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1. 02
Pemkot Malang 12
August Ikut Sukseskan
2022 Gerakan 10 Juta
Bendera dan
BPJS

Positive

2. 02
Waspada
August Perdagangan
2022 Manusia, DPR
Minta Lubang
Tikus Ditutup

Negative Lentera

3

Memo-x Pemerintah Kota (Pemkot) Malang ikut menyukseskan
gerakan 10 juta bendera yang digagas oleh pemerintah
pusat. BENDERA : Walikoto Malang Sutiaji
menyerahkan *pcara simbolis menwahkan bendera
merah putih pada. I. BAGI: Wakil Walikota Malang
Sofyan Edi Jarwoko juga menyerahkan bendera merah
putih pada beberapa orang. Pemkot Malang Ikut
Sukseskan Gerakan 10 Tuta Bendera dan BPJS.

2

Waspada Perdagangan Manusia, DPR Minta
&aposLubang Tikus&apos Ditutup. Ketua DPR RI Puan
Maharani pun mengingatkan ancaman modus- modus
baru perdagangan manusia. Ketua DPR meminta
Pemerintah, melalui Kementerian Luar Negeri yang
bekerja sama dengan instansi terkait untuk terus
melakukan pencarian korban. Hal senada diungkapkan,
Anggota Komisi IX DPR Irma Chaniago.
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Pemkot Malang Ikut Sukseskan Gerakan 10 Juta Bendera dan BPJS
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Memo-x

Reporter
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Tone

Page

12

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-02/MEMOX1/Pemkot%20Malang%20Ikut%20Sukseskan%20Gerakan%2010%20Juta%20Bendera%20da
n%20BPJS%20=1=12=5.jpg

Positive

Summary Pemerintah Kota (Pemkot) Malang ikut menyukseskan gerakan 10 juta bendera yang digagas
oleh pemerintah pusat. BENDERA : Walikoto Malang Sutiaji menyerahkan *pcara simbolis
menwahkan bendera merah putih pada. I. BAGI: Wakil Walikota Malang Sofyan Edi Jarwoko
juga menyerahkan bendera merah putih pada beberapa orang. Pemkot Malang Ikut Sukseskan
Gerakan 10 Tuta Bendera dan BPJS.
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Title

Waspada Perdagangan Manusia, DPR Minta Lubang Tikus Ditutup

Media Lentera

Reporter

Date

02 August 2022

Tone

Page

3

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0802/LENTERA1/Waspada%20Perdagangan%20Manusia,%20DPR%20Minta%20%20Lubang%20Ti
kus%20%20Ditutup=1=3=1.jpg

Negative

Summ Waspada Perdagangan Manusia, DPR Minta &aposLubang Tikus&apos Ditutup. Ketua DPR RI
ary
Puan Maharani pun mengingatkan ancaman modus- modus baru perdagangan manusia. Ketua
DPR meminta Pemerintah, melalui Kementerian Luar Negeri yang bekerja sama dengan instansi
terkait untuk terus melakukan pencarian korban. Hal senada diungkapkan, Anggota Komisi IX DPR
Irma Chaniago.
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1.

01
Reformasi Birokrasi
Positive Infopublik.id Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
August Wujudkan Pelayanan
(Sekjen Kemnaker), Anwar Sanusi, menjelaskan
2022 Baik ke Masyarakat
untuk mewujudkan birokrasi yang baik dalam
dan Hindari KKN
memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta
menghindarkan diri dari praktik korupsi, kolusi
dan nepotisme, diperlukan adanya reformasi
birokrasi. Reformasi birokrasi itu menurut Anwar
Sanusi, meliputi manajemen perubahan; penataan
hukum dan perundangan; penguatan organisasi;
penguatan tata laksana, penataan sistem
manajemen sumber daya manusia aparatur sipil
negara (SDM ASN); penguatan akuntabilitas;
penguatan pengawasan; dan peningkatan kualitas
pelayanan publik.

2.

01
Tenaga Honorer
Positive Kuningan
August Dihapus Tahun Depan
Mass.com
2022

Tenaga honorer di pemerintah pusat maupun
daerah, rencananya akan mulai dihapus tahun
per-Novemver 2023 mendatang. Merespon hal
tersebut, tenaga honorer di Kabupaten Kuningan,
khususnya Forum Guru Honorer Lulus Passing
Grade Mata Pelajaran Bahasa Inggris, mendatangi
kantor DPRD Kuningan hari ini, Senin (1/7/2022)
pagi. Hal itu, sesuai dengan SE yang diterbitkan
Kemen PAN/RB. Penghapusan honorer sendiri,
dilandasi dengan melonjaknya tenaga honorer
yang tidak kunjung selesai dibereskan beberapa
tahun belakangan.

3.

01
Tempat Magang
August Jurusan DKV
2022 Pekanbaru

Nah, di Pekanbaru, salah satu perusahaan yang
membuka program magang adalah Garuda Cyber
Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi
Garuda Cyber Indonesia di Jalan HR Soebrantas
No. 188 Panam, Pekanbaru. Bagi mahasiswa
maupun siswa di sekolah kejuruan seperti SMK,
magang bukanlah istilah baru. Pasalnya, magang
menjadi persyaratan utama untuk mahasiswa dan
siswa SMK agar dapat lulus dan merengkuh gelar
sarjana.

Neutral Lancang
Kuning

6

4.

01
Pengiriman TKI ke
Neutral Liputan 6
August Malaysia Dibuka Lagi
2022 Hari Ini 1 Agustus 2022

5.

01
Hadapi KITB Disnaker Positive Seputarkenda Hal tersebut membuat masyarakat Kabupaten
August Batang Bentuk SDC
l.com
Batang yang terdapat dua kawasan industri yakni
2022 Maksimalkan Lokal
KITB dan Kawasan Industri Segayung lebih
Wisdom - Seputar
optimistis dan percaya diri dalam menghadapi
Kendal
persaingan dunia kerja. BATANG, seputarkendal.
Com- Hadapi pangsa pasar dunia kerja dalam
menyiapkan SDM yang berdaya saing untuk
memenuhi kebutuhan labour di Kawasan Industri
Terpadu Batang, Pemkab Batang bersama stafsus
Kemenaker dan Kantor Staf Presiden Republik
Indonesia membentuk SDC. Kedepan para tenant
dan KITB tidak lagi beralasan lagi untuk menolak
warga lokal tidak berkompeten dan dibayangbayangi hanya menjadi penonton di daerahnya
sendiri, Senin (01/08).

6.

01
BSU BPJS
Neutral Ayo Bandung
August Ketenagakerjaan 2022
2022 Cair Besok? Cek! Ini
Penjelasan Kemnaker
Terkait Proses
Pencairan
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Mulai 1 Agustus 2022, Pemerintah Indonesia dan
Malaysia akhirnya menyepakati kembali
dibukanya perekrutan dan penempatan pekerja
migran Indonesia (PMI) atau pengiriman TKI.
"Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali
perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia
mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif
tidaknya implementasi dari komitmen yang dibuat
dalam MoU," kata Menaker dalam
keterangannya. Sebagai informasi, pemerintah
Indonesia dan Malaysia telah bersepakat untuk
kembali melakukan penempatan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) di Malaysia, mulai 1 Agustus
2022. Pengiriman TKI dibuka usai adanya
penandatanganan Joint Statement terkait
implementasi penandatanganan nota
kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor
Domestik di Malaysia.

Sampai saat ini informasi dari BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022 kapan cair, masih terus jadi
perbincangan hangat. Berdasarkan keterangan
diatas, nantinya para buruh atau pekerja akan
mendapatkan BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022
sebesar Rp1 juta yang dibayarkan dalam satu
tahap. Hal itu disebabkan karena hingga saat ini
informasi dari BSU 2022 kapan cair belum ada
kepastian, dan tentu masih dinantikan oleh para
pekerja atau buruh yang telah memenuhi syarat.

7.

01
Punya 1300 Outlet,
August Kimia Farma Buka
2022 Lowongan Kerja, Ini
Posisi dan
Persyaratannya

Neutral Suara
Mojokerto

8.

01
Sudah Agustus Cek
Positive Ayo Surabaya
August Segera Penerima BSU
2022 2022, Bantuan Rp500
Jadi Rp1 Juta

Kapan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 akan
cair? Kini, tahun 2022 memasuki bulan Agustus.
Namun ihwal pencairan BSU 2022 belum ada
kabar baru. Seperti diketahui BSU 2022
merupakan bantuan yang digulirkan pemerintah
untuk mendorong pemulihan ekonomi
masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

9.

01
Buka ASEAN Para
August Games XI, Wapres:
2022 Sumber Inspirasi
Kesetaraan

Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma'ruf Amin
menyampaikan bahwa ASEAN Para Games
merupakan ajang yang positif bagi para difabel
untuk meningkatkan semangat dan produktivitas
demi mencapai tujuan meskipun banyak
rintangan dihadapi. Hal tersebut disampaikan
Wapres saat secara resmi membuka ASEAN Para
Games XI Tahun 2022, di Stadion Manahan,
Surakarta, Jawa Tengah (Jawa Tengah), Sabtu
(30/07/2022) malam. Menutup sambutannya,
Wapres berharap agar penyelenggaraan ASEAN
Para Games XI 2022 dapat menjadi jembatan
komunikasi dalam mempererat hubungan
antarnegara, khususnya di kawasan Asia
Tenggara.

Positive Metro Dua

10. 01
Tempat Magang
Neutral Lancang
August Jurusan Manajemen
Kuning
2022 Pemasaran Pekanbaru
8

PT Kimia Farma Apotek yang memiliki lebih dari
1.300 outlet di 200 kota dan kabuptan di seluruh
Indonesia membuka lowongan kerja yang akan
mengisi posisi Apoteker Pendamping. Mengutip
akun Instagram @kemnaker, Senin (1/8/2022),
lowongan kerja PT Kimia Farma Apotek ini terbuka
bagi lulusan Diploma (D3) dari jurusan farmasi.
Berikut persyaratan dan cara mendaftarnya :Pendidikan minimal Profesi Apoteker- Memiliki
STRA yang masih aktif- Usia maksimal 27 tahunMemiliki pemahaman farmasi klinis yang baikMemiliki pengetahuan dan pemahaman terkait
Farmakologi- Customer-Oriented- Memiliki
ketelitian dan keakuratan dalam bekerja- Mampu
bekerja dalam tim- Memiliki kemampuan
komunikasi yang baik Cara mendaftar : Bagi yang
berminat bisa mengisi data diri secara online
melalui rekrutmen.kimiafarma.co.id.

Di Pekanbaru, Garuda Cyber Indonesia membuka
program magang untuk mahasiswa jurusan
manajemen pemasaran. Praktik kerja lapangan
atau dikenal dengan istilah magang di perguruan

tinggi merupakan salah satu persyaratan wajib
yang harus diikuti mahasiswa di hampir seluruh
jurusan atau program studi. Magang menjadi
syarat kelulusan bagi mahasiswa untuk mendapat
gelar sarjana. Bahkan, program magang sudah
dimulai bagi siswa di sekolah kejuruan negeri
maupun swasta.
11. 01
Tunggu 17 Agustus, Neutral Ayo Surabaya
August BSU BLT Subsidi Gaji
2022 via BPJS
Ketenagakerjaan 2022
Bakal Cair?

12. 01
Airnav Sabet 3
August Penghargaan HCRE
2022 Award 2022

Belum ada informasi lanjutan mengenai pencairan
bantuan subsidi upah atau BSU BLT subsidi gaji via
BPJS Ketenagakerjaan 2022. Beragam spekulasi
mencuat setelah pihak penyelenggara dalam hal
ini Kementerian Ketenagakerjaan alias Kemnaker
belum juga menjawab pertanyaan pekerja seputar
BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan
2022. Lantas, apakah BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS
Ketenagakerjaan 2022 bakal cair sebelum 17
Agustus 2022 atau justru setelahnya?. Spekulasi
para pekerja calon penerima dana BSU BLT
Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1
juta menduga BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS
Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta bakal cair Agustus
seperti tahun 2021.

Positive Berita Trans AirNav Indonesia sabet tiga penghargaan dari First
Indonesia Magazine pada pada gelaran malam
puncak Human Capital on Resilience Excellence
Award (HCREA) 2022. Puji syukur AirNav dapat
menyandang gelar pemenang pada ajang HCREA
Award 2022, akhir pekan lalu. Kami meraih
penghargaan terbaik di tiga kategori sekaligus,"
jelas Direktur SDM dan Umum AirNav Indonesia,
Bagus Sunjoyo, Senin (1/8/2022). Manajemen
ArNav Indonesia menganggap capaian ini sebagai
pengakuan dan juga tantangan terkait menjaga
kualitas pengembangan sumber daya manusia ke
depan.

13. 01
Lowongan Kerja MRT Neutral Kompas
August Jakarta untuk Lulusan
2022 S1, Cek Posisi dan
Syaratnya
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JAKARTA, KOMPAS. PT Mass Rapid Transit Jakarta
atau biasa disebut MRT Jakarta sedang membuka
lowongan kerja. Dikutip dari akun Instagram
@kemnaker, Senin (1/8/2022), terdapat dua
posisi yang dibutuhkan dalam lowongan kerja
MRT Jakarta kali ini.

14. 01
Perusahaan KITB
August Wajib Rekrut Difabel
2022

Neutral Radar
Pekalongan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI
mengingatkan sejumlah perusahaan yang akan
berdiri di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB)
untuk membuka kesempatan bagi masyarakat
penyandang disabilitas. Unit ini kami bentuk
untuk memfasilitasi para penyandang disabilitas
agar mereka bisa mendapatkan akses yang sama,
atau pekerjaan yang sama di KITB," ujar pria
kelahiran Kecamatan Reban ini. Menurut
Caswiyono, pihaknya belum tahu secara pasti
berapa banyak kebutuhan masyarakat
penyandang disabilitas yang dapat bekerja di
sejumlah perusahaan KITB. "Kami belum tahu
persis berapa kebutuhannya, nanti akan kami
petakan terlebih dahulu kompetensi kompetensi
apa saja yang bisa diisi oleh teman teman
penyandang disabilitas di KITB," terang
Caswiyono.

15. 01
Oknum Agent PMI/TKI Negative Sentral News
August Di Batam Yang Diduga
2022 Ilegal, Raup Keutungan
Capai Puluhan Hingga
Ratusan Juta Per Bulan

Batam, Sentralnews. "Kalau dari Batam kami tidak
pernah di kontrak kerja, tapi setelah sampai di
Singapura (rumah bos-red) barulah kami di
kontrak, ada yang 1 tahun sampai 2 tahun.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja
(Disnaker) kota Batam saat dikonfirmasi
mengatakan agar bekerja keluar negeri melalui
jalur yang benar. Sementara itu, KUPT Wasnaker
Batam dan BNP2TKI Batam belum dikonfirmasi.

16. 01
Oknum Agent PMI/TKI Positive Buruh Today
August Di Batam Yang Diduga
2022 Ilega Raup
Keuntungan
Mengiurkan Dari Bos
Singapura

Terkait ativitas para oknum-oknum Agent yang
diduga tidak memiliki badan hukum atau ilegal
melakukan aktivitas mengirimkan Pekerja Migran
Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia (PMI/TKI) ke
negara tetangga yakni Singapura dan Malaysia
mampuh maraup keuntungan puluhan hingga
ratusan juta rupiah per bulannya. Berdasarkan
informasi yang diperoleh awak media dari oknum
para mantan PMI/TKI yang pernah
diberangkatkan Agent Indonesia ke negara
tetangga Singapura dan Malaysia menyebutkan
oknum Agent indonesia dapat meraup keutungan
lumayan besar yakni 20-50 juta per orang. Nara
sumber juga mengatakan, oknum Agent Indonesia
yang mengirimkan PMI/TKI itu sudah bekerjasama
dengan perusahaan penyalur tenaga kerja di
Negara Singapura dan Malaysia. Bahkan, bigbos
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perusahaan penyalur (Agent) Singapura tak segansegan untuk memberikan jasa bagi Agent
Indonesia yang berhasil merekrut dan
mengirimkan para PMI/TKI itu dengan bonus
sebesar 2000- 5000 $S atau sekitar Rp 20 juta per
orang, sudah termasuk pengurusan dokumen
calon PMI/TKI.
17. 01
Menaker Minta
Positive Infopublik.id Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida
August PAPPRI Perbaiki
Fauziyah, meminta para pimpinan dan anggota
2022 Kesejahteraan Pekerja
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Artis
Seni Musik
Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik RI (PAPPRI)
mampu menjalankan tugasnya dan membawa
kemajuan nyata bagi organisasi, bagi
kesejahteraan para pekerja musik sebagai anggota
PAPPRI dan juga bagi pembangunan bangsa
Indonesia pada umumnya. "Saya yakin dengan
pelantikan ini PAPPRI akan tetap terus
membuktikan komitmennya untuk melawan
segala bentuk diskriminasi, kekerasan dan
pelecehan yang ada di dunia permusikan
Indonesia," katanya saat mengikuti pelantikan dan
pengukuhan DPP PAPPRI secara virtual di Jakarta,
Senin (1/8/2022). Namun, adanya PAPPRI sebagai
wadah yang menghimpun para pekerja seni di
bidang musik, menjadi angin segar yang
membawa harapan bagi perbaikan kesejahteraan
dan kesetaraan bagi para anggotanya. Ida
Fauziyah pun sangat mengapresiasi acara
pelantikan PAPPRI yang juga diisi dengan
penghargaan kepada para pemusik legendaris
kita.
18. 01
Airnav Indonesia
Positive Tangerang
August Borong Penghargaan
Online
2022 HCREA 2022
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AirNav Indonesia mendapat penghargaan yang
diberikan First Indonesia Magazine pada pada
gelaran malam puncak Human Capital on
Resilience Excellence Award (HCREA) 2022. Kami
meraih penghargaan terbaik di tiga kategori
sekaligus," kata Direktur SDM dan Umum AirNav
Indonesia, Bagus Sunjoyo, Senin (1/8/2022). Tak
tanggung-tanggung, Airnav Indonesia mendapat
penghargaan di tiga kategori. Puji syukur AirNav
dapat menyandang gelar pemenang pada ajang
Human Capital on Resilience Excellence Award
(HCREA) 2022, akhir pekan lalu.

19. 01
MRT Jakarta Buka
August Lowongan Kerja, Ini
2022 Posisi yang Dicari

Neutral Kompas

20. 01
Indonesia-Malaysia
Positive Idx Channel
August Sepakat Kirim TKI Lagi
2022

21. 01
Dibuka Lowongan
August Kerja Kimia Farma
2022 Khusus Lulusan D3
Farmasi, Cek Syarat
dan Posisi yang
Dibutuhkan

JAKARTA, KOMPAS. PT Mass Rapid Transit Jakarta
atau biasa disebut MRT Jakarta sedang membuka
lowongan kerja. Dikutip dari akun Instagram
@kemnaker, Senin (1/8/2022), terdapat dua
posisi yang dibutuhkan dalam lowongan kerja
MRT Jakarta kali ini. MRT adalah Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta yang
bergerak di bidang pelayanan jasa transportasi
publik perkotaan berbasis rel.
IDX CHANNEL- Menteri Ketenagakerjaan Republik
Indonesia, Ida Fauziah dan Menteri Sumber Daya
Manusia Malaysia Dato' Sri M. Saravanan
Murugan, bertemu khusus membicarakan
penempatan dan perlindungan pekerja migran
Indonesia, atau TKI Indonesia kembali ke Negeri
Jiran.

Positive Tribun News Cek lowongan kerja Kimia Farma Apotek khusus
Jakarta
lulusan D3 farmasi, cek syarat dan posisi yang
dibutuhkan. Kimia Farma Apotek juga menjadi
penyedia layanan kesehatan di Indonesia yang
sudah memiliki lebih dari 1.300 outlet di 200 kota
dan kabuptan di seluruh Indonesia. PT Kimia
Farma Apotek membuka lowongan kerja yang
nantinya akan mengisi posisi Apoteker
Pendamping. Kimia Farma Apotek merupakan
perusahaan yang resmi didirikan pada 4 Januari
2003.

22. 01
Mulai 15 Agustus, Tak Neutral Tempo.co
August Ada ART Indonesia
2022 Masuk Malaysia
dengan Visa Turis
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Cara asisten rumah tangga asal Indonesia yang
memasuki Malaysia dengan visa turis dan
kemudian mengajukan izin kerja akan dihentikan
mulai 15 Agustus 2022, kata Duta Besar Indonesia
Hermono. Sistem Satu Saluran yang akan
digunakan mengatur semua permohonan atas
asisten rumah tangga asal Indonesia harus melalui
platform terintegrasi KBRI di Kuala Lumpur dan
departemen imigrasi Malaysia. Hermono, yang
berada di Jakarta pekan lalu untuk menyelesaikan
prosedur perekrutan, mengatakan calon majikan
harus menyerahkan dokumen dan kontrak ke
departemen imigrasi Malaysia dan diteliti
kelayakannya sebagai majikan. Pemerintah
Indonesia bulan lalu menghentikan pengiriman
semua tenaga kerja ke Malaysia karena Kuala

Lumpur tetap memberlakukan Sistem Maids
Online.
23. 01
Ada Lowongan Kerja di Positive Detik
August MRT Jakarta, Dapat
2022 Gaji-Tunjangan Hingga
Dana Pensiun

PT Mass Rapid Trans Jakarta atau yang bisa
dikenal dengan MRT Jakarta saat ini tengah
membuka lowongan kerja. Ada dua lowongan
kerja yang dibuka MRT Jakarta. Di MRT Jakarta
sendiri, alur rekrutmen dilakukan dengan alur
sebagai berikut:. Dikutip dari akun Instagram
@kemnaker, terdapat dua posisi yang dibutuhkan
dalam lowongan kerja MRT Jakarta kali ini.

24. 01
KemenPPPA Dalami Negative Jawa Pos
August Dugaan TPPO Kasus 60
2022 WNI Disekap di
Kamboja

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyesalkan
terjadinya penyekapan terhadap 60 Pekerja
Migran Indonesia (PMI) di Kota Shonoukvile,
Kamboja. Kasus ini diduga bermula ketika para
korban tergiur dengan informasi lowongan
pekerjaan melalui media sosial untuk bekerja di
Kamboja sebagai operator, call center, dan bagian
keuangan marketing. Namun, ketika sampai di
Kamboja, korban tidak memperoleh sesuai yang
dijanjikan pada saat perekrutan. Bahkan,
sesampainya di Kamboja, paspor para korban pun
diambil oleh agen yang bertanggung jawab.

25. 01
Kabar Gembira BSU Positive Ayo
August 2022 Cair Agustus
Semarang
2022 2022? 7 Kategori
Pekerja yang Masuk
Daftar Penerima BSU

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakarjaan mengumumkan jika BSU 2022
atau BLT subsidi gaji akan disalurkan pada April
lalu. Namun sayangnya, hingga akhir bulan Juli
kemarin BSU 2022 belum juga disalurkan kepada
pekerja yang berhak menerima. Pemerintah
melalui kemnaker sudah memastikan akan
menyalurkan dana BSU 2022 kepada para pekerja
di berbagai sektor bidang pekerjaan terkecuali
Pendidikan dan Kesehatan. Namun apakah betul
BLT subsidi gaji akan cair pada awal Agustus
2022?.

26. 01
Menaker Berharap
Neutral Seputar
August ASEAN Jadi Komunitas
Cibubur
2022 Inklusif Termasuk di
Bidang
Ketenagakerjaan

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menghadiri
pembukaan ASEAN Para Games ke-11 di Stadion
Manahan Solo, Surakarta, Sabtu (30/7/2022). Dia
mengatakan, pelaksanaan kompetisi olahraga ini
menunjukkan Negara-negara ASEAN memiliki
komitmen yang sama dalam menghadirkan
kesetaraan. "Karena kesetaraan dan inklusifitas
harus hadir dalam segala aspek kehidupan

13

manusia, termasuk di bidang olahraga," kata
Menaker dalam siaran pers, Minggu (31/7/2022).
Selain bidang olahraga, Menaker menilai bahwa
isu inklusifitas juga harus dihadirkan di aspekaspek lainnya seperti di bidang ketenagakerjaan.
27. 01
Tiket ke Pulau Komodo Neutral Detik
August Naik Jadi Rp 3,75 Juta,
2022 Nyaris 2 Kali UMP
Nusa Tenggara Timur

Jika membandingkan dengan Upah Minimum
Provinsi (UMP) Nusa Tenggara Timur, tiket masuk
ke TN Pulau komodo tentu lebih mahal. Tarif
masuk ke Taman Nasional (TN) Komodo di Nusa
Tenggara Timur (Nusa Tenggara Timur) resmi naik
per hari Senin, 1 Agustus 2022. Sebelumnya, tiket
masuk Pulau Komodo berkisar Rp 5.000, meski
dalam pelaksanaan di lapangan menjadi Rp 200
ribu. Kini, tiket masuk ke TN Pulau Komodo jadi Rp
3,75 juta.

28. 01
Pakai One Channel
Neutral Inews Portal
August System, RI Buka
2022 Kembali Pengiriman
TKI ke Malaysia Mulai
Hari Ini

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali membuka
perekrutan dan penempatan Pekerja Migran
Indonesia ( PMI ) atau TKI ke Malaysia mulai hari
ini, Senin (1/8/2022). Pengiriman TKI dibuka
setelah kedua negara menyepakati
Penandatanganan Joint Statement terkait
implementasi Nota Kesepahaman (MoU) tentang
Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia Sektor Domestik di Malaysia pada 27
Juli 2022 lalu usai pertemuan Joint Worling Group
(JWG) ke-1. "Kedua pihak menyetujui dimulainya
kembali perekrutan dan penempatan PMI di
Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada
efektif tidaknya implementasi dari komitmen yang
dibuat dalam MoU," kata Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah beberapa waktu
lalu, dikutip Senin (1/8/2022). "Kedua belah pihak
juga berkomitmen untuk memfasilitasi kerja sama
antara lembaga jaminan sosial di Malaysia dan
Indonesia dalam rangka memperkuat pelindungan
bagi Pekerja Migran Indonesia," ujarnya.

29. 01
Kamu Termasuk
Neutral Ayo
August Penerima BSU 2022?
Semarang
2022 Cek Status Pekerja
Melalui Link BPJS
Ketenagakerjaan Ini

Berdasarkan mekanisme yang diberlakukan oleh
kementerian ketenagakerjaan, penerima dana
BSU 2022 atau BLT subsidi gaji akan disesuaikan
dengan data pekerja yang masih menjadi peserta
BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga para pekerja bisa
mengetahui apakah sudah masuk ke dalam daftar
peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan atau tidak
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untuk dapat menjadi calon penerima dana BSU
2022. Rencananya dana bantuan BSU 2022 akan
diberikan kepada sejumlah pekerja yang sudah
memenuhi syarat yang ditetapkan oleh kemnaker.
Beberapa syarat utama yang harus dimiliki pekerja
untuk dapat menerima dana BLT subsidi gaji
adalah, memiliki gaji dibawah 3,5 juta, dan masih
terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS
Ketenagakerjaan.
30. 01
Cek Sekarang, Kimia Neutral Tribun News
August Farma sedang Buka
Kupang
2022 Lowongan Kerja
Apoteker,Pendamping,
ini Syarat & Kualifikasi

Ada peluang kerja baru dari Apotek Kimia Farma.
Ya, Kimia farma sedang membuka Lowongan Kerja
untuk posisi Apoteker Pendamping. Dari
spesifikasi Lowongan Kerjanya, terang saja Kimia
Farma membutuhkan Lulusan D3 Jurusan Farmasi.
Informasi Lowongan Kerja PT Kimia Farma Apotek
dilansir dari akun Instagram @kemnaker, Senin 1
Agustus 2022, Kamukah yang dibutuhkan?.

31. 01
Deretan Hari Besar
Neutral Suara
August Nasional dan
Merdeka
2022 Internasional Agustus
2022, Yuk Cek di Sini

suaramerdeka.com- Memasuki bulan Agustus
2022, berikut adalah deretan hari besar nasional
dan internasional. Hari nasional Indonesia di bulan
Agustus 2022 ini terhitung cukup banyak.
Sedangkan untuk hari internasional di bulan
Agustus 2022 pun juga cukup banyak. Di
antaranya adalah Hari ASI Sedunia dan Hari
Remaja Internasional.

32. 01
Tiket ke Pulau Komodo Neutral Kuatbaca.com Jika membandingkan dengan Upah Minimum
August Naik Jadi Rp 3,75 Juta,
Provinsi (UMP) Nusa Tenggara Timur, tiket masuk
2022 Nyaris 2 Kali UMP
ke TN Pulau komodo tentu lebih mahal. Tarif
Nusa Tenggara Timur
masuk ke Taman Nasional (TN) Komodo di Nusa
Tenggara Timur (Nusa Tenggara Timur) resmi naik
per hari Senin, 1 Agustus 2022. Sebelumnya, tiket
masuk Pulau Komodo berkisar Rp 5.000, meski
dalam pelaksanaan di lapangan menjadi Rp 200
ribu. Kini, tiket masuk ke TN Pulau Komodo jadi Rp
3,75 juta.
33. 01
Kimia Farma Apotek
August Buka 'Segudang'
2022 Lowongan Kerja, D3
Bisa Lamar!

Neutral Detik

Sebab saat ini PT Kimia Farma Apotek membuka
lowongan kerja yang nantinya akan mengisi posisi
Apoteker Pendamping. - Pendidikan minimal
Profesi Apoteker. - Memiliki pengetahuan dan
pemahaman terkait Farmakologi. Bagi kamu
lulusan Diploma dari jurusan farmasi ingin
berkarier di salah satu perusahaan farmasi
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terbesar di Indonesia, simak lowongan pekerjaan
yang satu ini.
34. 01
Kamu Tim Sibuk atau Neutral Kabar Banten
August Produktif, Pahami
2022 Perbedaannya agar
Pekerjaan Kamu Lebih
Maksimal

Dua kebiasaan itu biasa disebut 'Produktif' dan
'Sibuk', dari maknanya saja kita mengetahui mana
yang perlu diikuti dan dihindari. Untuk bisa
memahami dengan mudah, berikut merupakan
perbedaan antara gaya kebiasaan bekerja untuk
mereka yang sibuk dan produktif dikutip dari
Instagram @kemnaker. Pekerja Sibuk. Jika Anda
masih memiliki kebiasaan bekerja dengan gaya
Sibuk, baiknya anada mengevaluasi diri untuk
menjadi pekerja yang produktif.

35. 01
Gubernur Laiskodat Neutral Voxntt
August Didesak Segera
2022 Bangun BLKLN di Nusa
Tenggara Timur

Lembaga Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan
Perdamaian (Padma) Indonesia mendesak
Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu
Laiskodat dan para bupati di provinsi itu segera
membuka Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN)
profesional. "Bukan membangun BLK Komunitas
yang syarat kepentingan politik bukan
kepentingan calon Pekerja Migran Indonesia asal
Nusa Tenggara Timur yang pergi ilegal dan pulang
terbujur kaku dalam peti mati tanpa jaminan
masa depan bagi korban apalagi keluarga," ujar
Ketua Dewan Pembina Padma Indonesia, Gabriel
Goa, kepada VoxNtt.com, Senin (01/08/2022).
Gabriel mengungkapkan BLKLN profesional baru
ada 4 dari 22 kabupaten/kota di Nusa Tenggara
Timur. Karena itu, Gabriel mendesak Menaker dan
Gubernur Laiskodat beserta semua bupati/wali
kota se-Nusa Tenggara Timur untuk serius juga
membangun LTSA.

36. 01
Pengiriman TKI ke
August Malaysia Kembali
2022 Dibuka Hari Ini

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
kembali membuka perekrutan dan penempatan
Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia mulai
hari ini, 1 Agustus 2022. Pengiriman PMI dibuka
setelah kedua negara menyepakati
Penandatanganan Joint Statement terkait
implementasi Nota Kesepahaman (MoU) tentang
Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia Sektor Domestik di Malaysia yang
dilakukan sebelumnya. "Kedua pihak menyetujui
dimulainya kembali perekrutan dan penempatan
PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung
pada efektif tidaknya implementasi dari

Neutral Idx Channel
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komitmen yang dibuat dalam MoU," kata Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah beberapa waktu
lalu, dikutip Senin (1/8/2022). "Kedua belah pihak
juga berkomitmen untuk memfasilitasi kerja sama
antara lembaga jaminan sosial di Malaysia dan
Indonesia dalam rangka memperkuat pelindungan
bagi Pekerja Migran Indonesia," tambahnya.
37. 01
Pengiriman Pekerja
August Migran Indonesia ke
2022 Malaysia Kembali
Dibuka Mulai 1
Agustus 2022 |
Databoks

Neutral Databoks

Pemerintah Indonesia kembali membuka keran
pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke
Malaysia mulai 1 Agustus 2022. Sebelumnya,
pengiriman PMI ke Negeri Jiran dihentikan
sementara pada pertengahan bulan lalu karena
Pemerintah Malaysia melanggar nota
kesepahaman tentang perekrutan PMI yang telah
ditandatangani pada 1 April 2022. Pengiriman PMI
ke Negeri Jiran tersebut kembali dibuka setelah
Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Ida Fauziyah
dan Menteri Sumber Daya Malaysia M Saravanan
menandatangani pernyataan bersama terkait
implementasi penandatangan nota
kesepahaham(MoU) tentang Penempatan dan
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor
Domestik di Malaysia. Dengan dibukanya kembali
pengiriman PMI ke Malaysia, pengawasan
keselamatan PMI juga harus ditingkatkan agar
tidak ada lagi kisah pilu para pekerja Indonesia
yang bekerja di luar negeri tidak terjadi lagi.

38. 01
Sekjen Kemnaker:
August Reformasi Birokrasi
2022 Diperlukan untuk
Melawan Korupsi

Negative Paperlane

Reformasi birokrasi diperlukan untuk
mewujudkan birokrasi yang bagus dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta
menghindarkan diri dari praktik korupsi, kolusi
dan nepotisme. Ia mengingatkan, penghargaan
kinerja yang diberikan kepada Kemnaker,
hendaknya dapat menjadi komitmen bersama
untuk lanjut mempertahankan dan
meningkatkannya pada tataran implementasi
yang lebih kuat. Suara.com- Sekretaris Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi
menjelaskan bahwa reformasi birokrasi yang
terdiri dari manajemen perubahan, penataan
hukum dan perundangan, penguatan organisasi,
penguatan tata laksana, penataan sistem
manajemen SDM ASN, penguatan akuntabilitas,
penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas
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pelayanan publik sangat dibutuhkan. "Kita
berikhtiar lanjut melakukan pembenahan.
39. 01
Kemnaker Eksekusi 10 Negative Suara
August Jurus Pastikan Warga
Pemerintah
2022 Batang Terlibat dalam
KITB

Kementerian Ketenagakerjaan mulai
melaksanakan 10 jurus dukungan untuk proyek
strategis nasional Kawasan Industri Terpadu
Batang atau KITB. "Sejak kemarin dan beberapa
hari ke depan kami mulai mengeksekusi 10 jurus
dukungan untuk proyek strategis nasional KITB
dan memastikan agar warga Batang tidak hanya
jadi penonton di tengah industrialisasi raksasa
tersebut," kata Staf Khusus Menteri
Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie
Cakrawangsa, pada Sabtu (30/7/22) di Batang,
Jawa Tengah. Sepuluh jurus itu juga guna
memastikan warga Batang terlibat dalam proyek
industrialisasi raksasa tersebut. Caswiyono
mengatakan bahwa jurus tersebut mulai
dilakukan pada Kamis (28/7/22) pagi di Batang.

40. 01
PT Adhi Kartiko
Positive Floresku.com - PT Adhi Kartiko Pratama (AKP), perusahaan
August Pratama Raih
tambang nikel yang beroperasi di wilayah Provinsi
2022 Penghargaan K3 Tahun
Sulawesi Tenggara menjadi tiga besar dari 29
2022 Bidang
perusahaan yang meraih Piagam Penghargaan K3
Penanganan Covid-19
Tahun 2022 dalam Bidang Penanganan Covid- 19,
dari Menaker RI
dari Menteri Tenaga Kerja RI (Menaker). Mengutip
Tambang.co.id, Dirut PT AKP Ense da Cunha
Solapung menyampaikan ucapan terima kasih
kepada Pemerintah, secara khusus kepada
Menaker RI dan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara atas
apresiasi dalam bentuk Piagam Penghargaan K3
Tahun 2022 tersebut. JAKARTA (Floresku.com)
Piagam perhargaan yang diserahkan oleh
Kadisnakertrans Provinsi Sultra L.M. Ali Haswandy
diterima langsung Direktur Utama PT AKP Ense da
Cunha Solapung, bersamaan dengan acara
Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
yang dilaksanakan Kendari, Senin (1/8).
41. 01
Cek BSU 2022 Lewat Neutral Ayo
August SMS, Ini 5 Syarat Rp1
Semarang
2022 juta Cair ke Rekening
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BSU 2022 atau BLT subsidi gaji merupakan salah
satu program bantuan dari pemerintah melalui
kemnaker yang di khususkan untuk para pekerja
atau buruh yang terdampak pandemi covid 19.
Untuk menjalankan program BSU 2022, kemnaker
selalu menggandeng BPJS Ketenagakerjaan dalam
menentukan daftar pekerja yang layak

mendapatkan dana BLT subsidi gaji tersebut.
Besaran dana BSU 2022 yang akan diberikan oleh
pemerintah melalui kemnaker Rp500 ribu per
bulan selama 2 bulan dan akan diberikan langsung
dengan 1 tahap Rp1 juta. Ada beberapa syarat
yang harus dipenuhi oleh pekerja untuk bisa
menjadi penerima dana BSU 2022, diantaranya:.
42. 01
62 WNI Sempat
August Disekap di Kamboja,
2022 Legislator Minta
Oknum Terlibat
Dihukum

Negative Detik

Sebanyak 62 warga negara Indonesia (WNI)
berhasil diselamatkan usai disekap oleh
perusahaan online Scammer di Sihanoukville di
Kamboja. Ihwalnya, Saleh menilai peran BP2MI
cenderung absen pada kejadian penyekapan
puluhan WNI di Kamboja. "Kalau saya lihat pada
kasus Kamboja ini, BP2MI kelihatannya agak
absen, ya. 62 WNI Diselamatkan.

43. 01
Kimia Farma Apotek Neutral Kompas Tv
August Buka Lowongan
2022 Apoteker Pendamping
Penempatan Bandung,
Cek Syarat dan Cara
Daftar

JAKARTA, KOMPAS.TV- PT Kimia Farma Apotek
membuka lowongan pekerjaan sebagai Apoteker
Pendamping (Extended) untuk lulusan Diploma
(D3) jurusan farmasi. Bagi Anda yang ingin
bergabung dengan perusahaan ini, berikut
disajikan informasi mengenai lowongan Apoteker
Pendamping di Kimia Farma Apotek dilansir dari
Instagram @kemnaker. Untuk melamar posisi
Apoteker Pendamping di Kimia Farma Apotek,
terdapat sejumlah persyaratan yang harus
dipenuhi. Posisi ini nantinya akan ditempatkan di
Bandung dan sekitarnya.

44. 01
LP-KPK Komcab Lebak Negative Pelita Banten
August Temukan Kejanggalan
2022 Pada Proyek DI
Cikoncang TA 2022

LEBAK, Pelitabanten.com- Lembaga Pengawasan
Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK)
Komisi Cabang (Komcab) Kabupaten Lebak
menemukan dugaan proyek pembangunan
Bendung Daerah Irigasi (DI) Cikoncang, yang
dinilai ada beberapa kejanggalan dan tidak sesuai
spesifikasi. Pengerjaan tersebut di DI Cikoncang,
Desa Ketapang, Kecamatan Wanasalam,
Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Ucu Suhardi,
Ketua LP-KPK Komcab Kabupaten Lebak
menyampaikan bahwa pengerjaan tersebut dinilai
lamban dan diduga ada pembiaran dari konsultan
yang menyebabkan pembangunan dan
pengerjaannya terlihat asal-asalan. Dalam
kesempatan ini LP-KPK Komcab Kabupaten Lebak
mendesak kepada dinas untuk melakukan
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Pengecekan pengerjaan yang tidak sesuai,"
tegasnya.
45. 01
Kasus Penipuan
Negative Balipuspanew Mereka diduga disekap di Sihanoukville, Kamboja.
August Pekerja Migran
s.com
Untuk kesekian kalinya kasus penipuan terhadap
2022 Sihanoukville,
pekerja migran Indonesia kembali terjadi. Kali ini,
Pemerintah Didesak
sebanyak 60 Warga Negara Indonesia/WNI yang
Usut Mafia Rekrutmen
mencoba peruntungan dengan menjadi pekerja
Pekerja
migran untuk mencari pekerjaan menjadi korban
penipuan lowongan pekerjaan. Menyikapi itu,
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet)
meminta pemerintah Indonesia segera
memulangkan 60 WNI tersebut, dan menelusuri
adanya dugaan mafia rekrutmen pekerja migran
Indonesia/PMI nonprosedural untuk bekerja di
perusahaan investasi maupun teknologi informasi
di Kamboja.
46. 01
Begini Cara Cek BSU Positive Ayo Bandung
August 2022, Benarkah Akan
2022 Cair Setelah 1
Muharram 1444 H?
Ayo Lengkapi
Syaratnya

47. 01
Sekjen Kemnaker:
August Reformasi Birokrasi
2022 Diperlukan untuk
Melawan Korupsi

Begini cara cek BSU 2022, benarkah akan cair
setelah 1 Muharram 1444 H? lengkap dengan
syaratnya di sini. Apakah BSU 2022 akan dicairkan
setelah 1 Muharram 1444 H atau di awal Agustus
2022?. Bagi Anda yang sudah mengantongi
persyaratan penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan,
simak cara untuk cek BSU 2022 selengkapnya
dalam artikel ini. Ini bisa dijadikan sebagai
panduan dalam proses pengecekan yang bisa
dilakukan oleh penerima Bantuan Subsidi Upah
anggaran 2022.

Negative Beritabaru.ne Reformasi birokrasi diperlukan untuk
ws
mewujudkan birokrasi yang baik dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta
menghindarkan diri dari praktik korupsi, kolusi
dan nepotisme. Ia mengingatkan, penghargaan
kinerja yang diberikan kepada Kemnaker,
hendaknya dapat menjadi komitmen bersama
untuk terus mempertahankan dan
meningkatkannya pada tataran implementasi
yang lebih kuat. Anwar Sanusi menegaskan, ASN
yang diamanahkan untuk melaksanakan tugas
pelayanan publik, haruslah memiliki integritas,
profesional, netral dan bebas dari intervensi
politik, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,
serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik
bagi masyarakat. Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menjelaskan
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bahwa reformasi birokrasi yang terdiri dari
manajemen perubahan, penataan hukum dan
perundangan, penguatan organisasi, penguatan
tata laksana, penataan sistem manajemen SDM
ASN, penguatan akuntabilitas, penguatan
pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan
publik sangat dibutuhkan.
48. 01
Reformasi Birokrasi
August Diperlukan untuk
2022 Melawan Korupsi

Negative Juragananime Reformasi birokrasi diperlukan untuk
.id
mewujudkan birokrasi yang baik dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta
menghindarkan diri dari praktik korupsi, kolusi
dan nepotisme. Ia mengingatkan, penghargaan
kinerja yang diberikan kepada Kemnaker,
hendaknya dapat menjadi komitmen bersama
untuk terus mempertahankan dan
meningkatkannya pada tataran implementasi
yang lebih kuat. Anwar Sanusi menegaskan, ASN
yang diamanahkan untuk melaksanakan tugas
pelayanan publik, haruslah memiliki integritas,
profesional, netral dan bebas dari intervensi
politik, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,
serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik
bagi masyarakat. Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menjelaskan
bahwa reformasi birokrasi yang terdiri dari
manajemen perubahan, penataan hukum dan
perundangan, penguatan organisasi, penguatan
tata laksana, penataan sistem manajemen SDM
ASN, penguatan akuntabilitas, penguatan
pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan
publik sangat dibutuhkan.

49. 01
Link and Match BLK Neutral Rakyat Terkini Pemko Sawahlunto bekerjasama dengan Balai
August Sawahlunto dengan
Pelatihan Vokasi dan Produktifitas Padang
2022 Dunia Industri, Adakan
melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas
Pelatihan Upskilling
keterampilan (Upskilling) operator alat berat di
Operator Alat Berat
Balai Latihan Kerja (BLK) Parambahan. Kepala
Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja (DPMTSP-Naker) Kota Sawahlunto,
Dwi Darmawati, pada Senin 1 Agustus 2022
menyampaikan, pelatihan itu diikuti 16 peserta
yang merupakan pembantu (helper) operator alat
berat dari seluruh perusahaan tambang batu bara
di Sawahlunto. "Tahun depan kami berencana
untuk memberikan tujuh buah paket pelatihan
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operator alat berat bagi workshop di Kota
Sawahlunto ini," kata Hery. Walikota Sawahlunto,
Deri Asta menyebut pelatihan upskilling ini
menjadi inovasi Pemko dalam menyelenggarakan
pelatihan kerja yang memenuhi unsur link dan
match dengan dunia kerja/industri.
50. 01
Baru Dilantik Wakil
August Menteri
2022 Ketenagakerjaan,
Sekjen PBB: Semoga
Jabatan Saya
Bermanfaat untuk
Partai

Positive Tvonenews

Sekjen PBB Afriansyah Noor baru saja dilantik
sebagai wakil menteri (Wamen) Ketenagakerjaan
sejak 15 Juni 2022. "Kemarin tanggal 15 Juni 2022
saya mewakili PBB diperintahkan ketua umum
untuk jadi wakil menteri ketenagakerjaan. Ia
berharap jabatannya itu bisa bermanfaat bagi
PBB. Tentunya posisi saya ini sangat strategis
apalagi bersentuhan dengan teman-teman di
bawah buruh, petani, dan nelayan," kata
Afriansyah di KPU RI, Jakarta, Senin (1/8/2022).

51. 01
Sekjen Kemnaker:
August Reformasi Birokrasi
2022 Diperlukan untuk
Melawan Korupsi

Negative Suara.com

Reformasi birokrasi diperlukan untuk
mewujudkan birokrasi yang baik dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta
menghindarkan diri dari praktik korupsi, kolusi
dan nepotisme. Ia mengingatkan, penghargaan
kinerja yang diberikan kepada Kemnaker,
hendaknya dapat menjadi komitmen bersama
untuk terus mempertahankan dan
meningkatkannya pada tataran implementasi
yang lebih kuat. Anwar Sanusi menegaskan, ASN
yang diamanahkan untuk melaksanakan tugas
pelayanan publik, haruslah memiliki integritas,
profesional, netral dan bebas dari intervensi
politik, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,
serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik
bagi masyarakat. Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menjelaskan
bahwa reformasi birokrasi yang terdiri dari
manajemen perubahan, penataan hukum dan
perundangan, penguatan organisasi, penguatan
tata laksana, penataan sistem manajemen SDM
ASN, penguatan akuntabilitas, penguatan
pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan
publik sangat dibutuhkan.

52. 01
Sekjen Kemnaker :
August Pelaksanaan
2022 Reformasi Birokrasi

Positive Progresnews.i Dari pembenahan yang telah dilaksanakan, syukur
nfo
Alhamdulillah kita sudah mendapatkan beberapa
apresiasi dari berbagai instansi, terutama
pelaksanaan reformasi birokrasi," kata Sekjen
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Mendapat Apresiasi
Dari Berbagai Instansi

Anwar Sanusi ketka memberikan arahan pada
Apel Pagi Kemnaker secara virtual, Senin
(1/8/2022). Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menjelaskan,
untuk mewujudkan birokrasi yang baik dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta
menghindarkan diri dari praktik korupsi, kolusi
dan nepotisme, diperlukan adanya reformasi
birokrasi. Reformasi birokrasi itu menurut Anwar
Sanusi, meliputi manajemen perubahan; penataan
hukum dan perundangan; penguatan organisasi;
penguatan tata laksana, penataan sistem
manajemen SDM ASN; penguatan akuntabilitas;
penguatan pengawasan; dan peningkatan kualitas
pelayanan publik. "Kita berupaya terus melakukan
pembenahan.

