detik hari Proklamasi DPC SPRI Kota Medan telah melaksanakan
pembukaan pendaftaran untuk 4 Skema Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) di kantor
Sekretariat yakni Plaza Palladium Lantai II, Jalan Jend Sumarsono persisnya disamping kantor
Wali Kota Medan, Selasa(16/8/2022). Terkait Pelaksanaan SKW yang di laksanakan oleh DPC
SPRI Kota medan sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) di Balai Besar Pengembangan Vokasi
dan Produktifitas (BBPVP) Medan jalan Gatot Suberoto K,M 7,8 Medan.

Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pers Republik Indnesia (DPC - SPRI) Kota Medan yang telah diunjuk oleh
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia sebagai perwakilan untuk Sumatera Utara atau Se
Indonesia sebagai pelaksana Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW)Persisnya pada hari detik-detik hari
Proklamasi DPC SPRI Kota Medan telah melaksanakan pembukaan pendaftaran untuk 4 Skema Sertifikasi
Kompetensi Wartawan (SKW) di kantor Sekretariat yakni Plaza Palladium Lantai II, Jalan Jend Sumarsono
persisnya disamping kantor Wali Kota Medan, Selasa(16/8/2022)Jadwal pembukaan pendaftaran
tertanggal 16 Agustus - 16 September 2022 tempat pendaftaran bersekretariat di Plaza Palladium lantai
II Jalan Kapten Sumarsono dengan membuka pendaftaran di 4 ekema SKW yaitu, Wartawan Muda
Reporter : (Wartawan), Wartawan Muda Kamerawan : (Wartawan), Wartawan Muda Madya : (Redaktur),
Wartawan Utama : (Pimred /Wakil)Adapun sebagai persyaratan umum adalah Foto copy Ijazah terakhir
SMA/SederajatFoto copy Kartu Tanda Anggota (KTA) Pers, Foto Copy SK AHU Perusahaan PersFoto copy
Kartu Tanda Anggota (KTA) Organisasi Pers, Foto copy KTPTerkait Pelaksanaan SKW yang di laksanakan
oleh DPC SPRI Kota medan sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) di Balai Besar Pengembangan Vokasi
dan Produktifitas (BBPVP) Medan jalan Gatot Suberoto K,M 7,8 Medan.Dalam pembukaan pendaftaran
turut juga hadir selaku pembina DPC SPRI Kota Medan, Kombes Pol (Purn) Jauner Nainggolan, SH, MH
didampingi Ketua DL Tobing, SH, Sekretaris Wimar Tambunan SE dan wakil bendahara Reagen
Sinaga.Menurut keterangan penasehat DPC SPRI Kota Medan, Kombes (Purn) Jauner Nainggolan SH, MH,
bahwa Sertifikasi Wartawan sangat perlu apalagi saat ini pemerintah telah melakukan peningkatan
Sumber Daya Manusia (SDM) di segala bidang untuk mendaftarkan dan mensertifikasi sesuai profesinya
yang di legalisasi oleh BNSP"Sejak masa saya masih aktif kompetensi keahlian atau profesi tersebut
pemerintah sudah memberlakukan pentingnya sertifikasi kompetensi tersebut," pungkasnya.Peserta
yang sudah mendaftar SKW juga mengikuti sosialisasi pemahaman terkait SKW yang perdana ada di Kota
Medan ini serta dari beberapa wartawan atau peserta pendaftaran mepertanyakan "Apa perbedaan SKW
dan UKW serta jika dalam pendaftaran di UKW biaya digratiskan walaupun banyak yang tidak lulus
sementara untuk SKW pendaftaran dikenakan biaya yang berbeda-beda sesuai skemanya, bagaiman
tentang kelulusannya," ucap pesertaLebih lanjut, para peserta mengatakan "Kami hanya ingin
memastikan sejauhmana legalitas dari pelaksanaan SKW LSP Pers Indonesia tersebut apalagi hal ini baru
perdana di Provinsi Sumatera Utara khususnya Kota Medan," ujar pesertaKetua Dewan Pimpinan Cabang
Serikat Pers Republik Indnesia (DPC SPRI) Kota Medan yang sekaligus kepala perwakilan Sumatra Utara
LSP Pers Indonesia, Dinatal Lumbantobing, SH atau sebutan akrab DL Tobing menegaskan, sepanjang
Lisensi LSP Pers Indonesia sah dikeluarkan BNSP dan didukung Kementerian Komunikasi dan Informatika,
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tidak ada hal yang perlu di kwatirkan atau dipersoalkan"Terkait biaya pendaftaran untuk SKW ini memang
membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya apalagi SKW ini baru perdana di Sumatra Utara jadi
masih murni biaya ditanggung sendiri oleh wartawan karena untuk sebagai penguji yang sudah memiliki
sertifikat (Asesor) kita harus mendatangkan asesor dari Jakarta serta memberi honornya dan termasuk
biaya-biaya lainnya.Masalah legalitasnya, DL menjelaskan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Wartawan
(SKW) Legalitasnya yang pertama harus diselenggarai atau dibentuk oleh Perusahaan Pers atau Lembaga
Sertifikat Profesi (LSP) yang memiliki legalitas berbadan Hukum SK AHU dan di Legalisasi oleh Badan
Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) serta diakui Kementerian Komunikasi dan Informatika
(KEMKOMINFO)Oleh sebab itu Sertifikasi Profesi yang sah harus dilegalisasi dan diterbitkan dari BNSP
yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam hal ini dibawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesi (KEMNAKER RI)Untuk itu LSP Pers Indonesia yang pertama sekali di Indonesia telah
diakui dan dilegalitsi oleh BNSP. Pelaksanaan SKW sudah terlaksana dibeberapa provinsi dan sudah ada
yang menerima sertifikat dari BNSPLanjutnya, terkait perbedaan SKW dan UKW sudah jelas jauh
berbeda,yang pertama UKW sertifikat tidak dari BNSP, yang kedua UKW adalah uji kompetensi wartawan
jadi hanya menguji kompetensi wartawan sedang SKW adalah Sertifikat Kompetensi Wartawan
dikeluarkan dan legalisasi oleh BNSP.Artinya wartawan yang mendaftar mengikuti SKW tersebut untuk di
sertifikasi profesi kewartawannya oleh LSP Pers Indonesia yang sudah di legalisasi BNSP sementara UKW
judunya saja, uji kompetensi wartawan dan sertifikatnya di keluarkan oleh Dewan Pers"Jadi di dalam
pelaksanaa SKW ini tidak ada istilah "Lulus" atau "Tidak Lulus" yang ada adalah 'Layak "atau belum layak
artinya seseorang wartawan tersebut diukur tingkat kompetensinya berdasarkan pengalaman kerja dan
hasil dari liputan maupun pemberitaan yang hal ini akan di dituangkan dalam persyaratan untuk
"Portofolio", sebutnyaJadi jika Portofolio sudah lengkap dan memenuhi syarat saat diperiksa oleh tim
asesor serta melakukan interview kepada peserta dari sesuai skema yang didaftarkannya, maka asesor
akan memberi kelayakan kompetensi dari peserta tersebut.Jadi kesimpulanya, SKW tersebut bukan
untuk diuji atau mengikuti ujian karena bagi wartawan yang sudah berpengalaman maupun wartawan
baru, berhak mendapatkan SKW sesuai yang sudah melengkapi dan melakukan persyaratannya.Ironis,
jika wartawan yang sudah berpengalaman dan sudah cukup lama dibidang Jurnalistik saat mengikuti
UKW tidak lulus sementara ada wartawan baru bisa lulus tentunya hal ini menjadi pertanyaan.
"Kemampuan dari wartawan tersebut layak mendapat SKW diukur dari Portofolio yang dilengkapi
berdasarkan pengalaman wartawan tersebut," ungkap DL.
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Summary Pencipta lagu Ojo Dibandingke, Abah Lala mendadak menangis sesegukan saat melihat
penyanyi cilik, Farel Prayoga sukses menyanyikan lagu di Istana Merdeka. Seperti yang
diketahui, Farel Prayoga sukses menggoyakan istana, tak tanggung-tanggung sejumlah
menteri pun ikut bergoyang. Dihadapan Presiden Jokowi, Farel Prayoga tampil sempurna
membawakan lagu Ojo Dibandingke. Farel Prayoga terlihat tampil memeriahkan acara
Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 RI.

Pencipta lagu Ojo Dibandingke, Abah Lala mendadak menangis sesegukan saat melihat penyanyi cilik,
Farel Prayoga sukses menyanyikan lagu di Istana Merdeka.Seperti yang diketahui, Farel Prayoga sukses
menggoyakan istana, tak tanggung-tanggung sejumlah menteri pun ikut bergoyang.Dihadapan Presiden
Jokowi, Farel Prayoga tampil sempurna membawakan lagu Ojo Dibandingke.Farel Prayoga terlihat tampil
memeriahkan acara Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 RI.Penampilan Farel Prayoga bernyanyi di
hadapan Presiden Jokowi turut menyita perhatian publik.Abah Lala yang merupakan pencipta lagu Ojo
Dibandingke pun tampak menangis sesegukan kala lagunya dinyanyikan di hadapan orang nomor satu di
Indonesia.Diketahui, Abah Lala menyaksikan penampilan Farel Prayoga lewat ponsel ketika berada di
dalam mobil.Momen tersebut terekam dalam video terbaru di akun TikTok pribadinya,
@abahlalareal."Alhamdulillahirobilalamin. Puji syukur terhadap Tuhan yang Maha Esa.""Lagu saya Ojo
Dibanding-bandingke dinyanyikan di Istana Negara," kata Abah LalaDi akhir, Abah Lala turut memberikan
semangatnya untuk Indonesia yang berulang tahun ke-77."Warga dari mana saja bisa menyaksikan. Saya
melu (ikut) bangga.""Melu seneng (ikut senang), melu semangat, untuk Indonesia, jos, jos, jos, jos,"
lanjutnya.Tak ketinggalan, Abah Lala pun mengucapkan terimakasihnya kepada Farel Prayoga yang sudah
membawakan lagu Ojo Bandingeke di Hari Kemerdekaan RI."Terimakasih dek @Farel Prayoga
Official.Sudah membawakan lagu saya ke Istana merdeka di hari Kemerdekaan Indonesia," tulis Abah
Lala.Farel Prayoga Ajak Istana 'Bergoyang' 2 KaliSuasana Istana Merdeka seketika berubah saat hadirnya
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penyanyi cilik, Farel Prayoga.Bagaimana tidak, Ferel Prayoga sukses mengajak Istana 'bergoyang'
sebanyak dua kali.Bahkan sekelas Presiden Jokowi hingga para menteri pun turut ikut bergoyang di Hari
Kemerdekaan.Diketahui, Farel Prayoga membawakan tembang Ojo Dibandingke di Istana
Merdeka.Kesuksesan Farel Prayoga yang membius para tamu undangan dan para menteri pun turut
diapresiasi publik, terbukti dengan trending di Twitter.Mengenakan pakaian adat khas berwarna hitam,
Farel Prayoga sukses membawakan lagu Ojo Dibandingke.Tercatat, Menteri Pertahanan Prabowo
Subianto menteri yang pertama kali turun dan ikut bergoyang bersama Farel Prayoga.Setelah itu, Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani,
hingga Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengikuti apa yang dilakukan Prabowo Subianto.Sementara
itu, dari atas mimbar, tampak Ibu Negara Iriana Jokowi bergoyang santai.Jokowi tampak berdiri sebelum
akhirnya duduk kembali.Pada kesempatan penting tersebut, Ferel Prayoga bahkan sukses membawakan
lagu yang sama sebanyak 2 kaliFarel Prayoga Nyanyikan Lagu 'Ojo Dibandingke' di Hadapan JokowiBocah
viral asal Banyuwangi, Jawa Timur Farel Prayoga berhasil menghibur Presiden Joko Widodo dan seluruh
tamu undangan di Istana Negara.Farel Prayoga diundang oleh Jokowi ke Istana Negara untuk mengisi
acara kesenian dalam rangka HUT ke-77 Republik Indonesia, Rabu )17/8/2022).Farel Prayoga
menyanyikan lagu andalannya Ojo Dibandingke di hadapan Jokowi dan seluruh tamu undangan di Istana
Negara.Bahkan bocah viral asal Banyuwangi ini sampai dua kali menyanyikan lagu Ojo Dibandingke berkat
permintaan para tamu undangan.Dengan gaya jenakanya Farel Prayoga bahkan mengubah lirik lagu itu
dengan menyematkan nama Presiden Jokowi."Ku berharap engkau mengerti, di hati ini, Hanya ada Pak
Jokowi" ujar Farel Prayoga.Sebelumnya Farel Prayoga tampak berkomunikasi dengan Presiden Jokowi di
halaman Istana Negara.Foto dan video Farel Prayoga berkomunikasi bertegur sapa dengan Presiden
Jokowi mendadak beredar luar di jagat media sosial Banyuwangi.Profil Farel PrayogaNama penyanyi cilik
Farel Prayoga memang sedang naik daun gara-gara lagu cover lagu Ojo Dibandingke miliknya banyak
dipakai jadi backsound video TikTok.Lagu tersebut sebenarnya diciptakan oleh Denny Caknan dan
dinyanyikan featuring Abah Lala.Namun kemudian, ada banyak penyanyi dangdut yang ikut menyanyikan
kembali lagu tersebut, tidak terkecuali Farel Prayoga.Duetnya bersama Filla Talia di salah satu konser One
Nada sudah ditonton lebih dari 5 juta orang di YouTube.Padahal, belum ada satu bulan video tersebut
diunggah, sejak pertama kali pada 7 Juli 2022.Tidak heran, namanya kini mulai melejit. Siapakah Farel
Prayoga?Farel memiliki suara yang khas dan bagus. Di panggung, ia menunjukkan kepercayaan diri yang
tinggi.Tidak sedikit bahkan yang menyebutnya sebagai the next Denny Caknan, karena karakter suaranya
yang agak mirip.Ketika duet, ia tidak malu untuk bergoyang dengan penyanyi lain dan menikmati irama
musik.Farel berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Ia memang memiliki bakat di dunia suara.Dari isi
Instagramnya di @farelprayoga_official, Farel tidak pernah membagikan biodata resmi ke publik.Ia justru
sering mengunggah nyanyiannya di akun Instagram dengan followers 18 ribu ituDia tidak hanya
menyanyikan Ojo Dibandingke, tapi juga Full Senyum, Satru 2 dan banyak lainnya.Di tahun 2022 ini, Farel
berusia 11 tahun. Ia kelahiran 8 Agustus 2010 dan anak ketiga dari empat bersaudara.
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Summary Harap besabar bagi pekerja dengan Gaji di bawah Rp 3,5 juta yang sedang menunggu
pencairan Bantuan Subsidi Upah atau BSU tahun 2022. Hingga saat ini Subsidi Gaji dari BPJS
Ketenagakerjaan senilai Rp 1 juta tak kunjung dicairkan oleh pemerintah. Namun, hingga
kini, program yang juga dikenal dengan Subsidi Gaji tersebut masih belum cair atau belum
disalurkan. Melansir Kompas.com, Menteri Ketenagakerjaan Menaker Ida Fauziyah lantas
buka suara pencairan Subsidi Gaji.