53. 01
Hari Pertama
Negative Floresku.com
August Pemberlakuan
2022 Kenaikan Harga Tiket
Rp 3,75 Juta, Pulau
Komodo dan Labuan
Bajo Sepi Pengunjung

LABUAN BAJO (Floresku.com)- Suasana dan
aktivitas wisata di Pulau Komodo atau Taman
Nasional Komodo (TNK) Senin, 01 Agustus 2022,
tidak terjadi seperti biasanya.. Di sisi lainnya, para
pelaku pariwisata lintas asosiasi di Labuan Bajo
melakukan aksi mogok kerja sebagai bentuk
protes terhadap kenaikan harga tiket masuk ke
Taman Nasional itu. Dalam aksi mogok itu, satu
hal positif yang yang dilakukan yaitu para pelaku
pariwisata melakukan pembersihan kota Labuan
Bajo dengan memungut sampah di beberapa titiktitik tertentu. Hewan Komodo di pantai Pulau
Komodo.

54. 01
Info Lowongan Kerja Neutral Pikiran Rakyat Simak berikut info lowongan kerja atau loker di PT
August PT Energi Mega
Tasikmalaya Energi Mega Persada (EMP) Tbk yang merupakan
2022 Persada Tbk, Posisi
hulu Migas Nasional. PT Energi Mega Persada
Pelatihan Manajemen
(EMP) Tbk merupakan sebuah perusahaan yang
2022
memiliki wilayah operasi di dalam maupun luar
negeri. Saat ini PT Energi Mega Persada (EMP) Tbk
tengah membuka lowongan kerja (loker).
Informasi loker yang tersedia yaitu formasi
Pelatihan Manajemen 2022, seperti dilansir
PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari akun
Instagram @kemnaker.
55. 01
Reformasi Sangat
Positive Pewartasatu. Reformasi sangat diperlukan untuk mewujudkan
August Diperlukan Untuk
com
birokrasi yang baik dalam memberikan pelayanan
2022 Mewujudkan Birokrasi
kepada masyarakat, serta menghindarkan diri dari
praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Sekretaris
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Yang Baik Pada
Masyarakat

Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar
Sanusi memaparkan ini, dan menurutnya,
reformasi birokrasi meliputi manajemen
perubahan; penataan hukum dan perundangan;
penguatan organisasi; penguatan tata laksana,
penataan sistem manajemen SDM ASN;
penguatan akuntabilitas ; penguatan pengawasan;
dan peningkatan kualitas pelayanan publik. "Kita
berupaya terus melakukan pembenahan. Dari
pembenahan yang telah dilaksanakan, syukur
Alhamdulillah kita sudah mendapatkan beberapa
apresiasi dari berbagai instansi, terutama
pelaksanaan reformasi birokrasi," kata Sekjen
Anwar Sanusi ketka memberikan arahan pada
Apel Pagi Kemnaker secara virtual, Senin
(1/8/2022).

56. 01
Kemnaker: Reformasi Positive Benang.id
August Birokrasi Wujud
2022 Pelayanan yang Baik
pada Masyarakat benang.id Berita
Terkini Merajut
Kesejukan

Untuk mewujudkan birokrasi yang baik dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta
menghindarkan diri dari praktik korupsi, kolusi
dan nepotisme, diperlukan adanya reformasi
birokrasi. Dari pembenahan yang telah
dilaksanakan, syukur Alhamdulillah kita sudah
mendapatkan beberapa apresiasi dari berbagai
instansi, terutama pelaksanaan reformasi
birokrasi," kata Sekjen Anwar Sanusi ketka
memberikan arahan pada Apel Pagi Kemnaker
secara virtual, Senin (1/8/2022). Ia mengingatkan,
penghargaan kinerja yang diberikan kepada
Kemnaker, hendaknya dapat menjadi komitmen
bersama untuk terus mempertahankan dan
meningkatkannya pada tataran implementasi
yang lebih kuat. "Penghargaan memang penting
tapi yang lebih penting dengan adanya
penghargaan tersebut, kita mewujudkan sebuah
kementerian yang lebih baik pada masa saat ini
dan yang akan datang," ucapnya.

57. 01
Manfaat Daftar Kartu Positive Tribun News
August Prakerja Gelombang
2022 39, Bisa Ikut Pelatihan
Kerja Online dan
Dapat Insentif

Berikut manfaat jika mengikuti dan lolos seleksi
Kartu Prakerja Gelombang 39. Ada sejumlah
manfaat yang akan didapat peserta bila mengikuti
Kartu Prakerja Gelombang 39 dan dinyatakan
lolos. Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 39
resmi dibuka mulai Minggu (31/7/2022) pukul
12.00 WIB. Pengumuman informasi dibukanya
pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 39

24

disampaikan melalui akun Instagram
@prakerja.go.id pada Minggu kemarin.
58. 01
BSU 2022 Cair
August Agustus, Ini Daftar
2022 Penerimanya!

Neutral Ayoindonesia. BSU 2022 cair Agustus akan diulas di artikel ini,
com
selain itu anda juga bisa cek daftar penerima BLT
BPJS Ketenagakerjaan. BSU2022 atau disebut juga
bantuan langsung tunai (BLT) subsidi gaji Rp1 juta
ini merupakan program bantuan pemerintah
melalui Kemnaker via BPJS Ketenagakerjaan.
Lantas apakah BSU 2022 ini akan cair pada
Agustus? Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
atau BPJS Ketenagakerjaan menjadi mitra
Kemnaker sebagai penyedia data pekerja dalam
proses penyaluran dana BSU BLT subsidi gaji 2022
Rp1 juta.

59. 01
BSU 2022 Sudah Cair? Neutral Ayo Bandung
August Cek Nama Penerima di
2022 Laman Kemnaker dan
BPJS Ketenagakerjaan

Di bawah ini akan dijelaskan mengenai dua cara
melakukan cek penerima bantuan, melalui laman
resmi Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan.
Bantuan BSU BPJS Ketenagakerjaan jumlahnya
senilai Rp1 juta, yang akan dibagikan kepada 8,8
juta pekerja atau buruh dari 8,8 triliun anggaran
yang disiapkan oleh pemerintah. BSU 2022 adalah
Bantuan Subisidi Upah bagi pekerja atau buruh
yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan.
Program bantuan BSU 2022 diadakan oleh
pemerintah sebagai upaya memulihkan situasi
ekonomi akibat dampak dari pandemi Covid-19.

60. 01
Ayo Daftar! Kimia
August Farma Apotek Buka
2022 Lowongan Kerja di
Bandung

Lowongan kerja ini dibuka untuk penempatan
Bandung dan sekitarnya. PT Kimia Farma Apotek
membuka lowongan kerja. Sebagaimana ditulis
detikFinance yang mengutip akun Instagram
@kemnaker, Senin (1/8/2022), proses
pendaftaran lowongan kerja ini dibuka hingga 3
Agustus 2022. Catat syaratnya berikut ini:.

Neutral Detik Jabar

61. 01
BSU 2022 akan Cair
Positive Pikiran Rakyat BSU 2022 akan cair awal bulan Agustus,
August Awal Agustus? Cek
Depok
benarkah?. Lantas benarkah Bantuan Subsidi
2022 Nama Penerima
Upah (BSU 2022) bakai cair Agustus?. Jadwal
Bantuan Subsidi Gaji
pencarian BSU 2022 atau Bantuan Subsidi Upah
Lewat 2 Link Resmi Ini
hingga saat ini terus dinantikan oleh para pekerja.
Pasalnya melalui program BSU 2022 ini para
pekerja akan mendapatkan dana Bantuan Subsidi
Gaji sebesar Rp1 juta.
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62. 01
Mau Penghasilan
Neutral Liputan 6
August Tambahan? Yuk Coba
2022 3 Pekerjaan
Sampingan Ini

Pekerjaan sampingan untuk mendapatkan
penghasilan tambahan bisa dilakukan oleh siapa
saja. 3. Menjadi Konsultan Keuangan. Kalian bisa
mendapatkan keuntungan IDR 30,000 untuk
setiap pendaftar aktif yang melakukan transaksi
pengajuan kredit pada OK Bank. Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sebanyak
29,4 juta orang di Indonesia merasakan dampak
dari pandemi Covid-19, terutama dari sisi
finansial.

63. 01
Migrant Care
Positive Detikfakta.co Koordinator Bantuan Hukum Migrant Care Nur
August Mendesak Pemerintah
m
Harsono mendesak pemerintah Indonesia untuk
2022 Lebih Serius Tangani
lebih serius menangani kasus pengiriman imigran
Pengiriman Imigran ke
ke Kamboja. Migrant Care meminta perwakilan
Kamboja - DetikFakta.
Indonesia di Pnom Penh memastikan dan
com Setiap Detik,
memberikan pengayoman, perlindungan, dan
Selalu Ada Fakta Baru!
bantuan hukum bagi warga negara dan badan
hukum Indonesia di luar negeri. Kedua, Migrant
Care meminta perwakilan Indonesia di Pnom Penh
memfasilitasi rumah aman dan logistik serta
kepulangan/repatriasi kepada pada korban.
Ketiga, meminta perwakilan Republik Indonesia di
Pnom Penh bekerja sama dengan pihak Kepolisian
Kamboja untuk mengusut tuntas pelaku beserta
jaringannya.
64. 01
Sekjen Kemnaker:
Positive Wartapembar Sekjen Kemnaker: Reformasi Birokrasi Wujud
August Reformasi Birokrasi
uan.co.id
Pelayanan yang Baik pada Masyarakat. Dari
2022 Wujud Pelayanan yang
pembenahan yang telah dilaksanakan, syukur
Baik pada Masyarakat
Alhamdulillah kita sudah mendapatkan beberapa
apresiasi dari berbagai instansi, terutama
pelaksanaan reformasi birokrasi," kata Sekjen
Anwar Sanusi ketka memberikan arahan pada
Apel Pagi Kemnaker secara virtual, Senin
(1/8/2022). Dengan adanya usaha dan doa
bersama, Kemnaker akan menjadi kementerian
yang dapat menjadi role model referensi dari
kementerian dan lembaga lainnya, pungkas
Sekjen Anwar Sanusi. Jakarta,
Wartapembaruan.co.id- Sekretaris Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi
menjelaskan, untuk mewujudkan birokrasi yang
baik dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat, serta menghindarkan diri dari praktik
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korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan adanya
reformasi birokrasi.
65. 01
Tingkatkan Kualitas
Positive Kemdikbud.g Perpres ini merupakan perluasan dari Instruksi
August SDM melalui Perpres
o.id
Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi
2022 Revitalisasi Pendidikan
SMK dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya
Vokasi dan Pelatihan
Saing Sumber Daya Manusia Indonesia, yang tidak
Vokasi
hanya berlaku untuk SMK, namun berlaku juga
untuk satuan pendidikan vokasi dari unsur
Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan
Vokasi dan Lembaga Pelatihan Vokasi. Langkah
tersebut dilakukan dengan menerbitkan
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 tahun
2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan
Pelatihan Vokasi. Untuk menyosialisasikan
Perpres 68/2022 tersebut, Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
(Kemendikbudristek) menggelar kegiatan
Sosialisasi dan Penyusunan Tindak Lanjut
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022
tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan
Pelatihan Vokasi. Deputi Bidang Koordinasi
Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi
Beragama, Kemenko PMK, Aris Darmansyah,
mengatakan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan
Pelatihan Vokasi bertujuan untuk memperkuat
orkestrasi penyelenggaraan vokasi sehingga perlu
dibentuk Tim Koordinasi Nasional Vokasi (TKNV).
66. 01
Menaker Minta
Positive Merdekanew
August PAPPRI Perbaiki
s
2022 Kesejahteraan Pekerja
Seni Musik
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Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta
para pimpinan dan anggota DPP Persatuan Artis
Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik RI (PAPPRI)
mampu menjalankan tugasnya dan membawa
kemajuan nyata bagi organisasi, bagi
kesejahteraan para pekerja musik sebagai anggota
PAPPRI dan juga bagi pembangunan bangsa
Indonesia pada umumnya. "Saya yakin dengan
pelantikan ini PAPPRI akan tetap terus
membuktikan komitmennya untuk melawan
segala bentuk diskriminasi, kekerasan dan
pelecehan yang ada di dunia permusikan
Indonesia, " katanya saat mengikuti pelantikan
dan pengukuhan. DPP PAPPRI secara virtual di
Jakarta, Senin (1/8/2022). Namun, adanya PAPPRI
sebagai wadah yang menghimpun para pekerja
seni di bidang musik, menjadi angin segar yang

membawa harapan bagi perbaikan kesejahteraan
dan kesetaraan bagi para anggotanya.
67. 01
Marak Penipuan Loker Negative Idn Times
August ke Luar Negeri,
2022 Pemerintah Diminta
Tegas

Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar
Negeri RI, Judha Nugraha mengimbau agar warga
Indonesia berhati-hati dengan tawaran pekerjaan
di luar negeri dengan iming-iming penghasilan
yang tinggi dan pesyaratan bekerja yang ringan,
apalagi jika datang dari media sosial. Penyekapan
62 Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja
menjadi tamparan keras untuk pemerintah agar
lebih waspada dan giat untuk melindungi para
WNI yang ingin bekerja di luar negeri. Modusmodus penawaran pekerjaan berujung penipuan
ini sedang marak terjadi di mana para WNI
diiming-imingi untuk bekerja menjadi call center,
customer service atau operator di Kamboja
dengan gaji 1.000 hingga 1.500 dolar Amerika.
Pada 2021, KBRI Phnom Penh pernah menangani
dan berhasil menyelamatkan 119 WNI korban
penipuan kerja dengan modus yang sama.

68. 01
Migrant Care dorong Positive Antara
August langkah atasi TPPO
Sulteng
2022 lewat modus
rekrutmen online

Migrant Care mendorong pemerintah mengambil
langkah mengatasi modus rekrutmen secara
daring atau online lewat media sosial untuk
menjaring pekerja migran Indonesia (PMI) yang
dapat menjadi korban tindak pidana perdagangan
orang (TPPO) seperti yang terjadi pada WNI di
Kamboja baru-baru ini. "Mayoritas teman-teman
yang berangkat menjadi korban di Kamboja ini
mereka terjebak dalam sindikasi trafficking yang
dilakukan oleh jaringan di Indonesia dan
terkoneksi dengan jaringan yang ada di Kamboja
melalui media sosial," kata Kepala Pusat Studi
Migrasi Migrant Care Anis Hidayah dalam
konferensi pers virtual diikuti dari Jakarta, Senin.
Anis memaparkan dalam kasus penyekapan WNI
di Kamboja yang disekap perusahaan investasi
palsu, perekrutan terjadi melalui beberapa cara
salah satunya media sosial. Korban melihat iklan
lowongan kerja di media sosial yang kemudian
melamar dan melakukan proses wawancara
melalui fitur bertukar pesan di media sosial
tersebut.
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69. 01
Migrant Care dorong Positive Antara
August langkah atasi TPPO
Kalteng
2022 lewat modus
rekrutmen online

Migrant Care mendorong pemerintah mengambil
langkah mengatasi modus rekrutmen secara
daring atau online lewat media sosial untuk
menjaring pekerja migran Indonesia (PMI) yang
dapat menjadi korban tindak pidana perdagangan
orang (TPPO) seperti yang terjadi pada WNI di
Kamboja baru-baru ini. "Mayoritas teman-teman
yang berangkat menjadi korban di Kamboja ini
mereka terjebak dalam sindikasi trafficking yang
dilakukan oleh jaringan di Indonesia dan
terkoneksi dengan jaringan yang ada di Kamboja
melalui media sosial," kata Kepala Pusat Studi
Migrasi Migrant Care Anis Hidayah dalam
konferensi pers virtual diikuti dari Jakarta, Senin.
Migrant Care mendorong pemerintah mengambil
langkah mengatasi modus rekrutmen secara
daring atau online lewat media sosial untuk
menjaring pekerja migran Indonesia (PMI) yang
dapat menjadi korban tindak pidana perdagangan
orang (TPPO) seperti yang terjadi pada WNI di
Kamboja baru-baru ini. "Mayoritas teman-teman
yang berangkat menjadi korban di Kamboja ini
mereka terjebak dalam sindikasi trafficking yang
dilakukan oleh jaringan di Indonesia dan
terkoneksi dengan jaringan yang ada di Kamboja
melalui media sosial," kata Kepala Pusat Studi
Migrasi Migrant Care Anis Hidayah dalam
konferensi pers virtual diikuti dari Jakarta, Senin.

70. 01
Migrant Care dorong Positive Antara
August langkah atasi TPPO
2022 lewat modus
rekrutmen online

Mereka terjebak dalam sindikasi trafficking yang
dilakukan oleh jaringan Jakarta (ANTARA)Migrant Care mendorong pemerintah mengambil
langkah mengatasi modus rekrutmen secara
daring atau online lewat media sosial untuk
menjaring pekerja migran Indonesia (PMI) yang
dapat menjadi korban tindak pidana perdagangan
orang (TPPO) seperti yang terjadi pada WNI di
Kamboja baru-baru ini. Untuk itu dia mendorong
kementerian dan lembaga pemerintah seperti
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan
Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI)
melakukan langkah untuk menghadirkan narasi
pembanding untuk memastikan masyarakat
menyadari praktik yang dapat menjaring PMI
menjadi korban TPPO itu. "Mayoritas temanteman yang berangkat menjadi korban di Kamboja
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ini mereka terjebak dalam sindikasi trafficking
yang dilakukan oleh jaringan di Indonesia dan
terkoneksi dengan jaringan yang ada di Kamboja
melalui media sosial," kata Kepala Pusat Studi
Migrasi Migrant Care Anis Hidayah dalam
konferensi pers virtual diikuti dari Jakarta, Senin.
Terkait lowongan kerja yang tercantum di media
sosial tersebut, Anis menyebut masih belum
maksimalnya langkah untuk mengatasi iklan-iklan
yang beredar di media sosial tersebut.
71. 01
Migrant Care dorong Positive Antara Jateng Migrant Care mendorong pemerintah mengambil
August langkah atasi TPPO
langkah mengatasi modus rekrutmen secara
2022 lewat modus
daring atau online lewat media sosial untuk
rekrutmen online
menjaring pekerja migran Indonesia (PMI) yang
dapat menjadi korban tindak pidana perdagangan
orang (TPPO) seperti yang terjadi pada WNI di
Kamboja baru-baru ini. "Mayoritas teman-teman
yang berangkat menjadi korban di Kamboja ini
mereka terjebak dalam sindikasi trafficking yang
dilakukan oleh jaringan di Indonesia dan
terkoneksi dengan jaringan yang ada di Kamboja
melalui media sosial," kata Kepala Pusat Studi
Migrasi Migrant Care Anis Hidayah dalam
konferensi pers virtual diikuti dari Jakarta, Senin.
Migrant Care mendorong pemerintah mengambil
langkah mengatasi modus rekrutmen secara
daring atau online lewat media sosial untuk
menjaring pekerja migran Indonesia (PMI) yang
dapat menjadi korban tindak pidana perdagangan
orang (TPPO) seperti yang terjadi pada WNI di
Kamboja baru-baru ini. "Mayoritas teman-teman
yang berangkat menjadi korban di Kamboja ini
mereka terjebak dalam sindikasi trafficking yang
dilakukan oleh jaringan di Indonesia dan
terkoneksi dengan jaringan yang ada di Kamboja
melalui media sosial," kata Kepala Pusat Studi
Migrasi Migrant Care Anis Hidayah dalam
konferensi pers virtual diikuti dari Jakarta, Senin.
72. 01
Migrant Care dorong Positive Antara Sumut Migrant Care mendorong pemerintah mengambil
August langkah atasi TPPO
langkah mengatasi modus rekrutmen secara
2022 lewat modus
daring atau online lewat media sosial untuk
rekrutmen online
menjaring pekerja migran Indonesia (PMI) yang
dapat menjadi korban tindak pidana perdagangan
orang (TPPO) seperti yang terjadi pada WNI di
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Kamboja baru-baru ini. "Mayoritas teman-teman
yang berangkat menjadi korban di Kamboja ini
mereka terjebak dalam sindikasi trafficking yang
dilakukan oleh jaringan di Indonesia dan
terkoneksi dengan jaringan yang ada di Kamboja
melalui media sosial," kata Kepala Pusat Studi
Migrasi Migrant Care Anis Hidayah dalam
konferensi pers virtual diikuti dari Jakarta, Senin.
Anis memaparkan dalam kasus penyekapan WNI
di Kamboja yang disekap perusahaan investasi
palsu, perekrutan terjadi melalui beberapa cara
salah satunya media sosial. Korban melihat iklan
lowongan kerja di media sosial yang kemudian
melamar dan melakukan proses wawancara
melalui fitur bertukar pesan di media sosial
tersebut.
73. 01
BSU 2022 BPJS
Neutral Ayo Bandung
August Ketenagakerjaan
2022 Sudah Cair ke
Rekening? Cek Nama
Penerima di Link Ini

Kabar mengenai pencairan BSU 2022 hingga kini
masih dinanti oleh calon penerima yaitu pekerja
atau buruh. Pasalnya BSU 2022 yang dijanjikan
Kemnaker akan cair di bulan April hingga saat ini
masih belum cair ke rekening penerima. Melalui
Instagram resmi Kemnaker, banyak netizen yang
kemudian resah karena BSU 2022 belum juga
dicairkan. Sebelum mengetahui hal itu, simak
terlebih dahulu ciri BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp1
juta cair ke rekening penerima.

74. 01
Migrant Care dorong Positive Antara Riau
August langkah atasi TPPO
2022 lewat modus
rekrutmen online

Migrant Care mendorong pemerintah mengambil
langkah mengatasi modus rekrutmen secara
daring atau online lewat media sosial untuk
menjaring pekerja migran Indonesia (PMI) yang
dapat menjadi korban tindak pidana perdagangan
orang (TPPO) seperti yang terjadi pada WNI di
Kamboja baru-baru ini. "Mayoritas teman-teman
yang berangkat menjadi korban di Kamboja ini
mereka terjebak dalam sindikasi trafficking yang
dilakukan oleh jaringan di Indonesia dan
terkoneksi dengan jaringan yang ada di Kamboja
melalui media sosial," kata Kepala Pusat Studi
Migrasi Migrant Care Anis Hidayah dalam
konferensi pers virtual diikuti dari Jakarta, Senin.
Anis memaparkan dalam kasus penyekapan WNI
di Kamboja yang disekap perusahaan investasi
palsu, perekrutan terjadi melalui beberapa cara
salah satunya media sosial. Korban melihat iklan
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lowongan kerja di media sosial yang kemudian
melamar dan melakukan proses wawancara
melalui fitur bertukar pesan di media sosial
tersebut.
75. 01
Migrant Care dorong Positive Antara Papua
August langkah atasi TPPO
2022 lewat modus
rekrutmen online

Migrant Care mendorong pemerintah mengambil
langkah mengatasi modus rekrutmen secara
daring atau online lewat media sosial untuk
menjaring pekerja migran Indonesia (PMI) yang
dapat menjadi korban tindak pidana perdagangan
orang (TPPO) seperti yang terjadi pada WNI di
Kamboja baru-baru ini. "Mayoritas teman-teman
yang berangkat menjadi korban di Kamboja ini
mereka terjebak dalam sindikasi trafficking yang
dilakukan oleh jaringan di Indonesia dan
terkoneksi dengan jaringan yang ada di Kamboja
melalui media sosial," kata Kepala Pusat Studi
Migrasi Migrant Care Anis Hidayah dalam
konferensi pers virtual diikuti dari Jakarta, Senin.
Anis memaparkan dalam kasus penyekapan WNI
di Kamboja yang disekap perusahaan investasi
palsu, perekrutan terjadi melalui beberapa cara
salah satunya media sosial. Korban melihat iklan
lowongan kerja di media sosial yang kemudian
melamar dan melakukan proses wawancara
melalui fitur bertukar pesan di media sosial
tersebut.

76. 01
Migrant Care dorong Positive Newsexplorer Migrant Care mendorong pemerintah mengambil
August langkah atasi TPPO
.net
langkah mengatasi modus rekrutmen secara
2022 lewat modus
daring atau online lewat media sosial untuk
rekrutmen online
menjaring pekerja migran Indonesia (PMI) yang
dapat menjadi korban tindak pidana perdagangan
orang (TPPO) seperti yang terjadi pada WNI di
Kamboja baru-baru ini. "Mayoritas teman-teman
yang berangkat menjadi korban di Kamboja ini
mereka terjebak dalam sindikasi trafficking yang
dilakukan oleh jaringan di Indonesia dan
terkoneksi dengan jaringan yang ada di Kamboja
melalui media sosial," kata Kepala Pusat Studi
Migrasi Migrant Care Anis Hidayah dalam
konferensi pers virtual diikuti dari Jakarta, Senin.
Anis memaparkan dalam kasus penyekapan WNI
di Kamboja yang disekap perusahaan investasi
palsu, perekrutan terjadi melalui beberapa cara
salah satunya media sosial. Korban melihat iklan
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lowongan kerja di media sosial yang kemudian
melamar dan melakukan proses wawancara
melalui fitur bertukar pesan di media sosial
tersebut.
77. 01
Sekjen Kemnaker:
August Mewujudkan
2022 Kementerian yang
Lebih Baik, Lebih
Penting dari
Penghargaan

Positive Liputan.co.id Dari pembenahan yang telah dilaksanakan, syukur
Alhamdulillah kita sudah mendapatkan beberapa
apresiasi dari berbagai instansi, terutama
pelaksanaan reformasi birokrasi," kata Anwar
Sanusi, saat memberikan arahan pada Apel Pagi
Kemnaker secara virtual, Senin (1/8/2022).
"Penghargaan memang penting tapi yang lebih
penting dengan adanya penghargaan tersebut,
kita mewujudkan sebuah kementerian yang lebih
baik pada masa saat ini dan yang akan datang,"
ucapnya. Anwar menegaskan, ASN yang
diamanahkan untuk melaksanakan tugas
pelayanan publik, haruslah memiliki integritas,
profesional, netral dan bebas dari intervensi
politik, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,
serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik
bagi masyarakat. Anwar menginginkan, dengan
adanya usaha dan doa bersama, Kemnaker akan
menjadi kementerian yang dapat menjadi role
model referensi dari kementerian dan lembaga
lainnya.

78. 01
Kejaksaan Agung
August Nyatakan Berkas
2022 Perkara Fakarich
Lengkap

Positive Beritabaru.ne 13 Nyaris Tuntas, Ini Rincian Gaji Cair bagi PNS
ws
dan Pensiunan. Tangkapan layar Kepala Pusat
Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah dalam
konferensi pers virtual diikuti dari Jakarta, Senin
(1/8/2022) (ANTARA/Prisca Triferna). Mereka
terjebak dalam sindikasi trafficking yang dilakukan
oleh jaringanJakarta (ANTARA)- Migrant Care
mendorong pemerintah mengambil langkah
mengatasi modus rekrutmen secara daring atau
online lewat media sosial untuk menjaring pekerja
migran Indonesia (PMI) yang dapat menjadi
korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO)
seperti yang terjadi pada WNI di Kamboja barubaru ini. "Mayoritas teman-teman yang berangkat
menjadi korban di Kamboja ini mereka terjebak
dalam sindikasi trafficking yang dilakukan oleh
jaringan di Indonesia dan terkoneksi dengan
jaringan yang ada di Kamboja melalui media
sosial," kata Kepala Pusat Studi Migrasi Migrant
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Care Anis Hidayah dalam konferensi pers virtual
diikuti dari Jakarta, Senin. Anis memaparkan
dalam kasus penyekapan WNI di Kamboja yang
disekap perusahaan investasi palsu, perekrutan
terjadi melalui beberapa cara salah satunya media
sosial.
79. 01
Migrant Care:
August Waspada Modus
2022 Perdagangan Orang
Melalui Rekrutmen
Online

Negative Beritabaru.ne Migrant Care mendorong pemerintah mengambil
ws
langkah mengatasi modus rekrutmen secara
daring atau online lewat media sosial untuk
menjaring pekerja migran Indonesia (PMI) yang
dapat menjadi korban tindak pidana perdagangan
orang (TPPO) seperti yang terjadi pada WNI di
Kamboja baru-baru ini. "Mayoritas teman-teman
yang berangkat menjadi korban di Kamboja ini
mereka terjebak dalam sindikasi trafficking yang
dilakukan oleh jaringan di Indonesia dan
terkoneksi dengan jaringan yang ada di Kamboja
melalui media sosial," kata Kepala Pusat Studi
Migrasi Migrant Care Anis Hidayah dalam
konferensi pers virtual diikuti dari Jakarta, Senin,
(1/8). Anis memaparkan dalam kasus penyekapan
WNI di Kamboja yang disekap perusahaan
investasi palsu, perekrutan terjadi melalui
beberapa cara salah satunya media sosial. Korban
melihat iklan lowongan kerja di media sosial yang
kemudian melamar dan melakukan proses
wawancara melalui fitur bertukar pesan di media
sosial tersebut.

80. 01
Migrant Care:
August Waspada Modus
2022 Perdagangan Orang
Melalui Rekrutmen
Online

Negative Jawa Pos
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Migrant Care mendorong pemerintah mengambil
langkah mengatasi modus rekrutmen secara
daring atau online lewat media sosial untuk
menjaring pekerja migran Indonesia (PMI) yang
dapat menjadi korban tindak pidana perdagangan
orang (TPPO) seperti yang terjadi pada WNI di
Kamboja baru-baru ini. "Mayoritas teman-teman
yang berangkat menjadi korban di Kamboja ini
mereka terjebak dalam sindikasi trafficking yang
dilakukan oleh jaringan di Indonesia dan
terkoneksi dengan jaringan yang ada di Kamboja
melalui media sosial," kata Kepala Pusat Studi
Migrasi Migrant Care Anis Hidayah dalam
konferensi pers virtual diikuti dari Jakarta, Senin,
(1/8). Anis memaparkan dalam kasus penyekapan
WNI di Kamboja yang disekap perusahaan

investasi palsu, perekrutan terjadi melalui
beberapa cara salah satunya media sosial. Korban
melihat iklan lowongan kerja di media sosial yang
kemudian melamar dan melakukan proses
wawancara melalui fitur bertukar pesan di media
sosial tersebut.
81. 01
Migrant Care dorong Positive Antara
August pemerintah atasi TPPO
Megapolitan
2022 melalui modus
rekrutmen online

Migrant Care mendorong pemerintah mengambil
langkah mengatasi modus rekrutmen secara
daring atau online lewat media sosial untuk
menjaring pekerja migran Indonesia (PMI) yang
dapat menjadi korban tindak pidana perdagangan
orang (TPPO) seperti yang terjadi pada WNI di
Kamboja baru-baru ini. Mereka terjebak dalam
sindikasi trafficking yang dilakukan oleh jaringan
di Indonesia dan terkoneksi dengan jaringan di
Kamboja melalui media sosial," kata Kepala Pusat
Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah dalam
konferensi pers virtual diikuti dari Jakarta, Senin.
Com dengan judul: Migrant Care dorong langkah
atasi TPPO lewat modus rekrutmen online.
"Mayoritas teman-teman yang berangkat menjadi
korban di Kamboja.

82. 01
Wapres KH. Ma'ruf
August Amin Resmi Buka
2022 Asean Para Games
Solo 2022

Ma'ruf Amin secara resmi membuka gelaran
Asean Para Games Solo 2022 di Stadion Manahan
Solo, Jawa Tengah, Sabtu (30/7) malam. Ma'ruf
Amin menyatakan Para Games ajang istimewa
karena sumber inspirasi tentang kesetaraan saat
membuka acara Asean Para Games Solo 2022.
Ma'ruf Amin secara resmi membuka
penyelenggaraan Asean Para Games Solo 2022 di
Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Sabtu (30/7)
malam. KH.Ma'ruf Amin didampingi Menpora
Zainudin Amali, secara simbolis membuka acara
opening ceremony ASEAN Para Games Solo
dengan mengeluarkan keris dan langsung
disambar petir di layar LED raksasa yang
terpasang dalam acara ini sebagai tanda resmi
dimulainya event ini.

Positive Antv Klik

83. 01
Menaker Minta
Positive Wartapembar Menaker Minta PAPPRI Perbaiki Kesejahteraan
August PAPPRI Perbaiki
uan.co.id
Anfgota Pekerja Seni Musik. Jakarta,
2022 Kesejahteraan Anfgota
Wartapembaruan.co.id- Menteri Ketenagakerjaan
Pekerja Seni Musik
(Menaker) Ida Fauziyah meminta para pimpinan
dan anggota DPP Persatuan Artis Penyanyi,
Pencipta Lagu dan Pemusik RI (PAPPRI) mampu
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menjalankan tugasnya dan membawa kemajuan
nyata bagi organisasi, bagi kesejahteraan para
pekerja musik sebagai anggota PAPPRI dan juga
bagi pembangunan bangsa Indonesia pada
umumnya. Ida Fauziyah berpendapat para pekerja
seni musik sering mengalami masalah mulai dari
upah kontrak kerja, hak cipta hingga
permasalahan kesetaraan, diskriminasi dan
pelecehan yang terjadi terutama pada pekerja
perempuan. "Saya yakin dengan pelantikan ini
PAPPRI akan tetap terus membuktikan
komitmennya untuk melawan segala bentuk
diskriminasi, kekerasan dan pelecehan yang ada di
dunia permusikan Indonesia," kata Menaker, saat
mengikuti pelantikan dan pengukuhan DPP
PAPPRI secara virtual di Jakarta, Senin (1/8/2022).
84. 01
Mendekati 1 Juta Jam Positive Satu Aceh
August Nihil Kecelakaan, PLN
News
2022 UPK Nagan Raya Raih
Penghargaan K3

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor Per-01/MEN/I/2007
diberikan penghargaan Zero Accident atau
kecelakaan nihil untuk PT PLN UPK Nagan Raya
atas prestasi dalam melaksanakan program K3
sehingga mencapai 992. 272 jam kerja orang
tanpa kecelakaan kerja terhitung sejak tanggal 01
Oktober 2018 s/d 30 September 2021. PT PLN
(Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Nagan
Raya kembali mendapatkan penghargaan dalam
bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dari
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
Manager UPK Nagan Raya melalui Pejabat
Pelaksana K3 dan Keamanan, Mohd Gilang Yuniar
mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus
berkomitmen melaksanakan tatakelola K3 di
lingkungan perusahaan. "Ini merupakan capaian
yang luar biasa bagi PLN UPK Nagan Raya.

85. 01
TPPO, Pemerintah
Positive Suara.com
August Harus Ambil Langkah
2022 Mengatasi Modus
Rekrutmen Online

"Pemerintah juga harus menggunakan seluruh
sumber dayanya untuk meminimalisir kerentanan
dan mengkampanyekan secara lebih luas tentang
migrasi yang aman dan bahaya trafficking baik
modus online dan lain sebagainya," tutur Anis.
Migrant Care mendorong pemerintah mengambil
langkah mengatasi modus rekrutmen secara
daring atau online lewat media sosial untuk
menjaring pekerja migran Indonesia yang dapat
menjadi korban tindak pidana perdagangan orang
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seperti yang terjadi pada WNI di Kamboja barubaru ini. "Mayoritas teman-teman yang berangkat
menjadi korban di Kamboja ini mereka terjebak
dalam sindikasi trafficking yang dilakukan oleh
jaringan di Indonesia dan terkoneksi dengan
jaringan yang ada di Kamboja melalui media
sosial," kata Kepala Pusat Studi Migrasi Migrant
Care Anis Hidayah dalam konferensi pers virtual
diikuti dari Jakarta, hari ini. Anis memaparkan
dalam kasus penyekapan WNI di Kamboja yang
disekap perusahaan investasi palsu, perekrutan
terjadi melalui beberapa cara salah satunya media
sosial.
86. 01
Kabar TPPO,
August Pemerintah Harus
2022 Ambil Langkah
Mengatasi Modus
Rekrutmen Online

Positive Reverasite.co "Pemerintah juga harus menggunakan seluruh
m
sumber dayanya untuk meminimalisir kerentanan
dan mengkampanyekan secara lebih luas tentang
migrasi yang aman dan bahaya trafficking baik
modus online dan lain sebagainya," tutur Anis.
Migrant Care mendorong pemerintah mengambil
langkah mengatasi modus rekrutmen secara
daring atau online lewat media sosial untuk
menjaring pekerja migran Indonesia yang dapat
menjadi korban tindak pidana perdagangan orang
seperti yang terjadi pada WNI di Kamboja barubaru ini. "Mayoritas teman-teman yang berangkat
menjadi korban di Kamboja ini mereka terjebak
dalam sindikasi trafficking yang dilakukan oleh
jaringan di Indonesia dan terkoneksi dengan
jaringan yang ada di Kamboja melalui media
sosial," kata Kepala Pusat Studi Migrasi Migrant
Care Anis Hidayah dalam konferensi pers virtual
diikuti dari Jakarta, hari ini. Anis memaparkan
dalam kasus penyekapan WNI di Kamboja yang
disekap perusahaan investasi palsu, perekrutan
terjadi melalui beberapa cara salah satunya media
sosial.

87. 01
Upaya Penurunan
Positive Idx Channel
August Angka Pengangguran
2022
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IDX CHANNEL- Kementerian Ketenagakerjaan
(KEMNAKER) menilai, masih tingginya angka
pengangguran membuat pemerintah harus terus
berinovasi, dengan mendorong upaya
peningkatan penyerapan tenaga kerja. Dengan
memperkuat program penempatan dan perluasan
kesempatan kerja, diharapkan angka
pengangguran akan dapat menurun.

88. 01
Migrant Care Ungkap Negative Suara.com
August Fakta Baru TKI Korban
2022 TPPO di Kamboja:
Mereka Dipukuli,
Disetrum hingga Kuku
Berdarah

Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care, Anis
Hidayah mengatakan mayoritas para pekerja
migran yang menjadi korban Tindak Pidana
Perdagangan Orang di Kamboja, masuk dalam
sindikasi perdagangan orang melalui iklan di
media sosial facebook. Selain itu, Anis menyebut
dari laporan Migrant Care dan keterangan 62
pekerja migran yang telah dievakuasi dari
Kamboja, ditemukan praktik perbudakan dan
tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
"Misalnya ketika mereka melakukan kesalahan,
komplain dan dicurigai melakukaj pelaporan ke
KBRI, Migrant care atau ke yang lain dan
membantu pekerja lain yang disiksa, mereka
langsung dijual ke perusahaan lain," ucap dia.
Para sindikat tersebut kata Anis terkoneksi
dengan jaringan di Indonesia dan di Kamboja.

89. 01
PT Adhi Kartiko
Positive Tambang.co.i
August Pratama Sukses Raih
d
2022 Penghargaan K3 2022
Dari Kemenaker

Satu lagi capaian positif dibukukan PT Adhi Kartiko
Pratama (AKP), perusahaan tambang nikel yang
beroperasi di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Kali ini perusahaan mendapat Piagam
Penghargaan K3 Tahun 2022 Dalam Bidang
Penanganan Covid- 19, dari Menteri Tenaga Kerja
RI (Menaker) yang diserahkan secara langsung
oleh Kadisnakertrans Provinsi Sultra L.M. Ali
Haswandy. AKP masuk 3 besar dari 29 Perusahaan
yang mendapat penghargaan. Penyerahan
penghargaan dilaksanakan pada pada Kegiatan
Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
yang dilaksanakan hari ini, Senin (1/8) di Kendari.

90. 01
MPR minta
August pemerintah telusuri
2022 dugaan mafia
rekrutmen PMI
nonprosedural

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet)
meminta Pemerintah Indonesia menelusuri
dugaan adanya mafia rekrutmen pekerja migran
Indonesia (PMI) nonprosedural untuk bekerja di
perusahaan investasi maupun teknologi informasi
di Negara Kamboja. "Saya meminta Pemerintah
Indonesia segera memulangkan 60 WNI yang
menjadi korban penipuan lowongan pekerjaan
yang diduga disekap di Sihanoukville, Kamboja
dan menelusuri adanya dugaan mafia rekrutmen
pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural
untuk bekerja di perusahaan investasi maupun
teknologi informasi di Kamboja," kata Bambang
Soesatyo dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Negative Antara
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"Karena itu, MPR RI meminta pemerintah, dalam
hal ini Badan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI) dan Kementerian Tenaga Kerja
memberikan edukasi kepada masyarakat,
terutama yang akan bekerja sebagai PMI di luar
negeri untuk memahami secara betul dan
menyeluruh terkait perekrutan dan
pemberangkatan PMI ke luar negeri melalui jalur
resmi atau prosedural," katanya. Dia meminta
Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan
Pemerintah dan Kepolisian Kamboja untuk
bergerak cepat mengusut kasus PMI yang diduga
disekap.
91. 01
Migrant Care:
Positive Antara
August Intensifkan sosialisasi
Sulteng
2022 migrasi aman ke akar
rumput

92. 01
MPR minta
August pemerintah telusuri
2022 dugaan mafia

Migrant Care menyampaikan perlu dilakukan
langkah mengintensifkan edukasi dan sosialisasi
migrasi aman dan bahaya tindak pidana
perdagangan orang (TPPO) yang dilakukan dengan
modus terbaru agar sampai ke masyarakat di
tingkat akar rumput. "Pihak Kemnaker RI, BP2MI,
pemerintah daerah mulai dari provinsi,
kabupaten/kota hingga desa harus
mengintensifkan kembali dan memberikan
edukasi dan sosialisasi migrasi aman dan bahaya
trafficking dengan modus-modus mutakhir
kepada masyarakat hingga di grassroots (akar
rumput)," kata Koordinator Bantuan Hukum
Migrant Care Nur Harsono dalam konferensi pers
virtual diikuti dari Jakarta, Senin. Migrant Care
juga mengharapkan pemangku kepentingan
bidang ketenagakerjaan seperti Kementerian
Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI) serta pemerintah
daerah untuk meningkatkan pengawasan agen
perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI).
Kepala Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis
Hidayah dalam kesempatan itu juga menyoroti
pentingnya sosialisasi akan migrasi yang aman dan
pola-pola TPPO terutama dilakukan di tingkat
desa yang berhubungan langsung dengan
masyarakat.

Negative Newsexplorer Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet)
.net
meminta Pemerintah Indonesia menelusuri
dugaan adanya mafia rekrutmen pekerja migran
Indonesia (PMI) nonprosedural untuk bekerja di
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rekrutmen PMI
nonprosedural

perusahaan investasi maupun teknologi informasi
di Negara Kamboja. "Saya meminta Pemerintah
Indonesia segera memulangkan 60 WNI yang
menjadi korban penipuan lowongan pekerjaan
yang diduga disekap di Sihanoukville, Kamboja
dan menelusuri adanya dugaan mafia rekrutmen
pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural
untuk bekerja di perusahaan investasi maupun
teknologi informasi di Kamboja," kata Bambang
Soesatyo dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
"Karena itu, MPR RI meminta pemerintah, dalam
hal ini Badan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI) dan Kementerian Tenaga Kerja
memberikan edukasi kepada masyarakat,
terutama yang akan bekerja sebagai PMI di luar
negeri untuk memahami secara betul dan
menyeluruh terkait perekrutan dan
pemberangkatan PMI ke luar negeri melalui jalur
resmi atau prosedural," katanya. Dia meminta
Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan
Pemerintah dan Kepolisian Kamboja untuk
bergerak cepat mengusut kasus PMI yang diduga
disekap.

93. 01
Migrant Care:
Positive Antara
August Intensifkan sosialisasi
2022 migrasi aman ke akar
rumput
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Memberikan edukasi dan sosialisasi migrasi aman
dan bahaya trafficking Jakarta (ANTARA)- Migrant
Care menyampaikan perlu dilakukan langkah
mengintensifkan edukasi dan sosialisasi migrasi
aman dan bahaya tindak pidana perdagangan
orang (TPPO) yang dilakukan dengan modus
terbaru agar sampai ke masyarakat di tingkat akar
rumput. "Pihak Kemnaker RI, BP2MI, pemerintah
daerah mulai dari provinsi, kabupaten/kota
hingga desa harus mengintensifkan kembali dan
memberikan edukasi dan sosialisasi migrasi aman
dan bahaya trafficking dengan modus-modus
mutakhir kepada masyarakat hingga di grassroots
(akar rumput)," kata Koordinator Bantuan Hukum
Migrant Care Nur Harsono dalam konferensi pers
virtual diikuti dari Jakarta, Senin. Migrant Care
juga mengharapkan pemangku kepentingan
bidang ketenagakerjaan seperti Kementerian
Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI) serta pemerintah
daerah untuk meningkatkan pengawasan agen
perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI).

Kepala Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis
Hidayah dalam kesempatan itu juga menyoroti
pentingnya sosialisasi akan migrasi yang aman dan
pola-pola TPPO terutama dilakukan di tingkat
desa yang berhubungan langsung dengan
masyarakat.
94. 01
Migrant Care:
Positive Antara
August Intensifkan sosialisasi
Kalteng
2022 migrasi aman ke akar
rumput

Migrant Care menyampaikan perlu dilakukan
langkah mengintensifkan edukasi dan sosialisasi
migrasi aman dan bahaya tindak pidana
perdagangan orang (TPPO) yang dilakukan dengan
modus terbaru agar sampai ke masyarakat di
tingkat akar rumput. "Pihak Kemnaker RI, BP2MI,
pemerintah daerah mulai dari provinsi,
kabupaten/kota hingga desa harus
mengintensifkan kembali dan memberikan
edukasi dan sosialisasi migrasi aman dan bahaya
trafficking dengan modus-modus mutakhir
kepada masyarakat hingga di grassroots (akar
rumput)," kata Koordinator Bantuan Hukum
Migrant Care Nur Harsono dalam konferensi pers
virtual diikuti dari Jakarta, Senin. Migrant Care
juga mengharapkan pemangku kepentingan
bidang ketenagakerjaan seperti Kementerian
Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI) serta pemerintah
daerah untuk meningkatkan pengawasan agen
perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI).
Kepala Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis
Hidayah dalam kesempatan itu juga menyoroti
pentingnya sosialisasi akan migrasi yang aman dan
pola-pola TPPO terutama dilakukan di tingkat
desa yang berhubungan langsung dengan
masyarakat.

95. 01
Migrant Care:
Positive Antara Jateng Migrant Care menyampaikan perlu dilakukan
August Intensifkan sosialisasi
langkah mengintensifkan edukasi dan sosialisasi
2022 migrasi aman ke akar
migrasi aman dan bahaya tindak pidana
rumput
perdagangan orang (TPPO) yang dilakukan dengan
modus terbaru agar sampai ke masyarakat di
tingkat akar rumput. "Pihak Kemnaker RI, BP2MI,
pemerintah daerah mulai dari provinsi,
kabupaten/kota hingga desa harus
mengintensifkan kembali dan memberikan
edukasi dan sosialisasi migrasi aman dan bahaya
trafficking dengan modus-modus mutakhir
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kepada masyarakat hingga di grassroots (akar
rumput)," kata Koordinator Bantuan Hukum
Migrant Care Nur Harsono dalam konferensi pers
virtual diikuti dari Jakarta, Senin. Migrant Care
juga mengharapkan pemangku kepentingan
bidang ketenagakerjaan seperti Kementerian
Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI) serta pemerintah
daerah untuk meningkatkan pengawasan agen
perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI).Ia
menjelaskan bahwa modus penempatan secara
ilegal kini tidak hanya dilakukan secara langsung
di lapangan tapi juga melalui media sosial,
memanfaatkan dampak ekonomi akibat pandemi
yang dialami masyarakat. Kepala Pusat Studi
Migrasi Migrant Care Anis Hidayah dalam
kesempatan itu juga menyoroti pentingnya
sosialisasi akan migrasi yang aman dan pola-pola
TPPO terutama dilakukan di tingkat desa yang
berhubungan langsung dengan masyarakat.
96. 01
Migrant Care:
Positive Antara Sumut Migrant Care menyampaikan perlu dilakukan
August Intensifkan sosialisasi
langkah mengintensifkan edukasi dan sosialisasi
2022 migrasi aman ke akar
migrasi aman dan bahaya tindak pidana
rumput
perdagangan orang (TPPO) yang dilakukan dengan
modus terbaru agar sampai ke masyarakat di
tingkat akar rumput. "Pihak Kemnaker RI, BP2MI,
pemerintah daerah mulai dari provinsi,
kabupaten/kota hingga desa harus
mengintensifkan kembali dan memberikan
edukasi dan sosialisasi migrasi aman dan bahaya
trafficking dengan modus-modus mutakhir
kepada masyarakat hingga di grassroots (akar
rumput)," kata Koordinator Bantuan Hukum
Migrant Care Nur Harsono dalam konferensi pers
virtual diikuti dari Jakarta, Senin. Migrant Care
juga mengharapkan pemangku kepentingan
bidang ketenagakerjaan seperti Kementerian
Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI) serta pemerintah
daerah untuk meningkatkan pengawasan agen
perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI).Ia
menjelaskan bahwa modus penempatan secara
ilegal kini tidak hanya dilakukan secara langsung
di lapangan tapi juga melalui media sosial,
memanfaatkan dampak ekonomi akibat pandemi
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yang dialami masyarakat. Kepala Pusat Studi
Migrasi Migrant Care Anis Hidayah dalam
kesempatan itu juga menyoroti pentingnya
sosialisasi akan migrasi yang aman dan pola-pola
TPPO terutama dilakukan di tingkat desa yang
berhubungan langsung dengan masyarakat.
97. 01
Migrant Care:
Positive Newsexplorer Migrant Care menyampaikan perlu dilakukan
August Intensifkan sosialisasi
.net
langkah mengintensifkan edukasi dan sosialisasi
2022 migrasi aman ke akar
migrasi aman dan bahaya tindak pidana
rumput
perdagangan orang (TPPO) yang dilakukan dengan
modus terbaru agar sampai ke masyarakat di
tingkat akar rumput. "Pihak Kemnaker RI, BP2MI,
pemerintah daerah mulai dari provinsi,
kabupaten/kota hingga desa harus
mengintensifkan kembali dan memberikan
edukasi dan sosialisasi migrasi aman dan bahaya
trafficking dengan modus-modus mutakhir
kepada masyarakat hingga di grassroots (akar
rumput)," kata Koordinator Bantuan Hukum
Migrant Care Nur Harsono dalam konferensi pers
virtual diikuti dari Jakarta, Senin. Migrant Care
juga mengharapkan pemangku kepentingan
bidang ketenagakerjaan seperti Kementerian
Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI) serta pemerintah
daerah untuk meningkatkan pengawasan agen
perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI).
Kepala Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis
Hidayah dalam kesempatan itu juga menyoroti
pentingnya sosialisasi akan migrasi yang aman dan
pola-pola TPPO terutama dilakukan di tingkat
desa yang berhubungan langsung dengan
masyarakat.
98. 01
MPR: Telusuri Dugaan Negative Jawa Pos
August Mafia Rekrutmen PMI
2022 Nonprosedural!
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Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet)
meminta Pemerintah Indonesia menelusuri
dugaan adanya mafia rekrutmen pekerja migran
Indonesia (PMI) nonprosedural untuk bekerja di
perusahaan investasi maupun teknologi informasi
di Negara Kamboja, dikutip dari ANTARA. "Saya
meminta Pemerintah Indonesia segera
memulangkan 60 WNI yang menjadi korban
penipuan lowongan pekerjaan yang diduga
disekap di Sihanoukville, Kamboja dan menelusuri
adanya dugaan mafia rekrutmen pekerja migran

Indonesia (PMI) nonprosedural untuk bekerja di
perusahaan investasi maupun teknologi informasi
di Kamboja," kata Bambang Soesatyo dalam
keterangannya di Jakarta, Senin. Dia meminta
Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan
Pemerintah dan Kepolisian Kamboja untuk
bergerak cepat mengusut kasus PMI yang diduga
disekap. "Karena itu, MPR RI meminta
pemerintah, dalam hal ini Badan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan
Kementerian Tenaga Kerja memberikan edukasi
kepada masyarakat, terutama yang akan bekerja
sebagai PMI di luar negeri untuk memahami
secara betul dan menyeluruh terkait perekrutan
dan pemberangkatan PMI ke luar negeri melalui
jalur resmi atau prosedural," katanya.
99. 01
Migrant Care:
Positive Antara Papua
August Intensifkan sosialisasi
2022 migrasi aman ke akar
rumput
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Migrant Care menyampaikan perlu dilakukan
langkah mengintensifkan edukasi dan sosialisasi
migrasi aman dan bahaya tindak pidana
perdagangan orang (TPPO) yang dilakukan dengan
modus terbaru agar sampai ke masyarakat di
tingkat akar rumput. "Pihak Kemnaker RI, BP2MI,
pemerintah daerah mulai dari provinsi,
kabupaten/kota hingga desa harus
mengintensifkan kembali dan memberikan
edukasi dan sosialisasi migrasi aman dan bahaya
trafficking dengan modus-modus mutakhir
kepada masyarakat hingga di grassroots (akar
rumput)," kata Koordinator Bantuan Hukum
Migrant Care Nur Harsono dalam konferensi pers
virtual diikuti dari Jakarta, Senin. Migrant Care
juga mengharapkan pemangku kepentingan
bidang ketenagakerjaan seperti Kementerian
Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI) serta pemerintah
daerah untuk meningkatkan pengawasan agen
perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI).
Kepala Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis
Hidayah dalam kesempatan itu juga menyoroti
pentingnya sosialisasi akan migrasi yang aman dan
pola-pola TPPO terutama dilakukan di tingkat
desa yang berhubungan langsung dengan
masyarakat.

100. 01
Migrant Care:
Positive Antara Riau
August Intensifkan sosialisasi
2022 migrasi aman ke akar
rumput

Migrant Care menyampaikan perlu dilakukan
langkah mengintensifkan edukasi dan sosialisasi
migrasi aman dan bahaya tindak pidana
perdagangan orang (TPPO) yang dilakukan dengan
modus terbaru agar sampai ke masyarakat di
tingkat akar rumput. "Pihak Kemnaker RI, BP2MI,
pemerintah daerah mulai dari provinsi,
kabupaten/kota hingga desa harus
mengintensifkan kembali dan memberikan
edukasi dan sosialisasi migrasi aman dan bahaya
trafficking dengan modus-modus mutakhir
kepada masyarakat hingga di grassroots (akar
rumput)," kata Koordinator Bantuan Hukum
Migrant Care Nur Harsono dalam konferensi pers
virtual diikuti dari Jakarta, Senin. Migrant Care
juga mengharapkan pemangku kepentingan
bidang ketenagakerjaan seperti Kementerian
Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI) serta pemerintah
daerah untuk meningkatkan pengawasan agen
perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI).
Kepala Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis
Hidayah dalam kesempatan itu juga menyoroti
pentingnya sosialisasi akan migrasi yang aman dan
pola-pola TPPO terutama dilakukan di tingkat
desa yang berhubungan langsung dengan
masyarakat.

101. 01
PT AKP Raih
Positive Investor Daily Direktur Utama AKP, Ense da Cunha Solapung
August Penghargaan K3 2022
mengucapan terima kasih pada Pemerintah,
2022 dari Kemenaker RI
khususnya kepada Menaker RI dan Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Tenggara atas
apresiasi yang diberikan. "Alhamdulillah, berkat
kerjasama semua team akhirnya AKP dapat
penghargaan K3 dalam hal Penanganan Covid-19.
- Perusahaan tambang niket, PT Adhi Kartiko
Pratama sukses masuk 3 besar dari 29 perusahaan
yang dianugerahi piagam penghargaan dari
Kementerian Tenaga Kerja RI. Piagam
penghargaan Keselamatan K3 Tahun 2022
diberikan karena perusahaan dinilai berhasil
dalam penanganan pandemi Covid-19.
102. 01
PAPPRI Diminta
Positive Bisnistoday.c "Saya yakin dengan pelantikan ini PAPPRI akan
August Perbaiki Kesejahteraan
o.id
tetap terus membuktikan komitmennya untuk
2022 Pekerja Seni Musik
melawan segala bentuk diskriminasi, kekerasan
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dan pelecehan yang ada di dunia permusikan
Indonesia, " katanya saat mengikuti pelantikan
dan pengukuhan DPP PAPPRI secara virtual di
Jakarta, Senin (1/8). Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah meminta para pimpinan dan anggota
DPP Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan
Pemusik RI (PAPPRI) mampu menjalankan
tugasnya dan membawa kemajuan nyata bagi
organisasi, bagi kesejahteraan para pekerja musik
sebagai anggota PAPPRI dan juga bagi
pembangunan bangsa Indonesia pada umumnya.
Namun, adanya PAPPRI sebagai wadah yang
menghimpun para pekerja seni di bidang musik,
menjadi angin segar yang membawa harapan bagi
perbaikan kesejahteraan dan kesetaraan bagi para
anggotanya. Ida Fauziyah pun sangat
mengapresiasi acara pelantikan PAPPRI yang juga
diisi dengan penghargaan kepada para pemusik
legendaris kita.
103. 01
Menaker Minta
Positive Paperlane
August PAPPRI Perbaiki
2022 Kesejahteraan Pekerja
Seni Musik

Menaker Minta PAPPRI Perbaiki Kesejahteraan
Pekerja Seni Musik (Menaker). PAPPRI sebagai
wadah yang menghimpun para pekerja seni di
bidang musik, menjadi angin segar yang
membawa asa bagi perbaikan kesejahteraan dan
kesetaraan bagi para anggotanya. Oki Hajiansyah
Wahab Senin, 01 Agustus 2022 | 19:35 WIB.
Metro, Suara.com- Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah meminta para ketua dan personil DPP
Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan
Pemusik RI (PAPPRI) bisa menjalankan tugasnya
dan membawa kemajuan konkret bagi organisasi,
bagi kesejahteraan para pekerja musik sebagai
personil PAPPRI dan juga bagi pembangunan
bangsa Indonesia pada umumnya.

104. 01
60 WNI Disekap di
Negative Suara.com
August Kamboja, MPR Desak
2022 Pemerintah Usut
Dugaan Mafia
Rekrutmen PMI
Nonprosedural

Hal itu terkait adanya 60 WNI yang menjadi
korban penipuan lowongan pekerjaan dan disekap
di Sihanoukville, Kamboja. "Saya meminta
Pemerintah Indonesia segera memulangkan 60
WNI yang menjadi korban penipuan lowongan
pekerjaan yang diduga disekap di Sihanoukville,
Kamboja dan menelusuri adanya dugaan mafia
rekrutmen pekerja migran Indonesia (PMI)
nonprosedural untuk bekerja di perusahaan
investasi maupun teknologi informasi di
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Kamboja," kata Bambang Soesatyo dalam
keterangannya di Jakarta, Senin. Ketua MPR RI
Bambang Soesatyo meminta supaya pemerintah
Indonesia menelusuri dugaan adanya mafia
rekrutmen pekerja migran Indonesia (PMI)
nonprosedural untuk bekerja di perusahaan
investasi dan teknologi informasi di Kamboja.
Pemerintah Indonesia diminta untuk
berkoordinasi dengan Pemerintah dan Kepolisian
Kamboja untuk bergerak mengusut kasus PMI ini.
105. 01
Hingga 3 Agustus
Neutral Pikiran Rakyat PT Kimia Farma Apotek merupakan Perusahaan
August 2022! Info Lowongan
Tasikmalaya bagian dari Badan usaha milik negara (BUMN).
2022 Kerja BUMN PT Kimia
Saat ini PT Kimia Farma Apotek tengah membuka
Farma Apotek, Posisi
kesempatan bagi para pencari lowongan kerja
Apoteker Pendamping
(loker). Bagian yang sedang dibutuhkan di PT
Kimia Farma Apotek yaitu Apoteker Pendamping
(Extended), seperti dikutip PikiranRakyatTasikmalaya.com dari akun media sosial Instagram
@kemnaker. Batas pendaftaran lowongan kerja
(loker) ini, sampai dengan 3 Agustus 2022.
106. 01
Berhasil Jaga Kualitas Positive Koran Jakarta Terbukti dapatmenjaga kualitas pengembangan
August SDM, AirNav Sabet 3
sumber daya manusia (SDM) dan memiliki
2022 Penghargaan di HCREA
komitmen pada isu strategis human capital (HC)
makaAirNav Indonesia berhasil menyabet tiga
penghargaan pada kegiatanHuman Capital on
Resilience Excellence Award (HCREA) 2022.
Direktur SDM dan Umum AirNav Indonesia, Bagus
Sunjoyo mengatakantiga penghargaan tersebut
adalah The Best Employee Value & Performance
(bintang 4), The Best HR Support on Business
Transformation (bintang 4), dan The Best
Leadership Development Focus on HC.
Penghargaan terakhir diraih khusus oleh
direktorat yang membidangi sumber daya
manusia (SDM) di AirNav Indonesia. "Penghargaan
ini merupakan bukti bahwa AirNav Indonesia
sejalan dengan fokus pemerintah di arah
pengembangan isu global, khususnya dalam hal
human capital, yang juga merupakan isu strategis
yang diusung dalam rangkaian pelaksanaan G20
tahun ini," kata Bagus dalam keterangan
tertulisnya, Senin (1/8).
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107. 01
PT Mass Rapid Transit Neutral Tribun News
August Jakarta Buka Loker
Medan
2022 untuk Lulusan S1,
Berikut Persyaratan
dan Tata Cara Daftar

PT Mass Rapid Transit Jakarta atau biasa disebut
MRT Jakarta sedang membuka lowongan kerja.
Lowongan kerja terbaru di untuk lulusan S1. Simak
persyaratan dan tata cara mendaftar. Bagi Anda
lulusan Sarjana (S1) dari jurusan pendidikan,
teknologi pendidikan, manajemen, dan teknik
lingkungan, lowongan pekerjaan yang satu ini
cocok untuk anda.

108. 01
Disnakertrans Provinsi Positive Haloindonesi Kabid Binwasnaker dan HI Disnakertrans Provinsi
August Jambi Adakan Seleksi
anews.com Jambi Dedy Ardiansyah,SE. MM membuka seleksi
2022 Calon Ahli K3 Umum
penerimaan calon peserta Pelatihan Ahli
Keselamatan dan Kesehatan Kerja umum (AK3U)
tahun 2022 bertempat di lantai IV bidang
pengawasan Disnakertrans Provinsi Jambi, Senin
(1/8/2022) "Tujuan dari diadakan ujian seleksi
calon Ahli K3 umum ini untuk mendapatkan
peserta yang benar-benar berkomitmen,
kompeten dan para peserta yang mengikuti
seleksi ini minimal berijazah S1." "Seleksi ini
sangat transparan, tentunya tidak ada kolusi dan
nepotisme antara panitia dan peserta seleksi serta
soal ujian dari kementerian ketenagakerjaan RI
masih dalam kondisi tersegel." ujar Dedi
Ditambahkan Dedi Ardiansyah " Pada dasarnya
semua lingkungan kerja terutama yang memiliki
resiko tinggi diwajibkan menerapkan budaya K3
serta telah diatur dalam Perpu No. 50 tahun 2012
tentang Penerapan Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja. "Jadi apabila di
Perusahaan belum memiliki ahli K3, maka wajib
ada pekerja yang diikutkan pelatihan K3 untuk
mendapatkan sertifikat ahli K3." pungkasnya
Untuk diketahui, Ahli Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) merupakan tenaga berkeahlian khusus
yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
109. 01
Menaker Minta Ketum Positive Kompas
August PAPPRI Baru Lawan
2022 Diskriminasi hingga
Pelecehan di Dunia
Permusikan
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Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
meminta para pimpinan dan anggota DPP
Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan
Pemusik RI (PAPPRI) mampu menjalankan
tugasnya dan membawa kemajuan nyata bagi
kesejahteraan para pekerja musik. Lebih lanjut
kata Menaker, kesenian di Indonesia tak pernah
kekurangan jumlah perempuan. Hal ini, sambung
Menaker, menunjukkan komitmen PAPPRI untuk

terus memberi perhatian dan penghargaan
kepada para artis dan pekerja musik yang telah
berkontribusi besar bagi dunia permusikan di
Indonesia. Ida berkata, para pekerja seni musik
sering mengalami masalah mulai dari upah
kontrak kerja, hak cipta hingga permasalahan
kesetaraan, diskriminasi dan pelecehan yang
terjadi terutama pada pekerja perempuan.
110. 01
WNI yang Disekap di
August Kamboja Tergiur
2022 Lowongan Kerja di
Media Sosial

Negative Tempo.co

111. 01
Selain Kamboja, Ini
Negative Kumparan
August Negara Asia Tenggara
2022 Rawan Modus TPPO
Perusahaan Bodong

Perekrutan melalui media sosial atau daring,
terjadi pada warga negara Indonesia atau WNI
yang menjadi korban tindak pidana perdagangan
orang (TPPO) di Kamboja. "Mayoritas temanteman yang berangkat menjadi korban di Kamboja
ini terjebak dalam sindikasi trafficking yang
dilakukan oleh jaringan di Indonesia. Jaringan ini
terkoneksi dengan yang ada di Kamboja melalui
media sosial," kata Anis Hidayah dalam konferensi
pers virtual, Senin, 1 Agustus 2022. Anis
memaparkan dalam kasus WNI di Kamboja yang
disekap perusahaan investasi palsu, perekrutan
terjadi melalui beberapa cara salah satunya media
sosial.
( TPPO ), dari korban penipuan sindikat
perusahaan investasi palsu di berbagai negara
selain Kamboja. Berbagai pihak mengungkapkan
amarah atas kabar penipuan dan penyiksaan
hingga sekitar 62 Pekerja Migran Indonesia (PMI)
di Kamboja. Pekerja kemanusiaan menemukan
kasus serupa di negara-negara lain di Asia
Tenggara. "Sejak April 2022, Migrant Care
menerima banyak sekali laporan kasus korban
TPPO modus investasi bodong di beberapa
negara, tidak hanya di Kamboja, tetapi juga di
Filipina, Thailand dan negara-negara lain," terang
Ketua Kajian Migrasi Migrant Care, Anis Hidayah,
saat konferensi pers daring pada Senin Organisasi
sipil itu kemudian menyinggung Laporan
Perdagangan Manusia Kementerian Luar Negeri
Amerika Serikat (AS) merilis penemuan tersebut
pada 19 Juli 2022.

112. 01
Menaker Minta
Positive Progresnews.i Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta
August PAPPRI Mampu
nfo
para pimpinan dan anggota DPP Persatuan Artis
2022 Membawa Kemajuan
Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik RI (PAPPRI)
Organisasi dan
mampu menjalankan tugasnya dan membawa
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Kesejahteraan Pekerja
Seni Musik

kemajuan nyata bagi organisasi, bagi
kesejahteraan para pekerja musik sebagai anggota
PAPPRI dan juga bagi pembangunan bangsa
Indonesia pada umumnya. "Saya yakin dengan
pelantikan ini PAPPRI akan tetap terus
membuktikan komitmennya untuk melawan
segala bentuk diskriminasi, kekerasan dan
pelecehan yang ada di dunia permusikan
Indonesia, " katanya saat mengikuti pelantikan
dan pengukuhan. DPP PAPPRI secara virtual di
Jakarta, Senin (1/8/2022). Namun, adanya PAPPRI
sebagai wadah yang menghimpun para pekerja
seni di bidang musik, menjadi angin segar yang
membawa harapan bagi perbaikan kesejahteraan
dan kesetaraan bagi para anggotanya.

113. 01
Sekjen Anwar Sanusi Positive Jawa Post
August Tekankan Seluruh ASN
National
2022 Kemnaker Pahami dan
Network
Menerapkan Nilai
Integritas

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
(Sekjen Kemnaker) Anwar Sanusi menyampaikan
pihaknya terus melakukan pembenahan,
terutama dalam melaksanakan reformasi
birokrasi. Reformasi birokrasi yang dilaksanakan
Kemnaker itu, meliputi manajemen perubahan,
penataan hukum dan perundangan, penguatan
organisasi, penguatan tata laksana, penataan
sistem manajemen SDM ASN, penguatan
akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta
peningkatan kualitas pelayanan publik. "Dari
pembenahan yang telah dilaksanakan, syukur
Alhamdulillah kami sudah mendapatkan beberapa
apresiasi dari berbagai instansi," kata Sekjen
Anwar Sanusi dalam arahannya di apel pagi
Kemnaker secara virtual, Senin (1/8). Sekjen
Anwar menegaskan aparatur sipil negara (ASN)
yang diamanahkan untuk melaksanakan tugas
pelayanan publik haruslah memiliki integritas,
profesional, netral dan bebas dari intervensi
politik, bersih dari KKN serta mampu
menyelenggarakan pelayanan publik bagi
masyarakat.

114. 01
Menaker Minta
Positive Pewartasatu.
August PAPPRI Perbaiki
com
2022 Kesejahteraan Pekerja
Seni Musik

"Saya yakin dengan pelantikan ini PAPPRI akan
tetap terus membuktikan komitmennya untuk
melawan segala bentuk diskriminasi, kekerasan
dan pelecehan yang ada di dunia permusikan
Indonesia, " katanya saat mengikuti pelantikan
dan pengukuhan DPP PAPPRI secara virtual di
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Jakarta, Senin (1/8/2022) Ida Fauziyah
menambahkan kesenian di Indonesia tak pernah
kekurangan jumlah perempuan. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta para
pimpinan dan anggota DPP Persatuan Artis
Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik RI (PAPPRI)
mampu menjalankan tugasnya dan membawa
kemajuan nyata bagi organisasi, bagi
kesejahteraan para pekerja musik sebagai anggota
PAPPRI dan juga bagi pembangunan bangsa
Indonesia pada umumnya. Namun, adanya
PAPPRI sebagai wadah yang menghimpun para
pekerja seni di bidang musik, menjadi angin segar
yang membawa harapan bagi perbaikan
kesejahteraan dan kesetaraan bagi para
anggotanya. Ida Fauziyah pun sangat
mengapresiasi acara pelantikan PAPPRI yang juga
diisi dengan penghargaan kepada para pemusik
legendaris kita.
115. 01
Menaker Minta
Positive Merdeka
August PAPPRI Perbaiki
2022 Kesejahteraan Pekerja
Seni Musik

"Saya yakin dengan pelantikan ini PAPPRI akan
tetap terus membuktikan komitmennya untuk
melawan segala bentuk diskriminasi, kekerasan
dan pelecehan yang ada di dunia permusikan
Indonesia," katanya saat mengikuti pelantikan dan
pengukuhan DPP PAPPRI secara virtual di, Senin
(1/8/2022). Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
meminta para pimpinan dan anggota DPP
Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan
Pemusik RI (PAPPRI) mampu menjalankan
tugasnya dan membawa kemajuan nyata bagi
organisasi, bagi kesejahteraan para pekerja musik
sebagai anggota PAPPRI dan juga bagi
pembangunan bangsa Indonesia pada umumnya.
Namun, adanya PAPPRI sebagai wadah yang
menghimpun para pekerja seni di bidang musik,
menjadi angin segar yang membawa harapan bagi
perbaikan kesejahteraan dan kesetaraan bagi para
anggotanya. Ida Fauziyah pun sangat
mengapresiasi acara pelantikan PAPPRI yang juga
diisi dengan penghargaan kepada para pemusik
legendaris kita.

116. 01
Menaker Minta
Positive Aira
August PAPPRI Perbaiki
Transport
2022 Kesejahteraan Pekerja

"Saya yakin dengan pelantikan ini PAPPRI akan
tetap terus membuktikan komitmennya untuk
melawan segala bentuk diskriminasi, kekerasan
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Seni Musik - Aira
Transport

dan pelecehan yang ada di dunia permusikan
Indonesia," katanya saat mengikuti pelantikan dan
pengukuhan DPP PAPPRI secara virtual di Jakarta,
Senin (1/8/2022). Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah meminta para pimpinan dan anggota
DPP Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan
Pemusik RI (PAPPRI) mampu menjalankan
tugasnya dan membawa kemajuan nyata bagi
organisasi, bagi kesejahteraan para pekerja musik
sebagai anggota PAPPRI dan juga bagi
pembangunan bangsa Indonesia pada umumnya.
Namun, adanya PAPPRI sebagai wadah yang
menghimpun para pekerja seni di bidang musik,
menjadi angin segar yang membawa harapan bagi
perbaikan kesejahteraan dan kesetaraan bagi para
anggotanya. Ida Fauziyah pun sangat
mengapresiasi acara pelantikan PAPPRI yang juga
diisi dengan penghargaan kepada para pemusik
legendaris kita.

117. 01
Walikota Deri Asta
Positive Metrotalenta Wali Kota Sawahlunto Deri Asta menyebut
August Buka Pelatihan
pelatihan upskilling ini menjadi inovasi Pemko
2022 Peningkatan Kapasitas
Sawahlunto dalam menyelenggarakan pelatihan
Keterampilan
kerja yang memenuhi unsur link dan match
(upskilling) Bagi
dengan dunia kerja/industri. Pemko Sawahlunto,
Operator Alat Berat Di
kata Wali Kota Deri Asta komitmen berpihak pada
Sawahlunto calon-calon tenaga kerja dengan terus
Metrotalenta
menyelenggarakan berbagai paket pelatihan di
Balai Latihan Kerja, ditambah dengan di Worshop
Otomotif Kejuruan Alat Berat nanti. "Jadi
pelatihan kerja untuk menyiapkan skill
(kompetensi) bagi generasi muda ini adalah
prioritas kita dalam mencetak tenaga kerja siap
pakai dari Sawahlunto," pungkas Wali Kota Deri
Asta. Pemko Sawahlunto, Sumatera Barat bekerja
sama dengan Balai Pelatihan Vokasi dan
Produktifitas Padang melaksanakan pelatihan
peningkatan kapasitas keterampilan (upskilling)
operator alat berat di Balai Latihan Kerja (BLK)
Parambahan.
118. 01
Bersama
August Disnakertrans
2022 Kabupaten Konawe,
BPVP Kendari Buka

Neutral Sibernas.id
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Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP)
Kendari berkerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten
Konawe, membuka satu paket pelatihan berbasis
kompetensi institusional boarding dengan biaya

Pelatihan Boarding
Sibernas.id

pelatihan bersumber dari APBD Kabupaten
Konawe, Senin (1/8/2022) di Ruang Rapati Lantai
2 Kantor Utama BPVP Kendari. Kepala BPVP
Kendari, Dr La Ode Haji Polondu menyebutkan,
satu paket yang dibuka yaitu program pelatihan
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan
jumlah siswa sebanyak 12 orang yang berasal dari
Kabupaten Konawe. Orang nomor satu di BPVP
Kendari ini menambahkan, bahwa siswa pelatihan
dari kerjasama dengan Disnakertrans Kabupaten
Konawe, kini telah menjadi keluarga besar
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
dan atas hal itu maka pihaknya akan terus
memantau perjalanan para siswa dalam menuju
kesuksesan, membantu setiap ada kesulitan dan
mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Kepala
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Kadisnakertrans) Kabupaten Konawe, Lidya
Wulandari Nathan Marak S. Si dalam
sambutannya sebelum membuka giat tersebut
mengucapkan terimakasih kepada Kepala BPVP
Kendari Dr La Ode Haji Polondu serta keluarga
besar BPVP Kendari karena telah menerima
pihaknya dan para siswa yang berasal dari
Kabupaten Konawe untuk mengikuti pelatihan.

119. 01
FSPMI Banten Gelar Negative Koran
Banten/IV/2022 tentang persiapan aksi unras PUK
August Rapat Persiapan Aksi
Perdjoeangan Aerotrans Service Indonesia. "Kita maksimalkan
2022 Unjuk Rasa di PT.
anggota untuk aksi besar unras di PT. Aerotrans
Aerotrans Service
tanggal 3-5 Agustus 2022", tambahnya. "Karna PT.
Indonesia
Aerotrans lingkup wilayah Banten dan Tangerang
Raya, maka terkait hal teknis aksi nanti, kita
serahkan kepada mereka yang memiliki
kapasitas," jelasnya. Dewan Pimpinan Wilayah
(DPW) FPSMI Provinsi Banten, mengeluarkan
surat tanggal 31 Juli 2022 dengan no.
0113/B/DPW FSPMI/Prov.
120. 01
Kabar BSU Agustus
Positive Pikiran Rakyat Memasuki bulan Agustus 2022, tak sedikit para
August 2022 Terbaru, Kapan
Depok
pekerja yang mulai menanyakan kapan dan BSU
2022 Bantuan Subsidi Upah
2022 atau Bantuan Subsidi Upah akan dicairkan.
Disalurkan? Kemnaker
Simak info terbaru dari Kemnaker terkait kapan
Beri Penjelasan Ini
Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 dicairkan.
Diketahui, bahwa Bantuan Subsidi Upah atau BSU
2022 memang telah dijanjikan pemerintah akan
kembali disalurkan untuk para pekerja yang
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memenuhi syarat menerima bantuan. Dana
Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 bertujuan
untuk membantu para pekerja yang terdampak
pandemi Covid-19.
121. 01
3 Ide untuk Mencapai Positive Idn Times
August Kesuksesan dalam
2022 Transformasi Digital

KTT G20 menjadi momen yang penting bagi
pemerintah Indonesia untuk terus mendorong
startup lokal dan instansi terkait dalam
menciptakan sistem layanan berbasis digital yang
dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Literasi digital memiliki peranan penting di dalam
hal ini, di mana pengguna diberikan pengarahan
akan pentingnya memperbaharui sistem anti virus
di perangkat lunak secara rutin dan untuk tidak
langsung menge di e-mail yang mencurigakan.
akhir ini kita lebih banyak menggunakan aplikasi
di smartphone dibandingkan kertas dan mesin
printer untuk menyelesaikan berbagai hal seperti
pendaftaran sekolah, membuat reservasi di
rumah makan, dan membeli tiket perjalanan.
Aplikasi-aplikasi tersebut membawa banyak
manfaat bagi penggunanya karena selain
menghemat waktu, juga menghindari kerumunan
yang mana ini merupakan salah satu upaya untuk
mencegah penularan virus COVID-19.

122. 01
Kasus Penyekapan 55 Positive Heta News
August WNI & yang Mesti
2022 Dilakukan agar Tak
Terulang

Lalu ditambah lagi dengan 55 WNI yang saat ini
menjadi korban. Menteri Luar Negeri, Retno
Marsudi memastikan bahwa 55 orang WNI yang
disekap perusahaan penipuan berbasis daring
(online scam) di Sihanoukville, Kamboja, telah
diselamatkan. Sementara lima orang WNI lain
yang juga korban penyekapan sedang diupayakan
untuk dievakuasi ke tempat aman. Update
tersebut berdasarkan konferensi pers secara
daring, Sabtu, 30 Juli 2020.

123. 01
Dibuka Lagi! Cek Gaji Neutral Tribun News
August TKI di Malaysia
Pontianak
2022 Terbaru Bulan Agustus
2022

Berikut daftar Gaji seorang Tenaga Kerja
Indonesia atau TKI yang diperkajakan di Malaysia.
Diketahui mulai hari ini Senin 1 Agustus 2022,
Pemerintah membuka lagi pengiriman tenaga
kerja Indonesia (TKI) atau pekerja migran
Indonesia (PMI) ke Malaysia. Pembukaan
pengiriman TKI semua sektor di Malaysia ini
setelah Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida
Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia
Malaysia M Saravanan meneken pernyataan
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bersama terkait implementasi penandatanganan
nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan
dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor
Domestik di Malaysia, pada Kamis 28 Juli 2022.
Selain penandatanganan pernyataan bersama,
pihak Indonesia dan Malaysia juga
menandatangani rekaman pembicaraan (RoD).
124. 01
Bendera Merah Putih Positive Intisari Online Itulah 3 tokoh pengibar bendera merah putih
August Mulai Dikibarkan
pertama kali. Upacara penaikan bendera sang
2022 Sambut HUT RI ke-77,
merah putih di halaman gedung pegangsaan timur
Inilah 3 Tokoh
56 (Gedung Proklamasi). Tampak antara lain Bung
Pengibar Bendera
Karno, Bung Hatta, Let,Kol. Latief Hendraningrat
Merah Putih Pertama
(menaikkan bendera) Ny. Fatmawati Sukarno dan
Ny.S.K Trimurti.
125. 01
Indonesia dan
Positive Pikiran Rakyat Diketahui, penandatanganan Nota Kesepahaman
August Malaysia Perbarui
baru dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan
2022 MoU Soal Penempatan
(Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri Sumber
Pekerja Migran,
Manusia Malaysia Dato' Sri M. Saravanan
Menaker Ida Beri
Murugan di Jakarta pada hari ini, 1 Agustus 2022.
Penjelasan
"Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali
perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia
mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif
tidaknya implementasi dari komitmen yang dibuat
dalam MoU (Memorandum of Understanding),"
ujar Menaker Ida dalam pernyataan terbaru,
dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara News.
Indonesia dan Malaysia akhirnya membuat Nota
Kesepahaman baru untuk penempatan dan
perlindungan pekerja migran kembali. Terbukti,
Indonesia dan Malaysia mengirim menteri
masing-masing untuk menandatangani
pernyataan bersama terkait penempatan dan
perlindungan pekerja migran itu.
126. 01
Migrant Care Minta
August Pemerintah Atasi
2022 Modus Trafficking
Lewat Perekrutan
Online

Positive Kontan
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Migrant Care menyoroti pekerja migran Indonesia
yang dsekap di Kamboja. Selain Facebook, Kepala
Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah
menerangkan, perekrutan dilakukan oleh para
calo, yang mendekati korban ke komunitas
langsung. Oleh karena itu, Migrant Care meminta
agar pemerintah menggunakan seluruh sumber
dayanya, untuk meminimalisir kerentanan dan
mengampanyekan secara lebih luas tentang
migrasi yang aman dan bahaya trafficking baik
melalui modus online dan lainnya. Direktur

Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo juga menilai,
pemerintah sangat pasif dalam memaksimalkan
platform sosial media untuk meng-counter
informasi terhadap membanjirnya perekrutan
yang tidak sesuai prosedural.
127. 01
Tunggu Arahan
Neutral Tribun News
August Presiden Jokowi!
Pontianak
2022 Subsidi Gaji Sudah Siap
Dicairkan Agustus
2022?

Ia mengatakan program Subsidi Gaji masih
menunggu kepastian serta arahan dari Presiden
Joko Widodo (Jokowi) hingga Menteri Keuangan
Sri Mulyani. Tapi kami juga menunggu arahan dari
Pak Presiden dan Menteri Keuangan," katanya
Selasa 26 Juli 2022, dikutip dari Kompas.com.
Namun, dia juga tidak dapat memastikan kapan
program subsidi upah yang sempat dilontarkan ini
disalurkan. Kementerian Ketenagakerjaan dan
BPJS Ketenagakerjaan memastikan sudah siap
untuk menyalurkan Subsidi Gaji atau BSU 2022.
Hal tersebut diungkap oleh Staf Khusus Menteri
Ketenagakerjaan Dita Indah Sari.

128. 01
Bersama
Neutral Pena Sultra
August Disnakertrans
2022 Konawe, BPVP Kendari
Buka Pelatihan
Boarding

Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP)
Kendari berkerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten
Konawe, membuka satu paket pelatihan berbasis
kompetensi institusional boarding dengan biaya
pelatihan bersumber dari APBD Kabupaten
Konawe, Senin, 1 Juli 2022 di Ruang Rapat Lantai 2
Kantor Utama BPVP Kendari. Kepala BPVP
Kendari, Dr La Ode Haji Polondu menyebutkan,
satu paket yang dibuka yaitu program pelatihan
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan
jumlah siswa sebanyak 12 orang yang berasal dari
Kabupaten Konawe. Orang nomor satu di BPVP
Kendari ini menambahkan, bahwa siswa pelatihan
dari kerjasama dengan Disnakertrans Kabupaten
Konawe, kini telah menjadi keluarga besar
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
dan atas hal itu maka pihaknya akan terus
memantau perjalanan para siswa dalam menuju
kesuksesan, membantu setiap ada kesulitan dan
mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Kepala
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Kadisnakertrans) Kabupaten Konawe, Lidya
Wulandari Nathan Marak S. Si dalam
sambutannya sebelum membuka giat tersebut
mengucapkan terimakasih kepada Kepala BPVP
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Kendari Dr La Ode Haji Polondu serta keluarga
besar BPVP Kendari karena telah menerima
pihaknya dan para siswa yang berasal dari
Kabupaten Konawe untuk mengikuti pelatihan.
129. 01
Menaker Ida Buka
Neutral Liputan 6
August Suara soal
2022 Kesejahteraan Pekerja
Seni Musik

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta
para pimpinan dan anggota DPP Persatuan Artis
Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Pemusik RI (PAPPRI)
mampu menjalankan tugasnya dan membawa
kemajuan nyata bagi organisasi, bagi
kesejahteraan para pekerja musik sebagai anggota
PAPPRI dan juga bagi pembangunan bangsa
Indonesia pada umumnya. Ida Fauziyah
berpendapat para pekerja seni musik sering
mengalami masalah mulai dari upah kontrak
kerja, hak cipta hingga permasalahan kesetaraan,
diskriminasi dan pelecehan yang terjadi terutama
pada pekerja perempuan. "Saya yakin dengan
pelantikan ini PAPPRI akan tetap terus
membuktikan komitmennya untuk melawan
segala bentuk diskriminasi, kekerasan dan
pelecehan yang ada di dunia permusikan
Indonesia," katanya saat mengikuti pelantikan dan
pengukuhan DPP PAPPRI secara virtual di, Senin
(1/8/2022). Ida Fauziyah menambahkan kesenian
di Indonesia tak pernah kekurangan jumlah
perempuan.

130. 01
Akses kemnaker.go.id Neutral Pikiran Rakyat Akses ke link kemnaker.go.id untuk cek nama
August untuk Cek Nama
Depok
penerima BSU 2022, BLT subsidi gaji Rp1 juta bagi
2022 Penerima BSU 2022,
para pekerja segera cair Agustus?. Informasi
BLT Subsidi Gaji Rp1
hingga kini di bulan Agustus, terkait penyaluran
Juta Cair Agustus?
BSU 2022 masih belum ada perkembangan dari
Kemnaker. BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta
sepertinya masih dalam tahap pematangan di
bulan ini. Sehingga kepastian pencairan BSU 2022
ini masih harus menunggu informasi resmi yang
diterbitkan oleh Kemnaker.
131. 01
Masuki Era Gig
Positive Pewarta
August Economy, Siapkan Diri
Indonesia
2022 Anda!
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Riri Satria yang sekaligus salah satu anggota
dewan juri pada IHCREA 2022 ini menjelaskan
bahwa saat ini dunia memasuki sebuah era yang
dinamakan Gig Economy. Dalam rangka malam
puncak penghargaan Indonesia Human Capital on
Resilience Excellence Award (IHCREA) 2022, Jumat
(29/07/22), berlangsung di El Hotel Royale,
Bandung. Pada era ini ditandai dengan banyaknya

orang-orang yang memilih bekerja sebagai tenaga
freelance atau kontrak sementara (temporary
contract atau project-based) karena tidak mau
terikat dengan perusahaan tertentu. Mereka yang
melakukan ini biasanya membutuhkan
fleksibelitas kerja, ruang dan waktu, serta
berupaya untuk menyeimbangkan kehidupannya,
walaupun para praktiknya tidak semudah itu.
132. 01
Syarat Membuat Kartu Positive Solo Pos
August Kuning, Penting Lur!
2022

Com pada situs kemnaker.go.id pada Kamis
(28/7/2022) berikut ini syarat dan tata cara
membuat Kartu Kuning: Syarat pendaftaran Kartu
Kuning:. Yang tak kalah penting adalah
mempersiapkan Kartu Kuning atau AK/I.
PromosiIkut JKN, BPJS Kesehatan Boyolali: Banyak
Manfaat Bagi Perusahaan Patuh Menteri Tenaga
Kerja, Ida Fauziyah, mengimbau para calon
pelamar kerja untuk mendaftarkan diri dalam
pembuatan Kartu Kuning. Untuk bisa
mendapatkan Kartu Kuning saat ini pendaftar tak
perlu lagi datang ke instansi terkait.

133. 01
Menaker Minta
Positive Pripos
August PAPPRI Perbaiki
2022 Kesejahteraan Pekerja
Seni Musik

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta
para pimpinan dan anggota DPP Persatuan Artis
Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik RI (PAPPRI)
mampu menjalankan tugasnya dan membawa
kemajuan nyata bagi organisasi, bagi
kesejahteraan para pekerja musik sebagai anggota
PAPPRI dan juga bagi pembangunan bangsa
Indonesia pada umumnya. "Saya yakin dengan
pelantikan ini PAPPRI akan tetap terus
membuktikan komitmennya untuk melawan
segala bentuk diskriminasi, kekerasan dan
pelecehan yang ada di dunia permusikan
Indonesia, " katanya saat mengikuti pelantikan
dan pengukuhan. DPP PAPPRI secara virtual di
Jakarta, Senin (1/8/2022). Namun, adanya PAPPRI
sebagai wadah yang menghimpun para pekerja
seni di bidang musik, menjadi angin segar yang
membawa harapan bagi perbaikan kesejahteraan
dan kesetaraan bagi para anggotanya.

134. 01
Reformasi Birokrasi
Positive Pripos
August Wujud Pelayanan yang
2022 Baik pada Masyaraka

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan,
Anwar Sanusi menjelaskan, untuk mewujudkan
birokrasi yang baik dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat, serta menghindarkan diri dari
praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan
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adanya reformasi birokrasi. Dari pembenahan
yang telah dilaksanakan, syukur Alhamdulillah kita
sudah mendapatkan beberapa apresiasi dari
berbagai instansi, terutama pelaksanaan
reformasi birokrasi," kata Sekjen Anwar Sanusi
ketka memberikan arahan pada Apel Pagi
Kemnaker secara virtual, Senin (1/8/2022). Ia
mengingatkan, penghargaan kinerja yang
diberikan kepada Kemnaker, hendaknya dapat
menjadi komitmen bersama untuk terus
mempertahankan dan meningkatkannya pada
tataran implementasi yang lebih kuat.
"Penghargaan memang penting tapi yang lebih
penting dengan adanya penghargaan tersebut,
kita mewujudkan sebuah kementerian yang lebih
baik pada masa saat ini dan yang akan datang,"
ucapnya.
135. 01
Menaker Ungkap
Negative Pikiran Rakyat Menaker minta agar jajaran PAPPRI mampu
August Masalah PAPPRI Mulai
menjalankan tugasnya dan membawa kemajuan
2022 Upah, Kontrak Kerja
nyata bagi organisasi, bagi kesejahteraan para
hingga Pelecehan
pekerja musik sebagai anggota PAPPRI, dan juga
bagi pembangunan bangsa Indonesia pada
umumnya. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
mengikuti pelantikan dan pengukuhan secara
virtual pimpinan Persatuan Artis Penyanyi,
Pencipta Lagu dan Pemusik RI (PAPPRI). "Saya
yakin dengan pelantikan ini PAPPRI akan tetap
terus membuktikan komitmennya untuk melawan
segala bentuk diskriminasi, kekerasan dan
pelecehan yang ada di dunia permusikan
Indonesia," katanya. Namun, adanya PAPPRI
sebagai wadah yang menghimpun para pekerja
seni di bidang musik, menjadi angin segar yang
membawa harapan bagi perbaikan kesejahteraan
dan kesetaraan bagi para anggotanya.
136. 01
Menaker Ida Yakin
Negative Jawa Post
August Ketum Pappri Bisa
National
2022 Melawan Diskriminasi,
Network
Kekerasan, dan
Pelecehan
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Menaker Ida berpendapat para pekerja seni musik
sering mengalami masalah mulai dari upah
kontrak kerja, hak cipta hingga permasalahan
kesetaraan, diskriminasi, dan pelecehan yang
terjadi terutama pada pekerja perempuan. "Hal
ini menunjukkan komitmen PAPPRI untuk terus
memberi perhatian dan penghargaan kepada para
artis dan pekerja musik di Indonesia," ujar
Menaker Ida. Pekerja seni sering mengalami

masalah mulai dari upah kontrak kerja, hak cipta
hingga permasalahan kesetaraan terutama pada
pekerja perempuan," ujar Tony yang terpilih
sebagai Ketum dalam Munas PAPPRI di kota
Mataram, Nusa Tenggara Barat, awal Maret 2022
lalu. Berita Selanjutnya: Menaker Ida Fauziyah
Ajak Pekerja Seni Ikut Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan.
137. 01
Deri Asta Buka
August Pelatihan Upskilling
2022 Operator Alat Berat

Neutral Reportase
Investigasi

SAWAHLUNTO- Walikota Sawahlunto Deri Asta
buka pelatihan dengan Balai Pelatihan Vokasi dan
Produktifitas Padang melaksanakan pelatihan
peningkatan kapasitas keterampilan (upskilling)
operator alat berat di Balai Latihan Kerja (BLK)
Parambahan. "Untuk tahun depan kami
berencana untuk memberikan tujuh buah paket
pelatihan operator alat berat bagi workshop di
Sawahlunto ini," terang Hery Deri Asta Wali Kota
Sawahlunto menyebut pelatihan upskilling ini
menjadi inovasi Pemko Sawahlunto dalam
menyelenggarakan pelatihan kerja yang
memenuhi unsur link dan match dengan dunia
kerja/industri. Sampai sekarang Pemko
Sawahlunto, komitmen berpihak pada calon-calon
tenaga kerja dengan terus menyelenggarakan
berbagai paket pelatihan di Balai Latihan Kerja,
ditambah dengan di Worshop Otomotif Kejuruan
Alat Berat nanti. Enam jenis itu adalah otomotif
yaitu teknik sepeda motor konvensional, garmen
apparel yaitu menjahit, bangunan yaitu cabinet
maker dan pemasangan baja ringan, refrigator
yaitu perawatan AC, pembuatan roti dan kue
serta welding yaitu pengelasan SMAW posisi 2F,"
ujar Wali Kota Deri Asta merinci.

138. 01
Menaker Ida Buka
Neutral Heta News
August Suara soal
2022 Kesejahteraan Pekerja
Seni Musik

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta
para pimpinan dan anggota DPP Persatuan Artis
Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Pemusik RI (PAPPRI)
mampu menjalankan tugasnya dan membawa
kemajuan nyata bagi organisasi, bagi
kesejahteraan para pekerja musik sebagai anggota
PAPPRI dan juga bagi pembangunan bangsa
Indonesia pada umumnya. Ida Fauziyah
berpendapat para pekerja seni musik sering
mengalami masalah mulai dari upah kontrak
kerja, hak cipta hingga permasalahan kesetaraan,
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diskriminasi dan pelecehan yang terjadi terutama
pada pekerja perempuan. "Saya yakin dengan
pelantikan ini PAPPRI akan tetap terus
membuktikan komitmennya untuk melawan
segala bentuk diskriminasi, kekerasan dan
pelecehan yang ada di dunia permusikan
Indonesia," katanya saat mengikuti pelantikan dan
pengukuhan DPP PAPPRI secara virtual di Jakarta,
Senin (1/8/2022). Ida Fauziyah menambahkan
kesenian di Indonesia tak pernah kekurangan
jumlah perempuan.
139. 01
Pemkot Batang bentuk Positive Antara Jateng Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah,
August pusat pengembangan
bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja
2022 keterampilan naker
siap membentuk tim pusat pengembangan
KITB
keterampilan tenaga kerja yang dipersiapkan
untuk memenuhi tenaga kerja yang dibutuhkan
oleh perusahaan di Kawasan Industri Terpadu
Batang. Penjabat Bupati Batang Dwi Lani Rejeki di
Batang, Senin, mengatakan bahwa tim ini adalah
sebuah lembaga kolaborasi multisektor dan
multipemangku kepentingan yang memiliki peran
menyiapkan tenaga kerja di Kawasan Industri
Terpadu Batang. "Kami siap berkolaborasi agar
warga Batang tidak hanya menjadi penonton saja
dengan berdirinya kawasan industri terpadu
tersebut," katanya. Tim ini, kata dia, akan
menangani segala bentuk permasalahan
pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di Kawasan
Industri Terpadu Batang, mulai dari pelatihan,
sertifikasi, penyaluran, hingga jaminan sosial.
140. 01
Migrant Care
Positive Beritabaru.ne Koordinator Bantuan Hukum Migrant Care Nur
August Mendesak Pemerintah
ws
Harsono mendesak pemerintah Indonesia untuk
2022 Lebih Serius Tangani
lebih serius menangani kasus pengiriman imigran
Pengiriman Imigran ke
ke Kamboja. Migrant Care meminta perwakilan
Kamboja
Indonesia di Pnom Penh memastikan dan
memberikan pengayoman, perlindungan, dan
bantuan hukum bagi warga negara dan badan
hukum Indonesia di luar negeri. Kedua, Migrant
Care meminta perwakilan Indonesia di Pnom Penh
memfasilitasi rumah aman dan logistik serta
kepulangan/repatriasi kepada pada korban.
Ketiga, meminta perwakilan Republik Indonesia di
Pnom Penh bekerja sama dengan pihak Kepolisian

61

Kamboja untuk mengusut tuntas pelaku beserta
jaringannya.
141. 01
Migrant Care
Positive Juragananime Koordinator Bantuan Hukum Migrant Care Nur
August Mendesak Pemerintah
.id
Harsono mendesak pemerintah Indonesia untuk
2022 Lebih Serius Tangani
lebih serius menangani kasus pengiriman imigran
Pengiriman Imigran ke
ke Kamboja. Migrant Care meminta perwakilan
Kamboja
Indonesia di Pnom Penh memastikan dan
memberikan pengayoman, perlindungan, dan
bantuan hukum bagi warga negara dan badan
hukum Indonesia di luar negeri. Kedua, Migrant
Care meminta perwakilan Indonesia di Pnom Penh
memfasilitasi rumah aman dan logistik serta
kepulangan/repatriasi kepada pada korban.
Ketiga, meminta perwakilan Republik Indonesia di
Pnom Penh bekerja sama dengan pihak Kepolisian
Kamboja untuk mengusut tuntas pelaku beserta
jaringannya.
142. 01
Migrant Care
Positive Suara.com
August Mendesak Pemerintah
2022 Lebih Serius Tangani
Pengiriman Imigran ke
Kamboja

143. 01
Bamsoet: Jangan
August Terjebak Tawaran
2022 Kerja di Luar Negeri
Lewat Jalur
Nonprosedural

Koordinator Bantuan Hukum Migrant Care Nur
Harsono mendesak pemerintah Indonesia untuk
lebih serius menangani kasus pengiriman imigran
ke Kamboja. Migrant Care meminta perwakilan
Indonesia di Pnom Penh memastikan dan
memberikan pengayoman, perlindungan, dan
bantuan hukum bagi warga negara dan badan
hukum Indonesia di luar negeri. Kedua, Migrant
Care meminta perwakilan Indonesia di Pnom Penh
memfasilitasi rumah aman dan logistik serta
kepulangan/repatriasi kepada pada korban.
Ketiga, meminta perwakilan Republik Indonesia di
Pnom Penh bekerja sama dengan pihak Kepolisian
Kamboja untuk mengusut tuntas pelaku beserta
jaringannya.