Harap besabar bagi pekerja dengan Gaji di bawah Rp 3,5 juta yang sedang menunggu pencairan Bantuan
Subsidi Upah atau BSU tahun 2022.Hingga saat ini Subsidi Gaji dari BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp 1 juta
tak kunjung dicairkan oleh pemerintah.Padahal beberapa waktu lalu pemerintah sudah mengumumkan
tahun ini program Bantuan Subsidi Upah (BSU) akan kembali berlanjut.Namun, hingga kini, program yang
juga dikenal dengan Subsidi Gaji tersebut masih belum cair atau belum disalurkan.Melansir Kompas.com,
Menteri Ketenagakerjaan Menaker Ida Fauziyah lantas buka suara pencairan Subsidi GajiIa mengklaim
pihaknya hanya bertugas sebagai penyalur.BSU tersebut menggunakan dana Penanganan Covid-19 dan
Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) di bawah kendali Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang
Perekonomian."Itu menggunakan dana di PC-PEN kita akan tunggu exercise-nya seperti apa. Posisi
Kemenaker kan menyalurkan, semua keputusannya ada di PC-PEN," katanya ditemui di Kompleks MPR
DPR, Jakarta, Selasa 16 Agustus 2022.Menaker bilang, dana BSU telah dialokasikan. Sekarang ini,
Kemenaker dibantu oleh BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) sebagai pemilik data masih menyeleksi
para pekerja yang berhak menerima."Sudah teralokasi. Tinggal kita tunggu siapakah yang berhak
mendapatkan subsidi tersebut. Kami belum mendapat arahan (salurkan BSU) dari Pak Menko
Perekonomian," ucapnya.Sebelumnya, pemerintah menegaskan BSU bakal disalurkan.Menko Bidang
Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program BSU senilai Rp 1 juta kembali dilanjutkan tahun
ini.Adapun anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program subsidi gaji mencapai Rp 8,8
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triliun.Dana tersebut akan disalurkan kepada 8,8 juta pekerja dengan syarat jumlah penghasilan di bawah
Rp 3,5 juta per bulan.Airlangga juga mengatakan, saat ini pemerintah tengah membahas terkait dengan
mekanisme pemberian subsidi gaji Rp 1 juta.Dia menyebut penyaluran BSU tersebut tidak akan memakan
waktu lama.Senada, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari perkembangan terbaru soal
pencairan Subsidi Gaji Rp 1 Juta.Ia mengatakan penyaluran kembali program Subsidi Gaji masih
menunggu kepastian serta arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Menteri Keuangan Sri
Mulyani."Kementerian Ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan sudah siap semuanya sampai data
kalau memang program ini berjalan," katanya dikutip dari Kompas. com belum lama ini.Namun lanjutnya,
pencairan baru bisa dilakukan apabila ada perintah dari Presiden Jokowi."Tapi kami juga menunggu
arahan dari Pak Presiden dan Menteri Keuangan," jelasnya.Namun, dia juga tidak dapat memastikan
kapan program subsidi upah yang sempat dilontarkan ini disalurkan.Meski sektor ketenagakerjaan mulai
pulih, tetapi menurut Dita masih ada sejumlah pekerja yang masih terdampak akibat pandemi."Kami
masih belum tahu kapan disalurkannya. Tetapi kami berharap BSU ini tetap bisa berlanjut karena masih
banyak pekerja yang belum pulih seutuhnya," ucapnya.Sektor Ketenegakaerjaan Mulai PulihMenaker Ida
Fauziyah mengatakan, ada enam hal yang membuktikan kondisi sektor ketenegakaerjaan mulai pulih.1.
Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2022 mencapai 5,01 persen.Sumber pertumbuhan tertinggi
terdapat pada sektor industri yaitu sebesar 1,06 persen.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
meningkat dari 68,08 persen pada tahun 2021, menjadi 69,06 persen pada tahun ini.3. Tingkat
pengangguran terbuka menurun dari 6,26 persen pada Februari 2021, menjadi 5,83 persen pada Februari
2022.Dalam konteks ini, jumlah pengangguran karena Covid-19 menurun dari 1,62 juta orang menjadi
0,96 juta orang pada periode yang sama.Selain itu, jumlah penduduk yang berstatus sementara tidak
bekerja karena Covid-19 menurun dari 1,11 juta orang pada tahun 2021, menjadi 0,58 juta orang pada
2022.4. Jumlah penduduk bekerja bertambah 4,55 juta orang dalam kurun waktu satu tahun terakhir dari
131,06 juta orang pada tahun 2021 menjadi 135,61 juta orang pada tahun 2022.5. Rata-rata upah buruh
di Indonesia mengalami peningkatan dari Rp 2.860.630 pada tahun 2021, menjadi Rp 2.892.537 pada
2022.6. Jumlah kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan dapat terus dijaga peningkatannya selama masa
pandemi dari 29,98 juta orang pada tahun 2020 menjadi 32,30 juta orang pada Mei 2022.
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Positive

Summary Berikut ini info terbaru BSU 2022 yang rencananya akan dicairkan pemerintah dalam waktu
dekat ini. Artikel ini juga memuat syarat dan cara cek daftar penerima BSU 2022 sebesar Rp1
juta. Informasi BSU 2022 ini memang sangat dinantikan masyarakat, mengingat sebelumnya
bantuan upah tersebut akan dicairkan setelah bulan Ramadan kemarin. Penyaluran bantuan
subsidi tahun ini diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp 500.000,-/bulan selama dua
bulan, yang akan diberikan sekaligus sebesar Rp 1.000.000. Sub Koordinator Kepesertaan
Jaminan Sosial Kemnaker Nindya Putri mengatakan, BSU 2022 memerlukan penerbitan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) mengenai syarat dan tata cara pencairan
bantuan.

Berikut ini info terbaru BSU 2022 yang rencananya akan dicairkan pemerintah dalam waktu dekat
ini.Artikel ini juga memuat syarat dan cara cek daftar penerima BSU 2022 sebesar Rp1 juta.Informasi BSU
2022 ini memang sangat dinantikan masyarakat, mengingat sebelumnya bantuan upah tersebut akan
dicairkan setelah bulan Ramadan kemarin.Namun, hingga saat ini pemerintah juga mencairkan bantuan
sebesar Rp1 juta yang diperuntukan bagi pekerja.Sebagai informasi, pemerintah melanjutkan BSU tahun
ini dengan tujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi
pekerja/buruh dalam penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).Penyaluran bantuan
subsidi tahun ini diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp 500.000,-/bulan selama dua bulan, yang
akan diberikan sekaligus sebesar Rp 1.000.000.Sub Koordinator Kepesertaan Jaminan Sosial Kemnaker
Nindya Putri mengatakan, BSU 2022 memerlukan penerbitan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) mengenai syarat dan tata cara pencairan bantuan.
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Positive

Summary Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengaku bangga melihat Farel yang tetap tenang dan
tidak grogi tampil di depan Presiden Joko Widodo saat perayaan peringatan HUT Ke-77 RI di
Istana Negara Jakarta, Rabu (17/8). Terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah
mengundang Farel ke Istana Negara," kata Bupati Ipuk. Sebelum tampil di Istana Negara,
pada Senin (15/8) malam, Farel tampil di penutupan "Banyuwangi Art Week" di Gelanggang
Seni Budaya (Gesibu) yang digelar sebagai upaya membangkitkan sektor UMKM dan
ekonomi kreatif kabupaten setempat. Dengan tampilnya Farel Prayoga di Istana Negara pada
acara HUT-Ke 77 RI, kata dia, menunjukkan kekuatan seni-budaya daerah.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengaku bangga melihat Farel yang tetap tenang dan tidak grogi
tampil di depan Presiden Joko Widodo saat perayaan peringatan HUT Ke-77 RI di Istana Negara Jakarta,
Rabu (17/8)."Saya lihat semua enjoy. Menteri-menteri pun ikut berdendang. Terima kasih semuanya
telah mengapresiasi talenta seni Banyuwangi," ujarnya di Banyuwangi, Kamis (18/8).Farel Prayoga adalah
penyanyi cilik asal Banyuwangi, Jawa Timur, yang di hadapan Jokowi tampil membawakan lagu "Ojo
Dibandingke", lalu kini viral di berbagai kanal media sosial.Presiden Jokowi terlihat ekspresi wajahnya
penuh kegembiraan, bahkan tampak juga Ibu Negara, Iriana, bergoyang santai.Para publik figur serta
sejumlah menteri juga ikut berjoget, seperti Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri
Mulyani, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, Menteri BUMN Erick Thohir, termasuk Kasal, Kasad, Kasau,
dan Kapolri.Ipuk menambahkan, penampilan Farel menunjukkan bahwa dengan kekuatan digital, semua
seniman dari berbagai pelosok daerah bisa berkarya."Saat ini, tidak harus ke Jakarta untuk bisa jadi musisi
terkenal. Peluang untuk berkarya sekarang semakin mudah. Tidak seribet dulu. Industri musik semakin
mudah dimasuki," ucap Ipuk."Kalian punya karya lagu, bisa masuk ke kanal YouTube, bisa dimasukkan ke
spotify. Dari sana jika lagunya digemari, ada pendapatan yang masuk," kata dia menambahkan.Farel
merupakan siswa kelas VI di SDN 2 Kepundungan, Kecamatan Srono yang tinggal di Dusun Sumberjo,
Desa Kepundungan, Kecamatan Srono.Sebelum tampil di Istana Negara, pada Senin (15/8) malam, Farel
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tampil di penutupan "Banyuwangi Art Week" di Gelanggang Seni Budaya (Gesibu) yang digelar sebagai
upaya membangkitkan sektor UMKM dan ekonomi kreatif kabupaten setempat."Senin malam tampil di
Banyuwangi, Rabu pagi di Istana Negara. Warga Banyuwangi bangga. Terima kasih kepada pemerintah
pusat yang telah mengundang Farel ke Istana Negara," kata Bupati Ipuk.Dengan tampilnya Farel Prayoga
di Istana Negara pada acara HUT-Ke 77 RI, kata dia, menunjukkan kekuatan seni-budaya daerah."Ini juga
bukti talenta seni Banyuwangi tidak pernah ada habisnya. Dulu pada 2017 sempat anak muda
Banyuwangi juga diundang tampil dalam upacara detik-detik Proklamasi di Istana Negara," katanya.
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Positive

Summary Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Pati, Bambang
Agus Yunianto bahwa pencaker tersebut didominasi para kaum perempuan. Melalui data
yang disampaikan oleh Petugas Pengantar Kerja Muda Disnaker Kabupaten Pati Sukati,
menunjukkan bahwasanya terdapat 4.383 perempuan dan 3.970 lainnya laki-laki.

atau yang biasa disebut dengan pencaker dengan usia produktif di Kabupaten mencapai 8.353
orang.Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Pati, Bambang Agus
Yunianto bahwa pencaker tersebut didominasi para kaum perempuan.Melalui data yang disampaikan
oleh Petugas Pengantar Kerja Muda Disnaker Kabupaten Pati Sukati, menunjukkan bahwasanya terdapat
4.383 perempuan dan 3.970 lainnya laki-laki."Untuk jumlah pencaker mungkin ya Mas terakhir itu ada
sebanyak 8.300 sekian gitu. Kebanyakan memang perempuan," katanya saat ditemui di kantornya, Kamis
(18/8/2022).Lebih lanjut, pihaknya menjelaskan bahwasanya pencaker dengan pengangguran
merupakan suatu hal yang berbeda.Ia mengungkapkan, kalau jumlah pengangguran berbeda dengan
jumlah pencaker, karena melalui data yang terhimpun pencaker adalah para pemuda usia produktif yang
akan mencari pekerjaan.Melalui informasi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), usia produktif
merupakan penduduk yang masuk rentan usia 15-64 tahun. Sehingga usia tersebut masih dikategorikan
usia produktif untuk bekerja, baik di perusahaan atau instansi lainnya."Jadi beda ya Mas, kalau angka
atau datanya itu. Pencaker itu usia produktif, yaitu mereka yang mencari kerja dan bisa bekerja di usia
produktif, sedangkan pengangguran di dalamnya ada yang ibu rumah tangga, atau juga lansia," terang
Sukati.Sementara itu, Bambang Agus Yunianto memprediksi dengan mulai dibukanya pabrik PT HWI di
Kecamatan Batangan, pencari pekerjaan dari Kabupaten Pati akan berkurang. Karena berdasarkan
informasi, PT HWI setidaknya akan membutuhkan pekerja sebanyak 15.000 orang hingga akhir tahun
2022."Kalau benar-benar sudah dibuka ya Mas, kita juga masih menunggu kapan dibukanya itu, maka
dipastikan hingga akhir tahun kita bisa kekurangan tenaga kerja, bisa jadi mereka akan mengambil di luar
Kabupaten Pati kan gitu," pungkas Bambang Agus.
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Positive

Summary Bandar Lampung--- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung (Sekdaprov) Fahrizal Darminto,
membuka acara Sosialisasi Tentang Manfaat dan Kegunaan Aplikasi SiGajah Lampung pada
Perusahaan, bertempat di Gedung Pusiban, Kamis (18/08/2022). Sekretaris Daerah, Fahrizal
Darminto, dalam kesempatan tersebut mengatakan, Aplikasi SiGajah Lampung merupakan
platform teknologi informasi berbasis online, bisa langsung digunakan melalui mobile phone
maupun perangkat computer, dapat diakses dimana saja dan kapan saja.

Bandar Lampung --- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung (Sekdaprov) Fahrizal Darminto, membuka acara
Sosialisasi Tentang Manfaat dan Kegunaan Aplikasi SiGajah Lampung pada Perusahaan, bertempat di
Gedung Pusiban, Kamis (18/08/2022).Sekretaris Daerah, Fahrizal Darminto, dalam kesempatan tersebut
mengatakan, Aplikasi SiGajah Lampung merupakan platform teknologi informasi berbasis online, bisa
langsung digunakan melalui mobile phone maupun perangkat computer, dapat diakses dimana saja dan
kapan saja.Melalui aplikasi ini masyarakat sebagai pencari kerja dan perusahaan sebagai pemberi kerja
semakin dipermudah mendapatkan dan memberi informasi lowongan kerja, menjembatani kebutuhan
kualitas/kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan melalui program pelatihan, program pemagangan kerja
serta layanan konsultasi permasalahan ketenaga-kerjaan di Provinsi Lampung.Begitu juga untuk
perusahaan, tidak perlu lagi mengeluarkan dana untuk pemasangan iklan lowongan kerja di media. Cukup
dengan mengakses aplikasi ini akan tersedia berbagai info pencari kerja, info lowongan kerja, info
pemagangan dan pelatihan serta konsultasi tentang ketenagakerjaan.Sekdaprov Fahrizal Darminto
berharap aplikasi SiGajah Lampung ini dapat dimanfaatkan dengan baik, sehingga masyarakat luas dapat
menjangkau informasi ketenagakerjaan terutama informasi lowongan kerja yang akan berdampak
langsung terhadap pengurangan angka pengangguran terbuka di Provinsi Lampung."Kepada masyarakat
dan perusahaan untuk turut aktif memanfaatkan aplikasi ini sehingga aplikasi ini dapat optimal. Jadikan
aplikasi SiGajah Lampung ini sebagai salah satu sumber pemberian informasi tentang ketenagakerjaan, "
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Kata Fahrizal Darminto.Selain itu, Sekdaprov juga mengharapkan kerjasama yang baik antara Pemerintah,
perusahaan dan para stakeholder dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama
pada bidang ketenagakerjaan yang akan mampu membawa Provinsi Lampung kita kearah yang lebih
maju.Dalam kesempatan yang sama Kepala Dinas Tenaga Kerja, Agus Nompitu, menjelaskan, aplikasi
SiGajah Lampung yang merupakan aplikasi tentang sistem informasi ketenagakerjaan Provinsi
Lampung.Aplikasi ini, kata Agus Nompitu, sebagai upaya menekan angka pengangguran di Provinsi
Lampung dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar terwujud nya rakyat lampung
berjaya.Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, lanjutnya, telah melakukan langkah strategis yaitu
membuat aplikasi SiGajah lampung."Sebuah platform teknologi informasi yang memberikan pelayanan
terkait penyediaan informasi lowongan kerja untuk mempertemukan antara pencari kerja dengan
penyedia lapangan kerja", ujarnya.Aplikasi SiGajah lampung ini juga menjangkau kualifikasi tenaga kerja
yang dibutuhkan melalui program pelatihan peningkatan kualitas SDM dan program pemagangan serta
menyediakan layanan konsultasi tentang permasalahan ketenagakerjaan Provinsi Lampung.Fitur didalam
SiGajah lampung itu terdapat tentang SiGajah kerja, SiGajah magang dan SiGajah konsul, aplikasi SiGajah
lampung ini bisa diakses www.disnaker.lampungprpv.go.id dan juga bisa di download melalui Play
Store.Dasar pelaksanaan menyesuaikan dengan undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 39 tahun 2016 tentang penempatan tenaga
kerja, keputusan Gubernur Lampung nomor b/635/8.08/2021 tentang sistem informasi tenagakerjaan
daerah provinsi Lampung.Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini untuk memberikan informasi
kepada para stakeholder, perusahaan, pencari kerja bahwa telah diluncurkan sebuah aplikasi yang
mempermudah akses informasi tentang ketenagakerjaan di provinsi. Tujuannya adalah untuk
mempertemukan pencari kerja dengan memberi kerja sesuai dengan minat bakat dan kemampuan yang
dibutuhkan oleh pemberi kerja.Informasi pasar kerja yang luas-luasnya dapat di akses oleh masyarakat
khususnya mencari pekerjaan melalui aplikasi yang disebut dengan SiGajah.
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Positive

Summary "Data telah menunjukkan bahwa persentase wanita yang bekerja di sektor informal
khususnya pada UMKM sangatlah besar, jadi UMKM juga berperan krusial dalam hal
menyerap sebagian besar tenaga kerja wanita yang ada di Indonesia," kata Menaker Ida,
dalam sambutannya pada acara Pemberian Bantuan Modal Untuk UMKM yang
diselenggarakan oleh Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia (PPLIPI), di Jakarta,
Kamis (18/8/2022).