Positive Pewartasatu. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet)
com
meminta pemerintah memperbaiki proses
penyaringan tenaga kerja dalam negeri yang
cenderung dinilai masih lemah, dan bekerja sama
dengan seluruh stakeholder untuk mencegah
adanya tenaga kerja Indonesia yang masuk secara
ilegal ke luar negeri. "Karena itu, MPR RI meminta
pemerintah, dalam hal ini Badan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan
Kementerian Tenaga Kerja memberikan edukasi
kepada masyarakat, terutama yang akan bekerja
sebagai PMI di luar negeri untuk memahami
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secara betul dan menyeluruh terkait perekrutan
dan pemberangkatan pekerja migran Indonesia
(PMI) ke luar negeri melalui jalur resmi atau
prosedural," kata Bamsoet dalam keterangannya
di Jakarta, Senin (01/8/2022). Bamsoet meminta
pemerintah mengoptimalkan kolaborasi dan
peran keanggotaan Indonesia dalam Reguler
Governing Body (GB) International Labour
Organization (ILO) Periode 2021-2024 dari
Government Electoral College terkait perbaikan
secara menyeluruh kondisi ketenagakerjaan
Indonesia. "Saya meminta Pemerintah Indonesia
segera memulangkan 60 WNI yang menjadi
korban penipuan lowongan pekerjaan yang
diduga disekap di Sihanoukville, Kamboja dan
menelusuri adanya dugaan mafia rekrutmen PMI
nonprosedural untuk bekerja di perusahaan
investasi maupun teknologi informasi di
Kamboja," papar Bamsoet.
144. 01
Kasus Perbudakan
Positive Radar Tegal
August Modern Tinggi, Total
2022 188 Ditangani

Paling banyak di 2022, dengan jumlah 188 kasus.
Hingga saat ini, kasus perbudakan modern
terhadap buruh migran khususnya ABK (kapal
perikanan) cukup tinggi. Catatan Green Peace
Indonesiaq dqan Serikat Buruh Migran Indonesia
(SBMI) menyebutkan dari 2014 lalu, pihaknya
sudah menangani 634 kasus perbudakan modern.
"Dalam kasus ini, mereka (ABK, Red) mengalami
kondisi kerja yang buruk di tempat kerjanya.

145. 01
Migrant Care:
August Waspada Modus
2022 Perdagangan Orang
Melalui Rekrutmen
Online

- Migrant Care mendorong pemerintah
mengambil langkah mengatasi modus rekrutmen
secara daring atau online lewat media sosial
untuk menjaring pekerja migran Indonesia (PMI)
yang dapat menjadi korban tindak pidana
perdagangan orang (TPPO) seperti yang terjadi
pada WNI di Kamboja baru-baru ini. "Mayoritas
teman-teman yang berangkat menjadi korban di
Kamboja ini mereka terjebak dalam sindikasi
trafficking yang dilakukan oleh jaringan di
Indonesia dan terkoneksi dengan jaringan yang
ada di Kamboja melalui media sosial," kata Kepala
Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah
dalam konferensi pers virtual diikuti dari Jakarta,
Senin, (1/8/2022). JAKARTA (RIAUPOS.CO) Anis
memaparkan dalam kasus penyekapan WNI di

Negative Riau Post
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Kamboja yang disekap perusahaan investasi palsu,
perekrutan terjadi melalui beberapa cara salah
satunya media sosial.
146. 01
Cek Info Loker BUMN, Neutral Semarangku.c -Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja PT
August PT KAI Persero Buka
om
KAI (Persero). -Bersedia ditempatkan pada
2022 Lowongan Kerja
formasi sesuai kebutuhan dan aturan yang
Terbaru, Ini Syarat dan
berlaku di PT KAI (Persero). Cek info loker BUMN
Cara Daftarnya
PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dimana
membuka lowongan kerja terbaru. BUMN PT
Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI buka loker
atau lowongan kerja untuk formasi yang tersedia.
147. 01
Pelatihan Upskilling Neutral Portal Berita
August Operator Alat Berat di
Editor
2022 BLK Parambahan
Sawahlunto Dihadiri
Oleh Sesditjen
Binalavotas

Dwi Darmawati mengatakan Pelatihan Upskilling
itu terbilang Istimewa karena dihadiri langsung
oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan
Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Sesditjen
Binalavotas) Kemnaker Republik Indonesia Hery
Budoyo, S.T, M.M. "BLK Parambahan yang
menjadi lokasi Pelatihan Upskilling kita ini sedang
dibangun menjadi Workshop Otomotif Kejuruan
Alat Berat oleh Kemnaker RI. Jadi pak Sesditjen
Binalavotas itu mengunjungi pelatihan ini sambil
meninjau progres Pembangunan Workshop
tersebut," kata Dwi Darmawati. Sesditjen
Binalavotas Hery Budoyo, S.T. M.M, dalam
sambutannya menyampaikan Pelatihan Upskilling
ini sebagai bagian dari Sembilan Agenda
Lompatan Kemnaker adalah Transformasi Balai
Latihan Kerja yang dilakukan dengan
meningkatkan akses dan mutu pelatihan kerja
bagi para pencari kerja dan tenaga kerja.
Pemerintah Kota Sawahlunto bekerja sama
dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
Padang melaksanakan Pelatihan Peningkatan
Kapasitas Keterampilan (Upskilling) Operator Alat
Berat di Balai Latihan Kerja (BLK) Parambahan.

148. 01
Perpres Revitalisasi
August Pendidikan Vokasi
2022 Terbit, SMK dan
Perguruan Tinggi
Senang

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 tahun
2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan
Pelatihan Vokasi akhirnya terbit.
Mensosialisasikan Perpres 68/2022 tersebut,
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi (Kemendikbudristek) menggelar
kegiatan Sosialisasi dan Penyusunan Tindak Lanjut
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022
tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan

Positive Jawa Post
National
Network

64

Pelatihan Vokasi. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur
Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan
Dunia Industri, Saryadi, mengatakan Perpres itu
merupakan perluasan dari Instruksi Presiden
Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK
dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya
Saing Sumber Daya Manusia Indonesia, yang tidak
hanya berlaku untuk SMK. Selain itu, pemerintah
juga akan menyusun Strategi Nasional Revitalisasi
Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang saat
ini masih dalam proses pembahasan.
149. 01
Menaker Ungkap
Neutral Redaksiharian "Saya yakin PAPPRI akan tetap terus membuktikan
August Masalah yang Sering
.com
komitmennya untuk melawan segala bentuk
2022 Dialami Pekerja Musik,
diskriminasi, kekerasan dan pelecehan yang ada di
PAPPRI Diminta
dunia permusikan Indonesia," kata Menaker Ida
Lakukan Ini Fauziyah saat mengikuti pelantikan dan
RedaksiHarian.com
pengukuhan DPP PAPPRI secara virtual di Jakarta,
Senin (1/8). Menaker Ida juga sangat
mengapresiasi acara pelantikan PAPPRI yang juga
diisi dengan penghargaan kepada para pemusik
legendaris tanah air. 23:49 WIB. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat mengikuti
pelantikan dan pengukuhan DPP PAPPRI secara
virtual di Jakarta, Senin (1/8).
150. 01
Menaker Ungkap
Neutral Portalutama.c "Saya yakin PAPPRI akan tetap terus membuktikan
August Masalah yang Sering
om
komitmennya untuk melawan segala bentuk
2022 Dialami Pekerja Musik,
diskriminasi, kekerasan dan pelecehan yang ada di
PAPPRI Diminta
dunia permusikan Indonesia," kata Menaker Ida
Lakukan Ini Fauziyah saat mengikuti pelantikan dan
PortalUtama.com
pengukuhan DPP PAPPRI secara virtual di Jakarta,
Senin (1/8). Menaker Ida juga sangat
mengapresiasi acara pelantikan PAPPRI yang juga
diisi dengan penghargaan kepada para pemusik
legendaris tanah air. Senin, 01 Agustus 202223:49 WIB. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
saat mengikuti pelantikan dan pengukuhan DPP
PAPPRI secara virtual di Jakarta, Senin (1/8).
151. 01
Menaker Ungkap
Neutral Jawa Post
August Masalah yang Sering
National
2022 Dialami Pekerja Musik,
Network
PAPPRI Diminta
Lakukan Ini
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"Saya yakin PAPPRI akan tetap terus membuktikan
komitmennya untuk melawan segala bentuk
diskriminasi, kekerasan dan pelecehan yang ada di
dunia permusikan Indonesia," kata Menaker Ida
Fauziyah saat mengikuti pelantikan dan
pengukuhan DPP PAPPRI secara virtual di Jakarta,
Senin (1/8). Menaker Ida juga sangat

mengapresiasi acara pelantikan PAPPRI yang juga
diisi dengan penghargaan kepada para pemusik
legendaris tanah air. Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah meminta pengurus Persatuan Artis
Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik RI (PAPPRI)
mampu menjalankan tugasnya dan membawa
kemajuan nyata bagi organisasi bagi
kesejahteraan para pekerja musik maupun
pembangunan bangsa Indonesia. Dia
mengungkapkan para pekerja seni musik sering
mengalami masalah, mulai dari upah kontrak
kerja, hak cipta hingga permasalahan kesetaraan,
diskriminasi dan pelecehan yang terjadi terutama
pada pekerja perempuan.
152. 02
MRT PT Mass Rapid Neutral Semarangku.c Cek info loker, MRT PT Mass Rapid Transit Jakarta
August Transit Jakarta Buka
om
membuka lowongan kerja S1 Pendidikan. MRT PT
2022 Lowongan Kerja S1
Mass Rapid Transit Jakarta buka loker atau
Pendidikan, Ini Syarat
lowongan kerja untuk formasi yang tersedia.
dan Cara Daftarnya
Berikut persyaratan dan cara daftar loker atau
lowongan kerja S1 Pendidikan yang dibuka MRT
PT Mass Rapid Transit Jakarta. Melalui Instagram
resminya, Kemnaker menginformasikan loker atau
lowongan kerja di MRT PT Mass Rapid Transit
Jakarta.
153. 02
Kebanyakan Pekerja Positive Suara
August Musik Belum
Merdeka
2022 Sejahtera, Pemerintah
Jakarta
Minta PAPPRI Bisa Ikut
Memperjuangkan Suara Merdeka Jakarta
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DPP PAPPRI secara virtual, di Jakarta, Senin
(1/8/2022). Menanggapi hal itu Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta para
pimpinan dan anggota DPP Persatuan Artis
Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik RI ( PAPPRI )
mampu membawa kemajuan nyata bagi
organisasi, bagi kesejahteraan para pekerja musik
anggota PAPPRI, dan juga bagi pembangunan
bangsa Indonesia pada umumnya. "Saya yakin
dengan pelantikan ini PAPPRI akan tetap terus
membuktikan komitmennya untuk melawan
segala bentuk diskriminasi, kekerasan dan
pelecehan yang ada di dunia permusikan
Indonesia, " katanya saat mengikuti pelantikan
dan pengukuhan. Namun, adanya PAPPRI sebagai
wadah yang menghimpun para pekerja seni di
bidang musik, menjadi angin segar yang
membawa harapan bagi perbaikan kesejahteraan
dan kesetaraan bagi para anggotanya.

154. 02
Tingkatkan Kualitas
Positive Nusakini.com Perpres ini merupakan perluasan dari Instruksi
August SDM melalui Perpres
Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi
2022 Revitalisasi Pendidikan
SMK dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya
Vokasi dan Pelatihan
Saing Sumber Daya Manusia Indonesia, yang tidak
Vokasi
hanya berlaku untuk SMK, namun berlaku juga
untuk satuan pendidikan vokasi dari unsur
Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan
Vokasi dan Lembaga Pelatihan Vokasi. Langkah
tersebut dilakukan dengan menerbitkan
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 tahun
2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan
Pelatihan Vokasi. Untuk menyosialisasikan
Perpres 68/2022 tersebut, Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
(Kemendikbudristek) menggelar kegiatan
Sosialisasi dan Penyusunan Tindak Lanjut
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022
tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan
Pelatihan Vokasi.
155. 02
Usut Tuntas Sindikat
August Perdagangan Orang
2022

Positive Kompas.id

Pekerja migran Indonesia di Kamboja, Filipina, dan
Thailand diduga kuat menjadi korban
perdagangan manusia dengan beragam modus
daring dan luring. Selain menjamin perlindungan
dan pemulangan korban sesegera mungkin,
pemerintah didesak serius mengusut tuntas
jaringan pelaku yang berada di Indonesia dan
negara penempatan. Pada periode April-Juli 2022,
Migrant Care telah menerima pengaduan dari
sejumlah pekerja migran Indonesia (PMI) korban
perusahaan investasi bodong di Kamboja, Filipina,
dan Thailand. Saat ini, untuk kasus penyekapan
PMI di Kamboja, Kedutaan Besar Republik
Indonesia (KBRI) Phnom Penh sudah
mengevakuasi dan mengamankan 62 PMI yang
berada di Sihanoukville, Kamboja.

156. 02
Lowongan Kerja PT
Neutral Pikiran Rakyat PT Dankos Farma (Kalbe Grup) saat ini tengah
August Dankos Farma Bagian
Tasikmalaya membuka kesempatan bagi para pencari
2022 Proyek dan Otomasi
lowongan kerja (loker). Formasi lowongan kerja
Supervisor
(loker) yang tersedia di PT Dankos Farma (Kalbe
Grup) yaitu Proyek dan Otomasi Supervisor. Batas
pendaftaran lowongan kerja (loker) di PT Dankos
Farma (Kalbe Grup) dibuka sampai pada 15
Agustus 2022. Dikutip PikiranRakyatTasikmalaya.com dari Instagram @kemnaker,
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berikut persyaratan lowongan kerja (loker) yang
berlaku di PT Dankos Farma (Kalbe Grup):.
157. 02
Pelaksanaan MoU
Negative Bbc Indonesia Aktivis tenaga kerja migran menilai dibukanya
August perlindungan pekerja
kembali penempatan pekerja migran Indonesia ke
2022 migran Indonesia di
Malaysia mulai Senin (01/08) sebagai
Malaysia 'menyimpan
implementasi dari nota kesepahamahan, masih
lubang-lubang
menyimpan lubang-lubang yang berpotensi
eksploitasi dan
terjadinya eksploitasi dan praktik perdagangan
perdagangan manusia'
manusia. Pemerintah Indonesia secara resmi
membuka perekrutan dan penempatan pekerja
migran Indonesia ke Malaysia, setelah sempat
dibekukan sekitar dua minggu.
158. 02
Menaker Ida Minta
Positive Dobrak.co
August PAPPRI Perbaiki
2022 Kesejahteraan Pekerja
Seni Musik - Dobrak

159. 02
Kata Menaker Ida
August Fauziyah Soal BSU
2022 2022 Segera Cair?
Karyawan Siap-Siap
Dapat Rp1 Juta

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
meminta para pimpinan dan anggota DPP
Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan
Pemusik RI ( PAPPRI ) mampu menjalankan
tugasnya dan membawa kemajuan nyata bagi
organisasi, bagi kesejahteraan para pekerja musik
sebagai anggota PAPPRI dan juga bagi
pembangunan bangsa Indonesia pada umumnya.
Selain itu, Menaker Ida Fauziyah berpendapat
para pekerja seni musik sering mengalami
masalah mulai dari upah kontrak kerja, hak cipta
hingga permasalahan kesetaraan, diskriminasi dan
pelecehan yang terjadi terutama pada pekerja
perempuan. Menaker Ida menambahkan kesenian
di Indonesia tak pernah kekurangan jumlah
perempuan.

Positive Ayo Bandung Benarkah BSU 2022 akan segera cair awal Agustus
ini? begini kata Menaker Ida Fauziayah soal BSU
2022 segera cair. Pemerintah melalui
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
dikabarkan segera menberikan BSU 2022 untuk
seluruh karyawan di berbagai sektor, kecuali
bidang pendidikan dan kesehatan. Apalagi
memasuki awal Agustus ini, pencairan bansos
tersebut semakin dinantikan oleh para penerima
BLT Subsidi gaji Rp1 juta atau BSU 2022. Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah sempat
memberikan angin segar kepada para karyawan,
dengan memberikan kabar terbaru perihal
penyaluran BLT subsidi gaji.
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Title

Reformasi Birokrasi Wujudkan Pelayanan Baik ke Masyarakat dan Author
Hindari KKN

Posted

Media

Infopublik.id

Reporter

Date

01 August 2022

Tone

Link

http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/654556/reformasi-birokrasiwujudkan-pelayanan-baik-ke-masyarakat-dan-hindari-kkn

Positive

Summary Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker), Anwar Sanusi,
menjelaskan untuk mewujudkan birokrasi yang baik dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat, serta menghindarkan diri dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan
adanya reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi itu menurut Anwar Sanusi, meliputi
manajemen perubahan; penataan hukum dan perundangan; penguatan organisasi;
penguatan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sipil
negara (SDM ASN); penguatan akuntabilitas; penguatan pengawasan; dan peningkatan
kualitas pelayanan publik. Ia mengingatkan, penghargaan kinerja yang diberikan kepada
Kemnaker, hendaknya dapat menjadi komitmen bersama untuk terus mempertahankan dan
meningkatkannya pada tataran implementasi yang lebih kuat. "Penghargaan memang
penting tapi yang lebih penting dengan adanya penghargaan tersebut, kita mewujudkan
sebuah kementerian yang lebih baik pada masa saat ini dan yang akan datang," ucapnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker), Anwar Sanusi, menjelaskan untuk
mewujudkan birokrasi yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta
menghindarkan diri dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan adanya reformasi birokrasi.
Reformasi birokrasi itu menurut Anwar Sanusi, meliputi manajemen perubahan; penataan hukum dan
perundangan; penguatan organisasi; penguatan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya
manusia aparatur sipil negara (SDM ASN); penguatan akuntabilitas; penguatan pengawasan; dan
peningkatan kualitas pelayanan publik. "Kita berupaya terus melakukan pembenahan. Dari pembenahan
yang telah dilaksanakan, syukur Alhamdulillah kita sudah mendapatkan beberapa apresiasi dari berbagai
instansi, terutama pelaksanaan reformasi birokrasi," kata Sekjen Anwar Sanusi ketka memberikan arahan
pada Apel Pagi Kemnaker secara virtual, Senin (1/8/2022). Ia mengingatkan, penghargaan kinerja yang
diberikan kepada Kemnaker, hendaknya dapat menjadi komitmen bersama untuk terus
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mempertahankan dan meningkatkannya pada tataran implementasi yang lebih kuat. "Penghargaan
memang penting tapi yang lebih penting dengan adanya penghargaan tersebut, kita mewujudkan sebuah
kementerian yang lebih baik pada masa saat ini dan yang akan datang," ucapnya. Anwar Sanusi
menegaskan, ASN yang diamanahkan untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, haruslah memiliki
integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,
serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. "Ada nilai-nilai integritas yang harus
dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh ASN yaitu, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab,
kerja keras, sederhana, berani, dan adil," ujarnya Anwar menginginkan, dengan adanya usaha dan doa
bersama, Kemnaker akan menjadi kementerian yang dapat menjadi role model referensi dari
kementerian dan lembaga lainnya.
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Title

Tenaga Honorer Dihapus Tahun Depan

Author

Media

Kuningan Mass.com

Reporter

Date

01 August 2022

Tone

Link

http://kuninganmass.com/tenaga-honorer-dihapus-tahun-depan

_noname

Positive

Summary Tenaga honorer di pemerintah pusat maupun daerah, rencananya akan mulai dihapus tahun
per-Novemver 2023 mendatang. Merespon hal tersebut, tenaga honorer di Kabupaten
Kuningan, khususnya Forum Guru Honorer Lulus Passing Grade Mata Pelajaran Bahasa
Inggris, mendatangi kantor DPRD Kuningan hari ini, Senin (1/7/2022) pagi. Hal itu, sesuai
dengan SE yang diterbitkan Kemen PAN/RB. Penghapusan honorer sendiri, dilandasi dengan
melonjaknya tenaga honorer yang tidak kunjung selesai dibereskan beberapa tahun
belakangan.

Tenaga honorer di pemerintah pusat maupun daerah, rencananya akan mulai dihapus tahun perNovemver 2023 mendatang. Hal itu, sesuai dengan SE yang diterbitkan Kemen PAN/RB.Penghapusan
honorer sendiri, dilandasi dengan melonjaknya tenaga honorer yang tidak kunjung selesai dibereskan
beberapa tahun belakangan.Terakhir, solusi yang diberikan pemerintah adalah dengan memberikan
kesempatan honorer, untuk mengikuti seleksi ASN - P3K (Pegawai Pmerintah dengan Perjanjian
Kerja).Rencananya, di setiap instansi pemerintahan kedepannya, tidak akan menerima lagi tenaga
honorer, melainkan hanya outsourcing saja (tenaga kerja kontrak) yang nantinya diatur sesuai peraturan
dengan Kemenaker.Merespon hal tersebut, tenaga honorer di Kabupaten Kuningan, khususnya Forum
Guru Honorer Lulus Passing Grade Mata Pelajaran Bahasa Inggris, mendatangi kantor DPRD Kuningan
hari ini, Senin (1/7/2022) pagi.Dalam surat yang diterima pihak DPRD dan ditandatangani Nuzul Rachdy,
pertemuan mereka dengan tenaga honorer, untuk mendengarkan yang ingin disuarakan."Undangan
Audiensi," tertulis dalam perihal tersebut.Guru honorer tersebut, akan menyampaikan keresahankeresahan akibat keputusan yang diambil Kemen PAN/RB tersebut. Dan saat ini, sekitar pukul 09.30 WIB,
nampak guru honorer sudah berada di gedung DPRD, mereka diterima pimpinan dan anggota DPRD di
ruang Rapat Paripurna
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Neutral

Summary Nah, di Pekanbaru, salah satu perusahaan yang membuka program magang adalah Garuda
Cyber Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi Garuda Cyber Indonesia di Jalan HR
Soebrantas No. 188 Panam, Pekanbaru. Bagi mahasiswa maupun siswa di sekolah kejuruan
seperti SMK, magang bukanlah istilah baru. Pasalnya, magang menjadi persyaratan utama
untuk mahasiswa dan siswa SMK agar dapat lulus dan merengkuh gelar sarjana.

Bagi mahasiswa maupun siswa di sekolah kejuruan seperti SMK, magang bukanlah istilah baru. Pasalnya,
magang menjadi persyaratan utama untuk mahasiswa dan siswa SMK agar dapat lulus dan merengkuh
gelar sarjana. Magang merupakan program latihan kerja yang menerapkan kompetensi atau bidang
keilmuan yang ditekuni selama di kampus atau sekolah untuk dipraktikkan langsung di dunia kerja.
Dengan demikian, mahasiswa akan memahami dunia kerja dan sistemnya secara profesional. Di tingkat
sekolah kejurusan, semua siswa jurusan diharuskan untuk mengikuti program magang. Tapi tidak
demikian di perguruan tinggi. Kendati tidak semua jurusan di perguruan tinggi mengharuskan
mahasiswanya untuk ikut program magang, namun tetap dianjurkan untuk memperoleh keterampilan
yang lebih baik lagi karena diperoleh langsung di industri kerja sesuai jurusan mahasiswa. Di dunia kerja
magang juga sangat penting, bahkan sejumlah perusahaan membuka program magang dan menyertakan
sertifikat bagi mahasiswa yang mengikuti magang. Meski terdengar hanya sebagai persyaratan lulus
sekolah atau meraih sarjana saja, ternyata magang juga diatur dalam perundang-undangan, terutama
dalam Undang-Undang tentang ketenagakerjaan hingga tertera pula dalam Peraturan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi. Jadi magang tidak bisa dilakukan sembarangan, apalagi ada hak dan kewajiban
yang harus diperoleh mahasiswa maupun perusahaan sebagai lembaga yang memfasiitasi program
magang tersebut. Sehingga, dibutuh persyaratan dan ketentuan yang harus diberlakukan. Mahasiswa
magang kebanyakan mungkin akan diperlakukan layaknya asisten atau tenaga bantuan untuk divisi
tertentu yang sesuai jurusan tentunya. Namun, ada banyak manfaat yang diperoleh dari mengikuti
program magang. Apa saja? Berikut di antaranya: Sebagai mahasiswa, tentunya masih sangat awam
dengan industri kerja. Beda halnya jika kamu adalah mahasiswa yang bekerja sambil bekerja. Layaknya
gerbang, magang menjadi awal untuk mahasiswa menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. Saat
magang kamu akan mengenal segala hal tentang dunia kerja. Sejumlah wawasan tentang jurusan yang
kamu tekuni akan kamu peroleh selama menjalani program magang. Wawasan yang didapatkan saat
magang tentunya menjadi bekal untuk kamu lebih siap memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Secara
tidak langsung, tugas-tugas yang dikerjakan saat magang akan mengasah keahlian kamu di jurusan yang
ditekuni. Kamu dapat mempelajari banyak hal dari tugas-tugas yang diperoleh. Seperti yang diketahui,
keahlian sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. Bahkan, keahlian lebih berharga dari pada deretan angka
yang tertera di transkrip nilai yang didapatkan di bangku kuliah. Keahlian dianggap sebagai bukti bahwa
seseorang mampu mengerjakan suatu pekerjaan. Jaringan atau relasi merupakan suatu hal yang penting
dalam industri kerja. Dari program magang, mahasiswa akan berkesempatan bertemu orang-orang baru
yang berpengalaman di dunia kerja. Nantinya, jaringan yang diperoleh saat magang akan sangat berguna
saat kamu benar-benar terjun ke dunia kerja. Jaringan dianggap sebagai investasi untuk masa depan.
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Seperti jurusan-jurusan lainnya, mahasiswa Desain Komunikasi Visual (DKV) juga diharuskan untuk
mengikuti program magang. DKV adalah jurusan yang mempelajari tentang cara menyampaikan pesan
melalui elemen-elemen dalam bentuk rupa atau visual. Mahasiswa DKV diajarkan untuk mampu dalam
mengolah suatu pesan secara komunikatif, informatif, serta efektif dan kreatif. Sehingga, pesan yang
disampaikan dapat menjangkau sasaran dan memperhatikan unsur rupa dan bentuk, tekstur, warna,
huruf, tekstur, ruang, dan setiap hal terkait penglihatan atau visual. Di sebagian perguruan tinggi maupun
sekolah kejuruan, akan menentukan tempat magang bagi masiswanya. Namun, tidak sedikit pula yang
membebaskan mahasiswa untuk memilih tempat magang, dan tentunya sesuai dengan jurusan, seperti
DKV. Nah, di Pekanbaru, salah satu perusahaan yang membuka program magang adalah Garuda Cyber
Indonesia. Garuda Cyber Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang IT Software
Development sehingga sangat cocok untuk jurusan DKV yang tidak bisa lepas dari dunia digital atau
teknologi informasi. Untuk dapat magang di Garuda Cyber Indonesia, kamu hanya perlu melengkapi
sejumlah persyaratan. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi Garuda Cyber Indonesia di Jalan HR
Soebrantas No. 188 Panam, Pekanbaru.
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Summary Mulai 1 Agustus 2022, Pemerintah Indonesia dan Malaysia akhirnya menyepakati kembali
dibukanya perekrutan dan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) atau pengiriman TKI.
"Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia
mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari komitmen yang
dibuat dalam MoU," kata Menaker dalam keterangannya. Sebagai informasi, pemerintah
Indonesia dan Malaysia telah bersepakat untuk kembali melakukan penempatan Pekerja
Migran Indonesia (PMI) di Malaysia, mulai 1 Agustus 2022. Pengiriman TKI dibuka usai
adanya penandatanganan Joint Statement terkait implementasi penandatanganan nota
kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Sektor Domestik di Malaysia.

Mulai 1 Agustus 2022, Pemerintah Indonesia dan Malaysia akhirnya menyepakati kembali dibukanya
perekrutan dan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) atau pengiriman TKI.Pengiriman TKI dibuka
usai adanya penandatanganan Joint Statement terkait implementasi penandatanganan nota
kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik
di Malaysia. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dan Menteri
Sumber Manusia Malaysia, Dato' Sri M. Saravanan Murugan, di Jakarta, Kamis (28/7/2022) pascapertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1."Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali perekrutan
dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya implementasi
dari komitmen yang dibuat dalam MoU," kata Menaker dalam keterangannya.Menaker menjelaskan,
bahwa Forum JWG mengakui ada sejumlah masalah implementasi dalam hal kebijakan dan teknis yang
mungkin mempengaruhi pelaksanaan MoU.Hal itulah yang membuat disepakati bersama tentang
langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan implementasi secara menyeluruh, khususnya One
Channel System (OCS)."Indonesia dan Malaysia sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan
menjadi satu-satunya mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia dengan
mengintegrasikan sistem online yang ada, yang dikelola oleh Perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem
online yang dikelola oleh Departemen Imigrasi Malaysia. Hal ini dilakukan dengan sepenuhnya mematuhi
syarat dan ketentuan yang disepakati sebagaimana diatur dalam MoU," jelas Menaker.Sebelumnya, pada
pertengahan Juli 2022 Pemerintah mengambil keputusan untuk menghentikan sementara pengiriman
pekerja migran atau tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia. Ternyata kebijakan ini merupakan
rekomendasi dari Kedutaan Besar Indonesia di negeri jiran tersebut.Malaysia dinilai telah melanggar nota
kesepahaman yang telah disepakati kedua negara. Ini terkuak dari hasil temuan Perwakilan RI di
Malaysia.Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Fadjar Dwi Wisnuwardhani
mengingatkan kementerian/lembaga terkait untuk mengawasi ketat MoU atau nota kesepahaman soal
pembukaan dan penempatan kembali Pekerja Migran Indonesia (PMI) alias TKI di Malaysia. Hal ini untuk
memastikan para PMI dapat kembali bekerja di Malaysia."Kemlu (Kementerian Luar Negeri), Kemnaker
(Kementerian Tenaga Kerja), dan BP2MI (Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia), (penting)
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melakukan pengawasan ketat atas implementasi MoU tersebut," kata Fadjar dikutip dari siaran persnya,
Minggu (31/7/2022)."Sehingga ada kepastian bagi semua pihak terutama Calon Pekerja Migran Indonesia
untuk bisa bekerja kembali di Malaysia," sambungnya.Menurut dia, pengawasan penting untuk dilakukan
agar ketidakpastian berupa penutupan penempatan kembali di masa depan bisa dihindari. Fadjar
menyampaikan agar Kemenlu mengomunukasikan soal MoU tersebut kepada semua pihak."KSP juga
mendorong supaya keputusan pembukaan penempatan ini dikomunikasikan kepada berbagai pihak di
dalam negeri, baik kepada pihak pemerintah dan pihak non-pemerintah, terutama kepada Calon PMI
yang akan berangkat ke Malaysia," jelasnya.Selain soal pembukaan kembali rekurtmen dan penempatan
PMI, kata Fadjar, MoU juga memuat beberapa poin penting lainnya. Mulai dari, kesepakatan tentang
penggunaan One Channel System (OCS) sebagai satu-satunya sistem perekrutan PMI di
Malaysia.Kemudian, mengintegrasikan OCS dengan sistem perekrutan yang sudah ada dengan masa
persiapan selama tiga minggu. Selanjutnya, pelibatan berbagai institusi, kementerian, dan lembaga
terkait dalam pelaksanan OCS, serta pelarangan perekrutan PMI di luar sistem dan mekanisme OCS.*
BACA BERITA TERKINI LAINNYA DIFadjar menuturkan pemerintah Indonesia dan Malaysia juga samasama berkomitmen dan melakukan kerjasama bilateral untuk melawan Tindak Pidana Perdagangan
Orang (TPPO)."Dalam kaitan ini, KSP mendorong Kemenlu untuk mempercepat MoU khusus tentang
pencegahan TPPO khususnya PMI dengan pihak Malaysia guna meningkatkan perlindungan," tutur
Fadjar.Dia juga meminta agar BP2MI kembali mempercepat proses pelayanan, edukasi, dan sosialisasi
peraturan BP2MI No 7/2022 tentang proses sebelum bekerja bagi calon pekerja migran
Indonesia.Sebagai informasi, pemerintah Indonesia dan Malaysia telah bersepakat untuk kembali
melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia, mulai 1 Agustus 2022.
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Positive

Summary Hal tersebut membuat masyarakat Kabupaten Batang yang terdapat dua kawasan industri
yakni KITB dan Kawasan Industri Segayung lebih optimistis dan percaya diri dalam
menghadapi persaingan dunia kerja. BATANG, seputarkendal. Com- Hadapi pangsa pasar
dunia kerja dalam menyiapkan SDM yang berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan labour
di Kawasan Industri Terpadu Batang, Pemkab Batang bersama stafsus Kemenaker dan Kantor
Staf Presiden Republik Indonesia membentuk SDC. Kedepan para tenant dan KITB tidak lagi
beralasan lagi untuk menolak warga lokal tidak berkompeten dan dibayang-bayangi hanya
menjadi penonton di daerahnya sendiri, Senin (01/08).

BATANG, seputarkendal. com - Hadapi pangsa pasar dunia kerja dalam menyiapkan SDM yang berdaya
saing untuk memenuhi kebutuhan labour di Kawasan Industri Terpadu Batang, Pemkab Batang bersama
stafsus Kemenaker dan Kantor Staf Presiden Republik Indonesia membentuk SDC. Kedepan para tenant
dan KITB tidak lagi beralasan lagi untuk menolak warga lokal tidak berkompeten dan dibayang-bayangi
hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri, Senin (01/08). Kebutuhan tenaga kerja yang diperkirakan
hingga tahun 2035 di kawasan Proyek Strategis Nasional KITB yang mencapai 200 ribu tersebut
menjadikan peluang pasar pekerjaan semakin menjanjikan. Namun demikian berdasarkan pengalaman
di daerah lain yang terdapat kawasan industri, semua pihak yang terkait terus bekerja keras untuk
menyiapkan sumber daya manusia di daerah lebih kompetitif. Tim gabungan yang terdiri dari berbagai
pihak, salah satunya Disnaker Kabupaten Batang selaku tuan rumah, Stafsus Kementrian Tenaga Kerja
dan KSP Republik Indonesia, Bappenas, BKPM, Dinas Pendidikan, membentuk Skill Development
Centre.Adanya usaha keras dari Pemkab dan Pemerintah pusat dalam menampung keluhan masyarakat
khususnya dari daerah kawasan industri, disambut baik oleh masyarakat khususnya para Lembaga
Pelatihan Kerja di berbagai bidang keahlian, Andi salah satunya dari LPK bidang IT mengatakan, sangat
bersyukur adanya kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersatu padu menyiapkan tenaga
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kerja. Hal tersebut membuat masyarakat Kabupaten Batang yang terdapat dua kawasan industri yakni
KITB dan Kawasan Industri Segayung lebih optimistis dan percaya diri dalam menghadapi persaingan
dunia kerja. "Adanya SDC dan nantinya menjadi TKDV nantinya bisa lebih maksimal dalam menciptakan
tenaga kerja yang handal berkualitas dari tanpa ketrampilan menjadi mempunyai keahlian khusus,
sehingga prioritas warga lokal semakin jelas dan mempunyai nilai tawar," tuturnya. Sementara itu Kepala
Dinas Kementrian Tenaga Kerja Kabupaten Batang Suprapto menjelaskan, pada kegiatan Sosialisasi
pembentukan Skill Development Centre atau SDC tersebut, bisa menjawab keresahan warga yang
dihantui rasa kekhawatiran hanya menjadi penonton karena keterbatasan SDM akan teratasi. Pasalnya,
gabungan dari sejumlah kementrian tersebut akan menyiapkan vokasi yang bisa dimanfaatkan warga
supaya lebih berkompeten untuk diserap perusahaan sesuai kebutuhan. "Dalam SDC tersebut
menghasilkan 19 risalah untuk segera di implementasikan dalam waktu dekat, mengingat kebutuhan
tenaga kerja pada tahun depan sudah mulai rekrutmen, setidaknya menciptakan sumber daya manusia
untuk jangka panjang,"ujarnya. Diperkirakan dalam waktu dekat Menteri Keuangan Republik Indonesia
kembali akan berkunjung ke KITB untuk melakukan ground breaking pembangunan gedung workshop
tenaga kerja.
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Neutral

Summary Sampai saat ini informasi dari BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 kapan cair, masih terus jadi
perbincangan hangat. Berdasarkan keterangan diatas, nantinya para buruh atau pekerja
akan mendapatkan BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 sebesar Rp1 juta yang dibayarkan dalam
satu tahap. Hal itu disebabkan karena hingga saat ini informasi dari BSU 2022 kapan cair
belum ada kepastian, dan tentu masih dinantikan oleh para pekerja atau buruh yang telah
memenuhi syarat. Harapan tentang Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 hadir, ketika
Kemnaker menyatakan telah mengalokasikan dana bantuan sebesar Rp8,8 triliun.

Sampai saat ini informasi dari BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 kapan cair, masih terus jadi perbincangan
hangat.Hal itu disebabkan karena hingga saat ini informasi dari BSU 2022 kapan cair belum ada kepastian,
dan tentu masih dinantikan oleh para pekerja atau buruh yang telah memenuhi syarat.Syarat tersebut
ialah warga tercatat sebagai WNI, memiliki gaji dibawah Rp3,5 juta, diutamakan mereka yang bekerja
pada sektor transportasi, properti dan real estate, barang konsumsi, aneka Industri, perdagangan dan
jasa kecuali kesehatan dan pendidikan.Harapan tentang Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 hadir, ketika
Kemnaker menyatakan telah mengalokasikan dana bantuan sebesar Rp8,8 triliun."Pemerintah (melalui
Kementerian Ketenagakerjaan) mengalokasikan anggaran BSU (Bantuan Subsidi Upah) 2022 sebesar
Rp8,8 triliun dengan alokasi bantuan per penerima sebesar Rp1 juta," kata KemnakerBerdasarkan
keterangan diatas, nantinya para buruh atau pekerja akan mendapatkan BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022
sebesar Rp1 juta yang dibayarkan dalam satu tahap.Adapun tujuan kembali diberikannya Bantuan Subsidi
Upah (BSU) 2022 untuk meningkatkan kemampuan ekonomi para pekerja setelah pandemi COVID-19
yang kini kasusnya telah menurun.Pada tahun 2020 sebanyak 12.248.195 pekerja mendapatkan BSU BPJS
Ketenagakerjaan, besaran yang diberikan adalah Rp600. 000 sebanyak 4 kali yang dibayarkan dalam dua
tahap.
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Neutral

Summary PT Kimia Farma Apotek yang memiliki lebih dari 1.300 outlet di 200 kota dan kabuptan di
seluruh Indonesia membuka lowongan kerja yang akan mengisi posisi Apoteker
Pendamping. Mengutip akun Instagram @kemnaker, Senin (1/8/2022), lowongan kerja PT
Kimia Farma Apotek ini terbuka bagi lulusan Diploma (D3) dari jurusan farmasi. Berikut
persyaratan dan cara mendaftarnya :- Pendidikan minimal Profesi Apoteker- Memiliki STRA
yang masih aktif- Usia maksimal 27 tahun- Memiliki pemahaman farmasi klinis yang baikMemiliki pengetahuan dan pemahaman terkait Farmakologi- Customer-Oriented- Memiliki
ketelitian dan keakuratan dalam bekerja- Mampu bekerja dalam tim- Memiliki kemampuan
komunikasi yang baik Cara mendaftar : Bagi yang berminat bisa mengisi data diri secara
online melalui rekrutmen.kimiafarma.co.id.

PT Kimia Farma Apotek yang memiliki lebih dari 1.300 outlet di 200 kota dan kabuptan di seluruh
Indonesia membuka lowongan kerja yang akan mengisi posisi Apoteker Pendamping. Mengutip akun
Instagram @kemnaker, Senin (1/8/2022), lowongan kerja PT Kimia Farma Apotek ini terbuka bagi lulusan
Diploma (D3) dari jurusan farmasi. Berikut persyaratan dan cara mendaftarnya : - Pendidikan minimal
Profesi Apoteker - Memiliki STRA yang masih aktif - Usia maksimal 27 tahun - Memiliki pemahaman
farmasi klinis yang baik - Memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait Farmakologi - CustomerOriented - Memiliki ketelitian dan keakuratan dalam bekerja - Mampu bekerja dalam tim - Memiliki
kemampuan komunikasi yang baik Cara mendaftar : Bagi yang berminat bisa mengisi data diri secara
online melalui rekrutmen.kimiafarma.co.id.
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Positive

Summary Kapan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 akan cair? Kini, tahun 2022 memasuki bulan
Agustus. Namun ihwal pencairan BSU 2022 belum ada kabar baru. Seperti diketahui BSU
2022 merupakan bantuan yang digulirkan pemerintah untuk mendorong pemulihan
ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Kapan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 akan cair? Pertanyaan seperti itu terus menerus muncul
selama Juli lalu.Kini, tahun 2022 memasuki bulan Agustus. Namun ihwal pencairan BSU 2022 belum ada
kabar baru. Meski begitu terdapat suatu kepastian dari penyelenggara.Seperti diketahui BSU 2022
merupakan bantuan yang digulirkan pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi masyarakat yang
terdampak pandemi Covid-19.Namun bantuan tersebut punya kekhususan. Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) menujukkan Bantuan Subsidi Upah tersebut untuk sektor pekerja atau
buruh.Pada 2022, program tersebut digulirkan kembali. Hanya saja kabar terakhir yang sempat
disampaikan adalah BSU 2022 perlu perampungan aturan dan administrasinya.Jika sudah rampung, maka
penerima BSU 2022 dapat mendapatkan uang Rp500 selama dua bulan atau Rp1 juta rupiah.
Pencairannya pun dilakukan sekaligus.Lalu apa kira-kira kepastian yang disampaikan penyelenggara
program sehingga bantuan tersebut dimungkinkan cair Agustus?Pertama, perlu diingat bahwa Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Ida Fauziyah, pernah menyampaikan secara langsung kepada masyarakat
kalau bantuan ini memang ada.
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Summary Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa ASEAN Para Games
merupakan ajang yang positif bagi para difabel untuk meningkatkan semangat dan
produktivitas demi mencapai tujuan meskipun banyak rintangan dihadapi. Hal tersebut
disampaikan Wapres saat secara resmi membuka ASEAN Para Games XI Tahun 2022, di
Stadion Manahan, Surakarta, Jawa Tengah (Jawa Tengah), Sabtu (30/07/2022) malam.
Menutup sambutannya, Wapres berharap agar penyelenggaraan ASEAN Para Games XI 2022
dapat menjadi jembatan komunikasi dalam mempererat hubungan antarnegara, khususnya
di kawasan Asia Tenggara. Para games adalah ajang istimewa karena menjadi sumber
inspirasi bagi kita semua akan makna tentang kesetaraan," ujar Wapres.

Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa ASEAN Para Games merupakan ajang
yang positif bagi para difabel untuk meningkatkan semangat dan produktivitas demi mencapai tujuan
meskipun banyak rintangan dihadapi. Hal tersebut disampaikan Wapres saat secara resmi membuka
ASEAN Para Games XI Tahun 2022, di Stadion Manahan, Surakarta, Jawa Tengah (Jawa Tengah), Sabtu
(30/07/2022) malam. "Para games juga istimewa karena atlet-atlet para games membuktikan bahwa
dorongan untuk meraih cita-cita dan mengukir prestasi haruslah lebih kuat daripada hambatan yang
dihadapi. Para games adalah ajang istimewa karena menjadi sumber inspirasi bagi kita semua akan
makna tentang kesetaraan," ujar Wapres. Setelah satu tahun tertunda karena pandemi COVID-19, ajang
olahraga yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali ini akhirnya dapat digelar kembali. Indonesia pun
dipercaya untuk menggantikan Vietnam sebagai tuan rumah pesta olahraga difabel se-Asia Tenggara ini.
Wapres mengapresiasi semua pihak yang telah berupaya keras menyiapkan semua sehingga acara ini
dapat terselenggara. "Saya menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Gubernur Jawa Tengah
beserta seluruh jajaran, khususnya Wali Kota Surakarta, atas kerja keras yang telah dilakukan dalam
mempersiapkan penyelenggaraan ASEAN Para Games tahun 2022," ujarnya. Menutup sambutannya,
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Wapres berharap agar penyelenggaraan ASEAN Para Games XI 2022 dapat menjadi jembatan komunikasi
dalam mempererat hubungan antarnegara, khususnya di kawasan Asia Tenggara. "Selamat berjuang
dalam kompetisi yang sehat dan sportif. Saya berharap, perhelatan olahraga ini akan semakin
mempererat hubungan persahabatan negara-negara ASEAN dan masyarakat ASEAN," pungkasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka selaku Ketua Indonesia ASEAN Para Games XI
2022 menyampaikan rasa syukur serta apresiasinya terhadap penyelenggaraan ASEAN Para Games XI
2022 dan berharap acara ini memberikan inspirasi bagi masyarakat Indonesia. "Kita berharap
menemukan talenta yang lebih banyak lagi, dan juara-juara dunia yang mampu menginspirasi kita
semua," ujar Gibran. Sebagai informasi, ASEAN Para Games XI 2022 diselenggarakan pada 30 Juli hingga
6 Agustus 2022. Ajang olahraga disabilitas ini diikuti oleh 11 negara di kawasan Asia Tenggara. Turut hadir
dalam acara ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)
Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam)
Mahfud MD, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali, Menteri Dalam Negeri
(Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, Gubernur
Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Sekretaris Jenderal ASEAN Para Sports Federation (APSF) Wandee
Tosuwan.
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Summary Di Pekanbaru, Garuda Cyber Indonesia membuka program magang untuk mahasiswa jurusan
manajemen pemasaran. Praktik kerja lapangan atau dikenal dengan istilah magang di
perguruan tinggi merupakan salah satu persyaratan wajib yang harus diikuti mahasiswa di
hampir seluruh jurusan atau program studi. Magang menjadi syarat kelulusan bagi
mahasiswa untuk mendapat gelar sarjana. Bahkan, program magang sudah dimulai bagi
siswa di sekolah kejuruan negeri maupun swasta.