Suara.com - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan Berdasarkan data BPS yang diolah oleh
Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM Indonesia menyumbangkan hingga lebih dari sekeliling 60
persen PDB Indonesia pada tahun 2019. Menurutnya, berbicara tentang UMKM tentu juga
bersinggungan erat dengan pengusaha dan tenaga kerja wanita dan 50 Persen pengusaha yang
menjalankan UMKM ialah perempuan. "Data telah menunjukkan bahwa persentase wanita yang bekerja
di sektor informal khususnya pada UMKM sangatlah besar, jadi UMKM juga berperan krusial dalam hal
menyerap sebagian besar tenaga kerja wanita yang ada di Indonesia," kata Menaker Ida, dalam
sambutannya pada acara Pemberian Bantuan Modal Untuk UMKM yang diselenggarakan oleh
Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia (PPLIPI), di Jakarta, Kamis (18/8/2022). Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga lanjut mendukung partisipasi wanita pada sektor UMKM agar dapat
mengembangkan usahanya di era digitalisasi saat ini. Langkah ini sangat perlu dilakukan guna berdampak
krusial bagi pembangunan ekonomi Nasional. Melihat besarnya signifikansi UMKM dalam perekonomian
dan sektor ketenagakerjaan, hal ini merupakan kewajiban bagi pemerintah dan seluruh pemangku
kepentingan untuk selalu mendukung UMKM yang telah menjadi penghidupan bagi sebagian besar
masyarakat Indonesia, khususnya kaum perempuan.
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Summary Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam sambutannya pada acara Pemberian Bantuan
Modal Untuk UMKM yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi
Indonesia (PPLIPI), di Jakarta, Kamis (18/8), menyatakan Berdasarkan data BPS yang diolah
oleh Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM Indonesia menyumbangkan hingga lebih dari
sekeliling 60 persen PDB Indonesia pada tahun 2019.

Metro, Suara.com- Kementerian Ketenagakerjaan lanjut mendukung partisipasi perempuan pada sektor
UMKM agar dapat mengembangkan usahanya di era digitalisasi saat ini. Langkah ini sangat perlu
dilakukan guna berdampak krusial bagi pembangunan ekonomi Nasional. Melihat besarnya signifikansi
UMKM dalam perekonomian dan sektor ketenagakerjaan, hal ini merupakan kewajiban bagi pemerintah
dan seluruh pemangku kepentingan untuk selalu mendukung UMKM yang telah menjadi penghidupan
bagi Sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya kaum perempuan. Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah, dalam sambutannya pada acara Pemberian Bantuan Modal Untuk UMKM yang
diselenggarakan oleh Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia (PPLIPI), di Jakarta, Kamis (18/8),
menyatakan Berdasarkan data BPS yang diolah oleh Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM Indonesia
menyumbangkan hingga lebih dari sekeliling 60 persen PDB Indonesia pada tahun 2019. Menurutnya,
berbicara tentang UMKM tentu juga bersinggungan erat dengan pengusaha dan tenaga kerja
perempuan. 50 Persen pengusaha yang menjalankan UMKM ialah perempuan. "Data telah menunjukkan
bahwa persentase wanita yang bekerja di sektor informal khususnya pada UMKM sangatlah besar, jadi
UMKM juga berperan krusial dalam hal menyerap sebagian besar tenaga kerja wanita yang ada di
Indonesia," kata Ida.
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Summary Dan tahun depan masih berlanjut lagi untuk dibangun," kata Walikota Lubuklinggau, SN
Prana Putra Sohe, Kamis (18/8). "Jadi nanti BLK bukan hanya untuk melatih orang
Lubuklinggau saja, tetapi bisa orang dari luar lubuklinggau juga. "Pengerjaannya sudah
berjalan 70 persen. Dia menjelaskan lahan yang digunakan untuk pembangunan gedung BLK
ini merupakan lahan milik Kemenaker yang telah dihibahkan.

"Pengerjaannya sudah berjalan 70 persen. Dan tahun depan masih berlanjut lagi untuk dibangun," kata
Walikota Lubuklinggau, SN Prana Putra Sohe, Kamis (18/8).Dia menjelaskan lahan yang digunakan untuk
pembangunan gedung BLK ini merupakan lahan milik Kemenaker yang telah dihibahkan. Dimana, lahan
tersebut berukuran sekitar 2 hektar berada di Watervang dan 10 hektar di Petanang.Saat ini,
pembangunan dilakukan di lahan 2 hektar di Watervang, sehingga untuk sementara waktu BLK
dipindahkan ke tempat eks Kantor DPRD Mura. Nantinya, di gedung BLK baru akan dibangun beberapa
kantor utama seperti gedung workshop dan beberapa bangunan lagi dan dibelakangnya akan dibuat
mess. Bahkan, didepannya dibangun kantor utama 2 tingkat."Jadi nanti BLK bukan hanya untuk melatih
orang Lubuklinggau saja, tetapi bisa orang dari luar lubuklinggau juga. Dan mereka nanti dapat menginap
di mess," terangnya.Sedangkan untuk lahan 10 hektar di Petanang, nantinya akan dibangun seperti
perhotelan dan tempat pelatihan alat berat seperti pertanian dan sebagainya. Meski demikian,
pembangunan ini dilakukan secara bertahap dan akan terus dilanjutkan di tahun depan."Anggarannya
itu saja mungkin Rp60 miliar kurang lebih," katanya.
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Summary Sekretaris Daerah Provinsi Lampung (Sekdaprov) Fahrizal Darminto, membuka acara
Sosialisasi Tentang Manfaat dan Kegunaan Aplikasi SiGajah Lampung pada Perusahaan,
bertempat di Gedung Pusiban, Kamis (18/08/2022). Sekretaris Daerah, Fahrizal Darminto,
dalam kesempatan tersebut mengatakan, Aplikasi SiGajah Lampung merupakan platform
teknologi informasi berbasis online, bisa langsung digunakan melalui mobile phone maupun
perangkat computer, dapat diakses dimana saja dan kapan saja. Melalui aplikasi ini
masyarakat sebagai pencari kerja dan perusahaan sebagai pemberi kerja semakin
dipermudah mendapatkan dan memberi informasi lowongan kerja, menjembatani
kebutuhan kualitas/kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan melalui program pelatihan,
program pemagangan kerja serta layanan konsultasi permasalahan ketenaga-kerjaan di
Provinsi Lampung. Sekdaprov Fahrizal Darminto berharap aplikasi SiGajah Lampung ini dapat
dimanfaatkan dengan baik, sehingga masyarakat luas dapat menjangkau informasi
ketenagakerjaan terutama informasi lowongan kerja yang akan berdampak langsung
terhadap pengurangan angka pengangguran terbuka di Provinsi Lampung.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung (Sekdaprov) Fahrizal Darminto, membuka acara Sosialisasi Tentang
Manfaat dan Kegunaan Aplikasi SiGajah Lampung pada Perusahaan, bertempat di Gedung Pusiban, Kamis
(18/08/2022).Sekretaris Daerah, Fahrizal Darminto, dalam kesempatan tersebut mengatakan, Aplikasi
SiGajah Lampung merupakan platform teknologi informasi berbasis online, bisa langsung digunakan
melalui mobile phone maupun perangkat computer, dapat diakses dimana saja dan kapan saja.Melalui
aplikasi ini masyarakat sebagai pencari kerja dan perusahaan sebagai pemberi kerja semakin dipermudah
mendapatkan dan memberi informasi lowongan kerja, menjembatani kebutuhan kualitas/kualifikasi
tenaga kerja yang dibutuhkan melalui program pelatihan, program pemagangan kerja serta layanan
konsultasi permasalahan ketenaga-kerjaan di Provinsi Lampung.Begitu juga untuk perusahaan, tidak
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perlu lagi mengeluarkan dana untuk pemasangan iklan lowongan kerja di media. Cukup dengan
mengakses aplikasi ini akan tersedia berbagai info pencari kerja, info lowongan kerja, info pemagangan
dan pelatihan serta konsultasi tentang ketenagakerjaan.Sekdaprov Fahrizal Darminto berharap aplikasi
SiGajah Lampung ini dapat dimanfaatkan dengan baik, sehingga masyarakat luas dapat menjangkau
informasi ketenagakerjaan terutama informasi lowongan kerja yang akan berdampak langsung terhadap
pengurangan angka pengangguran terbuka di Provinsi Lampung."Kepada masyarakat dan perusahaan
untuk turut aktif memanfaatkan aplikasi ini sehingga aplikasi ini dapat optimal. Jadikan aplikasi SiGajah
Lampung ini sebagai salah satu sumber pemberian informasi tentang ketenagakerjaan, " Kata Fahrizal
Darminto.Selain itu, Sekdaprov juga mengharapkan kerjasama yang baik antara Pemerintah, perusahaan
dan para stakeholder dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada bidang
ketenagakerjaan yang akan mampu membawa Provinsi Lampung kita kearah yang lebih maju.Dalam
kesempatan yang sama Kepala Dinas Tenaga Kerja, Agus Nompitu, menjelaskan, aplikasi SiGajah
Lampung yang merupakan aplikasi tentang sistem informasi ketenagakerjaan Provinsi Lampung.Aplikasi
ini, kata Agus Nompitu, sebagai upaya menekan angka pengangguran di Provinsi Lampung dan
meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar terwujud nya rakyat lampung berjaya.Dinas Tenaga
Kerja Provinsi Lampung, lanjutnya, telah melakukan langkah strategis yaitu membuat aplikasi SiGajah
lampung."Sebuah platform teknologi informasi yang memberikan pelayanan terkait penyediaan
informasi lowongan kerja untuk mempertemukan antara pencari kerja dengan penyedia lapangan kerja",
ujarnya.Aplikasi SiGajah lampung ini juga menjangkau kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan melalui
program pelatihan peningkatan kualitas SDM dan program pemagangan serta menyediakan layanan
konsultasi tentang permasalahan ketenagakerjaan Provinsi Lampung.Fitur didalam SiGajah lampung itu
terdapat tentang SiGajah kerja, SiGajah magang dan SiGajah konsul, aplikasi SiGajah lampung ini bisa
diakses www.disnaker.lampungprpv.go.id dan juga bisa di download melalui Play Store.Dasar
pelaksanaan menyesuaikan dengan undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 39 tahun 2016 tentang penempatan tenaga kerja, keputusan
Gubernur Lampung nomor b/635/8.08/2021 tentang sistem informasi tenagakerjaan daerah provinsi
Lampung.Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini untuk memberikan informasi kepada para
stakeholder, perusahaan, pencari kerja bahwa telah diluncurkan sebuah aplikasi yang mempermudah
akses informasi tentang ketenagakerjaan di provinsi. Tujuannya adalah untuk mempertemukan pencari
kerja dengan memberi kerja sesuai dengan minat bakat dan kemampuan yang dibutuhkan oleh pemberi
kerja.Informasi pasar kerja yang luas-luasnya dapat di akses oleh masyarakat khususnya mencari
pekerjaan melalui aplikasi yang disebut dengan SiGajah.
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Neutral

Summary Penyanyi cilik asal Banyuwangi, Jawa Timur, Farel Prayoga berhasil menggoyang Istana
Merdeka tepat setelah momen upacara HUT ke-77 Kemerdekaan Indonesia, Rabu
(17/8/2022). Farel Prayoga mendapat kesempatan untuk menghibur para tamu upacara,
termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan menyanyikan lagu berjudul 'Ojo
Dibandingke'. Hal itu membuat popularitas Farel Prayoga semakin tinggi. Dalam momen itu,
Jokowi meminta agar Farel Prayoga tak meninggalkan sekolahnya meski sudah sukses
sebagai penyanyi.

Penyanyi cilik asal Banyuwangi, Jawa Timur, Farel Prayoga berhasil menggoyang Istana Merdeka tepat
setelah momen upacara HUT ke-77 Kemerdekaan Indonesia, Rabu (17/8/2022).Farel Prayoga mendapat
kesempatan untuk menghibur para tamu upacara, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan
menyanyikan lagu berjudul 'Ojo Dibandingke'.Hal itu membuat popularitas Farel Prayoga semakin
tinggi.Menariknya, ada momen saat Jokowi berbincang dengan bocah kelas 6 SD tersebut.Dalam momen
itu, Jokowi meminta agar Farel Prayoga tak meninggalkan sekolahnya meski sudah sukses sebagai
penyanyi."Kelas berapa?" tanya Jokowi."Kelas 6," jawab Farel tersenyum."Nyanyi boleh, tapi jangan lupa
belajar!" tutur Jokowi.Dinasihati Jokowi, Farel hanya bisa mengangguk sembari mengiyakan pesan dari
orang nomor satu di Indonesia itu."Jangan lupa sekolah terus sampai setinggi-tingginya. Sudah, pesan
Pak Jokowi itu saja," ucap Jokowi."Iya, siap Pak," kata Farel Prayoga sembari mengangguk.Aksi Farel
Prayoga nyanyi di hadapan Jokowi viral di media sosial, sebab banyak yang tak menduga ia bisa sampai
ke Istana Merdeka berkat video lawasnya yang viral beberapa waktu lalu.Suasana perayaan HUT ke-77 RI
di Istana Merdeka mendadak berubah ketika penyanyi cilik Farel Prayoga membawakan tembang Ojo
Dibandingke yang dipopulerkan Denny Caknan.Sosok anak kelas 6 SD Kepundungan 2, Banyuwangi, Jawa
Timur tersebut terus menyita perhatian.Ketika bernyanyi di depan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan
jajarannya, Farel berhasil menyihir semua undangan.Mengenakan pakaian adat khas Banyuwangi
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berwarna hitam, Farel mengambil nada pertama yang kemudian diikuti tepuk tangan dan sorakan para
undangan.Bahkan, beberapa undangan tak ragu untuk maju ke dekat Farel dan bergoyang bersama.
Tercatat, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menteri yang pertama kali turun dan ikut bergoyang
bersama Farel.Setelah itu, terpantau Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Perhubungan Budi
Karya Sumadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengikuti apa
yang dilakukan Prabowo.Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Kepala Staf TNI
AL (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, dan Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo,
dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga ikut berjalan ke depan mimbar untuk berjoget bersama
Farel.Dari atas mimbar, tampak Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengenakan pakaian adat Buton
bergoyang santai. Jokowi tampak berdiri sebelum akhirnya duduk kembali.Farel menyanyikan tembang
Ojo Dibandingke sebanyak dua kali. Sementara itu, Jokowi tampak tetap berada di mimbarnya dan tidak
ikut turun bergoyang bersama.Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman
mengatakan bahwa keputusan dirinya ikut berjoget bersama Farel Prayoga di Istana Merdeka ketika
Upacara HUT ke-77 Kemerdekaan RI bukan sebatas lagu yang tengah viral."Tapi semua, Presiden, Ibu
Negara dan semua menteri berjoget, artinya kita menikmati bahwa kemerdekaan ini luar biasa," kata
Dudung di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu(17/8).Dudung lebih lanjut merasakan bagaimana perayaan
kemerdekaan tahun ini sungguh luar biasa. "Tadi maknanya luar biasa bahwa kita bangsa yang sangat
maju, dan tadi disampaikan bahwa kemarin sidang Pak Jokowi presiden kita menyampaikan bahwa kita
mampu mengatasi Covid-19," ujar dia.Berikut Profil Farel Prayoga.Farel Prayoga lahir pada 8 Agustus
2010 di Banyuwangi.Saat ini, ia berusia 12 tahun.Ia merupakan anak ketiga dari empat bersaudara.Farel
Prayoga awalnya viral setelah bernyanyi Ojo Dibandingke, suaranya yang khas menjadi daya
tarik.Ditelusuri Tribunnews, video cover saat Farel bernyanyi diunggah di kanal YouTube One Nada
Record Official.Video tersebut dibagikan pada 7 Juli 2022, lalu.Ia kala itu berduet dengan penyanyi Filla
Talia.Hingga kini sudah lebih dari 19 juta kali ditonton oleh warganet.Potongan video Farel bernyanyi pun
telah tersebar di media sosial hingga viral.Setelah videonya viral, Farel kembali meng-cover sejumlah
lagu.Mulai dari Joko Tingkir hingga Satru.Sebelum dikenal sebagai penyanyi cover lagu milik Denny
Caknan, Farel memang telah menekuni dunia tarik suara.Dia diketahui pernah menjadi pengamen
bersama ayahnya, Joko Suyoto. Hal itu dilakukan Farel sepulang sekolah.Diberitakan Kompas.com, Farel
pernah mengaku bahwa alasannya suka menyanyi di jalanan karena bisa mendapatkan uang.Farel sendiri
mulai menyanyi di jalanan sejak awal 2020 dengan belajar dari ayahnya. Selain mengamen, Farel juga
menyanyi untuk acara pernikahan.Karena suaranya, banyak yang kemudian menyebut Farel sebagai
penyanyi penerus Denny Caknan.
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Summary 1 of 6-. Menteri Ketenagajeraan (Menaker) Ida Fauziyah menyaksikan Direktur Utama Bank
BTN Haru Koesmahargyo dan Ketua Umum DPP Serikat Pekerja (SP) BTN Rizky Novriady
melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2022 di Jakarta, Kamis
(18/8). Menaker mengapresiasi atas proses yang cepat dalam PKB tersebut yang disepkati
antara pihak manajemen BTN dengan SP. Dengan penandatangan PKB tersebut, diharapkan
dapat menciptakan kolaborasi yang positif guna mewujudkan visi Bank BTN menjadi The Best
Mortgage Bank In Southeast Asia Pada Tahun 2025.

1 of 6 - Menteri Ketenagajeraan (Menaker) Ida Fauziyah menyaksikan Direktur Utama Bank BTN Haru
Koesmahargyo dan Ketua Umum DPP Serikat Pekerja (SP) BTN Rizky Novriady melakukan
penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2022 di Jakarta, Kamis (18/8). Menaker
mengapresiasi atas proses yang cepat dalam PKB tersebut yang disepkati antara pihak manajemen BTN
dengan SP. Dengan penandatangan PKB tersebut, diharapkan dapat menciptakan kolaborasi yang positif
guna mewujudkan visi Bank BTN menjadi The Best Mortgage Bank In Southeast Asia Pada Tahun 2025
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Summary Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja ( Binapenta &
PKK ) Kemnaker, Suhartono meminta Petugas Antar Kerja di lembaga penempatan kerja
dapat memenuhi amanat Permenaker Nomor 6 Tahun 2022 agar mekanisme pelayanan
penempatan tenaga kerja berjalan sesuai alur yang telah ditetapkan. Salah satu persyaratan
khusus usaha yakni minimal memiliki satu orang Petugas Antar Kerja. Menurut Suhartono,
selaku Instansi Pembina Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja, pihaknya memiliki
kewajiban untuk membina setiap Petugas Antar Kerja yang berada dalam lembaga
penempatan tenaga kerja melalui penyelenggaraan bimbingan teknis dan berbagai bentuk
pembinaan lainnya. "Mulai saat ini Petugas Antar Kerja yang ada pada perusahaan Saudara,
kami minta untuk bergabung dalam aplikasi e-Pengantar Kerja, " ujar Suhartono saat
membuka acara "Penguatan Koordinasi Peran Petugas Antar Kerja di lembaga penempatan
tenaga kerja" di kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (18/8/2022).

Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja ( Binapenta & PKK )
Kemnaker, Suhartono meminta Petugas Antar Kerja di lembaga penempatan kerja dapat memenuhi
amanat Permenaker Nomor 6 Tahun 2022 agar mekanisme pelayanan penempatan tenaga kerja berjalan
sesuai alur yang telah ditetapkan. Salah satu persyaratan khusus usaha yakni minimal memiliki satu orang
Petugas Antar Kerja.Menurut Suhartono, selaku Instansi Pembina Pengantar Kerja dan Petugas Antar
Kerja, pihaknya memiliki kewajiban untuk membina setiap Petugas Antar Kerja yang berada dalam
lembaga penempatan tenaga kerja melalui penyelenggaraan bimbingan teknis dan berbagai bentuk
pembinaan lainnya."Mulai saat ini Petugas Antar Kerja yang ada pada perusahaan Saudara, kami minta
untuk bergabung dalam aplikasi e-Pengantar Kerja, " ujar Suhartono saat membuka acara "Penguatan
Koordinasi Peran Petugas Antar Kerja di lembaga penempatan tenaga kerja" di kota Semarang, Jawa
Tengah, Kamis (18/8/2022).Suhartono menyatakan di Instansi Pemerintah, Pejabat Fungsional Pengantar
Kerja merupakan "ujung tombak pelayanan penempatan tenaga kerja" dalam mempertemukan pencari
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kerja dan pemberi kerja. Pejabat Fungsional Pengantar Kerja juga berperan penting dalam menyukseskan
lompatan terkait penempatan tenaga kerja. Yakni link and match ketenagakerjaan, transformasi program
perluasan kesempatan kerja, pengembangan talenta muda, perluasan pasar kerja luar negeri, dan
pengembangan ekosistem digital ketenagakerjaan."Peran Pengantar Kerja dalam menghadapi tantangan
tersebut sangat penting terutama dalam melaksanakan kegiatan antar kerja. Terutama output dari peran
dan fungsi tersebut dapat menurunkan angka pengangguran di negeri kita," katanya.Suhartono
mengungkapkan saat ini jumlah Pengantar Kerja Nasional mencapai 1.051 orang. Rinciannya sebanyak
178 orang Pengantar Kerja di Kemnaker, 196 orang di Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI), 124 orang di Dinas Provinsi dan 553 orang Pengantar Kerja di Dinas Kabupaten/Kota.
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Positive

Summary Simak informasi mengenai BSU 2022 kapan cair, lengkap dengan syarat dan cara cek daftar
penerima. Bantuan Subsisi Upah atau BSU 2022 akan disalurkan kembali untuk pekerja pada
tahun ini dengan total bantuan Rp1 juta. BSU 2022 atau dikenal juga sebagai BLT subsidi gaji
dikabarkan akan cair dan disalurkan kembali ke rekening para pekerja yang sudah memenuhi
persyaratan. Bakal dicairkan tahun ini, hingga pertengahan Agustus 2022, pencairan BSU
2022 masih belum diumumkan secara resmi oleh Kemnaker.

Simak informasi mengenai BSU 2022 kapan cair, lengkap dengan syarat dan cara cek daftar
penerima.Bantuan Subsisi Upah atau BSU 2022 akan disalurkan kembali untuk pekerja pada tahun ini
dengan total bantuan Rp1 juta.BSU 2022 atau dikenal juga sebagai BLT subsidi gaji dikabarkan akan cair
dan disalurkan kembali ke rekening para pekerja yang sudah memenuhi persyaratan.Bakal dicairkan
tahun ini, hingga pertengahan Agustus 2022, pencairan BSU 2022 masih belum diumumkan secara resmi
oleh Kemnaker.Dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari cuitan akun Twitter resmi @KemnakerRI,
pemerintah saat ini masih dalam tahap mempersiapkan mekanismenya serta teknis penyaluran dari BSU
atau Bantuan Subsidi Upah.Selain itu, pemerintah juga masih harus merevisi data penerima Bantuan
Subsidi Upah tahun ini."Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyiapkan antara lain
merampungkan regulasi teknis pelaksanaan BSU 2022, mengajukan dan merevisi anggaran bersama
Kementerian Keuangan," begitu bunyi tulisan @KemnakerRI.
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Summary Sekretaris Daerah Provinsi Lampung (Sekdaprov) Fahrizal Darminto didampingi kepala Dinas
Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Nompitu membuka acara Sosialisasi Tentang Manfaat
dan Kegunaan Aplikasi SiGajah Lampung pada Perusahaan, bertempat di Gedung Pusiban,
Kamis (18/08/2022). Dalam kesempatan yang sama Kepala Dinas Tenaga Kerja, Agus
Nompitu, menjelaskan, aplikasi SiGajah Lampung yang merupakan aplikasi tentang sistem
informasi ketenagakerjaan Provinsi Lampung. Aplikasi ini, kata Agus Nompitu, sebagai upaya
menekan angka pengangguran di Provinsi Lampung dan meningkatkan kualitas sumber daya
manusia agar terwujud nya rakyat lampung berjaya. Sekretaris Daerah, Fahrizal Darminto,
dalam kesempatan tersebut mengatakan, Aplikasi SiGajah Lampung merupakan platform
teknologi informasi berbasis online, bisa langsung digunakan melalui mobile phone maupun
perangkat computer, dapat diakses dimana saja dan kapan saja.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung (Sekdaprov) Fahrizal Darminto didampingi kepala Dinas Tenaga Kerja
Provinsi Lampung Agus Nompitu membuka acara Sosialisasi Tentang Manfaat dan Kegunaan Aplikasi
SiGajah Lampung pada Perusahaan, bertempat di Gedung Pusiban, Kamis (18/08/2022).Sekretaris
Daerah, Fahrizal Darminto, dalam kesempatan tersebut mengatakan, Aplikasi SiGajah Lampung
merupakan platform teknologi informasi berbasis online, bisa langsung digunakan melalui mobile phone
maupun perangkat computer, dapat diakses dimana saja dan kapan saja.Melalui aplikasi ini masyarakat
sebagai pencari kerja dan perusahaan sebagai pemberi kerja semakin dipermudah mendapatkan dan
memberi informasi lowongan kerja, menjembatani kebutuhan kualitas/kualifikasi tenaga kerja yang
dibutuhkan melalui program pelatihan, program pemagangan kerja serta layanan konsultasi
permasalahan ketenaga-kerjaan di Provinsi Lampung.Begitu juga untuk perusahaan, tidak perlu lagi
mengeluarkan dana untuk pemasangan iklan lowongan kerja di media. Cukup dengan mengakses aplikasi
ini akan tersedia berbagai info pencari kerja, info lowongan kerja, info pemagangan dan pelatihan serta
konsultasi tentang ketenagakerjaan.Sekdaprov Fahrizal Darminto berharap aplikasi SiGajah Lampung ini
dapat dimanfaatkan dengan baik, sehingga masyarakat luas dapat menjangkau informasi
ketenagakerjaan terutama informasi lowongan kerja yang akan berdampak langsung terhadap
pengurangan angka pengangguran terbuka di Provinsi Lampung."Kepada masyarakat dan perusahaan
untuk turut aktif memanfaatkan aplikasi ini sehingga aplikasi ini dapat optimal. Jadikan aplikasi SiGajah
Lampung ini sebagai salah satu sumber pemberian informasi tentang ketenagakerjaan, " Kata Fahrizal
Darminto.Selain itu, Sekdaprov juga mengharapkan kerjasama yang baik antara Pemerintah, perusahaan
dan para stakeholder dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada bidang
ketenagakerjaan yang akan mampu membawa Provinsi Lampung kita kearah yang lebih maju.Dalam
kesempatan yang sama Kepala Dinas Tenaga Kerja, Agus Nompitu, menjelaskan, aplikasi SiGajah
Lampung yang merupakan aplikasi tentang sistem informasi ketenagakerjaan Provinsi Lampung.Aplikasi
ini, kata Agus Nompitu, sebagai upaya menekan angka pengangguran di Provinsi Lampung dan
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meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar terwujud nya rakyat lampung berjaya.Dinas Tenaga
Kerja Provinsi Lampung, lanjutnya, telah melakukan langkah strategis yaitu membuat aplikasi SiGajah
lampung."Sebuah platform teknologi informasi yang memberikan pelayanan terkait penyediaan
informasi lowongan kerja untuk mempertemukan antara pencari kerja dengan penyedia lapangan kerja",
ujarnya.Aplikasi SiGajah lampung ini juga menjangkau kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan melalui
program pelatihan peningkatan kualitas SDM dan program pemagangan serta menyediakan layanan
konsultasi tentang permasalahan ketenagakerjaan Provinsi Lampung.Fitur didalam SiGajah lampung itu
terdapat tentang SiGajah kerja, SiGajah magang dan SiGajah konsul, aplikasi SiGajah lampung ini bisa
diakses www.disnaker.lampungprpv.go.id dan juga bisa di download melalui Play Store.Dasar
pelaksanaan menyesuaikan dengan undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 39 tahun 2016 tentang penempatan tenaga kerja, keputusan
Gubernur Lampung nomor b/635/8.08/2021 tentang sistem informasi tenagakerjaan daerah provinsi
Lampung.Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini untuk memberikan informasi kepada para
stakeholder, perusahaan, pencari kerja bahwa telah diluncurkan sebuah aplikasi yang mempermudah
akses informasi tentang ketenagakerjaan di provinsi. Tujuannya adalah untuk mempertemukan pencari
kerja dengan memberi kerja sesuai dengan minat bakat dan kemampuan yang dibutuhkan oleh pemberi
kerja.Informasi pasar kerja yang luas-luasnya dapat di akses oleh masyarakat khususnya mencari
pekerjaan melalui aplikasi yang disebut dengan SiGajah.
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Negative

Summary Penyebab BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 Belum Cair. Pemerintah dikabarkan telah
mengalokasikan dana Bantuan Subsidi Upah atau BSU BPJS Ketenagakerjaan yang akan
ditransfer ke karyawan. Namun kenapa sampai sekarang BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 tak
kunjung cair. Apalagi, terhitung sejak April lalu hingga saat ini, uang BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022 belum cair masuk ke rekening para karyawan, dengan pendapatan di
bawah Rp3,5 juta.