Praktik kerja lapangan atau dikenal dengan istilah magang di perguruan tinggi merupakan salah satu
persyaratan wajib yang harus diikuti mahasiswa di hampir seluruh jurusan atau program studi. Magang
menjadi syarat kelulusan bagi mahasiswa untuk mendapat gelar sarjana. Bahkan, program magang sudah
dimulai bagi siswa di sekolah kejuruan negeri maupun swasta. Selain itu, tingginya tingkat persaingan
yang menuntut keahlian di dunia kerja membuat proses magang jadi suatu keharusan. Lalu, apa itu
magang? Magang sudah diatur melalui ketentuan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan dan
juga sudah tertera dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jika disederhanakan,
program magang merupakan sistem latihan kerja terpadu di bawah bimbingan serta diawasi instruktur
yang profesional juga berpengalaman. Pada sekolah kejuruan yakni SMK, magang disebut dengan praktik
kerja lapangan atau disebut pula praktik kerja industri (Prakerin). Biasanya siswa SMK menjalani program
magang di bangku kelas 3 sebagai persyaratan utama dalam menyelesaikan pendidikan SMK. Sebagian
besar mahasiswa maupun siswa SMK akan menganggap magang hanya untuk memenuhi persyaratan
untuk lulus di sekolah atau perguruan tinggi. Tapi sebenarnya, ada sejumlah manfaat yang dapat
diperoleh dari program magang yang diikuti. Apa saja? Berikut di antaranya:Pengalaman KerjaPertama,
manfaat yang pastinya akan kamu peroleh dari program magang adalah pengalaman kerja. Di dunia kerja,
pengalaman kerja sangat berharga. Pengalaman kerja sangat dibutuhkan saat kamu benar-benar
memasuki dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan sesuai bidang atau jurusan kamu.Kembangkan
KeterampilanSelama menjalani program magang, kesempatan untuk mengembangkan keterampilan
sesuai bidang keahlian kamu akan terbuka lebar. Ada banyak keterampilan yang bisa diperoleh saat
magang, bahkan yang belum pernah kamu pelajari di bangku kuliah.Tingkatkan Kepercayaan DiriManfaat
selanjutnya saat mengikuti program magang adalah meningkatnya rasa kepercayaan diri, terutama saat
kamu mulai memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Berbagai ilmu yang diperoleh saat magang
tentunya menjadikan kamu lebih siap menapaki dan melangkah ke jenjang karir selanjutnya setelah lulus.
Salah satu jurusan yang mengharuskan mahasiswanya mengikuti program magang adalah manajemen
pemasaran. Manajemen pemasaran adalah jurusan yang mempelajari tentang analisis perencanaan,
pengendalian, implementasi atas setiap program yang dibentuk untuk membangun, menciptakan, dan
menjaga transaksi atau pertukaran agar menguntungkan bagi konsumen dan perusahaan. Sehingga,
tujuan yang menjadi target perusahaan dapat tercapai. Manajemen pemasaran juga mempelajari
tentang pengembangan pembeli atau konsumen, pergerakan suatu produk mulai dari produsen sampai
pada tangan konsumen. Termasuk, memahami perilaui hingga dinamika pada konsumen. Serta,
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mengenai teori harga, analisa permintaan, segmentasi pasar, media dan metode periklanan, juga
berbagai aspek yang dibutuhkan dalam proses pemasaran. Mahasiswa jurusan manajemen pemasaran
akan banyak membahas tentang kegiatan dalam proses pemasaran, mulai dari strategi dan
perencanaannya, pelaksanaan hingga evaluasi. Mahasiswa jurusan manajemen pemasaran dituntut
untuk mampu berpikir kreatif dan inovatif, mengingat kegiatan pemasaran cenderung mengikuti tren dan
memanfaatkan teknologi. Di industri kerja, lulusan manajemen pemasaran menjadi penentu kesuksesan
perusahaan dalam mencapai targetnya, baik dalam penjualan produk barang maupun jasa hingga
jangkauan konsumen dengan skala yang lebih luas. Sebagai salah satu jurusan yang mengharuskan
mahasiswanya mengikuti magang, umumnya perguruan tinggi akan menentukan tempat magang.
Namun, tidak sedikit yang membebaskan mahasiswanya memilih tempat magang. Di Pekanbaru, Garuda
Cyber Indonesia membuka program magang untuk mahasiswa jurusan manajemen pemasaran. Garuda
Cyber Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang IT Software Development yang berdiri
sejak 2013. Hingga kini, Garuda Cyber telah mendukung mahasiswa dari berbagai jurusan di perguruan
tinggi maupun sekolah kejuruan atau SMK, termasuk manajemen pemasaran. Di Garuda Cyber Indonesia,
kamu akan diajarkan dan dilatih untuk siap bekerja di dunia kerja yang sesungguhnya di bawah bimbingan
instruktur muda berpengalaman dan profesional di manajemen pemasaran. Syaratnya, kamu hanya perlu
melengkapi persyaratan, seperti surat rekomendasi dari perguruan tinggi atau SMK.
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Summary Belum ada informasi lanjutan mengenai pencairan bantuan subsidi upah atau BSU BLT
subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022. Beragam spekulasi mencuat setelah pihak
penyelenggara dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan alias Kemnaker belum juga
menjawab pertanyaan pekerja seputar BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022.
Lantas, apakah BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 bakal cair sebelum 17
Agustus 2022 atau justru setelahnya?. Spekulasi para pekerja calon penerima dana BSU BLT
Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta menduga BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS
Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta bakal cair Agustus seperti tahun 2021.

Belum ada informasi lanjutan mengenai pencairan bantuan subsidi upah atau BSU BLT subsidi gaji via
BPJS Ketenagakerjaan 2022.Beragam spekulasi mencuat setelah pihak penyelenggara dalam hal ini
Kementerian Ketenagakerjaan alias Kemnaker belum juga menjawab pertanyaan pekerja seputar BSU
BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022.Lantas, apakah BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS
Ketenagakerjaan 2022 bakal cair sebelum 17 Agustus 2022 atau justru setelahnya?Spekulasi para pekerja
calon penerima dana BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta menduga BSU BLT
Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta bakal cair Agustus seperti tahun 2021.Sekali lagi, itu
hanyalah spekulasi. Sebelumnya para pekerja mengatakan jika BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS
Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta batal cair, lantaran kasus Covid-19 telah melandai.Benar adanya, program
BSU merupakan program subsidi gaji dalam bantuan langsung tunai kepada para pekerja yang terdampak
Covid-19.Meski kasus positif Covid-19 tak seperti tahun-tahun sebelumnya, dampak masih dirasakan
pekerja hingga saat ini. Terkait itu, pemerintah kembali menggulirkan BSU pada 2022 ini.
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Summary AirNav Indonesia sabet tiga penghargaan dari First Indonesia Magazine pada pada gelaran
malam puncak Human Capital on Resilience Excellence Award (HCREA) 2022. Puji syukur
AirNav dapat menyandang gelar pemenang pada ajang HCREA Award 2022, akhir pekan lalu.
Kami meraih penghargaan terbaik di tiga kategori sekaligus," jelas Direktur SDM dan Umum
AirNav Indonesia, Bagus Sunjoyo, Senin (1/8/2022). Manajemen ArNav Indonesia
menganggap capaian ini sebagai pengakuan dan juga tantangan terkait menjaga kualitas
pengembangan sumber daya manusia ke depan.

AirNav Indonesia sabet tiga penghargaan dari First Indonesia Magazine pada pada gelaran malam puncak
Human Capital on Resilience Excellence Award (HCREA) 2022.Manajemen ArNav Indonesia menganggap
capaian ini sebagai pengakuan dan juga tantangan terkait menjaga kualitas pengembangan sumber daya
manusia ke depan."Alhamdulillaah. Puji syukur AirNav dapat menyandang gelar pemenang pada ajang
HCREA Award 2022, akhir pekan lalu. Kami meraih penghargaan terbaik di tiga kategori sekaligus," jelas
Direktur SDM dan Umum AirNav Indonesia, Bagus Sunjoyo, Senin (1/8/2022).Bagus mengatakan,
penghargaan ini merupakan bukti bahwa AirNav Indonesia sejalan dengan fokus Pemerintah di arah
pengembangan isu global, khususnya dalam hal human capital, yang juga merupakan isu strategis yang
diusung dalam rangkaian pelaksanaan G20 tahun ini.Pada malam puncak penghargaan tersebut, AirNav
membawa pulang tiga penghargaan, yakni The Best Employee Value & Performance (bintang 4), The Best
HR Support on Business Transformation (bintang 4), dan The Best Leadership Development Focus on HC.
Penghargaan terakhir diraih khusus oleh direktorat yang membidangi sumber daya manusia (SDM) di
AirNav Indonesia."Berdasarkan penilaian dewan juri, penghargaan yang diraih AirNav merupakan bukti
keberhasilan dalam menjalankan program Human Resources Management (HRM)," ungkapnya.Penilaian
dilakukan berdasarkan pemaparan peserta di sejumlah kategori, di antaranya ketajaman rencana strategi
SDM, transformasi digital dalam pengembangan HC, peningkatan skill dan kompetensi SDM menghadapi
crisis, competency modelling, dan business survival, upaya membangun ketahanan bisnis.Proses
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penjuriannya dilaksanakan oleh dewan juri yang merupakan pakar kompeten di bidangnya, yang berasal
dari sejumlah instansi berkelas seperti Kementerian Tenagakerja RI dan Universitas Indonesia.Lebih
lanjut Bagus menjelaskan, Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan tengah membicarakan isu
strategis berkaitan dengan human capital. Isu yang diangkat pada pembahasan kegiatan G20 tersebut
antara lain yang berkaitan dengan pasar tenaga kerja inklusif, pengembangan kapasitas SDM melalui
peran pusat pelatihan kejuruan, lapangan kerja berkelanjutan, dan perlindungan tenaga kerja.Sebagai
instansi dengan mayoritas SDM berusia milenial, AirNav berkomitmen untuk mengoptimalkan segala
bentuk kebijakan di bidang SDM, agar potensi-potensi anak muda yang luar biasa ini dapat lebih
terekspos dan terwadahi dengan sebaik mungkin."Kami sedang dan akan menyiapkan program-program
unggulan pemberdayaan SDM dari kalangan milenial dan perempuan untuk dapat menjadi penyeimbang
korporasi, terutama dalam hal pengembangan talenta. Program tersebut telah terpetakan dalam rencana
jangka panjang Perusahaan, dan diharapkan menjadi awal dari kemajuan AirNav ke depannya," pungkas
Bagus.
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Summary JAKARTA, KOMPAS. PT Mass Rapid Transit Jakarta atau biasa disebut MRT Jakarta sedang
membuka lowongan kerja. Dikutip dari akun Instagram @kemnaker, Senin (1/8/2022),
terdapat dua posisi yang dibutuhkan dalam lowongan kerja MRT Jakarta kali ini. MRT adalah
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta yang bergerak di bidang pelayanan
jasa transportasi publik perkotaan berbasis rel.

JAKARTA, KOMPAS. com - Bagi Anda lulusan Sarjana (S1) dari jurusan pendidikan, teknologi pendidikan,
manajemen, dan teknik lingkungan, simak lowongan pekerjaan yang satu ini. PT Mass Rapid Transit
Jakarta atau biasa disebut MRT Jakarta sedang membuka lowongan kerja.Dikutip dari akun Instagram
@kemnaker, Senin (1/8/2022), terdapat dua posisi yang dibutuhkan dalam lowongan kerja MRT Jakarta
kali ini. Yaitu posisi 'Leader and Soft Skills Specialist' dan 'Safety, Health, and Environment Specialist'.MRT
adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta yang bergerak di bidang pelayanan jasa
transportasi publik perkotaan berbasis rel.Berdiri sejak 2008, PT MRT Jakarta bertugas untuk
membangun, mengelola, dan mengoperasikan sarana dan prasarana MRT Jakarta, serta
mengembangkan bisnis di stasiun dan kawasan sekitarnya.Di PT MRT Jakarta, Anda berpeluang bekerja
dengan teknologi kereta perkotaan termutakhir dan pertama digunakan di Indonesia, seperti sistem
persinyalan kendali kereta berbasis komunikasi (communication-based train control), sistem operasi
kereta otomatis (automatic train operation), dan pembangunan kota dengan konsep Kawasan Transit
Terpadu (Transit Oriented Development).Berikut adalah persyaratan dan cara mendaftar lowongan kerja
MRT Jakarta:1. Lowongan Kerja Leadership And Soft Skill SpecialistKualifikasi:Pendidikan S1 jurusan
Pendidikan/Teknologi Pendidikan/ManajemenDiutamakan memiliki pengalaman 1-3 tahun dalam bidang
pelatihan leadership dan softskillMampu melakukan perencanaan, penyelesaian masalah, negosiasi
dengan pihak internal dan eskternalMampu berorganisasi dengan efektif.Memiliki kemampuan
leadership, dan teamworkAktif berbahasa InggrisDeskripsi pekerjaan:Mengelola siklus planning,
monitoring, and evaluating Dashboard Individual Development Plan (IDP) karyawanMenyusun
perencanaan dan mengelola anggaran training dan dokumen terkait pembayaran program pelatihan
kepada pihak ketigaMengelola proses persiapan data kepesertaan program pelatihanMembuat materi
sosialisasi atas program pelatihanMengelola proses evaluasi pasca pelatihanRemunerasi untuk kontrak 1
tahun pertamaGaji Pokok
Tunjangan.BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.Asuransi
Kesehatan.Asuransi Kecelakaan Kerja.Dana Pensiun (setelah menjadi Karyawan Tetap).Pelatihan dan
Pengembangan Diri.2. Lowongan Kerja Safety, Health, And Environment SpecialistKualifikasi:Sarjana dari
semua jurusan, diutamakan Teknik Lingkungan atau K3Memiliki pengalaman kerja di bidang Safety,
Health and Environment minimal 7 tahunMemiliki sertifikasi K3 Umum atau yang sejenisMampu
melakukan investigasi kecelakaanMemiliki sertifikasi terkait pengelolaan lingkungan dan bahan
kimiaAktif berbahasa inggrisDeskripsi pekerjaan :Menyusun dan mengembangkan program-program
terkait upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerjaMelakukan monitoring aspek K3 dalam
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aktifitas operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana MRTMelakukan pelatihan dan simulasi
emergencyMonitoring Penerapan dan Kampanye BBSReview dokumen terkait K3, seperti JSA, Risk
Assessment, IK, SOP, dllRemunerasi untuk kontrak 1 tahun pertamaGaji Pokok
Tunjangan.BPJS
Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.Asuransi Kesehatan.Asuransi Kecelakaan Kerja.Pelatihan dan
Pengembangan Diri.Cara daftarBagi Anda yang berminat dan merasa memenuhi persyaratan, bisa
mendaftar secara online melalui tautan berikut ini: https://jakartamrt.co.id/id/karirPelamar dapat
mengisi profil secara online dan melamar sesuai dengan spesifikasi yang dimiliki. Untuk tahap seleksi
administrasi, pelamar hanya perlu mengisi profil dan mengunggah dokumen secara online. Dokumen
pendukung fisik lainnya akan dikumpulkan saat pelamar dinyatakan lulus ke tahap berikutnya.Adapun
Alur Rekrutmen di PT MRT Jakarta dimulai dari Seleksi & Pemeriksaan CV, kemudian Tes Psikologi &
Pertemuan dengan Psikolog, lalu Pertemuan dengan User, selanjutnya Pemeriksaan Medis, kemudian
Penawaran gaji.Informasi lebih lanjut mengenai lowongan kerja PT MRT Jakarta bisa dilihat di laman
https://jakartamrt.co.id/id/karir.JAKARTA, KOMPAS. com - Bagi Anda lulusan Sarjana (S1) dari jurusan
pendidikan, teknologi pendidikan, manajemen, dan teknik lingkungan, simak lowongan pekerjaan yang
satu ini. PT Mass Rapid Transit Jakarta atau biasa disebut MRT Jakarta sedang membuka lowongan
kerja.Dikutip dari akun Instagram @kemnaker, Senin (1/8/2022), terdapat dua posisi yang dibutuhkan
dalam lowongan kerja MRT Jakarta kali ini. Yaitu posisi 'Leader and Soft Skills Specialist' dan 'Safety,
Health, and Environment Specialist'.MRT adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta
yang bergerak di bidang pelayanan jasa transportasi publik perkotaan berbasis rel.Berdiri sejak 2008, PT
MRT Jakarta bertugas untuk membangun, mengelola, dan mengoperasikan sarana dan prasarana MRT
Jakarta, serta mengembangkan bisnis di stasiun dan kawasan sekitarnya.Di PT MRT Jakarta, Anda
berpeluang bekerja dengan teknologi kereta perkotaan termutakhir dan pertama digunakan di Indonesia,
seperti sistem persinyalan kendali kereta berbasis komunikasi (communication-based train control),
sistem operasi kereta otomatis (automatic train operation), dan pembangunan kota dengan konsep
Kawasan Transit Terpadu (Transit Oriented Development).Berikut adalah persyaratan dan cara
mendaftar lowongan kerja MRT Jakarta:1. Lowongan Kerja Leadership And Soft Skill
SpecialistKualifikasi:Pendidikan S1 jurusan Pendidikan/Teknologi Pendidikan/ManajemenDiutamakan
memiliki pengalaman 1-3 tahun dalam bidang pelatihan leadership dan softskillMampu melakukan
perencanaan, penyelesaian masalah, negosiasi dengan pihak internal dan eskternalMampu berorganisasi
dengan efektif.Memiliki kemampuan leadership, dan teamworkAktif berbahasa InggrisDeskripsi
pekerjaan:Mengelola siklus planning, monitoring, and evaluating Dashboard Individual Development
Plan (IDP) karyawanMenyusun perencanaan dan mengelola anggaran training dan dokumen terkait
pembayaran program pelatihan kepada pihak ketigaMengelola proses persiapan data kepesertaan
program pelatihanMembuat materi sosialisasi atas program pelatihanMengelola proses evaluasi pasca
pelatihanRemunerasi untuk kontrak 1 tahun pertamaGaji Pokok Tunjangan.BPJS Kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan.Asuransi Kesehatan.Asuransi Kecelakaan Kerja.Dana Pensiun (setelah menjadi
Karyawan Tetap).Pelatihan dan Pengembangan Diri.2. Lowongan Kerja Safety, Health, And Environment
SpecialistKualifikasi:Sarjana dari semua jurusan, diutamakan Teknik Lingkungan atau K3Memiliki
pengalaman kerja di bidang Safety, Health and Environment minimal 7 tahunMemiliki sertifikasi K3
Umum atau yang sejenisMampu melakukan investigasi kecelakaanMemiliki sertifikasi terkait
pengelolaan lingkungan dan bahan kimiaAktif berbahasa inggrisDeskripsi pekerjaan :Menyusun dan
mengembangkan program-program terkait upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat
kerjaMelakukan monitoring aspek K3 dalam aktifitas operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana
MRTMelakukan pelatihan dan simulasi emergencyMonitoring Penerapan dan Kampanye BBSReview
dokumen terkait K3, seperti JSA, Risk Assessment, IK, SOP, dllRemunerasi untuk kontrak 1 tahun
pertamaGaji Pokok Tunjangan.BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.Asuransi Kesehatan.Asuransi
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Kecelakaan Kerja.Pelatihan dan Pengembangan Diri.Cara daftarBagi Anda yang berminat dan merasa
memenuhi persyaratan, bisa mendaftar secara online melalui tautan berikut ini:
https://jakartamrt.co.id/id/karirPelamar dapat mengisi profil secara online dan melamar sesuai dengan
spesifikasi yang dimiliki. Untuk tahap seleksi administrasi, pelamar hanya perlu mengisi profil dan
mengunggah dokumen secara online. Dokumen pendukung fisik lainnya akan dikumpulkan saat pelamar
dinyatakan lulus ke tahap berikutnya.Adapun Alur Rekrutmen di PT MRT Jakarta dimulai dari Seleksi &
Pemeriksaan CV, kemudian Tes Psikologi & Pertemuan dengan Psikolog, lalu Pertemuan dengan User,
selanjutnya Pemeriksaan Medis, kemudian Penawaran gaji.Informasi lebih lanjut mengenai lowongan
kerja PT MRT Jakarta bisa dilihat di laman https://jakartamrt.co.id/id/karir.
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Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI mengingatkan sejumlah perusahaan yang akan
berdiri di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) untuk membuka kesempatan bagi
masyarakat penyandang disabilitas. Unit ini kami bentuk untuk memfasilitasi para
penyandang disabilitas agar mereka bisa mendapatkan akses yang sama, atau pekerjaan
yang sama di KITB," ujar pria kelahiran Kecamatan Reban ini. Menurut Caswiyono, pihaknya
belum tahu secara pasti berapa banyak kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas yang
dapat bekerja di sejumlah perusahaan KITB. "Kami belum tahu persis berapa kebutuhannya,
nanti akan kami petakan terlebih dahulu kompetensi kompetensi apa saja yang bisa diisi oleh
teman teman penyandang disabilitas di KITB," terang Caswiyono.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI mengingatkan sejumlah perusahaan yang akan berdiri di
Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) untuk membuka kesempatan bagi masyarakat penyandang
disabilitas."Kami ingatkan, sudah ada aturan bahwa semua perusahaan minimal harus mempekerjakan 1
persen penyandang disabilitas. Maka aturan ini lah yang akan kami kawal dalam proses perekrutan
tenaga kerja di KIT Batang nanti," ujar Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie, di
Batang, Kamis (29/7/2022).Ia mengatakan, penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama
untuk bekerja. Mereka juga harus jadi aktor di Kawasan Industri Terpadu Batang. Oleh karenanya,
pihaknya juga akan konsen memberikan fasilitas pada kaum difable untuk dapat ikut bekerja di KIT
Batang. "Kami akan membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Kabupaten Batang. Unit ini kami bentuk
untuk memfasilitasi para penyandang disabilitas agar mereka bisa mendapatkan akses yang sama, atau
pekerjaan yang sama di KITB," ujar pria kelahiran Kecamatan Reban ini. Menurut Caswiyono, pihaknya
belum tahu secara pasti berapa banyak kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas yang dapat
bekerja di sejumlah perusahaan KITB. Adapun, saat ini, pihaknya tengah melakukan pemetaan
kompetensi yang bisa diisi oleh kaum difable. "Kami belum tahu persis berapa kebutuhannya, nanti akan
kami petakan terlebih dahulu kompetensi kompetensi apa saja yang bisa diisi oleh teman teman
penyandang disabilitas di KITB," terang Caswiyono.PRIORITAS NAKER LOKAL Sebelumnya, Caswiyono
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Rusydie mengatakan, saat ini Kemnaker RI tengah fokus menggalang dan memperkuat kolaborasi guna
menyiapkan SDM lokal agar bisa terserap maksimal di KITB. Selama beberapa hari kemarin pihaknya
secara maraton mulai menjalankan 10 jurus dukungan untuk proyek strategis nasional (PSN) KITB,
menggalang dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai stakeholder di pusat, daerah, maupun dengan
manajemen KITB sendiri."Rencana aksi ini mulai kami eksekusi, semuanya kami lakukan semata untuk
memastikan kehadiran KITB bisa dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat Batang. Sesuai
tupoksi, kami tentunya fokus menyiapkan SDM lokal agar bisa terserap maksimal, kami ingin memastikan
agar warga Batang nantinya tak sekadar menjadi penonton dari perubahan besar di wilayahnya," ungkap
Caswiyono Bahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan membangun anjungan siap kerja di KITB. Sebuah
pelayanan satu pintu sektor ketenagakerjaan secara terintegrasi yang mendekatkan antara masyarakat
dan pelaku usaha."Bisa jadi ada pelayanan pelatihan, pelayanan sertifikasi, pelayanan informasi
kesempatan kerja, pelayanan K3, pelayanan Jamsos yang berhubungan dengan BPJS dan seterusnya,"
ujarnya. Pihak KITB berjanji membangunkan anjungan itu mulai Desember 2022. Namun, pihaknya sudah
meminta Pemkab Batang mencari tempat sementara. Ia bahkan meminta pada Agustus 2022, anjungan
kerja sudah dibuka. Sebab, ada tenant yang sudah mulai proses perekrutan. "Kalau nunggu lokasi yang
disediakan KITB itu tidak mungkin, maka pak Kadis Tenagakerja Batang sudah punya langkah-langkah
cepat, yang akan menggunakan tempat sementara, kalau tidak salah di Siluwuk," tuturnya. Anjungan itu
terrhubung ke seluruh ekosistem baik ke Jakarta, ke Dinas, ke Desa desa dan seterusnya. Caswiyono ingin
agar warga Kabupaten Batang tertampung seluruhnya. Baru setelah itu pekerja dari daerah lain.
"Menurut saya, pemenuhan tenaga kerja KITB harus mengutamakan warga lokal terlebih dahulu, ketika
kuotanya lebih baru bisa membuka untuk tenaga kerja dari daerah lain. Tentu kalau tenaga kerja tersedia
dari warga Batang, kenapa harus dari daerah lain. Harus orang batang dulu," tandasnya.

92

Title

Oknum Agent PMI/TKI Di Batam Yang Diduga Ilegal, Raup
Keutungan Capai Puluhan Hingga Ratusan Juta Per Bulan

Author

Sentral News

Media

Sentral News

Reporter

Date

01 August 2022

Tone

Link

http://sentralnews.com/oknum-agent-pmi-tki-di-batam-yang-diduga-ilegal-raupkeutungan-capai-puluhan-hingga-ratusan-juta-per-bulan

Negative

Summary Batam, Sentralnews. "Kalau dari Batam kami tidak pernah di kontrak kerja, tapi setelah
sampai di Singapura (rumah bos-red) barulah kami di kontrak, ada yang 1 tahun sampai 2
tahun. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) kota Batam saat dikonfirmasi
mengatakan agar bekerja keluar negeri melalui jalur yang benar. Sementara itu, KUPT
Wasnaker Batam dan BNP2TKI Batam belum dikonfirmasi.

Batam, Sentralnews. com - Terkait ativitas para oknum-oknum Agent yang diduga tidak memiliki badan
hukum atau ilegal melakukan aktivitas mengirimkan Pekerja Migran Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia
(PMI/TKI) ke negara tetangga yakni Singapura dan Malaysia mampuh maraup keuntungan puluhan
hingga ratusan juta rupiah per bulannya. Berdasarkan informasi yang diperoleh awak media dari oknum
para mantan PMI/TKI yang pernah diberangkatkan Agent Indonesia ke negara tetangga Singapura dan
Malaysia menyebutkan oknum Agent indonesia dapat meraup keutungan lumayan besar yakni 20-50 juta
per orang. Nara sumber juga mengatakan, oknum Agent Indonesia yang mengirimkan PMI/TKI itu sudah
bekerjasama dengan perusahaan penyalur tenaga kerja di Negara Singapura dan Malaysia. Bahkan,
bigbos perusahaan penyalur (Agent) Singapura tak segan-segan untuk memberikan jasa bagi Agent
Indonesia yang berhasil merekrut dan mengirimkan para PMI/TKI itu dengan bonus sebesar 2000 - 5000
$S atau sekitar Rp 20 juta per orang, sudah termasuk pengurusan dokumen calon PMI/TKI. "Kalau dari
Batam kami tidak pernah di kontrak kerja, tapi setelah sampai di Singapura (rumah bos-red) barulah kami
di kontrak, ada yang 1 tahun sampai 2 tahun. Kami juga tidak menerima gaji selama 3 sampai 7 bulan
bekerja, dengan alasan potongan penyalur." Ujar Sari (nama samaran-red) belum lama ini. Sari
menjelaskan, pemotongan gaji yang dilakukan tidak semua sama, karena sebagian dari PMI/TKI ada
sudah memiliki berkas seperti pasport. "Pemotongan gaji itu kata Agent untuk biaya dokumen Permit
kerja dan ArrivalCard (ICA) dan Pasport," jelasnya. Saat disinggung kenapa mau berangkat ke Singapura
dengan pemotongan gaji itu, Sari mengaku bahwa gajinya lumayan mengiurkan dan bisa ditabung untuk
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modal usaha. "Mau gimana lagi pak, di Indonesia pun kita kerja belum tentu dapat segitu (upah
singapura-red). Kalau terkait pemotongan upah yang dilakukan itu, wajarlah kan mereka yang urus
dokumen kita," sebutnya. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) kota Batam saat
dikonfirmasi mengatakan agar bekerja keluar negeri melalui jalur yang benar. "Bekerja keluar negeri
harus melalui agen yg resmi yg telah di sahkan oleh kemenaker, diluar itu menjadi tanggung jawab masing
pekerja resiko yang di hadapi," ujar Rudi, sembari mengirimkan surat edaran dari Dirjen Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan kerja. (26/7/2022) kemarin. Sementara itu, KUPT
Wasnaker Batam dan BNP2TKI Batam belum dikonfirmasi.
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Summary Terkait ativitas para oknum-oknum Agent yang diduga tidak memiliki badan hukum atau
ilegal melakukan aktivitas mengirimkan Pekerja Migran Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia
(PMI/TKI) ke negara tetangga yakni Singapura dan Malaysia mampuh maraup keuntungan
puluhan hingga ratusan juta rupiah per bulannya. Berdasarkan informasi yang diperoleh
awak media dari oknum para mantan PMI/TKI yang pernah diberangkatkan Agent Indonesia
ke negara tetangga Singapura dan Malaysia menyebutkan oknum Agent indonesia dapat
meraup keutungan lumayan besar yakni 20-50 juta per orang. Nara sumber juga
mengatakan, oknum Agent Indonesia yang mengirimkan PMI/TKI itu sudah bekerjasama
dengan perusahaan penyalur tenaga kerja di Negara Singapura dan Malaysia. Bahkan, bigbos
perusahaan penyalur (Agent) Singapura tak segan-segan untuk memberikan jasa bagi Agent
Indonesia yang berhasil merekrut dan mengirimkan para PMI/TKI itu dengan bonus sebesar
2000- 5000 $S atau sekitar Rp 20 juta per orang, sudah termasuk pengurusan dokumen calon
PMI/TKI.

Terkait ativitas para oknum-oknum Agent yang diduga tidak memiliki badan hukum atau ilegal melakukan
aktivitas mengirimkan Pekerja Migran Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia (PMI/TKI) ke negara tetangga
yakni Singapura dan Malaysia mampuh maraup keuntungan puluhan hingga ratusan juta rupiah per
bulannya.Berdasarkan informasi yang diperoleh awak media dari oknum para mantan PMI/TKI yang
pernah diberangkatkan Agent Indonesia ke negara tetangga Singapura dan Malaysia menyebutkan
oknum Agent indonesia dapat meraup keutungan lumayan besar yakni 20-50 juta per orang.Nara sumber
juga mengatakan, oknum Agent Indonesia yang mengirimkan PMI/TKI itu sudah bekerjasama dengan
perusahaan penyalur tenaga kerja di Negara Singapura dan Malaysia. Bahkan, bigbos perusahaan
penyalur (Agent) Singapura tak segan-segan untuk memberikan jasa bagi Agent Indonesia yang berhasil
merekrut dan mengirimkan para PMI/TKI itu dengan bonus sebesar 2000 - 5000 $S atau sekitar Rp 20
juta per orang, sudah termasuk pengurusan dokumen calon PMI/TKI."Kalau dari Batam kami tidak pernah
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di kontrak kerja, tapi setelah sampai di Singapura (rumah bos-red) barulah kami di kontrak, ada yang 1
tahun sampai 2 tahun. Kami juga tidak menerima gaji selama 3 sampai 7 bulan bekerja, dengan alasan
potongan penyalur." Ujar Sari (nama samaran-red) belum lama ini.Sari menjelaskan, pemotongan gaji
yang dilakukan tidak semua sama, karena sebagian dari PMI/TKI ada sudah memiliki berkas seperti
pasport."Pemotongan gaji itu kata Agent untuk biaya dokumen Permit kerja dan ArrivalCard (ICA) dan
Pasport," jelasnya.Saat disinggung kenapa mau berangkat ke Singapura dengan pemotongan gaji itu, Sari
mengaku bahwa gajinya lumayan mengiurkan dan bisa ditabung untuk modal usaha."Mau gimana lagi
pak, di Indonesia pun kita kerja belum tentu dapat segitu (upah singapura-red). Kalau terkait pemotongan
upah yang dilakukan itu, wajarlah kan mereka yang urus dokumen kita," sebutnya.Sementara itu, Kepala
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) kota Batam saat dikonfirmasi mengatakan agar bekerja keluar negeri
melalui jalur yang benar."Bekerja keluar negeri harus melalui agen yg resmi yg telah di sahkan oleh
kemenaker, diluar itu menjadi tanggung jawab masing pekerja resiko yang di hadapi," ujar Rudi, sembari
mengirimkan surat edaran dari Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan
kerja. (26/7/2022) kemarin.Sementara itu, KUPT Wasnaker Batam dan BNP2TKI Batam belum
dikonfirmasi.Editor red
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Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, meminta para pimpinan dan anggota
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik RI
(PAPPRI) mampu menjalankan tugasnya dan membawa kemajuan nyata bagi organisasi, bagi
kesejahteraan para pekerja musik sebagai anggota PAPPRI dan juga bagi pembangunan
bangsa Indonesia pada umumnya. "Saya yakin dengan pelantikan ini PAPPRI akan tetap terus
membuktikan komitmennya untuk melawan segala bentuk diskriminasi, kekerasan dan
pelecehan yang ada di dunia permusikan Indonesia," katanya saat mengikuti pelantikan dan
pengukuhan DPP PAPPRI secara virtual di Jakarta, Senin (1/8/2022).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, meminta para pimpinan dan anggota Dewan
Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik RI (PAPPRI) mampu
menjalankan tugasnya dan membawa kemajuan nyata bagi organisasi, bagi kesejahteraan para pekerja
musik sebagai anggota PAPPRI dan juga bagi pembangunan bangsa Indonesia pada umumnya.Ida
Fauziyah berpendapat para pekerja seni musik sering mengalami masalah mulai dari upah kontrak kerja,
hak cipta hingga permasalahan kesetaraan, diskriminasi dan pelecehan yang terjadi terutama pada
pekerja perempuan."Saya yakin dengan pelantikan ini PAPPRI akan tetap terus membuktikan
komitmennya untuk melawan segala bentuk diskriminasi, kekerasan dan pelecehan yang ada di dunia
permusikan Indonesia," katanya saat mengikuti pelantikan dan pengukuhan DPP PAPPRI secara virtual di
Jakarta, Senin (1/8/2022)Ida Fauziyah menambahkan kesenian di Indonesia tak pernah kekurangan
jumlah perempuan. Namun, adanya PAPPRI sebagai wadah yang menghimpun para pekerja seni di
bidang musik, menjadi angin segar yang membawa harapan bagi perbaikan kesejahteraan dan
kesetaraan bagi para anggotanya.Ida Fauziyah pun sangat mengapresiasi acara pelantikan PAPPRI yang
juga diisi dengan penghargaan kepada para pemusik legendaris kita. "Hal itu menunjukkan komitmen
PAPPRI untuk terus memberi perhatian dan penghargaan kepada para artis dan pekerja musik yang telah
berkontribusi besar bagi dunia permusikan di Indonesia," ujarnya.Sementara Ketua Umum PAPPRI, Tony
Wenas, dalam sambutannya mengatakan pihaknya akan bermitra dengan pemerintah dalam memimpin
PAPPRI dalam mengurus para musi dan penyanyi di Indonesia. Termasuk dalam memerangi segala bentuk
diskriminasi, kekerasan dan pelecehan yang ada di dunia permusikan Indonesia."Kita akan bermitra
dengan pemerintah untuk mengangkat kesejahteraan para pekerja seni musik. Sebab tak dipungkiri,
pekerja seni sering mengalami masalah mulai dari upah kontrak kerja, hak cipta hingga permasalahan
kesetaraan, diskriminasi dan pelecehan yang terjadi, terutama pada pekerja perempuan," ujar Tony yang
terpilih sebagai Ketum dalam Munas PAPPRI di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, awal Maret 2022
lalu.
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Summary AirNav Indonesia mendapat penghargaan yang diberikan First Indonesia Magazine pada
pada gelaran malam puncak Human Capital on Resilience Excellence Award (HCREA) 2022.
Kami meraih penghargaan terbaik di tiga kategori sekaligus," kata Direktur SDM dan Umum
AirNav Indonesia, Bagus Sunjoyo, Senin (1/8/2022).

AirNav Indonesia mendapat penghargaan yang diberikan First Indonesia Magazine pada pada gelaran
malam puncak Human Capital on Resilience Excellence Award (HCREA) 2022. Tak tanggung-tanggung,
Airnav Indonesia mendapat penghargaan di tiga kategori.Manajemen ArNav Indonesia menyebut
capaian tersebut sebagai pengakuan dan juga tantangan terkait menjaga kualitas pengembangan sumber
daya manusia ke depan."Alhamdulillaah. Puji syukur AirNav dapat menyandang gelar pemenang pada
ajang Human Capital on Resilience Excellence Award (HCREA) 2022, akhir pekan lalu. Kami meraih
penghargaan terbaik di tiga kategori sekaligus," kata Direktur SDM dan Umum AirNav Indonesia, Bagus
Sunjoyo, Senin (1/8/2022).Bagus menuturkan, penghargaan tersebut merupakan bukti bahwa AirNav
Indonesia sejalan dengan fokus Pemerintah di arah pengembangan isu global, khususnya dalam hal
human capital, yang juga merupakan isu strategis yang diusung dalam rangkaian pelaksanaan G20 tahun
ini.Adapun tiga penghargaan yang diperoleh AirNav Indonesia, yakni The Best Employee Value &
Performance (bintang 4), The Best HR Support on Business Transformation (bintang 4), dan The Best
Leadership Development Focus on HC. Penghargaan terakhir diraih khusus oleh direktorat yang
membidangi sumber daya manusia (SDM) di AirNav Indonesia.Berdasarkan penilaian dewan juri,
penghargaan yang diraih oleh AirNav tersebut merupakan bukti keberhasilan AirNav dalam menjalankan
program Human Resources Management (HRM).Penilaian dilakukan berdasarkan pemaparan peserta di
sejumlah kategori, di antaranya ketajaman rencana strategi SDM, transformasi digital dalam
pengembangan HC, peningkatan skill dan kompetensi SDM menghadapi crisis, competency modelling,
dan business survival, upaya membangun ketahanan bisnis.Proses penjuriannya pun dilaksanakan oleh
dewan juri yang merupakan pakar kompeten di bidangnya, yang berasal dari sejumlah instansi berkelas
seperti Kementerian Tenagakerja RI dan Universitas Indonesia.Lebih lanjut Bagus menjelaskan, Indonesia
melalui Kementerian Ketenagakerjaan tengah membicarakan isu strategis berkaitan dengan human
capital. Isu yang diangkat pada pembahasan kegiatan G20 tersebut antara lain yang berkaitan dengan
pasar tenaga kerja inklusif, pengembangan kapasitas SDM melalui peran pusat pelatihan kejuruan,
lapangan kerja berkelanjutan, dan perlindungan tenaga kerja.Sebagai instansi dengan mayoritas SDM
berusia milenial, AirNav Indonesia berkomitmen untuk mengoptimalkan segala bentuk kebijakan di
bidang SDM, agar potensi-potensi anak muda yang luar biasa ini dapat lebih terekspos dan terwadahi
dengan sebaik mungkin."Kami sedang dan akan menyiapkan program-program unggulan pemberdayaan
SDM dari kalangan milenial dan perempuan untuk dapat menjadi penyeimbang korporasi, terutama
dalam hal pengembangan talenta. Program tersebut telah terpetakan dalam rencana jangka panjang
Perusahaan, dan diharapkan menjadi awal dari kemajuan AirNav ke depannya," tutur Bagus.
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Summary JAKARTA, KOMPAS. PT Mass Rapid Transit Jakarta atau biasa disebut MRT Jakarta sedang
membuka lowongan kerja. Dikutip dari akun Instagram @kemnaker, Senin (1/8/2022),
terdapat dua posisi yang dibutuhkan dalam lowongan kerja MRT Jakarta kali ini. MRT adalah
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta yang bergerak di bidang pelayanan
jasa transportasi publik perkotaan berbasis rel.

JAKARTA, KOMPAS. com - Bagi Anda lulusan Sarjana (S1) dari jurusan pendidikan, teknologi pendidikan,
manajemen, dan teknik lingkungan, simak lowongan pekerjaan yang satu ini. PT Mass Rapid Transit
Jakarta atau biasa disebut MRT Jakarta sedang membuka lowongan kerja.Dikutip dari akun Instagram
@kemnaker, Senin (1/8/2022), terdapat dua posisi yang dibutuhkan dalam lowongan kerja MRT Jakarta
kali ini. Yaitu posisi 'Leader and Soft Skills Specialist' dan 'Safety, Health, and Environment Specialist'.MRT
adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta yang bergerak di bidang pelayanan jasa
transportasi publik perkotaan berbasis rel.Berdiri sejak 2008, PT MRT Jakarta bertugas untuk
membangun, mengelola, dan mengoperasikan sarana dan prasarana MRT Jakarta, serta
mengembangkan bisnis di stasiun dan kawasan sekitarnya.Di PT MRT Jakarta, Anda berpeluang bekerja
dengan teknologi kereta perkotaan termutakhir dan pertama digunakan di Indonesia, seperti sistem
persinyalan kendali kereta berbasis komunikasi (communication-based train control), sistem operasi
kereta otomatis (automatic train operation), dan pembangunan kota dengan konsep Kawasan Transit
Terpadu (Transit Oriented Development).Berikut adalah persyaratan dan cara mendaftar lowongan kerja
MRT Jakarta:1. Lowongan Kerja Leadership And Soft Skill SpecialistKualifikasi:Pendidikan S1 jurusan
Pendidikan/Teknologi Pendidikan/ManajemenDiutamakan memiliki pengalaman 1-3 tahun dalam bidang
pelatihan leadership dan softskillMampu melakukan perencanaan, penyelesaian masalah, negosiasi
dengan pihak internal dan eskternalMampu berorganisasi dengan efektif.Memiliki kemampuan
leadership, dan teamworkAktif berbahasa InggrisDeskripsi pekerjaan:Mengelola siklus planning,
monitoring, and evaluating Dashboard Individual Development Plan (IDP) karyawanMenyusun
perencanaan dan mengelola anggaran training dan dokumen terkait pembayaran program pelatihan
kepada pihak ketigaMengelola proses persiapan data kepesertaan program pelatihanMembuat materi
sosialisasi atas program pelatihanMengelola proses evaluasi pasca pelatihanRemunerasi untuk kontrak 1
tahun pertamaGaji Pokok
Tunjangan.BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.Asuransi
Kesehatan.Asuransi Kecelakaan Kerja.Dana Pensiun (setelah menjadi Karyawan Tetap).Pelatihan dan
Pengembangan Diri.2. Lowongan Kerja Safety, Health, And Environment SpecialistKualifikasi:Sarjana dari
semua jurusan, diutamakan Teknik Lingkungan atau K3Memiliki pengalaman kerja di bidang Safety,
Health and Environment minimal 7 tahunMemiliki sertifikasi K3 Umum atau yang sejenisMampu
melakukan investigasi kecelakaanMemiliki sertifikasi terkait pengelolaan lingkungan dan bahan
kimiaAktif berbahasa inggrisDeskripsi pekerjaan :Menyusun dan mengembangkan program-program
terkait upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerjaMelakukan monitoring aspek K3 dalam
aktifitas operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana MRTMelakukan pelatihan dan simulasi
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emergencyMonitoring Penerapan dan Kampanye BBSReview dokumen terkait K3, seperti JSA, Risk
Assessment, IK, SOP, dllRemunerasi untuk kontrak 1 tahun pertamaGaji Pokok
Tunjangan.BPJS
Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.Asuransi Kesehatan.Asuransi Kecelakaan Kerja.Pelatihan dan
Pengembangan Diri.Cara daftarBagi Anda yang berminat dan merasa memenuhi persyaratan, bisa
mendaftar secara online melalui tautan berikut ini: https://jakartamrt.co.id/id/karirPelamar dapat
mengisi profil secara online dan melamar sesuai dengan spesifikasi yang dimiliki. Untuk tahap seleksi
administrasi, pelamar hanya perlu mengisi profil dan mengunggah dokumen secara online. Dokumen
pendukung fisik lainnya akan dikumpulkan saat pelamar dinyatakan lulus ke tahap berikutnya.Adapun
Alur Rekrutmen di PT MRT Jakarta dimulai dari Seleksi & Pemeriksaan CV, kemudian Tes Psikologi &
Pertemuan dengan Psikolog, lalu Pertemuan dengan User, selanjutnya Pemeriksaan Medis, kemudian
Penawaran gaji.Informasi lebih lanjut mengenai lowongan kerja PT MRT Jakarta bisa dilihat di laman
https://jakartamrt.co.id/id/karir.JAKARTA, KOMPAS. com - Bagi Anda lulusan Sarjana (S1) dari jurusan
pendidikan, teknologi pendidikan, manajemen, dan teknik lingkungan, simak lowongan pekerjaan yang
satu ini. PT Mass Rapid Transit Jakarta atau biasa disebut MRT Jakarta sedang membuka lowongan
kerja.Dikutip dari akun Instagram @kemnaker, Senin (1/8/2022), terdapat dua posisi yang dibutuhkan
dalam lowongan kerja MRT Jakarta kali ini. Yaitu posisi 'Leader and Soft Skills Specialist' dan 'Safety,
Health, and Environment Specialist'.MRT adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta
yang bergerak di bidang pelayanan jasa transportasi publik perkotaan berbasis rel.Berdiri sejak 2008, PT
MRT Jakarta bertugas untuk membangun, mengelola, dan mengoperasikan sarana dan prasarana MRT
Jakarta, serta mengembangkan bisnis di stasiun dan kawasan sekitarnya.Di PT MRT Jakarta, Anda
berpeluang bekerja dengan teknologi kereta perkotaan termutakhir dan pertama digunakan di Indonesia,
seperti sistem persinyalan kendali kereta berbasis komunikasi (communication-based train control),
sistem operasi kereta otomatis (automatic train operation), dan pembangunan kota dengan konsep
Kawasan Transit Terpadu (Transit Oriented Development).Berikut adalah persyaratan dan cara
mendaftar lowongan kerja MRT Jakarta:1. Lowongan Kerja Leadership And Soft Skill
SpecialistKualifikasi:Pendidikan S1 jurusan Pendidikan/Teknologi Pendidikan/ManajemenDiutamakan
memiliki pengalaman 1-3 tahun dalam bidang pelatihan leadership dan softskillMampu melakukan
perencanaan, penyelesaian masalah, negosiasi dengan pihak internal dan eskternalMampu berorganisasi
dengan efektif.Memiliki kemampuan leadership, dan teamworkAktif berbahasa InggrisDeskripsi
pekerjaan:Mengelola siklus planning, monitoring, and evaluating Dashboard Individual Development
Plan (IDP) karyawanMenyusun perencanaan dan mengelola anggaran training dan dokumen terkait
pembayaran program pelatihan kepada pihak ketigaMengelola proses persiapan data kepesertaan
program pelatihanMembuat materi sosialisasi atas program pelatihanMengelola proses evaluasi pasca
pelatihanRemunerasi untuk kontrak 1 tahun pertamaGaji Pokok Tunjangan.BPJS Kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan.Asuransi Kesehatan.Asuransi Kecelakaan Kerja.Dana Pensiun (setelah menjadi
Karyawan Tetap).Pelatihan dan Pengembangan Diri.2. Lowongan Kerja Safety, Health, And Environment
SpecialistKualifikasi:Sarjana dari semua jurusan, diutamakan Teknik Lingkungan atau K3Memiliki
pengalaman kerja di bidang Safety, Health and Environment minimal 7 tahunMemiliki sertifikasi K3
Umum atau yang sejenisMampu melakukan investigasi kecelakaanMemiliki sertifikasi terkait
pengelolaan lingkungan dan bahan kimiaAktif berbahasa inggrisDeskripsi pekerjaan :Menyusun dan
mengembangkan program-program terkait upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat
kerjaMelakukan monitoring aspek K3 dalam aktifitas operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana
MRTMelakukan pelatihan dan simulasi emergencyMonitoring Penerapan dan Kampanye BBSReview
dokumen terkait K3, seperti JSA, Risk Assessment, IK, SOP, dllRemunerasi untuk kontrak 1 tahun
pertamaGaji Pokok Tunjangan.BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.Asuransi Kesehatan.Asuransi
Kecelakaan Kerja.Pelatihan dan Pengembangan Diri.Cara daftarBagi Anda yang berminat dan merasa
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memenuhi persyaratan, bisa mendaftar secara online melalui tautan berikut ini:
https://jakartamrt.co.id/id/karirPelamar dapat mengisi profil secara online dan melamar sesuai dengan
spesifikasi yang dimiliki. Untuk tahap seleksi administrasi, pelamar hanya perlu mengisi profil dan
mengunggah dokumen secara online. Dokumen pendukung fisik lainnya akan dikumpulkan saat pelamar
dinyatakan lulus ke tahap berikutnya.Adapun Alur Rekrutmen di PT MRT Jakarta dimulai dari Seleksi &
Pemeriksaan CV, kemudian Tes Psikologi & Pertemuan dengan Psikolog, lalu Pertemuan dengan User,
selanjutnya Pemeriksaan Medis, kemudian Penawaran gaji.Informasi lebih lanjut mengenai lowongan
kerja PT MRT Jakarta bisa dilihat di laman https://jakartamrt.co.id/id/karir.
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Indonesia-Malaysia Sepakat Kirim TKI Lagi
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Reporter

Date
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Tone

Link

http://www.idxchannel.com/idxc-live/video-1/indonesia-malaysia-sepakat-kirim-tki-lagi

Positive

Summary IDX CHANNEL- Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ida Fauziah dan Menteri
Sumber Daya Manusia Malaysia Dato' Sri M. Saravanan Murugan, bertemu khusus
membicarakan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia, atau TKI Indonesia
kembali ke Negeri Jiran.