Pemerintah dikabarkan telah mengalokasikan dana Bantuan Subsidi Upah atau BSU BPJS
Ketenagakerjaan yang akan ditransfer ke karyawan.Namun kenapa sampai sekarang BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022 tak kunjung cair. Kabar soal ini pun masih dinantikan oleh kalangan peserta
penerima BLT subsidi gaji.Apalagi, terhitung sejak April lalu hingga saat ini, uang BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022 belum cair masuk ke rekening para karyawan, dengan pendapatan di bawah Rp3,5
juta.Berkaca pada tahun sebelumnya, dana BSU BPJS Ketenagakerjaan cair jelang akhir tahun. Sehingga
banyak yang memperkirakan, bahwa BSU 2022 juga akan cair jelang akhir tahun seperti
sebelumnya.Penyebab BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 Belum CairDilansir dari Ayobandung.com,
diberitakan sebelumnya, ada 3 hal yang menjadi sebab kenapa BSU 2022 belum cair hingga saat
ini.Pertama, pada Mei 2022 masih dilakukan penyusunan regulasi oleh pemerintah, untuk penyaluran
dana tersebut.Kedua, BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan mitra penyedia data mendukung kebijakan
BSU 2022 masih mempersiapkan data penerima, sesuai dengan Kriteria yang diatur dalam regulasi
terbaru oleh Kemnaker.
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Summary Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta &
PKK) Kemnaker, Suhartono meminta Petugas Antar Kerja di lembaga penempatan kerja
dapat memenuhi amanat Permenaker Nomor 6 Tahun 2022 agar mekanisme pelayanan
penempatan tenaga kerja berjalan sesuai alur yang telah ditetapkan. Menurut Suhartono,
selaku Instansi Pembina Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja, pihaknya memiliki
kewajiban untuk membina setiap Petugas Antar Kerja yang berada dalam lembaga
penempatan tenaga kerja melalui penyelenggaraan bimbingan teknis dan berbagai bentuk
pembinaan lainnya. "Mulai saat ini Petugas Antar Kerja yang ada pada perusahaan Saudara,
kami minta untuk bergabung dalam aplikasi e-Pengantar Kerja, " ujar Suhartono saat
membuka acara "Penguatan Koordinasi Peran Petugas Antar Kerja di lembaga penempatan
tenaga kerja" di kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (18/8/2022). Salah satu persyaratan
khusus usaha yakni minimal memiliki satu orang Petugas Antar Kerja.

Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK)
Kemnaker, Suhartono meminta Petugas Antar Kerja di lembaga penempatan kerja dapat memenuhi
amanat Permenaker Nomor 6 Tahun 2022 agar mekanisme pelayanan penempatan tenaga kerja berjalan
sesuai alur yang telah ditetapkan. Salah satu persyaratan khusus usaha yakni minimal memiliki satu orang
Petugas Antar Kerja.Menurut Suhartono, selaku Instansi Pembina Pengantar Kerja dan Petugas Antar
Kerja, pihaknya memiliki kewajiban untuk membina setiap Petugas Antar Kerja yang berada dalam
lembaga penempatan tenaga kerja melalui penyelenggaraan bimbingan teknis dan berbagai bentuk
pembinaan lainnya."Mulai saat ini Petugas Antar Kerja yang ada pada perusahaan Saudara, kami minta
untuk bergabung dalam aplikasi e-Pengantar Kerja, " ujar Suhartono saat membuka acara "Penguatan
Koordinasi Peran Petugas Antar Kerja di lembaga penempatan tenaga kerja" di kota Semarang, Jawa
Tengah, Kamis (18/8/2022).Suhartono menyatakan di Instansi Pemerintah, Pejabat Fungsional Pengantar
Kerja merupakan "ujung tombak pelayanan penempatan tenaga kerja" dalam mempertemukan pencari
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kerja dan pemberi kerja. Pejabat Fungsional Pengantar Kerja juga berperan penting dalam menyukseskan
lompatan terkait penempatan tenaga kerja. Yakni link and match ketenagakerjaan, transformasi program
perluasan kesempatan kerja, pengembangan talenta muda, perluasan pasar kerja luar negeri, dan
pengembangan ekosistem digital ketenagakerjaan."Peran Pengantar Kerja dalam menghadapi tantangan
tersebut sangat penting terutama dalam melaksanakan kegiatan antar kerja. Terutama output dari peran
dan fungsi tersebut dapat menurunkan angka pengangguran di negeri kita, " katanya.Suhartono
mengungkapkan saat ini jumlah Pengantar Kerja Nasional mencapai 1.051 orang. Rinciannya sebanyak
178 orang Pengantar Kerja di Kemnaker, 196 orang di Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI), 124 orang di Dinas Provinsi dan 553 orang Pengantar Kerja di Dinas Kabupaten/Kota.

113

Title

Jadi Sorotan Publik Aksi Farel Prayoga Menyanyikan Lagu Ojo
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Negative

Summary Setelah membawakan lagu berjudul Ojo Dibandingke di Istana Merdeka. Setelah mendekati
area Farel Prayoga, para Menteri menunjukkan kemampuan berjoget yang begitu tak
terduga terjadi di Istana Merdeka. Penyanyi cilik Farel Prayoga kini menjadi sorotan publik.
Farel Prayoga mampu menghibur seluruh tamu undangan yang hadir dalam rangkaian acara
hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia.

Penyanyi cilik Farel Prayoga kini menjadi sorotan publik.Setelah membawakan lagu berjudul Ojo
Dibandingke di Istana Merdeka.Farel Prayoga mampu menghibur seluruh tamu undangan yang hadir
dalam rangkaian acara hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia.Diantara tamu undangan
tersebut yaitu beberapa Menteri dengan mendekati area tempat Farel Prayoga bernyanyi Ojo
Dibandingke.Seperti Menteri luar negeri Retno Marsudi, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, dan Menteri
Keuangan Sri Mulyani.Setelah mendekati area Farel Prayoga, para Menteri menunjukkan kemampuan
berjoget yang begitu tak terduga terjadi di Istana Merdeka.Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani terangterangan mengaku aksi joget saat perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia adalah untuk
pertama kalinya."Belum pernah terjadi sebelumnya", tulis Menteri Keuangan Sri Mulyani.Sebagaimana
dikutip dari akun Instagram milik Sri Mulyani pada 18 Agustus 2022.Sri Mulyani juga mengatakan alasan
yang membuat para Menteri bergabung mendekati area tempat Farel Prayoga bernyanyi."Asyik joget
bersama-sama itu, lirik lagu yang membuat saya dan Bu Menlu Retno Marsudi, dan juga Mennaker Ida
Fauziah, dan Pak Menhan Prabowo joget di halaman istana", tulis Menteri Keuangan Sri Mulyani.Sri
Mulyani pun menerjemahkan arti lirik lagu berbahasa Jawa tersebut dalam bahasa Indonesia.
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Summary Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta &
PKK) Kemnaker, Suhartono meminta Petugas Antar Kerja di lembaga penempatan kerja
dapat memenuhi amanat Permenaker Nomor 6 Tahun 2022 agar mekanisme pelayanan
penempatan tenaga kerja berjalan sesuai alur yang telah ditetapkan. Salah satu persyaratan
khusus usaha yakni minimal memiliki satu orang Petugas Antar Kerja. Menurut Suhartono,
selaku Instansi Pembina Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja, pihaknya memiliki
kewajiban untuk membina setiap Petugas Antar Kerja yang berada dalam lembaga
penempatan tenaga kerja melalui penyelenggaraan bimbingan teknis dan berbagai bentuk
pembinaan lainnya. "Mulai saat ini Petugas Antar Kerja yang ada pada perusahaan Saudara,
kami minta untuk bergabung dalam aplikasi e-Pengantar Kerja, " ujar Suhartono saat
membuka acara "Penguatan Koordinasi Peran Petugas Antar Kerja di lembaga penempatan
tenaga kerja" di kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (18/8/2022).

Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK)
Kemnaker, Suhartono meminta Petugas Antar Kerja di lembaga penempatan kerja dapat memenuhi
amanat Permenaker Nomor 6 Tahun 2022 agar mekanisme pelayanan penempatan tenaga kerja berjalan
sesuai alur yang telah ditetapkan. Salah satu persyaratan khusus usaha yakni minimal memiliki satu orang
Petugas Antar Kerja.Menurut Suhartono, selaku Instansi Pembina Pengantar Kerja dan Petugas Antar
Kerja, pihaknya memiliki kewajiban untuk membina setiap Petugas Antar Kerja yang berada dalam
lembaga penempatan tenaga kerja melalui penyelenggaraan bimbingan teknis dan berbagai bentuk
pembinaan lainnya."Mulai saat ini Petugas Antar Kerja yang ada pada perusahaan Saudara, kami minta
untuk bergabung dalam aplikasi e-Pengantar Kerja, " ujar Suhartono saat membuka acara "Penguatan
Koordinasi Peran Petugas Antar Kerja di lembaga penempatan tenaga kerja" di kota Semarang, Jawa
Tengah, Kamis (18/8/2022).Suhartono menyatakan di Instansi Pemerintah, Pejabat Fungsional Pengantar
Kerja merupakan "ujung tombak pelayanan penempatan tenaga kerja" dalam mempertemukan pencari
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kerja dan pemberi kerja. Pejabat Fungsional Pengantar Kerja juga berperan penting dalam menyukseskan
lompatan terkait penempatan tenaga kerja. Yakni link and match ketenagakerjaan, transformasi program
perluasan kesempatan kerja, pengembangan talenta muda, perluasan pasar kerja luar negeri, dan
pengembangan ekosistem digital ketenagakerjaan."Peran Pengantar Kerja dalam menghadapi tantangan
tersebut sangat penting terutama dalam melaksanakan kegiatan antar kerja. Terutama output dari peran
dan fungsi tersebut dapat menurunkan angka pengangguran di negeri kita, " katanya.Suhartono
mengungkapkan saat ini jumlah Pengantar Kerja Nasional mencapai 1.051 orang. Rinciannya sebanyak
178 orang Pengantar Kerja di Kemnaker, 196 orang di Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI), 124 orang di Dinas Provinsi dan 553 orang Pengantar Kerja di Dinas Kabupaten/Kota.
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Summary Wali Kota Lubuklinggau H SN Prana Putra Sohe mengungkapkan, Balai Latihan Kerja (BLK)
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Lubuklinggau untuk sementara pindah ditempat eks
kantor DPRD Kabupaten Mura. Sebab gedung BLK yang baru di Watervang saat ini tengah
dibangun dan direhab total secara bertahap. Kenapa dibikin mess boarding, dijelaskan
Nanan karena BLK nantinya bukan hanya untuk melatih orang Lubuklinggau saja. Tapi juga
orang dari luar Lubuklinggau juga.

Wali Kota Lubuklinggau H SN Prana Putra Sohe mengungkapkan, Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga
Kerja (Disnaker) Kota Lubuklinggau untuk sementara pindah ditempat eks kantor DPRD Kabupaten
Mura.Sebab gedung BLK yang baru di Watervang saat ini tengah dibangun dan direhab total secara
bertahap.Pengerjaannya sudah berjalan 70 persen. Dan tahun depan masih berlanjut lagi untuk
dibangun."Memang sudah kita hibahkan kurang lebih 2 hektar. Itu dihibahkan 2 hektar plus 10 hektar
yang ada di Petanang. Jadi dua lahan yang punya BLk itu punya Kemenaker. Pertama 2 hektar yang ada
di Watervang, 10 hektar yang ada di Petanang," katanya.Dijelaskannya, sementara BLK keluar dan pindah
ke tempat eks kantor DPRD Kabupaten Mura sementara. Dan sedang dibangun gedung yang baru di
Watervang."Yang dibangun berapa kantor utama, ada seperti workshop dan beberapa bangunan lagi dan
dibelakangnya dibikin mess, didepannya ada kantor utama 2 tingkat, ada workshop dibangun,"
tukasnya.Kenapa dibikin mess boarding, dijelaskan Nanan karena BLK nantinya bukan hanya untuk
melatih orang Lubuklinggau saja. Tapi juga orang dari luar Lubuklinggau juga. Dan mereka nanti diinapkan
di mess.Walikota menambahkan, untuk yang di Petanang ada 10 hektar. Itu akan dibangun seperti
perhotelan dan adapula untuk pelatihan alat berat seperti pertanian dan sebagainya."Itu dulu
tahapannya. Dan itu masih bertahap lagi. Tahun depan masih berlanjut lagi untuk dibangun, dilanjutkan
lagi pembangunannya. Jadi kurang lebih anggarannya itu saja mungkin Rp60 miliar kurang lebih,"
pungkasnya.
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Summary Nama Farel Prayoga saat ini menjadi sorotan publik karena menyanyikan lagu ciptaan Abah
Lala berjudul "Ojo Dibandingke" di hadapan Presiden Joko Widodo. Saat ini Farel berusia 12
tahun, aksi bocah kelas 6 SD yang menyanyikan lagu "Ojo Dibandingke" di depan Presiden
Joko Widodo itu ternyata menarik perhatian hingga membuat sejumlah menteri dan tamu
undangan ikut berjoget. Apalagi, dengan penampilan Farel yang membuat Presiden Joko
Widodo dan seluruh tamu undangan lainnya sumringah. Penyanyi cilik ini berasal dari
Banyuwangi, Jawa Timur.

Nama Farel Prayoga saat ini menjadi sorotan publik karena menyanyikan lagu ciptaan Abah Lala berjudul
"Ojo Dibandingke" di hadapan Presiden Joko Widodo.Penyanyi cilik ini berasal dari Banyuwangi, Jawa
Timur.Pada perayaan HUT ke-77 RI, Rabu, 17 Agustu 2022, Farel membuat seluruh penghuni Istana
Mmerdeka bergoyang dalam memperingati kemerdekaan RI secara meriah.Saat ini Farel berusia 12
tahun, aksi bocah kelas 6 SD yang menyanyikan lagu "Ojo Dibandingke" di depan Presiden Joko Widodo
itu ternyata menarik perhatian hingga membuat sejumlah menteri dan tamu undangan ikut
berjoget.Apalagi, dengan penampilan Farel yang membuat Presiden Joko Widodo dan seluruh tamu
undangan lainnya sumringah.Bahkan Ibu Negara Iriana Jokowi beserta Menteri Pertahanan Prabowo
Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sampai
berjoget.Selain itu tampak Reza Rahardian juga ikut mengajak Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk ikut
berjoget bersama di Istana Merdeka.
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Summary Sekretaris Daerah Provinsi Lampung (Sekdaprov) Fahrizal Darminto, membuka acara
Sosialisasi Tentang Manfaat dan Kegunaan Aplikasi SiGajah Lampung pada Perusahaan.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung (Sekdaprov) Fahrizal Darminto, membuka acara
Sosialisasi Tentang Manfaat dan Kegunaan Aplikasi SiGajah Lampung pada Perusahaan,
bertempat di Gedung Pusiban, Kamis (18/08/2022). Sekretaris Daerah, Fahrizal Darminto,
dalam kesempatan tersebut mengatakan, Aplikasi SiGajah Lampung merupakan platform
teknologi informasi berbasis online, bisa langsung digunakan melalui mobile phone maupun
perangkat computer, dapat diakses dimana saja dan kapan saja. Melalui aplikasi ini
masyarakat sebagai pencari kerja dan perusahaan sebagai pemberi kerja semakin
dipermudah mendapatkan dan memberi informasi lowongan kerja, menjembatani
kebutuhan kualitas/kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan melalui program pelatihan,
program pemagangan kerja serta layanan konsultasi permasalahan ketenaga-kerjaan di
Provinsi Lampung.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung (Sekdaprov) Fahrizal Darminto, membuka acara Sosialisasi Tentang
Manfaat dan Kegunaan Aplikasi SiGajah Lampung pada PerusahaanSekretaris Daerah Provinsi Lampung
(Sekdaprov) Fahrizal Darminto, membuka acara Sosialisasi Tentang Manfaat dan Kegunaan Aplikasi
SiGajah Lampung pada Perusahaan, bertempat di Gedung Pusiban, Kamis (18/08/2022).Sekretaris
Daerah, Fahrizal Darminto, dalam kesempatan tersebut mengatakan, Aplikasi SiGajah Lampung
merupakan platform teknologi informasi berbasis online, bisa langsung digunakan melalui mobile phone
maupun perangkat computer, dapat diakses dimana saja dan kapan saja.Melalui aplikasi ini masyarakat
sebagai pencari kerja dan perusahaan sebagai pemberi kerja semakin dipermudah mendapatkan dan
memberi informasi lowongan kerja, menjembatani kebutuhan kualitas/kualifikasi tenaga kerja yang
dibutuhkan melalui program pelatihan, program pemagangan kerja serta layanan konsultasi
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permasalahan ketenaga-kerjaan di Provinsi Lampung.Begitu juga untuk perusahaan, tidak perlu lagi
mengeluarkan dana untuk pemasangan iklan lowongan kerja di media. Cukup dengan mengakses aplikasi
ini akan tersedia berbagai info pencari kerja, info lowongan kerja, info pemagangan dan pelatihan serta
konsultasi tentang ketenagakerjaan.Sekdaprov Fahrizal Darminto berharap aplikasi SiGajah Lampung ini
dapat dimanfaatkan dengan baik, sehingga masyarakat luas dapat menjangkau informasi
ketenagakerjaan terutama informasi lowongan kerja yang akan berdampak langsung terhadap
pengurangan angka pengangguran terbuka di Provinsi Lampung."Kepada masyarakat dan perusahaan
untuk turut aktif memanfaatkan aplikasi ini sehingga aplikasi ini dapat optimal. Jadikan aplikasi SiGajah
Lampung ini sebagai salah satu sumber pemberian informasi tentang ketenagakerjaan, " Kata Fahrizal
Darminto.Selain itu, Sekdaprov juga mengharapkan kerjasama yang baik antara Pemerintah, perusahaan
dan para stakeholder dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada bidang
ketenagakerjaan yang akan mampu membawa Provinsi Lampung kita kearah yang lebih maju.Dalam
kesempatan yang sama Kepala Dinas Tenaga Kerja, Agus Nompitu, menjelaskan, aplikasi SiGajah
Lampung yang merupakan aplikasi tentang sistem informasi ketenagakerjaan Provinsi Lampung.Aplikasi
ini, kata Agus Nompitu, sebagai upaya menekan angka pengangguran di Provinsi Lampung dan
meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar terwujud nya rakyat lampung berjaya.Dinas Tenaga
Kerja Provinsi Lampung, lanjutnya, telah melakukan langkah strategis yaitu membuat aplikasi SiGajah
lampung."Sebuah platform teknologi informasi yang memberikan pelayanan terkait penyediaan
informasi lowongan kerja untuk mempertemukan antara pencari kerja dengan penyedia lapangan kerja",
ujarnya.Aplikasi SiGajah lampung ini juga menjangkau kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan melalui
program pelatihan peningkatan kualitas SDM dan program pemagangan serta menyediakan layanan
konsultasi tentang permasalahan ketenagakerjaan Provinsi Lampung.Fitur didalam SiGajah lampung itu
terdapat tentang SiGajah kerja, SiGajah magang dan SiGajah konsul, aplikasi SiGajah lampung ini bisa
diakses www.disnaker.lampungprpv.go.id dan juga bisa di download melalui Play Store.Dasar
pelaksanaan menyesuaikan dengan undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 39 tahun 2016 tentang penempatan tenaga kerja, keputusan
Gubernur Lampung nomor b/635/8.08/2021 tentang sistem informasi tenagakerjaan daerah provinsi
Lampung.Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini untuk memberikan informasi kepada para
stakeholder, perusahaan, pencari kerja bahwa telah diluncurkan sebuah aplikasi yang mempermudah
akses informasi tentang ketenagakerjaan di provinsi. Tujuannya adalah untuk mempertemukan pencari
kerja dengan memberi kerja sesuai dengan minat bakat dan kemampuan yang dibutuhkan oleh pemberi
kerja.Informasi pasar kerja yang luas-luasnya dapat di akses oleh masyarakat khususnya mencari
pekerjaan melalui aplikasi yang disebut dengan SiGajah.
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Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyaksikan Direktur Utama Bank BTN
Haru Koesmahargyo dan Ketua Umum DPP Serikat Pekerja (SP) BTN Rizky Novriady
melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2022 di Jakarta, Kamis
(18/8/2022). Menaker mengapresiasi atas proses yang cepat dalam PKB tersebut yang
disepkati antara pihak manajemen BTN dengan SP. Dengan penandatangan PKB tersebut,
diharapkan dapat menciptakan kolaborasi yang positif guna mewujudkan visi Bank BTN
menjadi The Best Mortgage Bank In Southeast Asia Pada Tahun 2025.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyaksikan Direktur Utama Bank BTN Haru
Koesmahargyo dan Ketua Umum DPP Serikat Pekerja (SP) BTN Rizky Novriady melakukan
penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2022 di Jakarta, Kamis (18/8/2022). Menaker
mengapresiasi atas proses yang cepat dalam PKB tersebut yang disepkati antara pihak manajemen BTN
dengan SP. Dengan penandatangan PKB tersebut, diharapkan dapat menciptakan kolaborasi yang positif
guna mewujudkan visi Bank BTN menjadi The Best Mortgage Bank In Southeast Asia Pada Tahun 2025.
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Summary Simak informasi lowongan kerja BUMN PT LPP Agro Nusantara dalam artikel ini. PT LPP Agro
Nusantara membuka lowongan kerja periode Agustus 2022 untuk lulusan S1 jurusan
Psikologi. Lowongan kerja yang dibuka PT LPP Agro Nusantara kali ini untuk mengisi posisi
Staff Assessment Center. Sebagai informasi, PT LPP Agro Nusantara adalah pusat
pengembangan SDM dan Manajemen Agribisnis Perkebunan yang beranggotakan
(konsorsium) BUMN perkebunan.

Simak informasi lowongan kerja BUMN PT LPP Agro Nusantara dalam artikel ini.PT LPP Agro Nusantara
membuka lowongan kerja periode Agustus 2022 untuk lulusan S1 jurusan Psikologi.Lowongan kerja yang
dibuka PT LPP Agro Nusantara kali ini untuk mengisi posisi Staff Assessment Center.Sebagai informasi ,
PT LPP Agro Nusantara adalah pusat pengembangan SDM dan Manajemen Agribisnis Perkebunan yang
beranggotakan (konsorsium) BUMN perkebunan.Pada mulanya perusahaan ini hanya bernama LPP,
namun sejak bulan Juli 2019 perusahaan kemudian berganti nama menjadi PT LPP Agro
Nusantara.Dilansir instagram resmi @kemnaker, Kamis (18/8/2022), berikut adalah persyaratan
lowongan kerja PT LPP Agro Nusantara:Staff Assessment CenterPersyaratan:- Pendidikan minimal S1
Psikologi (S2 Magister Psikologi Profesi, Sains, atau Terapan lebih disukai)- IPK minimal 3.00 Mempunyai
pengalaman di bidang assessment (diutamakan yang pernah bekerja di Konsultan atau biro psikologi)Memiliki ketertarikan dipengukuran psikologi (psikometri)- Handal dalam menggunakan Ms. Office
(Excel, Powerpoint, Word)- Bersedia di tempatkan pada wilayah kerja PT LPP Agro Nusantara (Yogyakarta
dan atau Medan).Cara PendafatranBagi anda yang berminat mendaftar lowongan kerja PT LPP Agro
Nusantara bisa mengisi data diri melalui bit.ly/staffACTLPPAN.Lowongan kerja PT LPP Agro Nusantara ini
dibuka hingga tanggal 26 Agustus 2022.Perlu diperhatikan, proses rekrutmen ini tidak dipungut biaya.Bila
ada pihak atau oknum yg mengaku dapat membantu proses seleksi hingga diterima dan meminta
imbalan, bisa dipastikan itu sebuah penipuan.Selain itu, hanya pelamar yang memenuhi syarat yang akan
dipanggil untuk mengikuti seleksi selanjutnya.TONTON JUGA
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Summary Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara
Barat menyatakan Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang diluncurkan
Pemerintah Pusat menyasar para pekerja migran Indonesia (PMI) atau purna PMI di Desa
Lantan, kabupaten setempat.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat
menyatakan Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang diluncurkan Pemerintah Pusat menyasar
para pekerja migran Indonesia (PMI) atau purna PMI di Desa Lantan, kabupaten setempat. "Program dari
Kementerian Ketenagakerjaan yang dilaksanakan di Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara ini masih
dalam proses," kata Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Lombok Tengah Samsul Rijal
di kantornya di Praya, Kamis. Program ini dilaksanakan sebagai bentuk upaya pemerintah melindungi dan
meningkatkan kesejahteraan PMI yang bekerja di luar negeri dan keluarganya sejak dari kampung
halaman. Program ini sebelumnya dilaksanakan di Desa Aik Berik sebelum pandemi COVID-19 dan tahun
ini akan dilaksanakan di Desa Lantan. "Penetapan Desa Lantan menjadi Desmigratif itu ditetapkan oleh
pusat setelah dilakukan survei oleh tim," katanya. Bantuan tersebut diberikan kepada empat kelompok.
Setiap kelompok beranggotakan 10 orang dengan nilai bantuan Rp20 juta. Sebelum diberikan bantuan,
para penerima bantuan akan diberikan pelatihan tentang usaha, seperti di bidang tata boga, pertanian
atau usaha UMKM lainnya. "Bantuan itu diberikan untuk usaha, sehingga ekonomi masyarakat tumbuh
dan meningkat," katanya. Program ini juga dilaksanakan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat
tentang bagaimana menjadi PMI yang benar, sehingga perlindungan dan ekonomi para PMI itu dapat
ditingkatkan "Program Desmigratif bertujuan mewujudkan empat pilar yang dicanangkan pemerintah,
yakni pendirian pusat informasi ketenagakerjaan, usaha produktif, pendampingan pengasuhan anak, dan
pengembangan koperasi," katanya.
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Summary Mereka adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Sri
suka bernyanyi, sementara Retno sangat gaul dengan penampilan yang heboh dan keren.
Secara khusus saya memperhatikan gaya Bu Sri dan Bu Retno. Sri Mulyani yang beberapa
hari lagi atau tepatnya 26 Agustus berusia 60 tahun dan Retno, yang November nanti juga
60 tahun, ternyata dua sahabat karib.

ADA dua menteri wanita yang menarik perhatian ketika ikut bergoyang dengan Presiden Jokowi seusai
Upacara HUT ke-77 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Rabu (17/8) kemarin. Mereka adalah Menteri
Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.Meski sehari-hari pekerjaan mereka
sangat serius, orang tahu keduanya punya darah seni dan cara tampil yang modis. Sri suka bernyanyi,
sementara Retno sangat gaul dengan penampilan yang heboh dan keren.Pilihan lagu Ojo Dibandingke
memang pas dinyanyikan penyanyi cilik Farel Prayoga. Apalagi ada baitnya yang dikaitkan dengan
kecintaannya dengan Presiden Jokowi. "Kuberharap engkau mengerti. Di hati ini hanya ada Pak Jokowi."
Presiden dan undangan tertawa sambil memberikan tepuk tangan.Secara khusus saya memperhatikan
gaya Bu Sri dan Bu Retno. Bu Sri tampil dengan kebaya putih, selendang motif berwana hitam. Sedang Bu
Retno mengenakan busana adat Sulawesi Selatan. Baju bodo dengan kacamata keren berwarna
hitam.Ada juga Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto serta para
pejabat tinggi lainnya ikut bergoyang. "He he, ini baru pertama kali saya berjoget dengan para menteri
lainnya di halaman Istana. Belum pernah terjadi," kata Sri, yang pernah menjadi direktur Bank Dunia.Ia
mengaku lagu karangan Abah Lala itu, sangat menarik. "Itu lirik lagunya yang membuat saya dan Bu
Menlu, Bu Menaker, dan Pak Menhan mau berjoget di halaman Istana," jelas Sri. "Iya, ini baru pertama
kali kita joget di Istana. Presiden mengizinkan," kata Prabowo menimpali.Farel, penyanyi cilik asal
Banyuwangi itu, mengaku senang luar biasa bisa tampil di Istana. Semua terhibur dan mau bergoyang.
"Wah, bahagia banget. Senang pol," katanya. Apalagi dia juga sempat diterima secara khusus oleh
Presiden Jokowi. "Mengembangkan bakat nyanyi boleh, tapi jangan lupa belajarnya. Sekolah tetap nomor
satu," pesan Kepala Negara.DUA SAHABAT SEKOLAHSri Mulyani yang beberapa hari lagi atau tepatnya
26 Agustus berusia 60 tahun dan Retno, yang November nanti juga 60 tahun, ternyata dua sahabat karib.
Mereka sama-sama lulusan SMA 3 Semarang, Jawa Tengah.Memang waktu kuliah dan merintis karier
mereka terpisah. Sri melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), sedang Retno
melanjutkan pendidikan tingginya di jurusan Hubungan Internasional (HI) Universitas Gadjah Mada
(UGM). Sama dengan anak bungsu saya, Aisyah Febria (Febi).Febi tadinya juga bercita-cita ingin jadi
diplomat. Tapi keburu diterima di Garuda. Sekarang kerjanya sangat berat, maklum Garuda lagi oleng
dililit utang, yang sangat dalam.Retno sendiri setelah lulus menjadi diplomat dan Sri menjadi dosen di
kampusnya sebelum sama-sama melanjutkan pendidikan ke luar. Selanjutnya mereka sama-sama banyak
menjalani karier di luar negeri dengan berbagai jabatan bergengsi.Tak disangka, ketika Presiden Jokowi
mengumumkan kabinetnya tahun 2014, mereka dipersatukan kembali. Sri kembali diangkat menjadi
menteri keuangan (setelah tugas yang sama di era Presiden SBY), dan Retno menjadi menteri luar negeri
menggantikan Marty Natalegawa.Dua-duanya menunjukkan kinerja yang hebat. Sehingga kerap disebut
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"Dua Srikandi Kabinet Jokowi." Siapa yang tak kenal dengan "kesaktian" Sri Mulyani dalam menangani
masalah keuangan negara sesulit apa pun. Termasuk sekarang. Hampir semua menteri dan lembaga tidak
berkutik kalau sudah dipangkas anggarannya oleh wanita asal Lampung ini. Apalagi waktu refocusing
akibat wabah Covid-19.Sementara Retno lengkapnya Retno Lestari Priansari Marsudi, kelahiran
Semarang, diakui sebagai diplomat yang andal. Dia sebelumnya pernah menjadi duta besar Indonesia
untuk Kerajaan Belanda di Denhaag dan duta besar Indonesia untuk Norwegia dan Islandia di Oslo.Berkat
gaya diplomatiknya yang humble dan cerdas, membuat posisi Presiden Jokowi dalam percaturan
pemimpin dunia sangat diperhitungkan. Salah satunya adalah terpilihnya Jokowi sebagai ketua presidensi
G20, yang akan melaksanakan KTT di Bali akhir Oktober mendatang dengan tema "Recover Together,
Recover Stronger."G20 adalah forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni
Eropa (EU). G20 merepresentasikan lebih dari 60 persen populasi bumi, 75 persen perdagangan global,
dan 80 persen PDB dunia."Dalam menjalani hidup dan melaksanakan tanggung jawab atas pekerjaan apa
pun, sungguh sangat berarti dan memberikan kita kekuatan dan ketegaran lebih apabila memiliki kawan
yang sejati dan sehati serta setujuan. Terima kasih @retno marsudi atas persahabatan kita," tulis Sri
Mulyani menandai 40 tahun persahabatan mereka.Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi memuji
kinerja Sri Mulyani dan Retno Marsudi dalam penanganan Covid-19. "Berkat keterampilan diplomasi
kedua srikandi itu, kami bisa menghemat anggaran pengadaan vaksin sebesar Rp 13 triliun," kata
Menkes.Ketika saya menulis cerita ini, Kamis (18/8) pagi, saya lagi menemani istri, Bunda Arita di RS
Siloam. Tak lama datang dokter penyakit dalam yang menanganinya, dr Shelly Laksmisari SpPd.
Alhamdulillah, dokter bilang perkembangan ibu sangat baik dan bisa meninggalkan rumah sakit. Doa anak
cucu terkabul. "Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat." Aamiin.(*)*) Rizal Effendi, Wartawan senior
Kalimantan Timur. Wali Kota Balikpapan dua periode (2011-2021).Post Views: 111
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Summary Penyanyi cilik asal Banyuwangi, Jawa Timur, Farel Prayoga yang kini sedang viral berhasil
membuat Istana Merdeka, Jakarta, bergoyang. Farel Prayoga berhasil membuat Presiden
Joko Widodo (Jokowi) dan jajarannya termasuk para Menteri, para jenderal TNI/Polri, serta
tamu undangan yang hadir di Istana Merdeka bernyanyi dan bergoyang dengan lantunan
lagu 'Ojo Dibandingke'. Pencipta lagu Ojo Dibandingke, Abah Lala, pun menangis
sesenggukan saat Farel Prayoga membawakan lagunya di Istana Merdeka, Rabu (17/8/2022).
Dalam video yang dibagikan di akun instagramnya, @abahlalareal terlihat Abah lala
menangis sambil menyaksikan aksi Farel bernyanyi di Istana Merdeka.