IDX CHANNEL- Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ida Fauziah dan Menteri Sumber Daya
Manusia Malaysia Dato' Sri M. Saravanan Murugan, bertemu khusus membicarakan penempatan dan
perlindungan pekerja migran Indonesia, atau TKI Indonesia kembali ke Negeri Jiran.

102

Title

Dibuka Lowongan Kerja Kimia Farma Khusus Lulusan D3 Farmasi,
Cek Syarat dan Posisi yang Dibutuhkan

Author

_noname

Media

Tribun News Jakarta

Reporter

Date
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Tone

Link

http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/01/dibuka-lowongan-kerja-kimia-farma-khususlulusan-d3-farmasi-cek-syarat-dan-posisi-yang-dibutuhkan

Positive

Summary Cek lowongan kerja Kimia Farma Apotek khusus lulusan D3 farmasi, cek syarat dan posisi
yang dibutuhkan. Kimia Farma Apotek juga menjadi penyedia layanan kesehatan di
Indonesia yang sudah memiliki lebih dari 1.300 outlet di 200 kota dan kabuptan di seluruh
Indonesia. PT Kimia Farma Apotek membuka lowongan kerja yang nantinya akan mengisi
posisi Apoteker Pendamping. Kimia Farma Apotek merupakan perusahaan yang resmi
didirikan pada 4 Januari 2003.

Cek lowongan kerja Kimia Farma Apotek khusus lulusan D3 farmasi, cek syarat dan posisi yang
dibutuhkan.PT Kimia Farma Apotek membuka lowongan kerja yang nantinya akan mengisi posisi
Apoteker Pendamping.Kimia Farma Apotek merupakan perusahaan yang resmi didirikan pada 4 Januari
2003.Kimia Farma Apotek juga menjadi penyedia layanan kesehatan di Indonesia yang sudah memiliki
lebih dari 1.300 outlet di 200 kota dan kabuptan di seluruh Indonesia.Melansir dari akun Instagram
@kemnaker, Senin (1/8/2022), berikut adalah persyaratan dan cara mendaftarnya.- Pendidikan minimal
Profesi Apoteker - Memiliki STRA yang masih aktif- Usia maksimal 27 tahun- Memiliki pemahaman
farmasi klinis yang baik- Memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait Farmakologi- CustomerOriented- Memiliki ketelitian dan keakuratan dalam bekerja- Mampu bekerja dalam tim- Memiliki
kemampuan komunikasi yang baikBagi kamu yang ingin mendaftar bisa mengisi data diri secara online
melalui rekrutmen.kimiafarma.co.id.Batas Akhir Registrasi 3 Agustus 2022.Adapun informasi resmi dan
pemanggilan seleksi hanya melalui website resmi https://rekrutmen.kimiafarma.co.id.
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Mulai 15 Agustus, Tak Ada ART Indonesia Masuk Malaysia
dengan Visa Turis
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Link

http://dunia.tempo.co/read/1617966/mulai-15-agustus-tak-ada-art-indonesia-masukmalaysia-dengan-visa-turis

Neutral

Summary Cara asisten rumah tangga asal Indonesia yang memasuki Malaysia dengan visa turis dan
kemudian mengajukan izin kerja akan dihentikan mulai 15 Agustus 2022, kata Duta Besar
Indonesia Hermono. Sistem Satu Saluran yang akan digunakan mengatur semua
permohonan atas asisten rumah tangga asal Indonesia harus melalui platform terintegrasi
KBRI di Kuala Lumpur dan departemen imigrasi Malaysia. Hermono, yang berada di Jakarta
pekan lalu untuk menyelesaikan prosedur perekrutan, mengatakan calon majikan harus
menyerahkan dokumen dan kontrak ke departemen imigrasi Malaysia dan diteliti
kelayakannya sebagai majikan. Pemerintah Indonesia bulan lalu menghentikan pengiriman
semua tenaga kerja ke Malaysia karena Kuala Lumpur tetap memberlakukan Sistem Maids
Online.

Cara asisten rumah tangga asal Indonesia yang memasuki Malaysia dengan visa turis dan kemudian
mengajukan izin kerja akan dihentikan mulai 15 Agustus 2022, kata Duta Besar Indonesia
Hermono.Sistem Satu Saluran yang akan digunakan mengatur semua permohonan atas asisten rumah
tangga asal Indonesia harus melalui platform terintegrasi KBRI di Kuala Lumpur dan departemen imigrasi
Malaysia.Hermono, yang berada di Jakarta pekan lalu untuk menyelesaikan prosedur perekrutan,
mengatakan calon majikan harus menyerahkan dokumen dan kontrak ke departemen imigrasi Malaysia
dan diteliti kelayakannya sebagai majikan."Departemen kemudian akan mengirimkan data tersebut ke
kedutaan melalui platform terintegrasi. Setelah kami menyetujui kontrak kerja, departemen imigrasi
akan mengeluarkan visa dengan nomor referensi, "kata Hermono seperti dikutip FMT, Minggu, 31 Juli
2022Sistem Maids Online sebelumnya, yang memungkinkan pembantu masuk dengan visa turis terlebih
dahulu dan baru mengajukan izin kerja, akan dihentikan, sebagaimana diatur dalam perjanjian antara
kedua negara.Pemerintah Indonesia bulan lalu menghentikan pengiriman semua tenaga kerja ke
Malaysia karena Kuala Lumpur tetap memberlakukan Sistem Maids Online. Pembekuan itu dicabut mulai
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Agustus ini, setelah Malaysia sepakat menghapus sistem Maids Online."Tidak ada pekerja Indonesia yang
diizinkan masuk dengan visa turis untuk mulai bekerja lagi," kata Hermono.Ia berharap dengan
kesepakatan akhir ini, tidak ada alasan untuk mengganggu arus ART Indonesia yang sangat dibutuhkan
Malaysia.Mengenai pelanggaran ketentuan, pihak mana pun yang tidak senang dengan implementasinya
dapat membawa masalah tersebut pada pertemuan triwulanan kelompok kerja bersama pejabat dari
kedua negara."Sekarang lebih jelas dan yang kami inginkan adalah pekerja kami mendapatkan
perlindungan maksimal tanpa disalahgunakan atau ditipu seperti dulu. Kami akan bekerja keras untuk
mencapai ini," katanya.Kamis lalu, Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan dan Menteri
Tenaga Kerja Indonesia Ida Fauziyah mengatakan sistem rekrutmen terpadu akan beroperasi penuh
dalam waktu tiga minggu. Proyek percontohan tiga bulan akan dilakukan sebelum penerapan penuh
sistem di bawah OCS.Free Malaysia Today
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Positive

Summary PT Mass Rapid Trans Jakarta atau yang bisa dikenal dengan MRT Jakarta saat ini tengah
membuka lowongan kerja. Ada dua lowongan kerja yang dibuka MRT Jakarta. Di MRT Jakarta
sendiri, alur rekrutmen dilakukan dengan alur sebagai berikut:. Dikutip dari akun Instagram
@kemnaker, terdapat dua posisi yang dibutuhkan dalam lowongan kerja MRT Jakarta kali
ini.

PT Mass Rapid Trans Jakarta atau yang bisa dikenal dengan MRT Jakarta saat ini tengah membuka
lowongan kerja. Adapun lowongan ini dibuka bagi lulusan S1. Ada dua lowongan kerja yang dibuka MRT
Jakarta. Di MRT Jakarta sendiri, alur rekrutmen dilakukan dengan alur sebagai berikut:1. Seleksi &
Pemeriksaan CV2. Tes Psikologi & Pertemuan dengan Psikolog3. Pertemuan dengan User4. Pemeriksaan
Medis5. PenawaranDikutip dari akun Instagram @kemnaker, terdapat dua posisi yang dibutuhkan dalam
lowongan kerja MRT Jakarta kali ini. Yaitu posisi 'Leader and Soft Skills Specialist' dan 'Safety, Health, and
Environment Specialist'.Lantas apa saja lowongan kerja yang tengah dibuka MRT Jakarta saat ini? Berikut
penjelasan lengkapnya: 1. Safety, Health, and Environment SpecialistKualifikasi:- - Sarjana dari semua
jurusan, diutamakan Teknik Lingkungan atau K3- - Memiliki pengalaman kerja di bidang Safety, Health
and Environment minimal 7 tahun- - Memiliki sertifikasi K3 Umum atau yang sejenis- - Mampu melakukan
investigasi kecelakaan- - Memiliki sertifikasi terkait pengelolaan lingkungan dan bahan kimia- - Aktif
berbahasa Inggris- Menyusun dan mengembangkan program-program terkait upaya pencegahan
kecelakaan dan penyakit akibat kerja- Melakukan monitoring aspek K3 dalam aktifitas operasional dan
pemeliharaan sarana dan prasarana MRT- Melakukan pelatihan dan simulasi emergency- Monitoring
Penerapan dan Kampanye BBS- Review dokumen terkait K3, seperti JSA, Risk Assessment, IK, SOP, dllGaji Pokok Tunjangan.- BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.- Asuransi Kesehatan.- Asuransi
Kecelakaan Kerja.- Pelatihan dan Pengembangan Diri.Kualifikasi- Pendidikan S1 jurusan
Pendidikan/Teknologi Pendidikan/Manajemen- Diutamakan memiliki pengalaman 1-3 tahun dalam
bidang pelatihan leadership dan softskill- Mampu melakukan perencanaan, penyelesaian masalah,
negosiasi dengan pihak internal dan eskternal- Mampu berorganisasi dengan efektif.- Memiliki
kemampuan leadership, dan teamwork- Aktif berbahasa Inggris- Mengelola siklus planning, monitoring,
and evaluating Dashboard Individual Development Plan karyawan- Menyusun perencanaan dan
mengelola anggaran training dan dokumen terkait pembayaran program pelatihan kepada pihak ketigaMengelola proses persiapan data kepesertaan program pelatihan- Membuat materi sosialisasi atas
program pelatihan- Mengelola proses evaluasi pasca pelatihan- Gaji Pokok Tunjangan.- BPJS Kesehatan
dan BPJS Ketenagakerjaan.- Asuransi Kesehatan.- Asuransi Kecelakaan Kerja.- Dana Pensiun .- Pelatihan
dan Pengembangan Diri.Bagi kamu yang berminat dan merasa memenuhi persyaratan, bisa mendaftar
secara online melalui tautan berikut ini: https://jakartamrt.co.id/id/karir.Pelamar dapat mengisi profil
secara online dan melamar sesuai dengan spesifikasi yang dimiliki. Untuk tahap seleksi administrasi,
pelamar hanya perlu mengisi profil dan mengunggah dokumen secara online.Dokumen pendukung fisik
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lainnya akan dikumpulkan saat pelamar dinyatakan lulus ke tahap berikutnya. Info lowongan kerja MRT
Jakarta
lebih
lanjut,
pelamar
dapat
kunjungi
website
resmi
perusahaan
di
https://jakartamrt.co.id/id/karir
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Negative

Summary Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyesalkan
terjadinya penyekapan terhadap 60 Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kota Shonoukvile,
Kamboja. Kasus ini diduga bermula ketika para korban tergiur dengan informasi lowongan
pekerjaan melalui media sosial untuk bekerja di Kamboja sebagai operator, call center, dan
bagian keuangan marketing. Namun, ketika sampai di Kamboja, korban tidak memperoleh
sesuai yang dijanjikan pada saat perekrutan. Bahkan, sesampainya di Kamboja, paspor para
korban pun diambil oleh agen yang bertanggung jawab.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyesalkan terjadinya
penyekapan terhadap 60 Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kota Shonoukvile, Kamboja. KemenPPPA
akan mengawal proses pengungkapan kasus tersebut.Deputi Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA,
Ratna Susianawati, mengungkapkan selaku Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak
Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mengatakan, pihaknya akan mendalami kemungkinan adanya TPPO
dalam kasus ini. Kasus ini diduga bermula ketika para korban tergiur dengan informasi lowongan
pekerjaan melalui media sosial untuk bekerja di Kamboja sebagai operator, call center, dan bagian
keuangan marketing.Mereka diiming-iming gaji sebesar USD 1.000 sampai USD 1.500 atau sekitar Rp 15
juta sampai Rp 22,5 juta. Namun, ketika sampai di Kamboja, korban tidak memperoleh sesuai yang
dijanjikan pada saat perekrutan. Para korban justru dipekerjakan sebagai operator untuk melakukan
penipuan dengan modus investasi bodong dengan lokasi penempatan yang juga tidak sesuai dengan
kesepakatan. Bahkan, sesampainya di Kamboja, paspor para korban pun diambil oleh agen yang
bertanggung jawab.Selain itu, selama bekerja para korban juga mengalami berbagai macam kekerasan
dan eksploitasi seperti gaji yang dibayarkan tidak sesuai dengan kesepakatan. Para korban pun tidak
memiliki kebebasan untuk berinteraksi dengan dunia luar dikarenakan ketatnya penjagaan dan
pelarangan keluar gedung tempat bekerja. Fasilitas dan makanan yang tidak layak pun dirasakan oleh
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para korban, dimana para korban tidur dengan hanya beralaskan matras di dalam kamar dengan empat
belas orang lainnya.Para korban pun diharuskan membayar sebesar USD 3.000-4.000 atau sekitar Rp 45
- 60 juta rupiah kepada agen jika ingin dipulangkan. Mereka juga diancam akan dijual ke perusahaan lain
jika tidak memenuhi target perusahaan."Setelah ditelusuri, modus pemberangkatan yang dilakukan oleh
pelaku secara unprocedural atau tidak sesuai dengan prosedur menggunakan agensi perseorangan di
Indonesia. Hingga saat ini, sudah dilakukan penanganan pada kasus ini," kata Ratna dalam keterangan
tertulis, Senin (1/8).Ratna menegaskan, KemenPPPA sebagai Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan dan
Penanganan TPPO (GT PP TPPO), bersama pihak-pihak terkait akan terus mengawal kasus ini. Terutama,
jika ditemukan adanya indikasi TPPO maka proses pemulangan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial,
hingga reintegrasi sosial akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku."Namun, jika tidak adanya
indikasi TPPO, artinya para korban merupakan undocumented PMI, maka kami akan berkoordinasi
dengan Kementerian Ketenagakerjaan terkait treatment dan tindak lanjut apa sajakah yang diperlukan,
termasuk berkoordinasi dengan K/L terkait tentang pendampingan yang dibutuhkan," tandas Ratna.
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Positive

Summary Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakarjaan mengumumkan jika BSU
2022 atau BLT subsidi gaji akan disalurkan pada April lalu. Namun sayangnya, hingga akhir
bulan Juli kemarin BSU 2022 belum juga disalurkan kepada pekerja yang berhak menerima.
Pemerintah melalui kemnaker sudah memastikan akan menyalurkan dana BSU 2022 kepada
para pekerja di berbagai sektor bidang pekerjaan terkecuali Pendidikan dan Kesehatan.
Namun apakah betul BLT subsidi gaji akan cair pada awal Agustus 2022?.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakarjaan mengumumkan jika BSU 2022 atau BLT
subsidi gaji akan disalurkan pada April lalu.Namun sayangnya, hingga akhir bulan Juli kemarin BSU 2022
belum juga disalurkan kepada pekerja yang berhak menerima.Pemerintah melalui kemnaker sudah
memastikan akan menyalurkan dana BSU 2022 kepada para pekerja di berbagai sektor bidang pekerjaan
terkecuali Pendidikan dan Kesehatan.Seperti yang diketahui sampai saat ini kemnaker masih
merampungkan regulasi baru terkait penyaluran dana BLT subsidi gaji kepada para pekerja.Dana bantuan
subsidi upah diberikan untuk membantu perekonomian para pekerja atau buruh dikarenakan dampak
pandemi covid 19.Namun apakah betul BLT subsidi gaji akan cair pada awal Agustus 2022?Kemnaker
hingga saat ini tidak pernah menyebutkan secara resmi kapan dana BSU 2022 akan diberikan kepada para
pekerja. Sehingga belum bisa dipastikan apakah dana bantuan subsidi upah akan disalurkan pada
bulanAgustus 2022.Yang dapat dipastikan adalah penyaluran dana BSU 2022 akan segera diberikan oleh
kemnaker jika tahap regulasi sudah selesai dirampungkan.Dana bantuan subsidi upah akan diberikan
kepada para pekerja melalui jaringan bank himbara. Dengan besaran Rp500 ribu per bulan selama 2
bulan, dan akan disalurkan Rp1 juta dalam 1 tahap.
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Neutral

Summary Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menghadiri pembukaan ASEAN Para Games ke-11 di
Stadion Manahan Solo, Surakarta, Sabtu (30/7/2022). Dia mengatakan, pelaksanaan
kompetisi olahraga ini menunjukkan Negara-negara ASEAN memiliki komitmen yang sama
dalam menghadirkan kesetaraan. "Karena kesetaraan dan inklusifitas harus hadir dalam
segala aspek kehidupan manusia, termasuk di bidang olahraga," kata Menaker dalam siaran
pers, Minggu (31/7/2022). Selain bidang olahraga, Menaker menilai bahwa isu inklusifitas
juga harus dihadirkan di aspek-aspek lainnya seperti di bidang ketenagakerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menghadiri pembukaan ASEAN Para Games ke-11 di Stadion
Manahan Solo, Surakarta, Sabtu (30/7/2022). Dia mengatakan, pelaksanaan kompetisi olahraga ini
menunjukkan Negara-negara ASEAN memiliki komitmen yang sama dalam menghadirkan
kesetaraan."Karena kesetaraan dan inklusifitas harus hadir dalam segala aspek kehidupan manusia,
termasuk di bidang olahraga," kata Menaker dalam siaran pers, Minggu (31/7/2022).Selain bidang
olahraga, Menaker menilai bahwa isu inklusifitas juga harus dihadirkan di aspek-aspek lainnya seperti di
bidang ketenagakerjaan.Menurut dia, pemerintah telah memiliki komitmen tinggi dalam memberikan
keberpihakan kepada penyandang disabilitas, baik pada sisi regulasi maupun kebijakan.Bahkan, dari sisi
kebijakan, pemerintah juga terus menggaungkan isu pasar kerja inklusif ini hingga ke forum Employment
Working Group (EWG) G20."Kami meyakini bahwa menciptakan pasar inklusif ini harus melibatkan
banyak pihak dan banyak negara. Untuk itu kita dorong isu ini dalam EWG guna menciptakan pasar kerja
inklusif yang berlaku kepada siapa saja, serta memberikan afirmasi dan keberpihakan kepada
penyandang disabilitas," katanya.Wakil Presiden RI, K.H. Ma'ruf Amin, membuka ASEAN Para Games ke11 terbut. Dalam pidatonya, dikatakan, ASEAN Para Games adalah ajang istimewa karena menjadi
sumber inspirasi tentang kesetaraan.Dalam ajang ini, atlet-atlet para games membuktikan bahwa
dorongan untuk meraih cita-cita dan mengukir prestasi haruslah lebih kuat daripada hambatan yang
dihadapi."Saya juga berharap, ASEAN Para Games akan menjadikan Komunitas ASEAN semakin inklusif
dan tangguh," kata Wapres Ma'ruf Amin.
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Neutral

Summary Jika membandingkan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Nusa Tenggara Timur, tiket
masuk ke TN Pulau komodo tentu lebih mahal. Tarif masuk ke Taman Nasional (TN) Komodo
di Nusa Tenggara Timur (Nusa Tenggara Timur) resmi naik per hari Senin, 1 Agustus 2022.
Sebelumnya, tiket masuk Pulau Komodo berkisar Rp 5.000, meski dalam pelaksanaan di
lapangan menjadi Rp 200 ribu. Kini, tiket masuk ke TN Pulau Komodo jadi Rp 3,75 juta.

Tarif masuk ke Taman Nasional (TN) Komodo di Nusa Tenggara Timur (Nusa Tenggara Timur) resmi naik
per hari Senin, 1 Agustus 2022. Sebelumnya, tiket masuk Pulau Komodo berkisar Rp 5.000, meski dalam
pelaksanaan di lapangan menjadi Rp 200 ribu. Kini, tiket masuk ke TN Pulau Komodo jadi Rp 3,75
juta.Naiknya harga tiket masuk ke TN Komodo menimbulkan polemik di masyarakat. Lalu apakah
kenaikan harga ini terlalu mahal, khususnya bagi warga Nusa Tenggara Timur?Jika membandingkan
dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Nusa Tenggara Timur, tiket masuk ke TN Pulau komodo tentu
lebih mahal. Mengutip laman Instagram Kementerian Ketenagakerjaan @kemnaker, Senin (1/8/2022),
Upah Minimum Provinsi (UMP) Nusa Tenggara Timur tahun 2022 adalah Rp 1.975.000.Artinya, harga
tiket ke masuk ke TN Nasional Komodo setara dengan 189% UMP Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan
kata lain, satu bulan gaji UMP Nusa Tenggara Timur tidak akan cukup untuk berwisata ke TN
Komodo.Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat buka suara soal tiket masuk ke TN Pulau
Komodo. Menurutnya, pemerintah ingin melakukan konservasi, namun tetap menjalankan roda ekonomi
lewat turisme.Wisatawan yang ingin melihat komodo dengan harga murah disarankan datang ke Pulau
Rinca. Jokowi menyebut tiket masuk ke Pulau Rinca tidak berubah. Sementara wisatawan yang ingin ke
pulau komodo dikenakan tarif khusus."Mengenai bayarnya berapa? Tetap. Tetapi kalau mau 'wah pak
saya pengin sekali lihat yang di Pulau Komodo', ya silakan, nggak apa-apa juga. Tapi ada tarif yang
berbeda," kata Jokowi.Sementara itu, asosiasi pelaku pariwisata di Labuan Bajo kompak menolak tarif
baru TN Komodo. Mereka akan melakukan aksi mogok selama satu bulan sebagai bentuk protes.
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Neutral

Summary Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali membuka
perekrutan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia ( PMI ) atau TKI ke Malaysia mulai
hari ini, Senin (1/8/2022). Pengiriman TKI dibuka setelah kedua negara menyepakati
Penandatanganan Joint Statement terkait implementasi Nota Kesepahaman (MoU) tentang
Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia pada
27 Juli 2022 lalu usai pertemuan Joint Worling Group (JWG) ke-1. "Kedua pihak menyetujui
dimulainya kembali perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022,
bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari komitmen yang dibuat dalam MoU,"
kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah beberapa waktu lalu, dikutip Senin (1/8/2022).
"Kedua belah pihak juga berkomitmen untuk memfasilitasi kerja sama antara lembaga
jaminan sosial di Malaysia dan Indonesia dalam rangka memperkuat pelindungan bagi
Pekerja Migran Indonesia," ujarnya.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali membuka perekrutan
dan penempatan Pekerja Migran Indonesia ( PMI ) atau TKI ke Malaysia mulai hari ini, Senin
(1/8/2022).Pengiriman TKI dibuka setelah kedua negara menyepakati Penandatanganan Joint Statement
terkait implementasi Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia Sektor Domestik di Malaysia pada 27 Juli 2022 lalu usai pertemuan Joint Worling Group (JWG)
ke-1."Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1
Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari komitmen yang dibuat dalam MoU,"
kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah beberapa waktu lalu, dikutip Senin (1/8/2022).Dia
menambahkan, kedua negara mengakui pentingnya memerangi praktik perdagangan orang dan
berkomitmen untuk melibatkan pemangku kepentingan terkait di negaranya masing-masing untuk
menjalin kerja sama bilateral yang konkret."Kedua belah pihak juga berkomitmen untuk memfasilitasi
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kerja sama antara lembaga jaminan sosial di Malaysia dan Indonesia dalam rangka memperkuat
pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia," ujarnya.Ida menyebut, Forum JWG mengakui ada sejumlah
masalah dalam implementasi kebijakan dan teknis yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan MoU,
sehingga disepakati bersama langkah yang diperlukan dan memastikan One Channel System (OCS)
terimplementasikan. Hanya saja, Malaysia kini menyepakati dan menegaskan kembali bahwa OCS akan
menjadi satu-satunya mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia dengan
mengintegrasikan sistem online yang ada.Sistem tersebut nantinya dikelola oleh Perwakilan Indonesia di
Malaysia dan sistem online yang dikelola oleh Departemen Imigrasi Malaysia. Hal ini dilakukan dengan
sepenuhnya mematuhi syarat dan ketentuan yang disepakati sebagaimana diatur dalam MoU
sebelumnya.Adapun sejak 13 Juli 2022, Indonesia menghentikan sementara penempatan PMI atau TKI
ke Malaysia. Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Hermono mengatakan, itu dilakukan karena
Malaysia masih belum melaksanakan beberapa kesepakatan yang dituangkan dalam MoU yang telah
ditandatangani.Salah satunya terkait praktek konversi visa dari visa turis menjadi visa kerja melalui sistem
maid online yang sangat beresiko dan rentan untuk PMI atau TKI, yang menyebabkan pemerintah
Indonesia tidak memiliki informasi terkait data PMI atau TKI yang masuk.
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Neutral

Summary Berdasarkan mekanisme yang diberlakukan oleh kementerian ketenagakerjaan, penerima
dana BSU 2022 atau BLT subsidi gaji akan disesuaikan dengan data pekerja yang masih
menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga para pekerja bisa mengetahui apakah
sudah masuk ke dalam daftar peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan atau tidak untuk dapat
menjadi calon penerima dana BSU 2022. Rencananya dana bantuan BSU 2022 akan diberikan
kepada sejumlah pekerja yang sudah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh kemnaker.
Beberapa syarat utama yang harus dimiliki pekerja untuk dapat menerima dana BLT subsidi
gaji adalah, memiliki gaji dibawah 3,5 juta, dan masih terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS
Ketenagakerjaan.

Berdasarkan mekanisme yang diberlakukan oleh kementerian ketenagakerjaan, penerima dana BSU 2022
atau BLT subsidi gaji akan disesuaikan dengan data pekerja yang masih menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan.Sehingga para pekerja bisa mengetahui apakah sudah masuk ke dalam daftar peserta
aktif BPJS Ketenagakerjaan atau tidak untuk dapat menjadi calon penerima dana BSU 2022.Rencananya
dana bantuan BSU 2022 akan diberikan kepada sejumlah pekerja yang sudah memenuhi syarat yang
ditetapkan oleh kemnaker.Beberapa syarat utama yang harus dimiliki pekerja untuk dapat menerima
dana BLT subsidi gaji adalah, memiliki gaji dibawah 3,5 juta, dan masih terdaftar sebagai peserta aktif di
BPJS Ketenagakerjaan.Pemerintah rencananya akan menyalurkan dana bantuan subsidi upah kepada 8,8
juta pekerja dengan anggaran 8,8 triliun.Peserta yang sudah memenuhi syarat yang ditentukan bisa
mengecek apakah sudah terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan atau belum dengan cara:1.
Masuk ke situs resmi BPJS ketenagakerjaan di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id
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Neutral

Summary Ada peluang kerja baru dari Apotek Kimia Farma. Ya, Kimia farma sedang membuka
Lowongan Kerja untuk posisi Apoteker Pendamping. Dari spesifikasi Lowongan Kerjanya,
terang saja Kimia Farma membutuhkan Lulusan D3 Jurusan Farmasi. Informasi Lowongan
Kerja PT Kimia Farma Apotek dilansir dari akun Instagram @kemnaker, Senin 1 Agustus 2022,
Kamukah yang dibutuhkan?.

Ada peluang kerja baru dari Apotek Kimia Farma. Ya, Kimia farma sedang membuka Lowongan Kerja
untuk posisi Apoteker Pendamping. Dari spesifikasi Lowongan Kerjanya, terang saja Kimia Farma
membutuhkan Lulusan D3 Jurusan Farmasi. Informasi Lowongan Kerja PT Kimia Farma Apotek dilansir
dari akun Instagram @kemnaker, Senin 1 Agustus 2022, Kamukah yang dibutuhkan?Pendidikan minimal
Profesi ApotekerMemiliki pengetahuan dan pemahaman terkait Farmakologi Customer-Oriented
Memiliki ketelitian dan keakuratan dalam bekerja Mampu bekerja dalam tim Memiliki kemampuan
komunikasi yang baikBagi kamu yang ingin mendaftar bisa mengisi data diri secara online melalui
rekrutmen.kimiafarma.co.id. (*) Berita terkait Lowongan Kerja Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE
NEWS
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Neutral

Summary suaramerdeka.com- Memasuki bulan Agustus 2022, berikut adalah deretan hari besar
nasional dan internasional. Hari nasional Indonesia di bulan Agustus 2022 ini terhitung cukup
banyak. Sedangkan untuk hari internasional di bulan Agustus 2022 pun juga cukup banyak.
Di antaranya adalah Hari ASI Sedunia dan Hari Remaja Internasional.

suaramerdeka.com - Memasuki bulan Agustus 2022, berikut adalah deretan hari besar nasional dan
internasional.Bulan Agustus, seperti pada umumnya juga memiliki hari besar nasional dan
internasional.Bila mendengar bulan Agustus, pasti kebanyakan dari kita mengingat peringatan hari besar
nasional yakni Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 2022 mendatang.Hari
nasional Indonesia di bulan Agustus 2022 ini terhitung cukup banyak.Dari Hari Maritim Nasional hingga
Hari Pramuka.>Sedangkan untuk hari internasional di bulan Agustus 2022 pun juga cukup banyak.Di
antaranya adalah Hari ASI Sedunia dan Hari Remaja Internasional.Nah, bagaimana dengan hari liburnya?
Tenang, di bulan Agustus ini juga ada tanggal merahnya, kok.Sesuai penetapan dari SKB 3 Menteri Nomor
375 Tahun 2022 (Menteri Agama), Nomor 1 Tahun 2022 (Menteri Ketenagakerjaan) dan Nomor 1 Tahun
2022 (Menteri PAN-RB), tanggal merah di bulan ini jatuh pada 17 Agustus 2022.
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Neutral

Summary Jika membandingkan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Nusa Tenggara Timur, tiket
masuk ke TN Pulau komodo tentu lebih mahal. Tarif masuk ke Taman Nasional (TN) Komodo
di Nusa Tenggara Timur (Nusa Tenggara Timur) resmi naik per hari Senin, 1 Agustus 2022.
Sebelumnya, tiket masuk Pulau Komodo berkisar Rp 5.000, meski dalam pelaksanaan di
lapangan menjadi Rp 200 ribu. Kini, tiket masuk ke TN Pulau Komodo jadi Rp 3,75 juta.

Tarif masuk ke Taman Nasional (TN) Komodo di Nusa Tenggara Timur (Nusa Tenggara Timur) resmi naik
per hari Senin, 1 Agustus 2022. Sebelumnya, tiket masuk Pulau Komodo berkisar Rp 5.000, meski dalam
pelaksanaan di lapangan menjadi Rp 200 ribu. Kini, tiket masuk ke TN Pulau Komodo jadi Rp 3,75
juta.Naiknya harga tiket masuk ke TN Komodo menimbulkan polemik di masyarakat. Lalu apakah
kenaikan harga ini terlalu mahal, khususnya bagi warga Nusa Tenggara Timur?Jika membandingkan
dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Nusa Tenggara Timur, tiket masuk ke TN Pulau komodo tentu
lebih mahal. Mengutip laman Instagram Kementerian Ketenagakerjaan @kemnaker, Senin (1/8/2022),
Upah Minimum Provinsi (UMP) Nusa Tenggara Timur tahun 2022 adalah Rp 1.975.000.Artinya, harga
tiket ke masuk ke TN Nasional Komodo setara dengan 189% UMP Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan
kata lain, satu bulan gaji UMP Nusa Tenggara Timur tidak akan cukup untuk berwisata ke TN
Komodo.Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat buka suara soal tiket masuk ke TN Pulau
Komodo. Menurutnya, pemerintah ingin melakukan konservasi, namun tetap menjalankan roda ekonomi
lewat turisme.Wisatawan yang ingin melihat komodo dengan harga murah disarankan datang ke Pulau
Rinca. Jokowi menyebut tiket masuk ke Pulau Rinca tidak berubah. Sementara wisatawan yang ingin ke
pulau komodo dikenakan tarif khusus."Mengenai bayarnya berapa? Tetap. Tetapi kalau mau 'wah pak
saya pengin sekali lihat yang di Pulau Komodo', ya silakan, nggak apa-apa juga. Tapi ada tarif yang
berbeda," kata Jokowi.Sementara itu, asosiasi pelaku pariwisata di Labuan Bajo kompak menolak tarif
baru TN Komodo. Mereka akan melakukan aksi mogok selama satu bulan sebagai bentuk protes.
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Neutral

Summary Sebab saat ini PT Kimia Farma Apotek membuka lowongan kerja yang nantinya akan mengisi
posisi Apoteker Pendamping. - Pendidikan minimal Profesi Apoteker. - Memiliki
pengetahuan dan pemahaman terkait Farmakologi. Bagi kamu lulusan Diploma dari jurusan
farmasi ingin berkarier di salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia, simak
lowongan pekerjaan yang satu ini.

Bagi kamu lulusan Diploma dari jurusan farmasi ingin berkarier di salah satu perusahaan farmasi terbesar
di Indonesia, simak lowongan pekerjaan yang satu ini. Sebab saat ini PT Kimia Farma Apotek membuka
lowongan kerja yang nantinya akan mengisi posisi Apoteker Pendamping.Perlu diketahui juga bahwa
lowongan kerja ini dibuka untuk penempatan Bandung dan sekitarnya. Adapun pendaftaran lowongan
kerja ini hanya dibukan sampai tanggal 03 Agustus 2022.Melansir dari akun Instagram @kemnaker, Senin
, berikut adalah persyaratan dan keterampilan yang dibutuhkan: Persyaratan/Kualifikasi- Pendidikan
minimal Profesi Apoteker- Memiliki STRA yang masih aktif- Usia maksimal 27 tahun- Memiliki
pemahaman farmasi klinis yang baik- Memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait FarmakologiCustomer-Oriented- Memiliki ketelitian dan keakuratan dalam bekerja- Mampu bekerja dalam timMemiliki kemampuan komunikasi yang baikAdapun informasi resmi dan pemanggilan seleksi lowongan
kerja ini hanya melalui website resmi https://rekrutmen.kimiafarma.co.id. Karenanya bagi kamu para
pencari kerja diingatkan untuk hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan perusahaan.
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Neutral

Summary Dua kebiasaan itu biasa disebut 'Produktif' dan 'Sibuk', dari maknanya saja kita mengetahui
mana yang perlu diikuti dan dihindari. Untuk bisa memahami dengan mudah, berikut
merupakan perbedaan antara gaya kebiasaan bekerja untuk mereka yang sibuk dan
produktif dikutip dari Instagram @kemnaker. Pekerja Sibuk. Jika Anda masih memiliki
kebiasaan bekerja dengan gaya Sibuk, baiknya anada mengevaluasi diri untuk menjadi
pekerja yang produktif.

Dalam dunia kerja, karyawan maupun pengusaha memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan
pekerjaan sesuai dengan job desknya masing-masing.Namun tahukah Anda, dalam menyelesaikan tugas
atau pekerjaannya umumnya ada dua gaya kebiasaan yang berbeda yang dilakukan seseorang.Dua gaya
kebiasaan itu sebaiknya Anda pahami untuk bisa mengevaluasi diri dalam menyelesaikan tugas atau
pekerjaan.Pasalnya dari dua gaya kebiasaan dalam berkeja ini terbagi menjadi dua arah berbeda, yaitu
arah yang positif dan negatif.Arah Positif tentunya perlu Anda ikuti dengan tujuan menyelesaikan
pekerjaan dengan baik dan benar, dan arah Negatif yang artinya perlu Anda hindari dalam melakukan
pekerjaan yang tidak efektif.Dua kebiasaan itu biasa disebut 'Produktif' dan 'Sibuk', dari maknanya saja
kita mengetahui mana yang perlu diikuti dan dihindari.Untuk bisa memahami dengan mudah, berikut
merupakan perbedaan antara gaya kebiasaan bekerja untuk mereka yang sibuk dan produktif dikutip dari
Instagram @kemnaker.Pekerja Sibuk- Suka MultitaskingPekerja yang suka multitasking atau
mengerjakan tugas ganda dalam satu waktu terkadang akan merepotkan diri sendiri dan memakan
banyak waktu dan tidak efisien.- Tidak mempunyai skala prioritasArtinya pekerja tersebut tidak bisa
mengatur mana pekerjaannya yang menjadi prioritas terlebih dahulu untuk dikerjakan.- Tidak bisa
berkata "Tidak" pada permintaan bantuan atau tugasArtinya pekerja tersebut kurang memiliki ketegasan
terhadap orang lain yang meminta bantuannya, sehingga hal tersebut dapat mengganggu pekerjaannya
karena hambatan orang lain.- Cenderung mengerjakan sendiriPekerja seperti ini terkadang akan
merepotkan dirinya sendiri, karena jika ada kendala dia cenderung mencari solusinya sendiri dan tidak
ingin meminta bantuan atau bertanya kepada rekan kerjanya terkait kendala pekerjaannya.- Fokus pada
detail pekerjaanMemahami sebuah pekerjaan memang lah termasuk hal yang penting, namun jika
mempelajari secara keseluruhan akan memakan waktu, fokus lah untuk menyelesaikan tugas terlebih
dahulu, karena detail pekerjaan akan dipahami berjalan waktu.- Bekerja 24 Jam SemingguDalam hal ini,
pekerja tersebut akan terus bekerja bahkan jam istirahat, sehingga dirinya akan lupa terkait
kesehatannya.Pekerja Produktif- Fokus pada satu pekerjaan duluPekerja ini akan fokus mengerjakan satu
tugas, hingga tugas tersebut selesai barulah dia mengerjakan tugas selanjutnya.- Mempunyai skala
prioritasArtinya pekerja tersebut memiliki sebuah catatan yang terjadwal, sehingga dirinya mengetahui
mana pekerjaan yang lebih penting untuk diselesaikan terlebih dahulu.- Paham kapan berkata
"Tidak"Membantu orang lain merupakan hal yang terpuji, namun ada kalanya kita berkata Tidak atau
mengerjakan pekerjaan prioritas terlebih dahulu sebelum membantu orang lain.- Tahu kapan harus
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bekerjasamaTugas atau pekerjaan yang sifatnya individu akan mudah diselesaikan jika tidak ada kendala,
namun ada kalanya kita membutuhkan orang lain untuk potensi pekerjaan selesai dengan lebih baik.Fokus pada tujuan besar karierArtinya pekerja tersebut akan mengutamakan prioritasnya dengan terus
belajar dan fokus untuk meningkatkan skillnya dalam berkarir.- Paham waktu bekerja dan
beristirahatPekerja yang produktif memiliki jadwal tersendiri dan disiplin, sehingga dalam hal ini dirinya
tahun kapan harus bekerja dan beristirahat, sehingga dengan istirahat dia dapat mengisi energi untuk
pekerjaan esok harinya.Itulah kedua perbedaan terkait gaya bekerja seseorang dalam menyelesaikan
pekerjaannya.Jika Anda masih memiliki kebiasaan bekerja dengan gaya Sibuk, baiknya anada
mengevaluasi diri untuk menjadi pekerja yang produktif.Sehingga dengan Produktif Anda akan
mendapatkan hasil yang maksimal dan efisien ditambah lagi waktu yang terjadwal agar anda bisa
beristirahat maupun berlibur.
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Neutral

Summary Lembaga Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (Padma) Indonesia mendesak
Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat dan para bupati di provinsi itu
segera membuka Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) profesional. "Bukan membangun
BLK Komunitas yang syarat kepentingan politik bukan kepentingan calon Pekerja Migran
Indonesia asal Nusa Tenggara Timur yang pergi ilegal dan pulang terbujur kaku dalam peti
mati tanpa jaminan masa depan bagi korban apalagi keluarga," ujar Ketua Dewan Pembina
Padma Indonesia, Gabriel Goa, kepada VoxNtt.com, Senin (01/08/2022). Gabriel
mengungkapkan BLKLN profesional baru ada 4 dari 22 kabupaten/kota di Nusa Tenggara
Timur. Karena itu, Gabriel mendesak Menaker dan Gubernur Laiskodat beserta semua
bupati/wali kota se-Nusa Tenggara Timur untuk serius juga membangun LTSA.

Lembaga Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (Padma) Indonesia mendesak Gubernur
Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat dan para bupati di provinsi itu segera membuka Balai
Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) profesional."Bukan membangun BLK Komunitas yang syarat
kepentingan politik bukan kepentingan calon Pekerja Migran Indonesia asal Nusa Tenggara Timur yang
pergi ilegal dan pulang terbujur kaku dalam peti mati tanpa jaminan masa depan bagi korban apalagi
keluarga," ujar Ketua Dewan Pembina Padma Indonesia, Gabriel Goa, kepada VoxNtt.com, Senin
(01/08/2022).Gabriel mengungkapkan BLKLN profesional baru ada 4 dari 22 kabupaten/kota di Nusa
Tenggara Timur. Keempatnya berada di Kota Kupang.Begitu juga Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) baru
ada 4 kabupaten/kota yakni Sikka, Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Sumba Barat Daya. Bahkan
keempatnya belum dioptimalkan dan terancam terbengkalai.Karena itu, Gabriel mendesak Menaker dan
Gubernur Laiskodat beserta semua bupati/wali kota se-Nusa Tenggara Timur untuk serius juga
membangun LTSA.Hal ini penting untuk melayani kelengkapan prasyarat formil, dokumen resmi, dan
kelengkapan prasyarat-prasyarat lainnya agar CPMI berangkat legal bukan ilegal lewat jaringan mafia
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human trafficking.Ia menambahkan, keran penempatan PMI ke Malaysia kembali dibuka per 1 Agustus
2022 melalui One Channel System untuk mencegah migrasi ilegal human trafficking.Prasyarat Undangundang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mewajibkan Calon Pekerja
Migran Indonesia dipersiapkan kompetensi dan kapasitasnya hingga mendapatkan sertifikat melalui
BLKLN milik pemerintah maupun Perusahaan Pengerah Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang sudah
terdaftar resmi di Kemnaker dan memiliki instruktur serta assesor yang sudah lulus dan bersertifikat yang
dikeluarkan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bekerja sama Badan Nasional Sertifikasi Profesi
(BNSP).Dikatakan, amanat UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia juga
mewajibkan CPMI memproses semua dokumen dan prasyarat-prasyarat legal formil seperti Paspor, Visa
Kerja, Pemeriksaan Kesehatan, Job Order, Jamsostek, Jaminan Asuransi dan P3MI yang resmi melalui
LTSA, serta terdaftar di Sisko-nya BP2MI.Gabriel menegaskan, tantangan ke depan Nusa Tenggara Timur
setelah dibukanya keran penempatan PMI ke Malaysia dan Negara Timur Tengah, Asia Pasifik dan lainnya
akan terjadi migrasi ilegal yang rentan human trafficking.Oleh sebab itu, ia mendesak Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan dan
Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang segera datang ke Nusa Tenggara Timur.Datang ke Nusa
Tenggara Timur penting untuk mendesak Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati/Wali Kota se-Nusa
Tenggara Timur agar segera merealisasikan Perpres Nomor 22 Tahun 2021 tentang Gugus Tugas
Pencegahan dan Penanganan TPPO dengan menerbitkan Pergub, Perbup, Perwalkot dan Perdes tentang
Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO.Hal ini sekaligus mencanangkan Gerakan Masyarakat
Antihuman Trafficking dan Migrasi Aman (Gema Hati Mia) di mulai dari desa dengan melibatkan
kolaborasi Pentahelix (Pemerintah, Akademisi, Masyarakat, Lembaga. Agama/LSM/Lembaga Adat dan
Pers).
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Neutral

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali membuka perekrutan dan penempatan
Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia mulai hari ini, 1 Agustus 2022. Pengiriman PMI
dibuka setelah kedua negara menyepakati Penandatanganan Joint Statement terkait
implementasi Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia yang dilakukan sebelumnya. "Kedua pihak
menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1
Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari komitmen yang dibuat
dalam MoU," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah beberapa waktu lalu, dikutip Senin
(1/8/2022). "Kedua belah pihak juga berkomitmen untuk memfasilitasi kerja sama antara
lembaga jaminan sosial di Malaysia dan Indonesia dalam rangka memperkuat pelindungan
bagi Pekerja Migran Indonesia," tambahnya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali membuka perekrutan dan penempatan Pekerja
Migran Indonesia (PMI) di Malaysia mulai hari ini, 1 Agustus 2022.Pengiriman PMI dibuka setelah kedua
negara menyepakati Penandatanganan Joint Statement terkait implementasi Nota Kesepahaman (MoU)
tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia yang
dilakukan sebelumnya."Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan penempatan PMI di
Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari komitmen yang
dibuat dalam MoU," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah beberapa waktu lalu, dikutip Senin
(1/8/2022).Ida menambahkan, kedua negara mengakui pentingnya memerangi praktik perdagangan
orang dan berkomitmen untuk melibatkan pemangku kepentingan terkait di negaranya masing-masing
untuk menjalin kerja sama bilateral yang konkrit."Kedua belah pihak juga berkomitmen untuk
memfasilitasi kerja sama antara lembaga jaminan sosial di Malaysia dan Indonesia dalam rangka
memperkuat pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia," tambahnya.
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Neutral

Summary Pemerintah Indonesia kembali membuka keran pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI)
ke Malaysia mulai 1 Agustus 2022. Sebelumnya, pengiriman PMI ke Negeri Jiran dihentikan
sementara pada pertengahan bulan lalu karena Pemerintah Malaysia melanggar nota
kesepahaman tentang perekrutan PMI yang telah ditandatangani pada 1 April 2022.
Pengiriman PMI ke Negeri Jiran tersebut kembali dibuka setelah Menteri Ketenagakerjaan
Indonesia Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Malaysia M Saravanan menandatangani
pernyataan bersama terkait implementasi penandatangan nota kesepahaham(MoU)
tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di
Malaysia. Dengan dibukanya kembali pengiriman PMI ke Malaysia, pengawasan
keselamatan PMI juga harus ditingkatkan agar tidak ada lagi kisah pilu para pekerja Indonesia
yang bekerja di luar negeri tidak terjadi lagi.

Pemerintah Indonesia kembali membuka keran pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia
mulai 1 Agustus 2022. Sebelumnya, pengiriman PMI ke Negeri Jiran dihentikan sementara pada
pertengahan bulan lalu karena Pemerintah Malaysia melanggar nota kesepahaman tentang perekrutan
PMI yang telah ditandatangani pada 1 April 2022. Pengiriman PMI ke Negeri Jiran tersebut kembali dibuka
setelah Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Malaysia M
Saravanan menandatangani pernyataan bersama terkait implementasi penandatangan nota
kesepahaham(MoU) tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik
di Malaysia. Dengan dibukanya kembali pengiriman PMI ke Malaysia, pengawasan keselamatan PMI juga
harus ditingkatkan agar tidak ada lagi kisah pilu para pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri tidak
terjadi lagi. Seperti diketahui, beberapa pekerja Indonesia ada yang tidak digaji, disiksa, bahkan pulang
tinggal nama setelah mereka mencari peruntungan di negeri orang. Sebagai informasi, Malaysia masih
menjadi tujuan utama PMI yang bekerja di luar negeri. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), PMI yang
mencari nafkah di Negeri Jiran tersebut mencapai 1,63 juta pekerja (49,7%) dari total per Maret
2022.Namun, dalam 1 dekade jumlah PMI yang bekerja di Malaysia menunjukkan tren turun seperti
terlihat pada grafik. Pada 2013, jumlah PMI yang ada di Malaysia mencapai 1,94 juta pekerja. Namun,
pada Maret 2022 menjadi hanya tinggal 1,63 juta pekerja. Penurunan terbesar terjadi di tahun pertama
terjadi pandemi Covid-19, yakni mencapai 250 ribu pekerja pada 2020.
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Negative

Summary Reformasi birokrasi diperlukan untuk mewujudkan birokrasi yang bagus dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat, serta menghindarkan diri dari praktik korupsi, kolusi dan
nepotisme. Ia mengingatkan, penghargaan kinerja yang diberikan kepada Kemnaker,
hendaknya dapat menjadi komitmen bersama untuk lanjut mempertahankan dan
meningkatkannya pada tataran implementasi yang lebih kuat. Suara.com- Sekretaris
Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menjelaskan bahwa reformasi
birokrasi yang terdiri dari manajemen perubahan, penataan hukum dan perundangan,
penguatan organisasi, penguatan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM ASN,
penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik
sangat dibutuhkan. "Kita berikhtiar lanjut melakukan pembenahan.

Suara.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menjelaskan bahwa
reformasi birokrasi yang terdiri dari manajemen perubahan, penataan hukum dan perundangan,
penguatan organisasi, penguatan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM ASN, penguatan
akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik sangat dibutuhkan.
Reformasi birokrasi diperlukan untuk mewujudkan birokrasi yang bagus dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat, serta menghindarkan diri dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. "Kita berikhtiar
lanjut melakukan pembenahan. Dari pembenahan yang telah dilaksanakan, syukur Alhamdulillah kita
sudah mendapatkan beberapa apresiasi dari berbagai instansi, terutama penyelenggaraan reformasi
birokrasi," kata Anwar Sanusi ketika memberikan arahan pada Apel Pagi Kemnaker secara virtual, Senin
(1/8/2022). Ia mengingatkan, penghargaan kinerja yang diberikan kepada Kemnaker, hendaknya dapat
menjadi komitmen bersama untuk lanjut mempertahankan dan meningkatkannya pada tataran
implementasi yang lebih kuat.
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Negative

Summary Kementerian Ketenagakerjaan mulai melaksanakan 10 jurus dukungan untuk proyek
strategis nasional Kawasan Industri Terpadu Batang atau KITB. "Sejak kemarin dan beberapa
hari ke depan kami mulai mengeksekusi 10 jurus dukungan untuk proyek strategis nasional
KITB dan memastikan agar warga Batang tidak hanya jadi penonton di tengah industrialisasi
raksasa tersebut," kata Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie
Cakrawangsa, pada Sabtu (30/7/22) di Batang, Jawa Tengah. Sepuluh jurus itu juga guna
memastikan warga Batang terlibat dalam proyek industrialisasi raksasa tersebut. Caswiyono
mengatakan bahwa jurus tersebut mulai dilakukan pada Kamis (28/7/22) pagi di Batang.

Kementerian Ketenagakerjaan mulai melaksanakan 10 jurus dukungan untuk proyek strategis nasional
Kawasan Industri Terpadu Batang atau KITB. Sepuluh jurus itu juga guna memastikan warga Batang
terlibat dalam proyek industrialisasi raksasa tersebut."Sejak kemarin dan beberapa hari ke depan kami
mulai mengeksekusi 10 jurus dukungan untuk proyek strategis nasional KITB dan memastikan agar warga
Batang tidak hanya jadi penonton di tengah industrialisasi raksasa tersebut," kata Staf Khusus Menteri
Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie Cakrawangsa, pada Sabtu (30/7/22) di Batang, Jawa
Tengah.Caswiyono mengatakan bahwa jurus tersebut mulai dilakukan pada Kamis (28/7/22) pagi di
Batang. Pada pagi itu, ia bersama tenaga ahli Kantor Staf Presiden, tim dari Kementerian
Ketenagakerjaan, dan beberapa Kementerian/Lembaga lain melakukan pertemuan dan berdiskusi
dengan Pj. Bupati Batang dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memperkuat
kolaborasi.Seusai melakukan diskusi, katanya, pada siang harinya Kemnaker dan KSP bersama Kemenko
PMK, Bappenas, Kemenperin, Kemendikbudristek, Kemenkop UKM, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Batang beserta perwakilan dari industri, lembaga pelatihan kerja,
dan lembaga pendidikan vokasi melakukan rapat pembentukan Skill Development Center (SDC).
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Positive

Summary - PT Adhi Kartiko Pratama (AKP), perusahaan tambang nikel yang beroperasi di wilayah
Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi tiga besar dari 29 perusahaan yang meraih Piagam
Penghargaan K3 Tahun 2022 dalam Bidang Penanganan Covid- 19, dari Menteri Tenaga Kerja
RI (Menaker). Mengutip Tambang.co.id, Dirut PT AKP Ense da Cunha Solapung
menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah, secara khusus kepada Menaker RI
dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara atas apresiasi dalam
bentuk Piagam Penghargaan K3 Tahun 2022 tersebut. JAKARTA (Floresku.com) Piagam
perhargaan yang diserahkan oleh Kadisnakertrans Provinsi Sultra L.M. Ali Haswandy diterima
langsung Direktur Utama PT AKP Ense da Cunha Solapung, bersamaan dengan acara
Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dilaksanakan Kendari, Senin (1/8).

JAKARTA (Floresku.com) - PT Adhi Kartiko Pratama (AKP), perusahaan tambang nikel yang beroperasi di
wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi tiga besar dari 29 perusahaan yang meraih Piagam
Penghargaan K3 Tahun 2022 dalam Bidang Penanganan Covid - 19, dari Menteri Tenaga Kerja RI
(Menaker).Piagam perhargaan yang diserahkan oleh Kadisnakertrans Provinsi Sultra L.M. Ali Haswandy
diterima langsung Direktur Utama PT AKP Ense da Cunha Solapung, bersamaan dengan acara Sosialisasi
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dilaksanakan Kendari, Senin (1/8). Terkait Unjuk Rasa
Kenaikan Tiket ke TNK, Senator Angelo Wake Kako Minta Polisi Tidak Represif Proyek AMB di Desa Nanga
Labang, Matim Mubazir, Pipa Meteran RusakMengutip Tambang.co.id, Dirut PT AKP Ense da Cunha
Solapung menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah, secara khusus kepada Menaker RI dan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara atas apresiasi dalam bentuk Piagam
Penghargaan K3 Tahun 2022 tersebut."Terima kasih kami sampaikan kepada Pemerintah, secara khusus
Menaker dan Tim Kementerian Tenaga Kerja serta Tim Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Sultra. Dan tentunya, Alhamdulillah berkat kerjasama semua team akhirnya AKP dapat penghargaan K3
dalam hal Penanganan COVID-19. Semoga ini jadi awal yang baik buat penghargaan lainnya dalam proses
penetapan kaidah pertambangan yang baik, "good mining practice" sebagaimana tuntutan UndangUndang Pertambangan," ujar Ense, pria kelahiran Kampung Sikka, Kabupaten Sikka itu.Sementara itu
dalam sambutannya, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara,LM.Ali
Haswandy, menegaskan pelaksanaan kegiatan sosialisasi norma K3 bertujuan untuk memberikan
pencerahahan dan pemahaman akan pentingnya mengetahui dan memahami norma keselamatan dan
kesehatan kerja dalam melaksanakan aktivitas atau pekerjaan. Hal tersebut guna memperoleh jaminan
ketenangan bekerja bagi pekerja dan ketenangan berusaha bagi pengusaha,sehingga antara keduanya
terlindungi dengan aturan-aturan ketenagakerjaan yang berlaku."Hal ini berdampak apabila penerapan
norma K3 buruk, berarti akan menyebabkan penurunan produktifitas dan kemungkinan terjadinya
kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja lebih besar. Tentu saja dapat menimbulkan kerugian yang
besar baik secara langsung maupun tidak langsung," ungkap Ali.Dikatakan, revolusi industri yang sedang
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berlangsung saat ini dapat menjadi peluang dan pendorong dunia usaha untuk meningkatkan begrbagai
upaya agar produksi tetap dapat bersaing dan menjamin kelangsungan usaha. Sekaligus menjadi
ancaman bila kita tidak mempersiapkan diri dari seluruh aspek kehidupan berbagngsa dan bernegara
khususnya dalam pelaksanaan dan penerapan norma K3 di tempat usaha dan tempat bekerja."Saya
berharap kepada semua pelaku usaha di tempat kerja hendaknya kita tingkatkan pelaksanaan penerapan
norma K3 sehingga bentuk potensi bahaya yang ada di tempat kerja dapat dicegah," imbuhnya.Lanjut
dia, dengan demikian maka tercipta kondisi lingkungan yang aman,sehat,dan proses produksi lancar
sehingga dapat menekan angka kecelakaan kerja sampai nihil kecelakaan (zero accident) bisa
terwujud."Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini pelaksanaan Norma K3 belum mendapatkan
perhatian yang memadai dari berbagai masyarakat Industri (Pekerja dan Pengusaha) dimana pelaksanaan
program K3 sering terhambat oleh berbagai kehendak misalnya masih lemahnya pelaksanaan,kesadaran
dan kedisiplinan baik dari unsur pengusaha maupun pekerjanya," kata dia.Ali pun mengatakan agar
perusahaan lebih menjamin penerapan norma K3 secara meluas, dan terus menerus maka diperlukan
suatu tekad dan kemauan demi terlaksananya penerapan norma K3. Sebab, lanjut dia, program tersebut
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bisnis penambangan. "Selamat mengikuti kegiatan ini
dengan sebaik-baiknya.berperan nyata dalam mendukung terwujudnya pelaksanaan norma keselamatan
dan Kesehatan Kerja khususnya di tempat kerja masing-masing," pungkasnya. (Silvia ).
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Neutral

Summary BSU 2022 atau BLT subsidi gaji merupakan salah satu program bantuan dari pemerintah
melalui kemnaker yang di khususkan untuk para pekerja atau buruh yang terdampak
pandemi covid 19. Untuk menjalankan program BSU 2022, kemnaker selalu menggandeng
BPJS Ketenagakerjaan dalam menentukan daftar pekerja yang layak mendapatkan dana BLT
subsidi gaji tersebut. Besaran dana BSU 2022 yang akan diberikan oleh pemerintah melalui
kemnaker Rp500 ribu per bulan selama 2 bulan dan akan diberikan langsung dengan 1 tahap
Rp1 juta. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pekerja untuk bisa menjadi
penerima dana BSU 2022, diantaranya:.

BSU 2022 atau BLT subsidi gaji merupakan salah satu program bantuan dari pemerintah melalui
kemnaker yang di khususkan untuk para pekerja atau buruh yang terdampak pandemi covid 19.Untuk
menjalankan program BSU 2022, kemnaker selalu menggandeng BPJS Ketenagakerjaan dalam
menentukan daftar pekerja yang layak mendapatkan dana BLT subsidi gaji tersebut.Besaran dana BSU
2022 yang akan diberikan oleh pemerintah melalui kemnaker Rp500 ribu per bulan selama 2 bulan dan
akan diberikan langsung dengan 1 tahap Rp1 juta.Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pekerja
untuk bisa menjadi penerima dana BSU 2022, diantaranya:1. WNI2. Karyawan penerima upah atau gaji3.
Memiliki gaji maximal 3,5 juta per bulan4. Masih terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan5.
Memiliki rekening bank aktif
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Summary Sebanyak 62 warga negara Indonesia (WNI) berhasil diselamatkan usai disekap oleh
perusahaan online Scammer di Sihanoukville di Kamboja. Ihwalnya, Saleh menilai peran
BP2MI cenderung absen pada kejadian penyekapan puluhan WNI di Kamboja. "Kalau saya
lihat pada kasus Kamboja ini, BP2MI kelihatannya agak absen, ya. 62 WNI Diselamatkan.

Sebanyak 62 warga negara Indonesia (WNI) berhasil diselamatkan usai disekap oleh perusahaan online
Scammer di Sihanoukville di Kamboja. Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay
mendesak Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) meningkatkan upaya perlindungan
agar tak ada kejadian serupa."Saya mendesak kepada BP2MI untuk meningkatkan upaya-upaya terkait
dengan perlindungan para pekerja migran ini," kata Saleh kepada wartawan, Senin (1/8/2022).Ihwalnya,
Saleh menilai peran BP2MI cenderung absen pada kejadian penyekapan puluhan WNI di Kamboja. Dia
mendorong BP2MI seharusnya ada di barisan terdepan dalam upaya perlindungan WNI yang hendak
bekerja dengan penempatan di luar negeri."Kalau saya lihat pada kasus Kamboja ini, BP2MI kelihatannya
agak absen, ya. Jadi nggak begitu kelihatan perannya. Dan karena itu kita mendesak supaya mereka ini
mestinya berdiri di barisan terdepan untuk upaya-upaya perlindungan ini. Dengan adanya keterlibatan
mereka maka tentu akan ada upaya koordinasi sistematis dalam perlindungan pekerja migran kita," ujar
dia.Saleh juga mendorong pemerintah menindak tegas para pelaku yang terlibat dalam pengiriman
pekerja migran Indonesia (PMI) ke negara lain secara ilegal. Hal itu, kata dia, juga telah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia."Kita mendesak
agar mereka yang terlibat di dalam pengiriman pekerja migran secara ilegal tersebut ditindak secara
tegas, karena untuk menimbulkan efek jera kepada para pengusaha-pengusaha penyedia jasa tenaga
kerja di negara lain. Dalam Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sudah
mengatur terkait masalah itu," kata Ketua DPP PAN itu.Lebih lanjut, legislator dapil Sumatra Utara II ini
juga meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memperbanyak pelatihan profesional bagi
para PMI. Saleh berharap, ke depannya PMI yang bekerja di luar negeri tak lagi terbatas pada pekerja
domestik atau sektor informal, melainkan juga menjamur ke sektor formal."Saya mendesak Kemenaker
untuk memperbanyak pelatihan-pelatihan kerja bagi calon-calon PMI. Jadi kita berharap pekerja-pekerja
yang dilatih ini yang dikirim sehingga yang dikirim bukan lagi pekerja domestik atau pekerja rumah
tangga. Tetapi kalau bisa ke depan kita akan menigrim pekerja-pekerja migran Indonesia di sektor formal
dan sektor industri di luar negeri," kata Saleh."Dengan begitu, pekerja yang dikirim yang betul-betul
profesional dan memang bisa dilindungi dengan baik oleh negara kita dan negara penempatan,"
lanjutnya.62 WNI DiselamatkanSebelumnya, Kepolisian Kamboja bersama KBRI Phnom Penh kembali
menyelamatkan 7 WNI yang disekap di Kamboja. Kini total sudah 62 WNI yang berhasil
diselamatkan.Dilihat dari situs resmi Kemlu, 7 WNI yang disekap perusahaan online Scammer di
Sihanoukville, Kamboja berhasil diselamatkan Minggu (31/7/2022) waktu setempat. Setelah sebelumnya
ada 55 WNI yang diselamatkan."Keberhasilan ini menambah jumlah WNI yang dapat diselamatkan
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menjadi total 62 orang. Tambahan jumlah WNI tersebut berdasarkan pendalaman lebih lanjut dari pihak
Kepolisian Kamboja," tulis keterangan dalam website Kemlu.Rencananya, ke-62 orang WNI tersebut akan
dipindahkan KBRI Phnom Penh dari Sihanoukville menuju Phnom Penh pada 31 Juli 2022 malam waktu
setempat. KBRI Phnom Penh telah menyiapkan akomodasi selama mereka berada di Phnom Penh dan
akan melakukan screening data.
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Summary JAKARTA, KOMPAS.TV- PT Kimia Farma Apotek membuka lowongan pekerjaan sebagai
Apoteker Pendamping (Extended) untuk lulusan Diploma (D3) jurusan farmasi. Bagi Anda
yang ingin bergabung dengan perusahaan ini, berikut disajikan informasi mengenai
lowongan Apoteker Pendamping di Kimia Farma Apotek dilansir dari Instagram @kemnaker.

JAKARTA, KOMPAS.TV - PT Kimia Farma Apotek membuka lowongan pekerjaan sebagai Apoteker
Pendamping (Extended) untuk lulusan Diploma (D3) jurusan farmasi.Posisi ini nantinya akan ditempatkan
di Bandung dan sekitarnya.Diketahui, Kimia Farma merupakan perusahaan industri farmasi pertama dan
terbesar di Indonesia sejak tahun 1817.Hingga saat ini, Kimia Farma sudah memiliki lebih dari 3.000 outlet
di 200 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.Bagi Anda yang ingin bergabung dengan perusahaan ini,
berikut disajikan informasi mengenai lowongan Apoteker Pendamping di Kimia Farma Apotek dilansir
dari Instagram @kemnaker.PersyaratanUntuk melamar posisi Apoteker Pendamping di Kimia Farma
Apotek, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi.Persyaratan ini terbagi menjadi dua, yakni
kualifikasi dan kompetensi kerja yang dimiliki pelamar.Kualifikasi:Pendidikan minimal Profesi Apoteker
Memiliki STRA yang masih aktif Usia maksimal 27 tahunKeterampilan dan Keahlian Kompetensi Kerja
(Competency):Memiliki pemahaman farmasi klinis yang baik Memiliki pengetahuan dan pemahaman
terkait Farmakologi Customer-oriented Memiliki ketelitian dan keakuratan dalam bekerja Mampu
bekerja dalam tim Memiliki kemampuan komunikasi yang baikCara DaftarUntuk melamar posisi ini di
Kimia
Farma,
Anda
dapat
melakukan
pendaftaran
secara
online
di
laman
rekrutmen.kimiafarma.co.id.Adapun, batas akhir registrasi adalah tanggal 3 Agustus 2022.Penting
diperhatikan, rekrutmen Kimia Farma ini adalah gratis alias tidak memungut biaya apapun, serta tidak
bekerja sama dengan agen apapun dalam proses perekrutan.Pastikan untuk mengunjungi laman resmi
di rekrutmen.kimiafarma.co.id dan waspada penipuan.
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Summary LEBAK, Pelitabanten.com- Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LPKPK) Komisi Cabang (Komcab) Kabupaten Lebak menemukan dugaan proyek pembangunan
Bendung Daerah Irigasi (DI) Cikoncang, yang dinilai ada beberapa kejanggalan dan tidak
sesuai spesifikasi. Pengerjaan tersebut di DI Cikoncang, Desa Ketapang, Kecamatan
Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Ucu Suhardi, Ketua LP-KPK Komcab
Kabupaten Lebak menyampaikan bahwa pengerjaan tersebut dinilai lamban dan diduga ada
pembiaran dari konsultan yang menyebabkan pembangunan dan pengerjaannya terlihat
asal-asalan. Dalam kesempatan ini LP-KPK Komcab Kabupaten Lebak mendesak kepada dinas
untuk melakukan Pengecekan pengerjaan yang tidak sesuai," tegasnya.

LEBAK, Pelitabanten.com- Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Komisi
Cabang (Komcab) Kabupaten Lebak menemukan dugaan proyek pembangunan Bendung Daerah Irigasi
(DI) Cikoncang, yang dinilai ada beberapa kejanggalan dan tidak sesuai spesifikasi. Pengerjaan tersebut
di DI Cikoncang, Desa Ketapang, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.Ucu Suhardi,
Ketua LP-KPK Komcab Kabupaten Lebak menyampaikan bahwa pengerjaan tersebut dinilai lamban dan
diduga ada pembiaran dari konsultan yang menyebabkan pembangunan dan pengerjaannya terlihat asalasalan."Kami menemukan kuat dugaan pengerjaan yang tidak sesuai spesifikasi saat dilakukan
monitoring proyek irigasi. Ketika anggota Kami di lapangan menemukan pengecoran lantai bercampur
dengan lumpur, keselamatan K3 tidak ditemukan dilapangan," ujarnya kepada pelitabanten. com pada
Senin (1/08/2022).Diketahui dari papan informasi, kegiatan tersebut ialah pengembangan dan
pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada irigasi lintas daerah kabupaten kota. Nilai kontrak
Rp 9.778.819.000 dari DPUPR Provinsi Banten bidang pengelolaan jaringan pemanfaatan air, APBD
Provinsi Banten TA 2022. Pemenang tender CV. Cahaya Ali Pratama."Kami menemukan pekerja tidak
menggunakan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) sesuai dengan dasar hukum tentang K3 Kontruksi
pada SKB Menteri PU dan Menaker No. Kep 17/Men/1986/104/Kpts/1986 Kelesamatan dan Kesehatan
Kerja pada tempat kegiatan konstruksi," ujar Ucu Suhardi.Ucu juga menambahkan bahwa dalam
pengerjaannya coran langsung menyatu dengan tanah, dan kualitas beton sangat diragukan. "Dapat
dilihat dan ditinjau dengan terbuka dari saluran irigasi dimana ketinggian wiremesh sebagai penahan
pinggir dan lantai dasar saja sudah tidak sesuai dengan gambar teknis yang ada. bahkan ada yang tidak
Pakai wiremesh, ungkapnya.Jangan sampai, lanjut Ucu, pemerintah maupun masyarakat dirugikan oleh
rekanan yang semata membesarkan perutnya sendiri. Pekerjaan proyek intinya harus sesuai dengan
spesifikasi dan anggarannya."Kami meminta konfirmasi ke dinas terkait. Dalam kesempatan ini LP-KPK
Komcab Kabupaten Lebak mendesak kepada dinas untuk melakukan Pengecekan pengerjaan yang tidak
sesuai," tegasnya.Kedatangan kami ke Proyek terkait untuk menyampaikan temuan yang menurut kami
pengerjaan irigasi tersebut (bendungan DI Cikoncang) diduga melenceng dan keluar dari spesifikasi. Jika
temuan kami tidak diperbaiki maka kami akan menemui dinas terkait dan hasilnya kurang memuaskan
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bagi kami.Kita lihat saja nanti endingnya seperti apa, yang kami inginkan ketika tidak sesuai, ya harus
diperbaiki. Memang begitulah peran serta kami sebagai Lembaga ikut monitoring pekerjaan pemerintah
adalah salah satunya tupoksinya.Jadi peran serta kontrol yang dilakukan LP-KPK Komcab Lebak sangatlah
membantu pemerintah dalam pengawasan pekerjaan proyek di lapangan," jelasnya.Oleh karena itu, Ucu
mendesak kepada aparat penegak hukum (APH), untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan,
karena kuat dugaan telah terjadi kerugian negara yang nilainya cukup signifikan.Hingga berita ini dilansir
awak media belum bisa menghubungi pihak pelaksana CV. Cahaya Ali Pratama dan Dinas PUPR Provinsi
Banten.
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Summary Mereka diduga disekap di Sihanoukville, Kamboja. Untuk kesekian kalinya kasus penipuan
terhadap pekerja migran Indonesia kembali terjadi. Kali ini, sebanyak 60 Warga Negara
Indonesia/WNI yang mencoba peruntungan dengan menjadi pekerja migran untuk mencari
pekerjaan menjadi korban penipuan lowongan pekerjaan. Menyikapi itu, Ketua MPR RI,
Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah Indonesia segera memulangkan 60 WNI
tersebut, dan menelusuri adanya dugaan mafia rekrutmen pekerja migran Indonesia/PMI
nonprosedural untuk bekerja di perusahaan investasi maupun teknologi informasi di
Kamboja.

Untuk kesekian kalinya kasus penipuan terhadap pekerja migran Indonesia kembali terjadi.Kali ini,
sebanyak 60 Warga Negara Indonesia/WNI yang mencoba peruntungan dengan menjadi pekerja migran
untuk mencari pekerjaan menjadi korban penipuan lowongan pekerjaan. Mereka diduga disekap di
Sihanoukville, Kamboja.Menyikapi itu, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah
Indonesia segera memulangkan 60 WNI tersebut, dan menelusuri adanya dugaan mafia rekrutmen
pekerja migran Indonesia/PMI nonprosedural untuk bekerja di perusahaan investasi maupun teknologi
informasi di Kamboja."Meminta pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah dan kepolisian
Kamboja untuk bergerak cepat dalam mengusut kasus tersebut, dikarenakan kasus tersebut sudah masuk
ranah pidana dan mengarah ke dugaan perdagangan orang ini. MPR juga meminta Polri mengusut dan
membongkar jaringan perekrut WNI yang berada di wilayah hukum Indonesia hingga ke akarnya," tegas
Bamsoet, Senin (1/8/2022).Ke depan, pemerintah diminta memperbaiki proses penyaringan tenaga kerja
dalam negeri yang cenderung dinilai masih lemah, dan bekerja sama dengan seluruh stakeholder untuk
mencegah adanya tenaga kerja Indonesia yang masuk secara ilegal ke luar negeri.Bamsoet mengimbau
masyarakat untuk tidak terjebak dan tergiur dengan tawaran pekerjaan di luar negeri dengan jalur
nonprosedural.Untuk itu, pimpinan MPR meminta pemerintah, dalam hal ini Badan Pelindungan Pekerja
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Migran Indonesia dan Kementerian Tenaga Kerja memberikan edukasi kepada masyarakat, utamanya
yang akan bekerja sebagai PMI di luar negeri, untuk memahami secara betul dan menyeluruh terkait
perekrutan dan pemberangkatan PMI ke luar negeri melalui jalur resmi atau prosedural.Pemerintah juga
harus mengoptimalkan kolaborasi dan peran keanggotaan Indonesia dalam Reguler Governing Body (GB)
International Labour Organization (ILO) periode 2021-2024 dari Government Electoral College, dalam hal
perbaikan secara menyeluruh kondisi ketenagakerjaan Indonesia.
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Summary Begini cara cek BSU 2022, benarkah akan cair setelah 1 Muharram 1444 H? lengkap dengan
syaratnya di sini. Apakah BSU 2022 akan dicairkan setelah 1 Muharram 1444 H atau di awal
Agustus 2022?. Bagi Anda yang sudah mengantongi persyaratan penerima BSU BPJS
Ketenagakerjaan, simak cara untuk cek BSU 2022 selengkapnya dalam artikel ini. Ini bisa
dijadikan sebagai panduan dalam proses pengecekan yang bisa dilakukan oleh penerima
Bantuan Subsidi Upah anggaran 2022.

Begini cara cek BSU 2022, benarkah akan cair setelah 1 Muharram 1444 H? lengkap dengan syaratnya di
sini.Apakah BSU 2022 akan dicairkan setelah 1 Muharram 1444 H atau di awal Agustus 2022?Bagi Anda
yang sudah mengantongi persyaratan penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan, simak cara untuk cek BSU
2022 selengkapnya dalam artikel ini.Ini bisa dijadikan sebagai panduan dalam proses pengecekan yang
bisa dilakukan oleh penerima Bantuan Subsidi Upah anggaran 2022.Para pekerja atau buruh di sebuah
perusahaan yang menggaji dengan Rp3,5 juta per bulan, dikabarkan akan diberikan bantuan subsidi oleh
pemerintah.Bantuan Subsidi Upah merupakan, salah satu program pemerintah dalam proses pemulihan
ekonomi nasional akibat pandemi yang melanda kita saat ini.Bantuan Subsidi Upah anggaran 2022
tersebut akan di berikan kepada penerima sekitar 8,8 juta jiwa pekerja ataupun buruh.Dana ini pun tentu
sudah di atur di dalam peraturan pemerintah yaitu Permen No.43 Tahun 2022, Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan No.14 Tahun 2021 dan Permenaker No.16 Tahun 2021.
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Summary Reformasi birokrasi diperlukan untuk mewujudkan birokrasi yang baik dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat, serta menghindarkan diri dari praktik korupsi, kolusi dan
nepotisme. Ia mengingatkan, penghargaan kinerja yang diberikan kepada Kemnaker,
hendaknya dapat menjadi komitmen bersama untuk terus mempertahankan dan
meningkatkannya pada tataran implementasi yang lebih kuat. Anwar Sanusi menegaskan,
ASN yang diamanahkan untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, haruslah memiliki
integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari korupsi, kolusi,
dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menjelaskan bahwa
reformasi birokrasi yang terdiri dari manajemen perubahan, penataan hukum dan
perundangan, penguatan organisasi, penguatan tata laksana, penataan sistem manajemen
SDM ASN, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas
pelayanan publik sangat dibutuhkan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menjelaskan bahwa reformasi birokrasi
yang terdiri dari manajemen perubahan, penataan hukum dan perundangan, penguatan organisasi,
penguatan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM ASN, penguatan akuntabilitas, penguatan
pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik sangat dibutuhkan.Reformasi birokrasi
diperlukan untuk mewujudkan birokrasi yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,
serta menghindarkan diri dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme."Kita berupaya terus melakukan
pembenahan. Dari pembenahan yang telah dilaksanakan, syukur Alhamdulillah kita sudah mendapatkan
beberapa apresiasi dari berbagai instansi, terutama pelaksanaan reformasi birokrasi," kata Anwar Sanusi
ketika memberikan arahan pada Apel Pagi Kemnaker secara virtual, Senin (1/8/2022).Ia mengingatkan,
penghargaan kinerja yang diberikan kepada Kemnaker, hendaknya dapat menjadi komitmen bersama
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untuk terus mempertahankan dan meningkatkannya pada tataran implementasi yang lebih
kuat."Penghargaan memang penting tapi yang lebih penting dengan adanya penghargaan tersebut, kita
mewujudkan sebuah kementerian yang lebih baik pada masa saat ini dan yang akan datang,"
ucapnya.Anwar Sanusi menegaskan, ASN yang diamanahkan untuk melaksanakan tugas pelayanan
publik, haruslah memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari
korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat."Ada
nilai-nilai integritas yang harus dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh ASN yaitu, jujur, peduli,
mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil," ujarnya.Anwar
menginginkan, dengan adanya usaha dan doa bersama, Kemnaker akan menjadi kementerian yang dapat
menjadi role model referensi dari kementerian dan lembaga lainnya.
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Negative

Summary Reformasi birokrasi diperlukan untuk mewujudkan birokrasi yang baik dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat, serta menghindarkan diri dari praktik korupsi, kolusi dan
nepotisme. Ia mengingatkan, penghargaan kinerja yang diberikan kepada Kemnaker,
hendaknya dapat menjadi komitmen bersama untuk terus mempertahankan dan
meningkatkannya pada tataran implementasi yang lebih kuat. Anwar Sanusi menegaskan,
ASN yang diamanahkan untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, haruslah memiliki
integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari korupsi, kolusi,
dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menjelaskan bahwa
reformasi birokrasi yang terdiri dari manajemen perubahan, penataan hukum dan
perundangan, penguatan organisasi, penguatan tata laksana, penataan sistem manajemen
SDM ASN, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas
pelayanan publik sangat dibutuhkan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menjelaskan bahwa reformasi birokrasi
yang terdiri dari manajemen perubahan, penataan hukum dan perundangan, penguatan organisasi,
penguatan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM ASN, penguatan akuntabilitas, penguatan
pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik sangat dibutuhkan.Reformasi birokrasi
diperlukan untuk mewujudkan birokrasi yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,
serta menghindarkan diri dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme."Kita berupaya terus melakukan
pembenahan. Dari pembenahan yang telah dilaksanakan, syukur Alhamdulillah kita sudah mendapatkan
beberapa apresiasi dari berbagai instansi, terutama pelaksanaan reformasi birokrasi," kata Anwar Sanusi
ketika memberikan arahan pada Apel Pagi Kemnaker secara virtual, Senin (1/8/2022).Ia mengingatkan,
penghargaan kinerja yang diberikan kepada Kemnaker, hendaknya dapat menjadi komitmen bersama
untuk terus mempertahankan dan meningkatkannya pada tataran implementasi yang lebih
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kuat."Penghargaan memang penting tapi yang lebih penting dengan adanya penghargaan tersebut, kita
mewujudkan sebuah kementerian yang lebih baik pada masa saat ini dan yang akan datang,"
ucapnya.Anwar Sanusi menegaskan, ASN yang diamanahkan untuk melaksanakan tugas pelayanan
publik, haruslah memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari
korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat."Ada
nilai-nilai integritas yang harus dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh ASN yaitu, jujur, peduli,
mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil," ujarnya.Anwar
menginginkan, dengan adanya usaha dan doa bersama, Kemnaker akan menjadi kementerian yang dapat
menjadi role model referensi dari kementerian dan lembaga lainnya.

142

Title

Link and Match BLK Sawahlunto dengan Dunia Industri,
Adakan Pelatihan Upskilling Operator Alat Berat

Author

Yasrizal Var
Ultimafecha

Media

Rakyat Terkini

Reporter

Date

01 August 2022

Tone

Link

http://www.rakyatterkini.com/2022/08/link-and-match-blk-sawahlunto-dengan-duniaindustri-adakan-pelatihan-upskilling.html
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Summary Pemko Sawahlunto bekerjasama dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktifitas Padang
melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas keterampilan (Upskilling) operator alat berat
di Balai Latihan Kerja (BLK) Parambahan. Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja (DPMTSP-Naker) Kota Sawahlunto, Dwi Darmawati, pada Senin 1 Agustus
2022 menyampaikan, pelatihan itu diikuti 16 peserta yang merupakan pembantu (helper)
operator alat berat dari seluruh perusahaan tambang batu bara di Sawahlunto. "Tahun
depan kami berencana untuk memberikan tujuh buah paket pelatihan operator alat berat
bagi workshop di Kota Sawahlunto ini," kata Hery. Walikota Sawahlunto, Deri Asta menyebut
pelatihan upskilling ini menjadi inovasi Pemko dalam menyelenggarakan pelatihan kerja
yang memenuhi unsur link dan match dengan dunia kerja/industri.

Pemko Sawahlunto bekerjasama dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktifitas Padang melaksanakan
pelatihan peningkatan kapasitas keterampilan (Upskilling) operator alat berat di Balai Latihan Kerja (BLK)
Parambahan.Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMTSP-Naker) Kota
Sawahlunto, Dwi Darmawati, pada Senin 1 Agustus 2022 menyampaikan, pelatihan itu diikuti 16 peserta
yang merupakan pembantu (helper) operator alat berat dari seluruh perusahaan tambang batu bara di
Sawahlunto."Untuk yang sekarang-kan sifatnya peningkatan kapasitas keterampilan. Jadi, memang yang
dilatih peserta yang sudah memiliki dasar/sudah mulai bekerja di bidang alat berat itu. Pelatihan ini
diselenggarakan dengan durasi 80 jam pelajaran, ketika selesai nanti mereka diberikan sertifikat dari
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan dikeluarkan Sertifikat Izin Operasional (SIO)," kata Dwi.Dwi
Darmawati mengatakan, pelatihan upskilling itu terbilang istimewa karena dihadiri langsung oleh
Sesditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktifitas (Binalavotas) Kemnaker RI, Hery Budoyo."BLK
Parambahan yang menjadi lokasi pelatihan upskilling kita ini sedang dibangun menjadi workshop
otomotif kejuruan alat berat oleh Kemnaker RI. Jadi, Pak Sesditjen Binalavotas itu mengunjungi pelatihan
ini sambil meninjau progres pembangunan workshop tersebut," kata Dwi Darmawati.Sesditjen
Binalavotas Hery Budoyo dalam sambutannya menyampaikan, pelatihan upskilling ini sebagai bagian dari
sembilan agenda lompatan Kemnaker adalah transformasi Balai Latihan Kerja yang dilakukan dengan
meningkatkan akses dan mutu pelatihan kerja bagi para pencari kerja dan tenaga kerja."Tahun depan
kami berencana untuk memberikan tujuh buah paket pelatihan operator alat berat bagi workshop di Kota
Sawahlunto ini," kata Hery.Walikota Sawahlunto, Deri Asta menyebut pelatihan upskilling ini menjadi
inovasi Pemko dalam menyelenggarakan pelatihan kerja yang memenuhi unsur link dan match dengan
dunia kerja/industri."Ini sinergitas Pemko dengan perusahaan, dimana untuk instruktur dan biaya
pelatihan ditanggung Pemko. Sementara untuk peralatan dan lokasi praktik disediakan oleh perusahaan.
Nanti begitu tamat peserta juga langsung direkrut oleh perusahaan menjadi karyawan," kata Walikota
Deri.Pemko Sawahlunto, kata Deri Asta, komitmen berpihak pada calon-calon tenaga kerja dengan terus
menyelenggarakan berbagai paket pelatihan di Balai Latihan Kerja, ditambah dengan di Worshop
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Otomotif Kejuruan Alat Berat nanti.Walikota Deri mengatakan, misi Pemko Sawahlunto salah satunya
berbunyi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis
ekonomi kreatif, serta mengadakan pelatihan melalui BLK."Jadi, pelatihan kerja untuk menyiapkan skill
(kompetensi) bagi generasi muda ini adalah prioritas kita dalam mencetak tenaga kerja siap pakai dari
Sawahlunto," pungkasnya lagi. Pembukaan pelatihan upskilling itu juga dihadiri oleh Ketua Yayasan Bung
Hatta yang juga merupakan tokoh pendorong pembangunan workshop kejuruan alat berat Masri Hashar,
Kepala Disnakertrans Provinsi Sumatra Barat Nizam Muluk, Plt. Kepala Balai Pelatihan dan Vokasi Padang
Afridamon, Ketua DPRD Kota Sawahlunto, Ny. Eka Wahyu dan sejumlah undangan lainnya.
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Positive

Summary Sekjen PBB Afriansyah Noor baru saja dilantik sebagai wakil menteri (Wamen)
Ketenagakerjaan sejak 15 Juni 2022. "Kemarin tanggal 15 Juni 2022 saya mewakili PBB
diperintahkan ketua umum untuk jadi wakil menteri ketenagakerjaan. Ia berharap
jabatannya itu bisa bermanfaat bagi PBB. Tentunya posisi saya ini sangat strategis apalagi
bersentuhan dengan teman-teman di bawah buruh, petani, dan nelayan," kata Afriansyah di
KPU RI, Jakarta, Senin (1/8/2022).

Sekjen PBB Afriansyah Noor baru saja dilantik sebagai wakil menteri (Wamen) Ketenagakerjaan sejak 15
Juni 2022. Ia berharap jabatannya itu bisa bermanfaat bagi PBB."Kemarin tanggal 15 Juni 2022 saya
mewakili PBB diperintahkan ketua umum untuk jadi wakil menteri ketenagakerjaan. Tentunya posisi saya
ini sangat strategis apalagi bersentuhan dengan teman-teman di bawah buruh, petani, dan nelayan," kata
Afriansyah di KPU RI, Jakarta, Senin (1/8/2022)."Saya akan menggunakan posisi saya sebagai Wamen
membantu pemerintah, membantu Ibu Ida sebagai menteri," tambahnya.Menurut dia, ketika berbuat
baik sebagai Wamen, maka itu bisa membuat nama PBB menjadi baik. "mudah-mudahan jabatan saya ini
bisa bermanfaat bagi PBB," ujarnya.Lebih lanjut, Afriansyah mengatakan bahwa partainya itu sudah lama
menjadi pendukung Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
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Summary Reformasi birokrasi diperlukan untuk mewujudkan birokrasi yang baik dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat, serta menghindarkan diri dari praktik korupsi, kolusi dan
nepotisme. Ia mengingatkan, penghargaan kinerja yang diberikan kepada Kemnaker,
hendaknya dapat menjadi komitmen bersama untuk terus mempertahankan dan
meningkatkannya pada tataran implementasi yang lebih kuat. Anwar Sanusi menegaskan,
ASN yang diamanahkan untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, haruslah memiliki
integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari korupsi, kolusi,
dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menjelaskan bahwa
reformasi birokrasi yang terdiri dari manajemen perubahan, penataan hukum dan
perundangan, penguatan organisasi, penguatan tata laksana, penataan sistem manajemen
SDM ASN, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas
pelayanan publik sangat dibutuhkan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menjelaskan bahwa reformasi birokrasi
yang terdiri dari manajemen perubahan, penataan hukum dan perundangan, penguatan organisasi,
penguatan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM ASN, penguatan akuntabilitas, penguatan
pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik sangat dibutuhkan.Reformasi birokrasi
diperlukan untuk mewujudkan birokrasi yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,
serta menghindarkan diri dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme."Kita berupaya terus melakukan
pembenahan. Dari pembenahan yang telah dilaksanakan, syukur Alhamdulillah kita sudah mendapatkan
beberapa apresiasi dari berbagai instansi, terutama pelaksanaan reformasi birokrasi," kata Anwar Sanusi
ketika memberikan arahan pada Apel Pagi Kemnaker secara virtual, Senin (1/8/2022).Ia mengingatkan,
penghargaan kinerja yang diberikan kepada Kemnaker, hendaknya dapat menjadi komitmen bersama
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untuk terus mempertahankan dan meningkatkannya pada tataran implementasi yang lebih
kuat."Penghargaan memang penting tapi yang lebih penting dengan adanya penghargaan tersebut, kita
mewujudkan sebuah kementerian yang lebih baik pada masa saat ini dan yang akan datang,"
ucapnya.Anwar Sanusi menegaskan, ASN yang diamanahkan untuk melaksanakan tugas pelayanan
publik, haruslah memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari
korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat."Ada
nilai-nilai integritas yang harus dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh ASN yaitu, jujur, peduli,
mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil," ujarnya.Anwar
menginginkan, dengan adanya usaha dan doa bersama, Kemnaker akan menjadi kementerian yang dapat
menjadi role model referensi dari kementerian dan lembaga lainnya.

147

Title

Sekjen Kemnaker : Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mendapat
Apresiasi Dari Berbagai Instansi

Author

_noname

Media

Progresnews.info

Reporter

Date

01 August 2022

Tone

Link

http://progresnews.info/2022/08/01/sekjen-kemnaker-pelaksanaan-reformasi-birokrasimendapat-apresiasi-berbagai-instansi

Positive

Summary Dari pembenahan yang telah dilaksanakan, syukur Alhamdulillah kita sudah mendapatkan
beberapa apresiasi dari berbagai instansi, terutama pelaksanaan reformasi birokrasi," kata
Sekjen Anwar Sanusi ketka memberikan arahan pada Apel Pagi Kemnaker secara virtual,
Senin (1/8/2022). Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi
menjelaskan, untuk mewujudkan birokrasi yang baik dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat, serta menghindarkan diri dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan
adanya reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi itu menurut Anwar Sanusi, meliputi
manajemen perubahan; penataan hukum dan perundangan; penguatan organisasi;
penguatan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM ASN; penguatan akuntabilitas;
penguatan pengawasan; dan peningkatan kualitas pelayanan publik. "Kita berupaya terus
melakukan pembenahan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menjelaskan, untuk mewujudkan
birokrasi yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta menghindarkan diri dari
praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan adanya reformasi birokrasi.Reformasi birokrasi itu
menurut Anwar Sanusi, meliputi manajemen perubahan; penataan hukum dan perundangan; penguatan
organisasi; penguatan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM ASN; penguatan akuntabilitas;
penguatan pengawasan; dan peningkatan kualitas pelayanan publik."Kita berupaya terus melakukan
pembenahan. Dari pembenahan yang telah dilaksanakan, syukur Alhamdulillah kita sudah mendapatkan
beberapa apresiasi dari berbagai instansi, terutama pelaksanaan reformasi birokrasi," kata Sekjen Anwar
Sanusi ketka memberikan arahan pada Apel Pagi Kemnaker secara virtual, Senin (1/8/2022).Ia
mengingatkan, penghargaan kinerja yang diberikan kepada Kemnaker, hendaknya dapat menjadi
komitmen bersama untuk terus mempertahankan dan meningkatkannya pada tataran implementasi
yang lebih kuat."Penghargaan memang penting tapi yang lebih penting dengan adanya penghargaan
148

tersebut, kita mewujudkan sebuah kementerian yang lebih baik pada masa saat ini dan yang akan
datang," ucapnya.Anwar Sanusi menegaskan, ASN yang diamanahkan untuk melaksanakan tugas
pelayanan publik, haruslah memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih
dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi
masyarakat."Ada nilai-nilai integritas yang harus dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh ASN
yaitu, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil,"
ujarnyaAnwar menginginkan, dengan adanya usaha dan doa bersama, Kemnaker akan menjadi
kementerian yang dapat menjadi role model referensi dari kementerian dan lembaga lainnya.
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Negative

Summary LABUAN BAJO (Floresku.com)- Suasana dan aktivitas wisata di Pulau Komodo atau Taman
Nasional Komodo (TNK) Senin, 01 Agustus 2022, tidak terjadi seperti biasanya.. Di sisi
lainnya, para pelaku pariwisata lintas asosiasi di Labuan Bajo melakukan aksi mogok kerja
sebagai bentuk protes terhadap kenaikan harga tiket masuk ke Taman Nasional itu. Dalam
aksi mogok itu, satu hal positif yang yang dilakukan yaitu para pelaku pariwisata melakukan
pembersihan kota Labuan Bajo dengan memungut sampah di beberapa titik-titik tertentu.
Hewan Komodo di pantai Pulau Komodo.

Hewan Komodo di pantai Pulau Komodo. (sumber: Wisato.id)LABUAN BAJO (Floresku.com) - Suasana dan
aktivitas wisata di Pulau Komodo atau Taman Nasional Komodo (TNK) Senin, 01 Agustus 2022, tidak
terjadi seperti biasanya. Destinasi wisata premium yang biasanya ramai dikunjungi para wisatawan, baik
wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara, pada hari pertama pemberlakuan kenaikan
harga tiket sebesar 3,75 juta, sepi pengunjung, bahkan hampir tidak ada pengunjung sama sekali.Suasa
sepi paling terasa di Liang Loh, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Hal tersebut tampak
jelas dari tayangan video yang dibagikan oleh salah satu warga yang berada di Liang Loh pada hari Senin,
1 Agustus 2022. PT Adhi Kartiko Pratama Raih Penghargaan K3 Tahun 2022 Bidang Penanganan Covid-19
dari Menaker RI Terkait Unjuk Rasa Kenaikan Tiket ke TNK, Senator Angelo Wake Kako Minta Polisi Tidak
RepresifVideo yang berdurasi 1 menit 8 detik itu menampilkan situasi Loh Liang yang sangat sepi
pengunjung.Di sisi lainnya, para pelaku pariwisata lintas asosiasi di Labuan Bajo melakukan aksi mogok
kerja sebagai bentuk protes terhadap kenaikan harga tiket masuk ke Taman Nasional itu.Para pelaku
pariwisata itu menilai kenaikan harga tiket ke Taman Nasional Komodo (TNK) sangat berdampak buruk
terhadap ekonomi pelaku pariwisata dan berpotensi memarginalkan masyarakat lokal.Dalam aksi mogok
itu, satu hal positif yang yang dilakukan yaitu para pelaku pariwisata melakukan pembersihan kota
Labuan Bajo dengan memungut sampah di beberapa titik-titik tertentu. (Tedy N. ).
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Neutral

Summary Simak berikut info lowongan kerja atau loker di PT Energi Mega Persada (EMP) Tbk yang
merupakan hulu Migas Nasional. PT Energi Mega Persada (EMP) Tbk merupakan sebuah
perusahaan yang memiliki wilayah operasi di dalam maupun luar negeri. Saat ini PT Energi
Mega Persada (EMP) Tbk tengah membuka lowongan kerja (loker). Informasi loker yang
tersedia yaitu formasi Pelatihan Manajemen 2022, seperti dilansir PikiranRakyatTasikmalaya.com dari akun Instagram @kemnaker.