Penyanyi cilik asal Banyuwangi, Jawa Timur, Farel Prayoga yang kini sedang viral berhasil membuat Istana
Merdeka, Jakarta, bergoyang. Hal itu terjadi usai upacara peringatan HUT ke-77 RI di Istana Merdeka
pada Rabu (17/8/2021). Farel Prayoga berhasil membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajarannya
termasuk para Menteri, para jenderal TNI/Polri, serta tamu undangan yang hadir di Istana Merdeka
bernyanyi dan bergoyang dengan lantunan lagu 'Ojo Dibandingke'.Saat memulai penampilannya dengan
menyanyikan bagian reffren lagu Ojo Dibandingke, Farel langsung mendapatkan tepuk tangan dan
sorakan dari para peserta upacara yang hadir di Istana Merdeka. Kemudian memasuki akhir lagu sejumlah
tamu undangan bahkan para Menteri yang hadir turun menghampiri Farel dan ikut bergoyang Bersama
Farel. Farel juga sempat mengganti lirik di bagian akhir menjadi 'Ku berharap engkau mengerti, di hati ini
hanya ada Pak Jokowi,' Sontak itu membuat Presiden Jokwi tertawa lebar, begitu pula dengan hadirin
lain yang bersorak dan bertepuk tangan. Presiden Jokowi tidak ikut turun berjoget bersama Farel. Namun
senyum Presiden Jokowi terus mengembang selama penampilan Farel.Bahkan Jokowi sempat berdiri
melihat keseruan penampilan Farel.Farel Prayoga saat ini sedang viral di sosial media usai membawakan
lagu Ojo Dibandingke milik penyanyi Denny Chaknan dan Abah Lala dengan suara khas Farel. Kemudian
melalui akun Instagram pribadinya @denny_caknan, Denny pun menuliskan rasa harunya melihat Farel
bernyanyi di Istana Merdeka.Sambil mengunggah video saat Farel bernyanyi di Istana Merdeka, Denny
menuliskan kalau ia menangis bangga melihat Farel sukses bernyanyi di depan Presiden Joko Widodo.
Farel Prayoga merupakan anak kelas 6 SD Kepundungan 2, Banyuwangi, Jawa Timur yang lahir di
Banyuwangi, 8 Agustus 2010. Saat ini Farel berusia 12 tahun, anak ketiga dari empat bersaudara. Sebelum
dikenal sebagai penyanyi cover lagu milik Denny Caknan, Farel pernah menjadi pengamen bersama
ayahnya, Joko Suyoto. Ia dan ayahnya mengamen setelah sepulang sekolah.Farel mulai menyanyi di
jalanan sejak awal 2020 dengan belajar dari ayahnya.Selain mengamen, Farel juga menyanyi untuk acara
pernikahan. Karena suaranya yang khas, banyak yang kemudian menyebut Farel sebagai penyanyi
penerus Denny Caknan.Presiden Joko Widodo pun ternyata sempat berbincang bersama Farel saat gladi
bersih upacara di Istana Negara, Selasa 16 Agustus 2022 Lewat akun Twitter @jokowi, Jokowi
membagikan video ia sempat melantunkan lagu 'Ojo Dibandingke; bersama Farel.Jokowi lalu duduk
bersama Farel dan menanyakan soal sekolah. Farel menjawab bahwa dirinya duduk di bangku kelas 6 SD
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dan memiliki cita-cita menjadi penyanyi yang sukses. Presiden Jokowi berpesan kepada farel agar
ditengah kesibukannya terus sekolah sampai setinggi-tingginya. Kepala Sekretariat presiden, Heru Budi
Hartono membocorkan Farel Prayoga ternyata baru dihubungi 24 sebelum acara di Istana. Farel diundang
atas masukan dari berbagai pihak. Farel juga diundang untuk membawakan lagu yang diminta oleh
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara.Pihak panitia juga sempat ragu, apakah Farel bisa
didatangkan ke Istana. Namun beruntungnya Farel dapat hadir di acara Hiburan setelah upacara
perinagtaan HAri Ulang Tahun ke-77 RI 17 Agustus 2022 kemarin.Ibu Negara Iriana Jokowi juga joget
santai di samping presiden Jokowi. Terlihat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto jadi Menteri yang
pertama turun berjoget bersama Farel, lalu diikuti Menteri-menteri lainnya, seperti Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Menteri PUPR Basuki
Hadimuljono.Prabowo mengaku momen joget seperti kemarin merupakan kali pertama di upacara
peringatan Kemeredekaan Indonesia yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta. Prabowo juga
mengungkapkan momen joget bersama Farel Prayoga sudah mendapat izin dari Presiden Jokowi,
sehingga para Menteri mengikutinya berjoget.Kemudian Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal
Dudung Abdurachman yang juga ikut berjoget bersama Farel mengatakan dia joget bukan karena sebatas
lagu yang dinyanyikan itu tengah viral. Namun itu karena menikmati kemerdekaan yang luar biasa. Farel
sampai dua kali membawakan lagu Ojo Dibandingke saat pesta kemerdekaan kemarin. Awalnya pada
penampilan keduanya Farel ingin membawakan lagu Joko Tingkir, namun akhirnya Farel Kembali
membawakan lagu Ojo Dibandingke. Pencipta lagu Ojo Dibandingke, Abah Lala, pun menangis
sesenggukan saat Farel Prayoga membawakan lagunya di Istana Merdeka, Rabu (17/8/2022). Dalam
video yang dibagikan di akun instagramnya, @abahlalareal terlihat Abah lala menangis sambil
menyaksikan aksi Farel bernyanyi di Istana Merdeka.Abah Lala pun mengucap syukur lagunya kini
dibawakan di Istana Kepresidean, dan lagunya dapat dinikmati seluruh warga Indonesia.
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Summary Com-Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
(Binapenta & PKK) Kemnaker, Suhartono meminta Petugas Antar Kerja di lembaga
penempatan kerja dapat memenuhi amanat Permenaker Nomor 6 Tahun 2022 agar
mekanisme pelayanan penempatan tenaga kerja berjalan sesuai alur yang telah ditetapkan.
Salah satu persyaratan khusus usaha yakni minimal memiliki satu orang Petugas Antar Kerja.
Menurut Suhartono, selaku Instansi Pembina Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja,
pihaknya memiliki kewajiban untuk membina setiap Petugas Antar Kerja yang berada dalam
lembaga penempatan tenaga kerja melalui penyelenggaraan bimbingan teknis dan berbagai
bentuk pembinaan lainnya.

Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK)
Kemnaker, Suhartono. (Foto: Humas ) JAkARTA, Pewartasatu. com -Dirjen Pembinaan Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Kemnaker, Suhartono meminta Petugas
Antar Kerja di lembaga penempatan kerja dapat memenuhi amanat Permenaker Nomor 6 Tahun 2022
agar mekanisme pelayanan penempatan tenaga kerja berjalan sesuai alur yang telah ditetapkan. Salah
satu persyaratan khusus usaha yakni minimal memiliki satu orang Petugas Antar Kerja. Menurut
Suhartono, selaku Instansi Pembina Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja, pihaknya memiliki
kewajiban untuk membina setiap Petugas Antar Kerja yang berada dalam lembaga penempatan tenaga
kerja melalui penyelenggaraan bimbingan teknis dan berbagai bentuk pembinaan lainnya. "Mulai saat ini
Petugas Antar Kerja yang ada pada perusahaan Saudara, kami minta untuk bergabung dalam aplikasi ePengantar Kerja, " ujar Suhartono saat membuka acara "Penguatan Koordinasi Peran Petugas Antar Kerja
di lembaga penempatan tenaga kerja" di kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (18/8/2022). Suhartono
menyatakan di Instansi Pemerintah, Pejabat Fungsional Pengantar Kerja merupakan "ujung tombak
pelayanan penempatan tenaga kerja" dalam mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja. Pejabat
Fungsional Pengantar Kerja. Selain itu menurutnya, juga berperan penting dalam menyukseskan
lompatan terkait penempatan tenaga kerja. Yakni link and match ketenagakerjaan, transformasi program
perluasan kesempatan kerja, pengembangan talenta muda, perluasan pasar kerja luar negeri, dan
pengembangan ekosistem digital ketenagakerjaan. "Peran Pengantar Kerja dalam menghadapi
tantangan tersebut sangat penting terutama dalam melaksanakan kegiatan antar kerja. Terutama output
dari peran dan fungsi tersebut dapat menurunkan angka pengangguran di negeri kita, " katanya.
Suhartono mengungkapkan saat ini jumlah Pengantar Kerja Nasional mencapai 1.051 orang. Rinciannya
sebanyak 178 orang Pengantar Kerja di Kemnaker, 196 orang di Badan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI), 124 orang di Dinas Provinsi dan 553 orang Pengantar Kerja di Dinas Kabupaten/Kota.
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Summary Pekerja rumahan juga kerap dianggap sebagai pekerja yang berada di luar hubungan kerja
oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan atau Dinas Tenaga Kerja di
level Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. Pekerja rumahan memiliki beberapa permasalahan
yang dihadapi karena Undang-Undang. Pekerja rumahan sering tidak dianggap memiliki
hubungan kerja sehingga pemenuhan haknya terbengkalai. Pun, pekerja rumahan masih
disamakan dengan Pekerja Rumah Tangga (PRT).

Meski momentum kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 patut dirayakan semegah-megahnya, namun
perlu ada telaah lebih lanjut tentang makna merdeka tersebut. Ada sebagian pekerja atau buruh yang
belum sepenuhnya merasakan kemerdekaan. Mereka sejauh ini belum diakui sebagai pekerja atau buruh
dan belum diberikan payung hukum yang melindunginya.Hal tersebut diutarakan oleh Direktur Trade
Union Rights Centre (TURC) Andriko Otang. Dengan semangat kemerdekaan, pekerja rumahan ini ingin
terbebas dari kerentanan dan eksploitasi pekerjaan akibat kerugian konstitusional di zaman
modern.Untuk itu, pekerja rumahan mengajukan Pengujian Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan di Mahkamah Konstitusi. Hal ini ditempuh lantaran pekerja rumahan masih harus
menempuh jalan panjang untuk mendapatkan pengakuan, bahwa dirinya adalah pekerja yang rentan dan
memiliki hak yang layak untuk diperjuangkan.Pekerja rumahan memiliki beberapa permasalahan yang
dihadapi karena Undang-Undang. Di antaranya adalah ketidakpastian keberlangsungan pekerjaan,
menerima upah dibawah standar, tidak adanya jaminan sosial, jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan
kesehatan dan keselamatan kerja.Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 75/PUUXX/2022 ini diajukan oleh Muhayati, Een Sunarsih, Dewiyah, Kurniyah, dan Sumini. Mereka mewakili
pekerja rumahan lainnya yang ada di Indonesia untuk permohonan uji materiil terhadap Pasal 1 Angka
15 dan Pasal 50 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Pekerja rumahan sering tidak dianggap
memiliki hubungan kerja sehingga pemenuhan haknya terbengkalai. Bahkan istilah pekerja rumahan
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belum banyak dikenal di masyarakat. Pun, pekerja rumahan masih disamakan dengan Pekerja Rumah
Tangga (PRT). Meski sama-sama berjuang untuk perlindungan pekerja informal, mengenal
kompleksitasnya masing-masing menjadi penting untuk memberi dukungan dan advokasi yang
tepat.Pekerja rumahan sudah melakukan dua kali sidang di Mahkamah Konstitusi. Pertama, pada Senin
1 Agustus 2022 telah dilakukan sidang pemeriksaan pendahuluan. Kedua, pada Senin 15 Agustus 2022
juga telah dilaksanakan sidang perbaikan permohonan. Kedua sidang ini dilakukan secara daring yang
dipimpin oleh Manahan MP Sitompul selaku majelis hakim.Otang menyebut bahwa advokasi ini
ditempuh untuk memperjuangkan hak bagi para pekerja rumahan sebagai warga negara untuk
memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum, dan perlakuan yang sama dihadapan
hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang selama ini terabaikan. Melalui
permohonan Pengujian Undang-Undang ke MK, Pekerja rumahan sedang memperjuangkan hak
konstitusionalnya yang dirugikan akibat diberlakukannya Pasal 1 Angka 15 dan pasal 50 UU No. 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan."Hubungan kerja yang dimiliki oleh para pemohon selaku pekerja
rumahan dengan pemberi kerjanya telah didasarkan pada perjanjian kerja, memuat unsur upah,
perintah, dan pekerjaan, menunjukkan bahwa unsur-unsur di dalam hubungan kerja sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan telah terpenuhi, tidak diakui", tutur Otang.Lebih lanjut, Otang
menjelaskan bahwa hanya karena pekerja rumahan dianggap tidak memiliki hubungan hukum dengan
pengusaha, maka pekerja rumahan tidak dapat dianggap sebagai pekerja yang berada di dalam hubungan
kerja.Pekerja rumahan juga kerap dianggap sebagai pekerja yang berada di luar hubungan kerja oleh
pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan atau Dinas Tenaga Kerja di level Provinsi
dan/atau Kabupaten/Kota. Sehingga, muncul kerugian nyata yang dialami oleh pekerja rumahan sebagai
pekerja yang dikategorikan berada diluar hubungan kerja.Hal tersebut termasuk upah di bawah upah
minimum, jaminan sosial, serta ketiadaan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja pekerja rumahan
tidak pernah mendapatkan upah sesuai ketentuan UMP yang berlaku di masing-masing daerah para
pemohon.Sebagai contoh, pekerja rumahan yang berdomisili dan bekerja di wilayah Provinsi DKI Jakarta,
mengerjakan pengeleman sol sepatu (alas kaki) mendapatkan upah sebesar Rp. 400.000,-/minggu atau
Rp. 1.600.000/bulan. Sedangkan UMP Prov. DKI Jakarta tahun 2022 adalah sebesar Rp. 4.573.845,-.Para
pemohon tidak dapat memperoleh BPJS Ketenagakerjaan karena para pemohon tidak didaftarkan oleh
pemberi kerja. Adapun untuk BPJS Kesehatan, para pemohon tidak didaftarkan juga oleh pemberi kerja,
sehingga karena pentingnya manfaat program BPJS Kesehatan.Maka para pemohon mendaftarkan
dirinya sendiri melalui kepesertaan kepesertaan mandiri yang iurannya dibayar sendiri (Rp.35.000,/bulan) atau program penerima bantuan iuran (PBI), yang iurannya dibayarkan pemerintah yang berlaku
bagi warga miskin.Para pemohon harus menanggung sendiri biaya kesehatan (pengobatan), serta
menanggung sendiri risiko kecelakaan kerja atau luka akibat pekerjaan karena ketiadaan fasilitas Alat
Pelindung Diri (APD), dan juga resiko penyakit akibat kerja yang berbahaya seperti gangguan pernafasan,
gangguan kesehatan reproduksi dll.Digunakannya istilah pengusaha saja di dalam definisi hubungan kerja
sebagaimana diatur didalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang No. 13 tentang Ketenagakerjaan, tanpa
memasukkan istilah pemberi kerja.Hal ini berarti, semakin sempit ruang lingkup perlindungan bagi warga
negara yang bekerja dengan memberikan diskriminasi kepada pekerja di sektor informal. Karena adanya
batasan hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha yang umumnya berada dalam sektor formal.
Hal ini merupakan bentuk diskriminasi dan melanggar amanat konstitusi Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 dan
Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945.Sehingga pekerja yang bekerja kepada selain pengusaha, maka demi hukum
dianggap tidak memiliki hubungan kerja, sehingga menimbulkan adanya diskriminasi hukum dan tidak
adanya persamaan kedudukan didalam hukum, khususnya perlindungan hukum yang berdasarkan
ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku.Terlebih, saat ini trend informasilasi pekerjaan semakin
meningkat sebagai upaya untuk menghindari tanggung jawab hukum perusahaan untuk memenuhi
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kewajibannya atas pemenuhan hak pekerja. Pihak ketiga digunakan sebagai perpanjangan tangan,
dengan mekanisme perintah ataupun kerjasama dengan sistem komisi untuk mendistribusikan
pekerjaan.Tanpa ia ketahui bahwa dirinya adalah pemberi kerja utama, dan menikmati hasil keuntungan
atas hasil kerja yang dilakukan oleh pekerja rumahan. Hal ini berarti, hasil produksi yang diperoleh
tetaplah sama, namun biaya produksi berkurang. Implikasinya keuntungan meningkat.Praktik ini secara
nyata memberikan gambaran akan ketidakadilan dan dapat mengarah ada praktek eksploitasi pekerja di
zaman modern seperti saat ini. Pengacara pendamping pekerja rumahan, Wilopo Husodo menambahkan,
judicial review ini menjadi penting sebab pasal 1 Angka 15 dan Pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan
hanya mengakui hubungan kerja berlaku bagi pekerja yang bekerja kepada pengusaha.Sedangkan
pekerja rumahan bekerja kepada seorang perantara selaku pemberi pekerjaan. Melalui Judicial Review
ini, harapannya permohonan pekerja rumahan ini dapat dikabulkan. TURC juga mengajak kepada semua
pihak untuk bersama-sama mengawal proses Judicial Review UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan sebagai advokasi bagi pekerja rumahan.
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Neutral

Summary "Mulai saat ini Petugas Antar Kerja yang ada pada perusahaan Saudara, kami minta untuk
bergabung dalam aplikasi e-Pengantar Kerja," ujar Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga
Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Kemnaker Suhartono. Selaku
instansi pembina pengantar kerja dan Petugas Antar Kerja, Ditjen Binapenta dan PKK
memiliki kewajiban untuk membina setiap Petugas Antar Kerja, yang berada dalam lembaga
penempatan tenaga kerja. Petugas Antar Kerja di lembaga penempatan kerja, agar dapat
memenuhi amanat Permenaker Nomor 6 Tahun 2022. Pasalnya, Petugas Antar Kerja
merupalan, salah satu persyaratan khusus usaha, yakni minimal memiliki satu orang..

Petugas Antar Kerja di lembaga penempatan kerja, agar dapat memenuhi amanat Permenaker Nomor 6
Tahun 2022. Sehingga, mekanisme pelayanan penempatan tenaga kerja berjalan sesuai alur yang telah
ditetapkan. Pasalnya, Petugas Antar Kerja merupalan, salah satu persyaratan khusus usaha, yakni
minimal memiliki satu orang. Selaku instansi pembina pengantar kerja dan Petugas Antar Kerja, Ditjen
Binapenta dan PKK memiliki kewajiban untuk membina setiap Petugas Antar Kerja, yang berada dalam
lembaga penempatan tenaga kerja .Pembinaa itu melalui penyelenggaraan bimbingan teknis dan
berbagai bentuk pembinaan lainnya. "Mulai saat ini Petugas Antar Kerja yang ada pada perusahaan
Saudara, kami minta untuk bergabung dalam aplikasi e-Pengantar Kerja," ujar Dirjen Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Kemnaker SuhartonoHal
itu, disampaikan saat membuka acara "Penguatan Koordinasi Peran Petugas Antar Kerja di lembaga
penempatan tenaga kerja " di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (18/8/2022).Dia menyatakan di Instansi
Pemerintah, Pejabat Fungsional Pengantar Kerja merupakan "ujung tombak pelayanan penempatan
tenaga kerja ". Dalam mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja. Pejabat Fungsional Pengantar
Kerja juga berperan penting dalam menyukseskan lompatan, terkait penempatan tenaga kerja. Yakni link
and match ketenagakerjaan, transformasi program perluasan kesempatan kerja, pengembangan talenta
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muda, perluasan pasar kerja luar negeri, dan pengembangan ekosistem digital ketenagakerjaan."Peran
Pengantar Kerja dalam menghadapi tantangan itu sangat penting, terutama dalam melaksanakan
kegiatan antar kerja. Khususnya, output dari peran dan fungsi itu dapat menurunkan angka
pengangguran di negeri kita," tuturnya. Suhartono mengungkapkan saat ini jumlah Pengantar Kerja
Nasional mencapai 1.051 orang. Rinciannya sebanyak 178 orang Pengantar Kerja di Kemnaker, 196 orang
di Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), 124 orang di Dinas Provinsi dan 553 orang
Pengantar Kerja di Dinas Kabupaten/Kota.

133

Title

Teken PKB dengan Serikat Pekerja, Menaker Apresiasi Bank BTN

Author

Red Jpm

Media

Indoposnews.co.id

Reporter

Date

19 August 2022

Tone

Link

http://indoposnews.co.id/19/08/2022/ekonomi/teken-pkb-dengan-serikat-pekerjamenaker-apresiasi-bank-btn

Positive

Summary indoposnews.co.id- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengapresiasi teken
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Bank BTN dan Serikat Pekerja (SP). Dengan fakta itu,
diharap hubungan antara manajemen Bank BTN, dan SP makin solid. Ini puncak kesamaan
pandangan antara bank BTN dengan SP," tutur Ida. Kemitraan strategis itu, diharap
menciptakan kolaborasi baik untuk mewujudkan visi Bank BTN menjadi The Best Mortgage
Bank In Southeast Asia Pada 2025.

indoposnews.co.id - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengapresiasi teken Perjanjian
Kerja Bersama (PKB) antara Bank BTN dan Serikat Pekerja (SP). Dengan fakta itu, diharap hubungan
antara manajemen Bank BTN, dan SP makin solid. "Setiap ada penandatanganan PKB saya selalu
menyempatkan hadir. Ini puncak kesamaan pandangan antara bank BTN dengan SP," tutur Ida. Ida
mengaku sangat terkesan dengan pernyataan Ketua Umum DPP SP BTN Rizky Novriady. Kepentingan
pekerja bukan hanya mengenai kesejahteraan tetapi juga kelanjtan usaha. "Itu statement luar biasa, dan
itu bisa menjadi prinsip setiap pekerja Indonesia," urainya.Fakta itu, komitmen perusahaan dalam
menempatkan pekerja melalui keterwakilan SP sebagai mitra strategis. Kemitraan strategis itu, diharap
menciptakan kolaborasi baik untuk mewujudkan visi Bank BTN menjadi The Best Mortgage Bank In
Southeast Asia Pada 2025. "Kami mengajak seluruh elemen SP membangun hubungan industrial secara
harmonis sekaligus menjadi change agent, dan influencer serta aktif memastikan proses bisnis dilakukan
dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian sesuai Good Corporate Governance," seru Direktur Utama
Bank BTN Haru Koesmahargyo. Ketua Umum DPP SP Bank BTN Rizky Novriady mengaku, Rakernas dan
Munas Tahun 2022 merupakan rangkaian kegiatan untuk mewujudkan hubungan industrial harmonis
bersama Bank BTN. Mengusung tema "Kolaborasi Hebat, BTN Kuat", SP optimistis tercipta kolaborasi
harmonis, dan memberi nilai lebih terhadap perusahaan. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan
Musyawarah Nasional (Munas) SP-BTN telah diselenggarakan pada 17-18 Agustus 2022. Acara itu,
dihadiri 98 Dewan Pengurus Cabang (DPC) seluruh Indonesia dengan total perwakilan peserta 250
pekerja. Saat ini, anggota SP BTN telah berjumlah sekitar 4.000 orang dari total 11.300 jumlah pegawai
BTN.
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Summary lensareportase.com, Semarang-Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Kemnaker, Suhartono meminta Petugas Antar Kerja di
lembaga penempatan kerja dapat memenuhi amanat Permenaker Nomor 6 Tahun 2022 agar
mekanisme pelayanan penempatan tenaga kerja berjalan sesuai alur yang telah ditetapkan.
Salah satu persyaratan khusus usaha yakni minimal memiliki satu orang Petugas Antar Kerja.
Menurut Suhartono, selaku Instansi Pembina Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja,
pihaknya memiliki kewajiban untuk membina setiap Petugas Antar Kerja yang berada dalam
lembaga penempatan tenaga kerja melalui penyelenggaraan bimbingan teknis dan berbagai
bentuk pembinaan lainnya. "Mulai saat ini Petugas Antar Kerja yang ada pada perusahaan
Saudara, kami minta untuk bergabung dalam aplikasi e-Pengantar Kerja, " ujar Suhartono
saat membuka acara "Penguatan Koordinasi Peran Petugas Antar Kerja di lembaga
penempatan tenaga kerja" di kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (18/8/2022).

lensareportase.com, Semarang-Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan
Kerja (Binapenta & PKK) Kemnaker, Suhartono meminta Petugas Antar Kerja di lembaga penempatan
kerja dapat memenuhi amanat Permenaker Nomor 6 Tahun 2022 agar mekanisme pelayanan
penempatan tenaga kerja berjalan sesuai alur yang telah ditetapkan. Salah satu persyaratan khusus
usaha yakni minimal memiliki satu orang Petugas Antar Kerja.Menurut Suhartono, selaku Instansi
Pembina Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja, pihaknya memiliki kewajiban untuk membina setiap
Petugas Antar Kerja yang berada dalam lembaga penempatan tenaga kerja melalui penyelenggaraan
bimbingan teknis dan berbagai bentuk pembinaan lainnya."Mulai saat ini Petugas Antar Kerja yang ada
pada perusahaan Saudara, kami minta untuk bergabung dalam aplikasi e-Pengantar Kerja, " ujar
Suhartono saat membuka acara "Penguatan Koordinasi Peran Petugas Antar Kerja di lembaga
penempatan tenaga kerja" di kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (18/8/2022).Suhartono menyatakan
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di Instansi Pemerintah, Pejabat Fungsional Pengantar Kerja merupakan "ujung tombak pelayanan
penempatan tenaga kerja" dalam mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja. Pejabat Fungsional
Pengantar Kerja juga berperan penting dalam menyukseskan lompatan terkait penempatan tenaga kerja.
Yakni link and match ketenagakerjaan, transformasi program perluasan kesempatan kerja,
pengembangan talenta muda, perluasan pasar kerja luar negeri, dan pengembangan ekosistem digital
ketenagakerjaan."Peran Pengantar Kerja dalam menghadapi tantangan tersebut sangat penting
terutama dalam melaksanakan kegiatan antar kerja. Terutama output dari peran dan fungsi tersebut
dapat menurunkan angka pengangguran di negeri kita, " katanya.Suhartono mengungkapkan saat ini
jumlah Pengantar Kerja Nasional mencapai 1.051 orang. Rinciannya sebanyak 178 orang Pengantar Kerja
di Kemnaker, 196 orang di Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), 124 orang di Dinas
Provinsi dan 553 orang Pengantar Kerja di Dinas Kabupaten/Kota.
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Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengapresiasi penandatanganan
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Manajemen dan Serikat Pekerja (SP) PT. Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) yang dilakukan relatif cukup singkat. Dengan
penandatanganan PKB ini diharapkan hubungan antara manajemen dan SP Bank BTN
semakin solid dan harmonis. Apalagi antara Manajemen dan Serikat Pekerja BTN baru satu
kali ketemu sudah berhasil menyatukan dua kepentingan antara pekerja dan Manajemen,"
jelas Ida dalam sambutannya usai menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) antara Manajemen dengan SP Bank BTN di Jakarta, Kamis (18/8). "Setiap ada
penandatanganan PKB Saya selalu menyempatkan hadir dan ini merupakan bentuk apresiasi
saya karena ini adalah puncak kesamaan pandangan antara Manajemen dengan Serikat
Pekerja.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengapresiasi penandatanganan Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) antara Manajemen dan Serikat Pekerja (SP) PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
(BTN) yang dilakukan relatif cukup singkat. Dengan penandatanganan PKB ini diharapkan hubungan
antara manajemen dan SP Bank BTN semakin solid dan harmonis. "Setiap ada penandatanganan PKB Saya
selalu menyempatkan hadir dan ini merupakan bentuk apresiasi saya karena ini adalah puncak kesamaan
pandangan antara Manajemen dengan Serikat Pekerja. apalagi antara Manajemen dan Serikat Pekerja
BTN baru satu kali ketemu sudah berhasil menyatukan dua kepentingan antara pekerja dan Manajemen,"
jelas Ida dalam sambutannya usai menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara
Manajemen dengan SP Bank BTN di Jakarta, Kamis (18/8). Menaker mengungkapkan, sangat terkesan
dengan pernyataan Ketua Umum DPP SP BTN Rizky Novriady bahwa kepentingan pekerja bukan hanya
mengenai kesejahteraan tetapi juga kepentingan keberlangsungan usaha. "Itu merupakan statement
yang luar biasa dan saya kira statement itu bisa menjadi prinsip setiap pekerja di Indonesia," tegasnya.
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Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, dengan ditandatanganinya PKB Bank BTN
Tahun 2022, merupakan komitmen perusahaan menempatkan pekerja yang diwakili oleh SP BTN sebagai
mitra strategis. "Kemitraan yang strategis ini diharapkan dapat menciptakan kolaborasi yang baik guna
mewujudkan visi Bank BTN menjadi The Best Mortgage Bank In Southeast Asia Pada Tahun 2025," ujar
Haru.Melalui Munas SP BTN, Haru mengajak seluruh bagian dari Serikat Pekerja Bank BTN untuk
membangun hubungan industrial yang harmonis sekaligus menjadi change agent dan influencer serta
secara aktif memastikan proses bisnis dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta Good
Corporate Governance. Sebagai Insan Bank BTN tanpa kecuali, mempunyai tanggung jawab yang tidak
kalah penting, terutama sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia dengan tugas yang spesifik yakni
membantu rakyat Indonesia memperoleh hunian yang layak. Sementara itu, Ketua Umum DPP Serikat
Pekerja Bank BTN Rizky Novriady mengungkapkan, acara Rakernas dan Munas Tahun 2022 merupakan
rangkaian kegiatan SP-BTN dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang harmonis bersama
Manajemen Bank BTN, hal ini dibuktikan dengan telah dilakukannya penandatanganan Perjanjian Kerja
Bersama (PKB). Dia menjelaskan, tema yang diangkat dalam pelaksanaan Rakernas dan Munas SP BTN
adalah "Kolaborasi Hebat, BTN Kuat". Tema tersebut dipilih karena keyakinan akan terciptanya kolaborasi
antara Manajemen dan SP-BTN yang akan memberikan nilai lebih terhadap perusahaan baik dari sisi
kinerja maupun kesejahteraan pekerjanya. "Pada momen kemerdekaan ini, kami SP-BTN bersepakat
untuk melawan segala bentuk fraud & korupsi. Kami mendukung sepenuhnya dengan segenap jiwa dan
raga agar Bank BTN terus berkinerja optimal dalam penyaluran Pembiayaan Perumahan yang layak dan
terjangkau untuk Masyarakat Indonesia," jelasnya. Adapun Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan
Musyawarah Nasional (Munas) SP-BTN telah diselenggarakan pada tanggal 17-18 Agustus 2022. Acara
tersebut dihadiri oleh 98 Dewan Pengurus Cabang (DPC) yang datang dari seluruh Indonesia dengan total
perwakilan peserta yang hadir sebanyak 250 pekerja. Saat ini anggota Serikat Pekerja BTN (SP-BTN) telah
berjumlah sekitar 4.000 anggota dari total 11.300 jumlah pegawai BTN.
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