Simak berikut info lowongan kerja atau loker di PT Energi Mega Persada (EMP) Tbk yang merupakan hulu
Migas Nasional.PT Energi Mega Persada (EMP) Tbk merupakan sebuah perusahaan yang memiliki wilayah
operasi di dalam maupun luar negeri.Saat ini PT Energi Mega Persada (EMP) Tbk tengah membuka
lowongan kerja (loker).Informasi loker yang tersedia yaitu formasi Pelatihan Manajemen 2022, seperti
dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari akun Instagram @kemnaker.Diketahui bahwa EMP memiliki
prinsip 'datang, berdaya, dan buat sejarah'.Terdapat beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi para
pelamar, yaitu:1. Memiliki gelar Sarjana atau Magistera. Teknikb. Perminyakanc. Geologid. Geofisika2.
IPK minimal 3.0 pada skala IPK 4,03. Maksimal usia 25 tahun pada November 20224. Bersedia bekerja di
remote area.Untuk informasi selanjutnya, Anda dapat mengakses link berikut www.emp.id.Untuk Anda
yang berminat melamar kerja di EMP, Segera daftarkan diri.
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Positive

Summary Reformasi sangat diperlukan untuk mewujudkan birokrasi yang baik dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat, serta menghindarkan diri dari praktik korupsi, kolusi dan
nepotisme. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi memaparkan
ini, dan menurutnya, reformasi birokrasi meliputi manajemen perubahan; penataan hukum
dan perundangan; penguatan organisasi; penguatan tata laksana, penataan sistem
manajemen SDM ASN; penguatan akuntabilitas ; penguatan pengawasan; dan peningkatan
kualitas pelayanan publik. "Kita berupaya terus melakukan pembenahan. Dari pembenahan
yang telah dilaksanakan, syukur Alhamdulillah kita sudah mendapatkan beberapa apresiasi
dari berbagai instansi, terutama pelaksanaan reformasi birokrasi," kata Sekjen Anwar Sanusi
ketka memberikan arahan pada Apel Pagi Kemnaker secara virtual, Senin (1/8/2022).

Reformasi sangat diperlukan untuk mewujudkan birokrasi yang baik dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat, serta menghindarkan diri dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Sekretaris
Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi memaparkan ini, dan menurutnya, reformasi
birokrasi meliputi manajemen perubahan; penataan hukum dan perundangan; penguatan organisasi;
penguatan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM ASN; penguatan akuntabilitas ; penguatan
pengawasan; dan peningkatan kualitas pelayanan publik. "Kita berupaya terus melakukan pembenahan.
Dari pembenahan yang telah dilaksanakan, syukur Alhamdulillah kita sudah mendapatkan beberapa
apresiasi dari berbagai instansi, terutama pelaksanaan reformasi birokrasi," kata Sekjen Anwar Sanusi
ketka memberikan arahan pada Apel Pagi Kemnaker secara virtual, Senin (1/8/2022). Anwar Sanusi
mengingatkan, penghargaan kinerja yang diberikan kepada Kemnaker, hendaknya dapat menjadi
komitmen bersama untuk terus mempertahankan dan meningkatkannya pada tataran implementasi
yang lebih kuat. "Penghargaan memang penting tapi yang lebih penting dengan adanya penghargaan
tersebut, kita mewujudkan sebuah kementerian yang lebih baik pada masa saat ini dan yang akan
datang," ucapnya. Ditegaskannya juga, ASN yang diamanahkan untuk melaksanakan tugas pelayanan
publik, haruslah memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari
korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. "Ada
nilai-nilai integritas yang harus dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh ASN yaitu, jujur, peduli,
mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil," ujarnya Anwar menginginkan,
dengan adanya usaha dan doa bersama, Kemnaker akan menjadi kementerian yang dapat menjadi role
model referensi dari kementerian dan lembaga lainnya.
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Positive

Summary Untuk mewujudkan birokrasi yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,
serta menghindarkan diri dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan adanya
reformasi birokrasi. Dari pembenahan yang telah dilaksanakan, syukur Alhamdulillah kita
sudah mendapatkan beberapa apresiasi dari berbagai instansi, terutama pelaksanaan
reformasi birokrasi," kata Sekjen Anwar Sanusi ketka memberikan arahan pada Apel Pagi
Kemnaker secara virtual, Senin (1/8/2022). Ia mengingatkan, penghargaan kinerja yang
diberikan kepada Kemnaker, hendaknya dapat menjadi komitmen bersama untuk terus
mempertahankan dan meningkatkannya pada tataran implementasi yang lebih kuat.
"Penghargaan memang penting tapi yang lebih penting dengan adanya penghargaan
tersebut, kita mewujudkan sebuah kementerian yang lebih baik pada masa saat ini dan yang
akan datang," ucapnya.

Untuk mewujudkan birokrasi yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta
menghindarkan diri dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan adanya reformasi
birokrasi.Reformasi birokrasi itu menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen
Kemnaker) Anwar Sanusi meliputi manajemen perubahan; penataan hukum dan perundangan;
penguatan organisasi; penguatan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM ASN; penguatan
akuntabilitas; penguatan pengawasan; dan peningkatan kualitas pelayanan publik."Kita berupaya terus
melakukan pembenahan. Dari pembenahan yang telah dilaksanakan, syukur Alhamdulillah kita sudah
mendapatkan beberapa apresiasi dari berbagai instansi, terutama pelaksanaan reformasi birokrasi," kata
Sekjen Anwar Sanusi ketka memberikan arahan pada Apel Pagi Kemnaker secara virtual, Senin
(1/8/2022).Ia mengingatkan, penghargaan kinerja yang diberikan kepada Kemnaker, hendaknya dapat
menjadi komitmen bersama untuk terus mempertahankan dan meningkatkannya pada tataran
implementasi yang lebih kuat."Penghargaan memang penting tapi yang lebih penting dengan adanya
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penghargaan tersebut, kita mewujudkan sebuah kementerian yang lebih baik pada masa saat ini dan
yang akan datang," ucapnya.Anwar Sanusi menegaskan, ASN yang diamanahkan untuk melaksanakan
tugas pelayanan publik, haruslah memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik,
bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi
masyarakat."Ada nilai-nilai integritas yang harus dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh ASN
yaitu, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil,"
ujarnyaAnwar menginginkan, dengan adanya usaha dan doa bersama, Kemnaker akan menjadi
kementerian yang dapat menjadi role model referensi dari kementerian dan lembaga lainnya.
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Positive

Summary Berikut manfaat jika mengikuti dan lolos seleksi Kartu Prakerja Gelombang 39. Ada sejumlah
manfaat yang akan didapat peserta bila mengikuti Kartu Prakerja Gelombang 39 dan
dinyatakan lolos. Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 39 resmi dibuka mulai Minggu
(31/7/2022) pukul 12.00 WIB. Pengumuman informasi dibukanya pendaftaran Kartu
Prakerja Gelombang 39 disampaikan melalui akun Instagram @prakerja.go.id pada Minggu
kemarin.

Berikut manfaat jika mengikuti dan lolos seleksi Kartu Prakerja Gelombang 39.Pendaftaran Kartu Prakerja
Gelombang 39 resmi dibuka mulai Minggu (31/7/2022) pukul 12.00 WIB.Pengumuman informasi
dibukanya pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 39 disampaikan melalui akun Instagram
@prakerja.go.id pada Minggu kemarin.Para pencari kerja yang membutuhkan kesiapan skill atau belum
lolos Kartu Prakerja gelombang sebelumnya dapat mendaftar kembali di gelombang 39.Ada sejumlah
manfaat yang akan didapat peserta bila mengikuti Kartu Prakerja Gelombang 39 dan dinyatakan lolos.Di
antaranya kesempatan mengikuti pelatihan kerja secara online serta dana insentif.Inilah beberapa
manfaat yang akan didapat ketika lolos dan diterima dalam seleksi Kartu Prakerja gelombang 39.1.
Mendapat biaya insentif untuk membeli pelatihanManfaat pertama yang didapat setelah lolos seleksi
Kartu Prakerja gelombang 39 adalah bantuan pelatihan sebesar Rp 1 juta.Bantuan ini bisa dipakai peserta
untuk membeli sejumlah pelatihan yang tersedia di program Kartu Prakerja.2. Mengikuti pelatihan kerja
pada platform digitalBiaya insentif sebesar Rp 1 juta yang telah diterima dapat digunakan untuk membeli
berbagai pelatihan.Pelatihan itu tersedia pada berbagai platform digital yang bekerja sama dengan
program Prakerja.Yaitu Tokopedia, Bukalapak, karier.mu, Pintaria, Pijar, dan Kementerian Tenaga Kerja
(Kemnaker).Ada berbagai jenis pelatihan dapat diikuti, antara lain cara berjualan online, menjadi
fotografer, menguasai aplikasi komputer, kursus bahasa, keterampilan perawatan kecantikan, menjadi
pelatih kebugaran, dan lainnya.Pastikan untuk menyelesaikan satu pelatihan yang telah dipilih, sebelum
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membeli pelatihan yang lain.3. Mendapat sertifikat pelatihan dari platform digitalSetelah menyelesaikan
pelatihan, peserta akan mendapatkan sertifikat pelatihan.Sertifikat pelatihan akan muncul di dashboard
ketika telah menyelesaikan pelatihan paling lambat satu hari kerja setelahnya.Sertifikat pelatihan
diterbitkan langsung oleh lembaga pelatihan.Jika ada kekeliruan dalam penulisan nama di sertifikat
pelatihan, peserta bisa menghubungi lembaga pelatihan untuk konfirmasi lebih lanjut.4. Mendapatkan
insentif biaya mencari kerjaSelesai mengikuti pelatihan dan mendapat sertifikat pelatihan, peserta akan
mendapatkan insentif pencari kerja.Insentif hanya diberikan kepada pemegang Kartu Prakerja yang telah
menyelesaikan pelatihan pertama.Ada dua insentif yang diberikan, yaitu biaya mencari kerja dan
pengisian survei evaluasi.Insentif biaya mencari kerja, sebesar Rp 600 ribu per bulan selama empat
bulan.Sementara insentif pengisian survei evaluasi akan diberikan sebesar Rp 50 ribu per survei.Insentif
akan dikirimkan melalui rekening bank atau e-wallet milik peserta yang telah didaftarkan dan
tervalidasi.Pencairan insentif ke rekening atau e-wallet akan membutuhkan waktu 3-5 hari kerja sejak
tanggal penjadwalan insentif muncul di dashboard.Setelah intensif cair, maka bebas digunakan untuk apa
saja.Bisa untuk meringankan biaya selama mengikuti pelatihan seperti makan, transportasi, dan
pulsa.Insentif yang diberikan juga dapat meringankan biaya selama mencari pekerjaan.
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Neutral

Summary BSU 2022 cair Agustus akan diulas di artikel ini, selain itu anda juga bisa cek daftar penerima
BLT BPJS Ketenagakerjaan. BSU2022 atau disebut juga bantuan langsung tunai (BLT) subsidi
gaji Rp1 juta ini merupakan program bantuan pemerintah melalui Kemnaker via BPJS
Ketenagakerjaan. Lantas apakah BSU 2022 ini akan cair pada Agustus? Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan menjadi mitra Kemnaker sebagai penyedia data
pekerja dalam proses penyaluran dana BSU BLT subsidi gaji 2022 Rp1 juta.

BSU 2022 cair Agustus akan diulas di artikel ini, selain itu anda juga bisa cek daftar penerima BLT BPJS
Ketenagakerjaan. BSU2022 atau disebut juga bantuan langsung tunai (BLT) subsidi gaji Rp1 juta ini
merupakan program bantuan pemerintah melalui Kemnaker via BPJS Ketenagakerjaan. Lantas apakah
BSU 2022 ini akan cair pada Agustus ? Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan
menjadi mitra Kemnaker sebagai penyedia data pekerja dalam proses penyaluran dana BSU BLT subsidi
gaji 2022 Rp1 juta.Tanda BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair Agustus Rp1 Juta dapat
dilakukan pengecekan pada saldo rekening Bank Himbara atau Himpunan Bank Milik Negara. BSU 2022
digadang-gadang akan cair pada April sebelum hari raya Idul Fitri lalu. Nyatanya, Agutus tanda-tanda
pencairannya belum juga nampak.Para pekerja calon penerima dana BSU tersebut tak henti-hentinya
menanyakan kapan BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan cair melalui kolom komentar akun Instagram resmi
Kemnaker. Kendati demikian, pihak Kemnaker tak sekalipun nampak memberikan jawaban terhadap
pertanyaan para pekerja calon penerima BSU di kolom komentarnya. Beberapa waktu lalu, Kemnaker
merilis sebuah pernyataan mengenai tahapan pencairan BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan
2022 yang harus dilakukan sebelum penyaluran dilakukan.
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Neutral

Summary Di bawah ini akan dijelaskan mengenai dua cara melakukan cek penerima bantuan, melalui
laman resmi Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan. Bantuan BSU BPJS Ketenagakerjaan
jumlahnya senilai Rp1 juta, yang akan dibagikan kepada 8,8 juta pekerja atau buruh dari 8,8
triliun anggaran yang disiapkan oleh pemerintah. BSU 2022 adalah Bantuan Subisidi Upah
bagi pekerja atau buruh yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan. Program bantuan
BSU 2022 diadakan oleh pemerintah sebagai upaya memulihkan situasi ekonomi akibat
dampak dari pandemi Covid-19.

BSU 2022 adalah Bantuan Subisidi Upah bagi pekerja atau buruh yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta
per bulan.Di bawah ini akan dijelaskan mengenai dua cara melakukan cek penerima bantuan, melalui
laman resmi Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan.Program bantuan BSU 2022 diadakan oleh pemerintah
sebagai upaya memulihkan situasi ekonomi akibat dampak dari pandemi Covid-19.Pemerintah awalnya
mengadakan program bantuan BSU 2022 Ketenagakerjaan sejak tahun 2020 yang lalu.Bantuan BSU BPJS
Ketenagakerjaan jumlahnya senilai Rp1 juta, yang akan dibagikan kepada 8,8 juta pekerja atau buruh dari
8,8 triliun anggaran yang disiapkan oleh pemerintah.Lantas bagaimana cara mengecek pekerja atau
buruh yang termasuk dalam penerima BSU atau tidak? berikut adalah pembahasannya.
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Neutral

Summary Lowongan kerja ini dibuka untuk penempatan Bandung dan sekitarnya. PT Kimia Farma
Apotek membuka lowongan kerja. Sebagaimana ditulis detikFinance yang mengutip akun
Instagram @kemnaker, Senin (1/8/2022), proses pendaftaran lowongan kerja ini dibuka
hingga 3 Agustus 2022. Catat syaratnya berikut ini:.

PT Kimia Farma Apotek membuka lowongan kerja. Lowongan kerja ini dibuka untuk penempatan
Bandung dan sekitarnya.Sebagaimana ditulis detikFinance yang mengutip akun Instagram @kemnaker,
Senin (1/8/2022), proses pendaftaran lowongan kerja ini dibuka hingga 3 Agustus 2022.Catat syaratnya
berikut ini:Persyaratan/Kualifikasi- Pendidikan minimal Profesi Apoteker- Memiliki STRA yang masih aktifUsia maksimal 27 tahunKeterampilan dan Keahlian Kompetensi Kerja- Memiliki pemahaman farmasi
klinis yang baik- Memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait Farmakologi- Customer-OrientedMemiliki ketelitian dan keakuratan dalam bekerja- Mampu bekerja dalam tim- Memiliki kemampuan
komunikasi yang baikInfo resmi dan pemanggilan seleksi lowongan kerja ini hanya melalui situs resmi
https://rekrutmen.kimiafarma.co.id. Hati-hati penipuan mengatasnamakan PT Kimia Farma Apotek.
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Summary BSU 2022 akan cair awal bulan Agustus, benarkah?. Lantas benarkah Bantuan Subsidi Upah
(BSU 2022) bakai cair Agustus?. Jadwal pencarian BSU 2022 atau Bantuan Subsidi Upah
hingga saat ini terus dinantikan oleh para pekerja. Pasalnya melalui program BSU 2022 ini
para pekerja akan mendapatkan dana Bantuan Subsidi Gaji sebesar Rp1 juta.

BSU 2022 akan cair awal bulan Agustus, benarkah?Cek nama penerima bantuan subsidi upah lewat dua
link resmi ini.Jadwal pencarian BSU 2022 atau Bantuan Subsidi Upah hingga saat ini terus dinantikan oleh
para pekerja.Pasalnya melalui program BSU 2022 ini para pekerja akan mendapatkan dana Bantuan
Subsidi Gaji sebesar Rp1 juta.Sementara itu, pemerintah melalui kementerian ketenagakerjaan
mencanangkan dana BSU 2022 atau Bantuan Subsidi Gaji tersebut akan disalurkan kepada 8,8 juta
pekerja.Sebelumnya, pada bulan April lalu pemerintah sudah mengumumkan bahwa BSU 2022 akan
segera dicairkan tepatnya pada akhir bulan atau sebelum Lebaran tiba.Namun, dana BSU atau Bantuan
Subsidi Upah dari Kemnaker tak kunjung disalurkan hingga akhir Juli 2022.Lantas benarkah Bantuan
Subsidi Upah (BSU 2022) bakai cair Agustus?
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Summary Pekerjaan sampingan untuk mendapatkan penghasilan tambahan bisa dilakukan oleh siapa
saja. 3. Menjadi Konsultan Keuangan. Kalian bisa mendapatkan keuntungan IDR 30,000
untuk setiap pendaftar aktif yang melakukan transaksi pengajuan kredit pada OK Bank.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sebanyak 29,4 juta orang di Indonesia
merasakan dampak dari pandemi Covid-19, terutama dari sisi finansial.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sebanyak 29,4 juta orang di Indonesia merasakan
dampak dari pandemi Covid-19, terutama dari sisi finansial.Kondisi Pandemi Covid-19 juga membuat
masyarakat semakin menyadari pentingnya kebutuhan memiliki dana darurat. Dana darurat biasa
didapat dari menyisihkan sebagian dari penghasilan utama seseorang.Namun, tingginya biaya kebutuhan
sehari-hari masih sering menjadi penghalang bagi banyak orang untuk memenuhi kebutuhan ini. Kondisi
inilah yang mendorong banyak masyarakat berpikir kreatif dan mengupayakan pekerjaan sampingan,
untuk memiliki penghasilan tambahan.Memiliki pekerjaan sampingan memberikan banyak keuntungan
lebih bagi mereka yang menjalankannya. Selain tambahan dana yang bisa disisihkan untuk kebutuhan
genting, pekerjaan sampingan juga membuka peluang untuk memperluas jaringan relasi yang
berkemungkinan memberikan pengalaman, pengetahuan serta kesempatan yang lebih besar
lagi.Pekerjaan sampingan untuk mendapatkan penghasilan tambahan bisa dilakukan oleh siapa saja.
Mulai dari mereka yang memang sudah bekerja, sampai ke mereka yang baru lulus kuliah, bahkan Ibu
Rumah Tangga.Berikut ini adalah beberapa contoh pekerjaan sampingan mudah yang cukup berpotensi
dan menghasilkan dan tidak diperlukan pendidikan tinggi untuk dijalankan:1. Membuka Katering
RumahanUntuk kalian ibu rumah tangga atau pekerja rumahan, jika kalian memiliki resep spesial ataupun
resep turun temurun, kalian dapat membuka usaha katering rumahan atau melayani pesanan katering
secara online. Hal ini banyak dilakukan oleh sebagian besar ibu-ibu di Indonesia karena selain menekuni
hobi yang mereka senangi, mereka dapat menghasilkan uang tambahan dengan cara yang
menyenangkan.Mengerjakan bisnis katering rumahan tentu diperlukan kemampuan memasak yang
besar, namun kalian tidak perlu memiliki pendidikan tinggi untuk menekuni profesi ini. Kalian hanya perlu
memastikan kalian memiliki kapasitas memasak yang besar dan tentunya, pastikan koneksi serta
kreatifitas kalian selalu berkembang, sehingga bisnis yang kalian jalankan dapat terus memberikan
penghasilan tambahan.Setiap kalian pasti memiliki keahlian khusus yang berawal dari hobi seperti
keahlian dalam bidang translator, copywriter, editor, designer, photo/ videografer dan masih banyak
lagi.Keahlian ini dapat menjadi modal bagi kalian untuk memiliki penghasilan tambahan di kemudian hari.
Banyak dari perusahaan atau institusi yang membutuhkan jasa freelance untuk bidang-bidang ini,
tentunya hal ini dapat kalian kerjakan tengah-tengah waktu luang yang kalian miliki.Kelebihan lain dari
menggeluti keahlian ini adalah kalian telah memiliki pengetahuan dasar yang dibutuhkan dan kalian tidak
perlu memiliki pendidikan yang tinggi untuk menjadi ahli dalam bidangnya.Cukup ketekunan dan koneksi
yang kuat, kalian dapat menjadikan hobi ini sebagai sumber keuangan yang besar di kemudian hari.3.
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Menjadi Konsultan KeuanganSiapa yang tidak tahu dunia investasi dan trading saat ini. Banyak dari kalian
pasti sudah mulai masuk dan mencoba peruntungan dari industri ini.Tren pekerjaan di bidang ini banyak
disenangi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia karena mereka tidak perlu memiliki pendidikan yang
tinggi, cukup dengan kemampuan dalam memahami kondisi pasar saat menekuni bidang ini. Untuk itu,
menjadi konsultan keuangan dapat menjadi alternatif bagi kalian yang ingin mendapatkan penghasilan
tambahan kedepannya.Melalui pekerjaan sampingan jenis ini, selain konsultasi, kalian bisa secara
langsung juga memberikan edukasi terkait bagaimana memiliki penghasilan tambahan dan membantu
pihak lain agar bisa terbebas dari masalah finansial.Contohnya dengan menjadi agen perbankan, seperti
menjadi agen referral dari OK Bank Indonesia. Profesi ini dapat kalian tekuni dengan mudah tanpa harus
memiliki sertifikat pendidikan yang tinggi. Kalian juga bisa jalani pekerjaan ini kapanpun dan dimanapun
kalian berada.* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DIOK Bank menawarkan program referal dimana kalian
bisa memiliki penghasilan tambahan dengan membantu kerabat yang membutuhkan
pinjaman.Prosesnya sangat cepat, mudah dan praktis karena cukup bermodal telepon genggam saja.
Kalian bisa mendapatkan keuntungan IDR 30,000 untuk setiap pendaftar aktif yang melakukan transaksi
pengajuan kredit pada OK Bank.Tidak hanya itu, kalian juga bisa mendapatkan IDR 250,000 untuk setiap
nasabah yang berhasil melakukan pencairan dana, dengan ketentuan yang berlaku. Program ini berlaku
untuk seluruh agen yang berada di wilayah layanan OK Bank di seluruh Indonesia, namun beberapa
keuntungan yang ditawarkan saat ini hanya berlaku untuk agen yang berada di Jabodetabek saja.OK Bank
memiliki program OK KTA dari OK Bank untuk mereka yang ingin memiliki dana tambahan. Program OK
KTA ini memberikan pinjaman hingga Rp 200 juta dengan tenor sampai 60 bulan.Akses pengajuan kredit
yang diberikan melalui persyaratan sederhana; cukup melampirkan identitas diri (KTP) dan referensi
bukti vaksin kedua. Proses pengajuan pinjaman juga hanya 5 menit, dan pencairan cukup 1 hari kerja
apabila dokumen yang disertakan lengkap dan sesuai."Program referral menjadi alternatif yang kami
tawarkan untuk mereka yang sedang mencari penghasilan tambahan. Program ini menjadi bentuk
komitmen kami untuk selalu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan
memberikan kemudahan dan keuntungan lebih dari program perbankan yang kami miliki," kata
Department Head Retail OK Bank Hardiansyah Ramadhan."Hal ini juga dapat membantu mereka
memenuhi perencanaan keuangan dan apabila mereka memiliki kebutuhan untuk dana cepat,
berapapun besaran nominalnya," lanjut dia.Hardiansyah juga menjelaskan bahwa selain menjadi cara
alternatif untuk menghasilkan uang tambahan, program referral ini hadir juga dengan harapan agar dapat
menginspirasi masyarakat untuk memanfaatkan waktu luang secara lebih positif. Selain profesional,
mereka yang masih belum bekerja bahkan ibu rumah tangga sekalipun bisa memanfaatkan kesempatan
ini.
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Summary Koordinator Bantuan Hukum Migrant Care Nur Harsono mendesak pemerintah Indonesia
untuk lebih serius menangani kasus pengiriman imigran ke Kamboja. Migrant Care meminta
perwakilan Indonesia di Pnom Penh memastikan dan memberikan pengayoman,
perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar
negeri. Kedua, Migrant Care meminta perwakilan Indonesia di Pnom Penh memfasilitasi
rumah aman dan logistik serta kepulangan/repatriasi kepada pada korban. Ketiga, meminta
perwakilan Republik Indonesia di Pnom Penh bekerja sama dengan pihak Kepolisian Kamboja
untuk mengusut tuntas pelaku beserta jaringannya.

Koordinator Bantuan Hukum Migrant Care Nur Harsono mendesak pemerintah Indonesia untuk lebih
serius menangani kasus pengiriman imigran ke Kamboja.Migrant Care meminta perwakilan Indonesia di
Pnom Penh memastikan dan memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga
negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri. Hal tersebut sesuai ketentuan dalam Pasal 19 huruf b
UU Nomor 37 Tahun 1999 UU Hubungan Luar Negeri.Kedua, Migrant Care meminta perwakilan Indonesia
di Pnom Penh memfasilitasi rumah aman dan logistik serta kepulangan/repatriasi kepada pada
korban.Ketiga, meminta perwakilan Republik Indonesia di Pnom Penh bekerja sama dengan pihak
Kepolisian Kamboja untuk mengusut tuntas pelaku beserta jaringannya.Keluarga Pekerja Migran yang
Dipekerjakan Secara Gelap di Kamboja Berharap Dapat Segera Bertemu MerekaKeempat, Migrant Care
meminta pemerintah Polri mengusut tuntas pelaku beserta jaringannya yang berada di wilayah
Indonesia.Kelima, Migrant Care meminta Kementerian Ketenagakerjaan, BP2MI, pemerintah daerah
mulai dari provinsi, kabupaten/kota hingga desa harus mengintensfikan edukasi dan sosialisasi migrasi
aman dan bahaya trafficking, dengan modus modus mutakhir kepada masyarakat hingga di grass
root.Keenam, Migrant Care meminta Kemenaker, BP2MI, pemerintah daerah mulai dari propinsi,
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kabupaten/kota hingga desa harus mengintensfikan pengawasan agensi perekrut PMI, calo baik di
lapangan maupun di media sosial yang memanfaatkan situasi ekonomi masyarakat pasca
pandemi.Kepolisian Kamboja bersama KBRI Phnom Penh kembali menyelamatkan tujuh WNI dari
penyekapan perusahaan online scammer di Sihanoukville, Kamboja.Keberhasilan tersebut menambah
jumlah WNI yang dapat diselamatkan menjadi total 62 orang berdasarkan keterangan dari Kemenlu
RI.Cerita Korban Penyekapan di Kamboja; Tak Capai Target, Dipukul Hingga DisetrumTambahan jumlah
WNI tersebut berdasarkan pendalaman lebih lanjut dari Kepolisian Kamboja. Sebelumnya, pada 30 Juli
2022, sebanyak 55 orang WNI berhasil dibebaskan Kepolisian Kamboja dan KBRI Phnom Penh.
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Summary Sekjen Kemnaker: Reformasi Birokrasi Wujud Pelayanan yang Baik pada Masyarakat. Dari
pembenahan yang telah dilaksanakan, syukur Alhamdulillah kita sudah mendapatkan
beberapa apresiasi dari berbagai instansi, terutama pelaksanaan reformasi birokrasi," kata
Sekjen Anwar Sanusi ketka memberikan arahan pada Apel Pagi Kemnaker secara virtual,
Senin (1/8/2022). Dengan adanya usaha dan doa bersama, Kemnaker akan menjadi
kementerian yang dapat menjadi role model referensi dari kementerian dan lembaga
lainnya, pungkas Sekjen Anwar Sanusi. Jakarta, Wartapembaruan.co.id- Sekretaris Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menjelaskan, untuk mewujudkan birokrasi
yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta menghindarkan diri dari
praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan adanya reformasi birokrasi.

Sekjen Kemnaker: Reformasi Birokrasi Wujud Pelayanan yang Baik pada MasyarakatJakarta,
Wartapembaruan.co.id - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menjelaskan,
untuk mewujudkan birokrasi yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta
menghindarkan diri dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan adanya reformasi
birokrasi.Reformasi birokrasi itu menurut Anwar Sanusi, meliputi manajemen perubahan; penataan
hukum dan perundangan; penguatan organisasi; penguatan tata laksana, penataan sistem manajemen
SDM ASN; penguatan akuntabilitas; penguatan pengawasan; dan peningkatan kualitas pelayanan
publik."Kita berupaya terus melakukan pembenahan. Dari pembenahan yang telah dilaksanakan, syukur
Alhamdulillah kita sudah mendapatkan beberapa apresiasi dari berbagai instansi, terutama pelaksanaan
reformasi birokrasi," kata Sekjen Anwar Sanusi ketka memberikan arahan pada Apel Pagi Kemnaker
secara virtual, Senin (1/8/2022).Ia mengingatkan, penghargaan kinerja yang diberikan kepada Kemnaker,
hendaknya dapat menjadi komitmen bersama untuk terus mempertahankan dan meningkatkannya pada
tataran implementasi yang lebih kuat."Penghargaan memang penting tapi yang lebih penting dengan
adanya penghargaan tersebut, kita mewujudkan sebuah kementerian yang lebih baik pada masa saat ini
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dan yang akan datang," ucapnya.Anwar Sanusi menegaskan, ASN yang diamanahkan untuk
melaksanakan tugas pelayanan publik, haruslah memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari
intervensi politik, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan
publik bagi masyarakat."Ada nilai-nilai integritas yang harus dipahami dan diimplementasikan oleh
seluruh ASN yaitu, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan
adil," tutur Anwar Sanusi.Dengan adanya usaha dan doa bersama, Kemnaker akan menjadi kementerian
yang dapat menjadi role model referensi dari kementerian dan lembaga lainnya, pungkas Sekjen Anwar
Sanusi.
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Summary Perpres ini merupakan perluasan dari Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang
Revitalisasi SMK dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
Indonesia, yang tidak hanya berlaku untuk SMK, namun berlaku juga untuk satuan
pendidikan vokasi dari unsur Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan
Lembaga Pelatihan Vokasi. Langkah tersebut dilakukan dengan menerbitkan Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan
Pelatihan Vokasi. Untuk menyosialisasikan Perpres 68/2022 tersebut, Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menggelar kegiatan
Sosialisasi dan Penyusunan Tindak Lanjut Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang
Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan
Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Kemenko PMK, Aris Darmansyah, mengatakan
Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi bertujuan untuk memperkuat orkestrasi
penyelenggaraan vokasi sehingga perlu dibentuk Tim Koordinasi Nasional Vokasi (TKNV).

Pemerintah mengambil langkah untuk melakukan perubahan mendasar dan menyeluruh terhadap
sistem pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi untuk mewujudkan visi Indonesia tahun 2045, yaitu
Indonesia yang Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur. Langkah tersebut dilakukan dengan menerbitkan
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan
Vokasi. Perpres ini merupakan perluasan dari Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi
SMK dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia, yang tidak
hanya berlaku untuk SMK, namun berlaku juga untuk satuan pendidikan vokasi dari unsur Perguruan
Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan Lembaga Pelatihan Vokasi. Sebagai tindak lanjut dari
terbitnya Perpres 68/2022 tersebut, pemerintah akan membentuk Tim Koordinasi Nasional Vokasi
(TKNV) dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko
PMK) sebagai Ketua. Selain itu, pemerintah juga akan menyusun Strategi Nasional Revitalisasi Pendidikan
Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang saat ini masih dalam proses pembahasan. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur
Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Saryadi, mengatakan implementasi
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 merupakan upaya untuk mengatasi masalah, tantangan, dan
menjawab kebutuhan saat ini. Untuk menyosialisasikan Perpres 68/2022 tersebut, Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menggelar kegiatan Sosialisasi dan
Penyusunan Tindak Lanjut Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan
Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Saryadi menuturkan, kegiatan sosialisasi diselenggarakan sebagai salah satu
media dan ajang untuk konsolidasi guna menyamakan persepsi, menginternalisasi substansi, serta
memadukan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh para pihak dalam mewujudkan Pendidikan Vokasi
dan Pelatihan Vokasi yang berkualitas, dan mampu menjawab tantangan kebutuhan SDM saat ini dan
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masa mendatang. "Kami telah melakukan sosialisasi Perpres 68/2022 di Riau untuk Wilayah Indonesia
Bagian Barat, dan di Makassar untuk Wilayah Indonesia Bagian Timur. Dan saat ini tengah dilaksanakan
sosialisasi untuk wilayah Indonesia bagian tengah yang meliputi provinsi di seluruh Pulau Jawa, Bali, Nusa
Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur," ujar Saryadi dalam kegiatan Sosialisasi dan Penyusunan
Tindak Lanjut Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022, pada Senin, (25-7-2022), di Bali. Pada
kesempatan yang sama, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi
Beragama, Kemenko PMK, Aris Darmansyah, mengatakan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan
Vokasi bertujuan untuk memperkuat orkestrasi penyelenggaraan vokasi sehingga perlu dibentuk Tim
Koordinasi Nasional Vokasi (TKNV). Tim ini bertugas mengoordinasikan pemangku kepentingan terkait
serta meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing guna menyongsong Indonesia Emas 2045.
"Dalam pembangunan sumber daya manusia, kita harapkan SDM dapat memanfaatkan infrastruktur
yang telah dibangun, tentunya SDM yang terampil, kreatif, inovatif, dan adaptif yang saat ini belum dapat
dipenuhi secara optimal. Tujuannya agar diperoleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi
sesuai dengan kebutuhan DUDIKA," tutur Aris Darmansyah. Ia berharap, program pendidikan vokasi dan
pelatihan vokasi dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu, sebagai
lembaga yang mewakili sektor swasta, KADIN Indonesia diharapkan bisa memberikan peran yang penting
dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi. Aris menambahkan, dalam Perpres Nomor 68
Tahun 2022 terdapat pembagian tugas pendidikan vokasi yang dikoordinasikan oleh Kemendikbudristek
dan pelatihan vokasi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. "Sebelumnya KADIN
hanya sebagai objek, untuk menerima lulusan, baik dari SMK maupun Perguruan Tinggi Vokasi. Tetapi
dengan adanya Perpres 68/2022 ini, KADIN juga sebagai subjek yang bersama-sama mencetak SDM
unggul, salah satunya dengan peran menyusun SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), di
mana KADIN sangat memahami hal itu," katanya. Kegiatan sosialisasi Perpres 68/2022 di Bali dibuka
secara resmi oleh Gubernur Bali, Wayan Koster. Dalam sambutannya, ia berharap pengelolaan sistem
pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dapat mengatasi kesenjangan pendidikan dan kebutuhan lokal di
daerah, serta memaksimalkan keunggulan lokal dan karakter daerah. "Potensi, karakter, dan kekayaan
daerah berbeda-beda, pendidikan vokasi perlu membangun potensi di daerah," ujar Wayan.
Menurutnya, potensi lulusan pendidikan vokasi dapat dimaksimalkan untuk membantu program dan
arahan presiden tentang penggunaan produk dalam negeri. "Kita memerlukan teknologi tepat guna dan
sarana yang simpel untuk mengolah suatu produk yang memiliki nilai tambah. Dalam mengolah produk
ini diperlukan pendidikan vokasi dan sarana prasarana yang bisa diciptakan lulusan vokasi," kata Wayan.
Kegiatan sosialisasi Perpres 68/2022 di Bali dihadiri secara langsung oleh unsur pejabat tinggi dari
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian
Perindustrian, Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), GIZ, dan KADIN
Indonesia sebagai lembaga yang mewakili sektor swasta yaitu, dunia usaha, dunia industri, dan dunia
kerja (DUDIKA). Turut diundang pula dari unsur Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Ketenagakerjaan
Provinsi, Asosiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan di tingkat provinsi, dari seluruh provinsi di pulau jawa,
Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Kemendikbudristek juga mengundang unsur unit
pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yaitu 7 Balai Besar/Balai
Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV), 49 lembaga dari Politeknik Negeri dan
Akademi Komunitas Negeri.
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Summary Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta para pimpinan dan anggota DPP Persatuan
Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik RI (PAPPRI) mampu menjalankan tugasnya dan
membawa kemajuan nyata bagi organisasi, bagi kesejahteraan para pekerja musik sebagai
anggota PAPPRI dan juga bagi pembangunan bangsa Indonesia pada umumnya. "Saya yakin
dengan pelantikan ini PAPPRI akan tetap terus membuktikan komitmennya untuk melawan
segala bentuk diskriminasi, kekerasan dan pelecehan yang ada di dunia permusikan
Indonesia, " katanya saat mengikuti pelantikan dan pengukuhan. DPP PAPPRI secara virtual
di Jakarta, Senin (1/8/2022). Namun, adanya PAPPRI sebagai wadah yang menghimpun para
pekerja seni di bidang musik, menjadi angin segar yang membawa harapan bagi perbaikan
kesejahteraan dan kesetaraan bagi para anggotanya.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta para pimpinan dan anggota DPP Persatuan Artis
Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik RI (PAPPRI) mampu menjalankan tugasnya dan membawa
kemajuan nyata bagi organisasi, bagi kesejahteraan para pekerja musik sebagai anggota PAPPRI dan juga
bagi pembangunan bangsa Indonesia pada umumnya.Ida Fauziyah berpendapat para pekerja seni musik
sering mengalami masalah mulai dari upah kontrak kerja, hak cipta hingga permasalahan kesetaraan,
diskriminasi dan pelecehan yang terjadi terutama pada pekerja perempuan."Saya yakin dengan
pelantikan ini PAPPRI akan tetap terus membuktikan komitmennya untuk melawan segala bentuk
diskriminasi, kekerasan dan pelecehan yang ada di dunia permusikan Indonesia, " katanya saat mengikuti
pelantikan dan pengukuhanDPP PAPPRI secara virtual di Jakarta, Senin (1/8/2022)Ida Fauziyah
menambahkan kesenian di Indonesia tak pernah kekurangan jumlah perempuan. Namun, adanya PAPPRI
sebagai wadah yang menghimpun para pekerja seni di bidang musik, menjadi angin segar yang membawa
harapan bagi perbaikan kesejahteraan dan kesetaraan bagi para anggotanya.Ida Fauziyah pun sangat
mengapresiasi acara pelantikan PAPPRI yang juga diisi dengan penghargaan kepada para pemusik
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legendaris kita. "Hal ini menunjukkan komitmen PAPPRI untuk terus memberi perhatian dan
penghargaan kepada para artis dan pekerja musik yang telah berkontribusi besar bagi dunia permusikan
di Indonesia, " ujarnya.Sementara Ketua Umum PAPPRI Tony Wenas dalam sambutannya mengatakan
pihaknya akan bermitra dengan pemerintah dalam memimpin PAPPRI dalam mengurus para musi dan
penyanyi di Indonesia. Termasuk dalam memerangi segala bentuk diskriminasi, kekerasan dan pelecehan
yang ada di dunia permusikan Indonesia."Kita akan bermitra dengan pemerintah untuk mengangkat
kesejahteraan para pekerja seni musik. Sebab tak dipungkiri, pekerja seni sering mengalami masalah
mulai dari upah kontrak kerja, hak cipta hingga permasalahan kesetaraan, diskriminasi dan pelecehan
yang terjadi, terutama pada pekerja perempuan, " ujar Tony yang terpilih sebagai Ketum dalam Munas
PAPPRI di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, awal Maret 2022 lalu.
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Summary Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha mengimbau agar
warga Indonesia berhati-hati dengan tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming
penghasilan yang tinggi dan pesyaratan bekerja yang ringan, apalagi jika datang dari media
sosial. Penyekapan 62 Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja menjadi tamparan keras
untuk pemerintah agar lebih waspada dan giat untuk melindungi para WNI yang ingin
bekerja di luar negeri. Modus-modus penawaran pekerjaan berujung penipuan ini sedang
marak terjadi di mana para WNI diiming-imingi untuk bekerja menjadi call center, customer
service atau operator di Kamboja dengan gaji 1.000 hingga 1.500 dolar Amerika. Pada 2021,
KBRI Phnom Penh pernah menangani dan berhasil menyelamatkan 119 WNI korban
penipuan kerja dengan modus yang sama.

Penyekapan 62 Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja menjadi tamparan keras untuk pemerintah
agar lebih waspada dan giat untuk melindungi para WNI yang ingin bekerja di luar negeri.Modus-modus
penawaran pekerjaan berujung penipuan ini sedang marak terjadi di mana para WNI diiming-imingi untuk
bekerja menjadi call center, customer service atau operator di Kamboja dengan gaji 1.000 hingga 1.500
dolar Amerika. Namun, mereka malah ditempatkan di perusahaan investasi bodong.Pada 2021, KBRI
Phnom Penh pernah menangani dan berhasil menyelamatkan 119 WNI korban penipuan kerja dengan
modus yang sama. Hingga Juli 2022, angkanya terus meningkat dan tercatat ada 298 WNI menjadi korban
penipuan.1. Pemerintah harus cepat bergerak dan tegasKetua Pusat Studi Migrasi LSM Migrant Care, Anis
Hidayah mengatakan, penipuan ini termasuk tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pasalnya, para
WNI ini juga dijual ke perusahaan lain, bahkan tidak hanya sekali dijual.Para WNI ini kerap menerima
tawaran pekerjaan ke luar negeri, termasuk Kamboja, dari media sosial Facebook. Anis mengatakan, calo
dan agen penawaran kerja ini juga berasal dari Indonesia."Ini cukup gencar penipuannya di media sosial
tapi counter narasinya dari pemerintah tidak ada. Pemerintah harus cepat bergerak dan tegas," kata Anis,
dalam konferensi pers daring, Senin (1/8/2022).Mereka berasal dari berbagai daerah di seluruh
Indonesia, seperti Medan, Jakarta, Depok, Riau, Jember. Mereka direkrut melalui media sosial Facebook
pada umumnya dan dijanjikan bekerja sebagai operator atau customer service.2. Banyak laporan yang
masuk ke Migrant CareBelasan laporan masuk ke Migrant Care terkait kondisi WNI yang mencari kerja ke
Kamboja namun berujung ditipu. Salah satunya adalah yang dialami 62 WNI yang baru saja dibebaskan
yaitu penyekapan.Anis mengatakan, para WNI ini dipekerjakan secara tidak layak bahkan melanggar
aturan pekerja internasional yaitu bekerja selama delapan jam. Sedangkan para WNI korban penipuan
ini bekerja selama 14 sampai 16 jam dalam sehari dan mereka tak mendapatkan kontrak kerja
tertulis."Kami mendapat laporan bahwa paspor mereka ditahan, tidak ada kontrak kerja, dan ironisnya,
mereka dijual ke perusahaan lain dengan harga 2.000 dolar Amerika," tutur Anis lagi.Anis juga mendapat
laporan bahwa jika ada WNI yang tertangkap atau dicurigai sedang melapor ke KBRI atau Migrant Care,
WNI tersebut langsung dijual ke perusahaan investasi bodong lainnya.Dengan janji akan digaji sebesar
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1.000 sampai 1.500 dolar Amerika, nyatanya para WNI ini hanya digaji sebesar 500 ribu dolar Amerika.
"Kondisi ini menyerupai praktek perbudakan modern dan situasi ini sangat mengerikan," tegas Anis lagi.3.
Imbauan dari pemerintah terkait modus penipuan bekerja di luar negeriDirektur Perlindungan WNI
Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha mengimbau agar warga Indonesia berhati-hati dengan
tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming penghasilan yang tinggi dan pesyaratan bekerja
yang ringan, apalagi jika datang dari media sosial."Kiranya agar dapat mengecek dahulu ke instansi terkait
seperti Disnaker setempat, BNP2TKI, dan Kemnaker," pungkas Judha.Bagi WNI yang berada di Kamboja
dan memiliki kasus yang sama, Kemlu meminta agar segera menghubungi Hotline KBRI Phnom Penh yang
ada di nomor 85512813282.Baca Artikel Selengkapnya
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Positive

Summary Migrant Care mendorong pemerintah mengambil langkah mengatasi modus rekrutmen
secara daring atau online lewat media sosial untuk menjaring pekerja migran Indonesia (PMI)
yang dapat menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) seperti yang terjadi
pada WNI di Kamboja baru-baru ini.

Migrant Care mendorong pemerintah mengambil langkah mengatasi modus rekrutmen secara daring
atau online lewat media sosial untuk menjaring pekerja migran Indonesia (PMI) yang dapat menjadi
korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) seperti yang terjadi pada WNI di Kamboja baru-baru
ini."Mayoritas teman-teman yang berangkat menjadi korban di Kamboja ini mereka terjebak dalam
sindikasi trafficking yang dilakukan oleh jaringan di Indonesia dan terkoneksi dengan jaringan yang ada
di Kamboja melalui media sosial," kata Kepala Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah dalam
konferensi pers virtual diikuti dari Jakarta, Senin.Anis memaparkan dalam kasus penyekapan WNI di
Kamboja yang disekap perusahaan investasi palsu, perekrutan terjadi melalui beberapa cara salah
satunya media sosial. Korban melihat iklan lowongan kerja di media sosial yang kemudian melamar dan
melakukan proses wawancara melalui fitur bertukar pesan di media sosial tersebut.Selain itu, perekrutan
juga dilakukan dengan melalui calo atau sponsor dan ajakan dari kerabat atau kolega yang sudah bekerja
di Kamboja dan sama-sama tertipu.Terkait lowongan kerja yang tercantum di media sosial tersebut, Anis
menyebut masih belum maksimalnya langkah untuk mengatasi iklan-iklan yang beredar di media sosial
tersebut.Untuk itu dia mendorong kementerian dan lembaga pemerintah seperti Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI) melakukan langkah untuk
menghadirkan narasi pembanding untuk memastikan masyarakat menyadari praktik yang dapat
menjaring PMI menjadi korban TPPO itu."Pemerintah juga harus menggunakan seluruh sumber dayanya
untuk meminimalisir kerentanan dan mengkampanyekan secara lebih luas tentang migrasi yang aman
dan bahaya trafficking baik modus online dan lain sebagainya," tutur Anis.Sebelumnya, KBRI di Phnom
Penh dan Kepolisian Kamboja telah berhasil menyelamatkan total 62 orang WNI dari penyekapan
perusahaan daring di Sihanoukville, menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Minggu
(31/7).Dalam pernyataan pers secara daring pada Sabtu (30/7), Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi
menyampaikan akan menemui pihak kepolisian dan pemerintah Kamboja untuk memperkuat koordinasi
demi mencegah berulangnya kasus TPPO yang menyasar WNI.
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Summary Migrant Care mendorong pemerintah mengambil langkah mengatasi modus rekrutmen
secara daring atau online lewat media sosial untuk menjaring pekerja migran Indonesia (PMI)
yang dapat menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) seperti yang terjadi
pada WNI di Kamboja baru-baru ini. "Mayoritas teman-teman yang berangkat menjadi
korban di Kamboja ini mereka terjebak dalam sindikasi trafficking yang dilakukan oleh
jaringan di Indonesia dan terkoneksi dengan jaringan yang ada di Kamboja melalui media
sosial," kata Kepala Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah dalam konferensi pers
virtual diikuti dari Jakarta, Senin.

Migrant Care mendorong pemerintah mengambil langkah mengatasi modus rekrutmen secara daring
atau online lewat media sosial untuk menjaring pekerja migran Indonesia (PMI) yang dapat menjadi
korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) seperti yang terjadi pada WNI di Kamboja baru-baru ini.
"Mayoritas teman-teman yang berangkat menjadi korban di Kamboja ini mereka terjebak dalam sindikasi
trafficking yang dilakukan oleh jaringan di Indonesia dan terkoneksi dengan jaringan yang ada di Kamboja
melalui media sosial," kata Kepala Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah dalam konferensi pers
virtual diikuti dari Jakarta, Senin. Anis memaparkan dalam kasus penyekapan WNI di Kamboja yang
disekap perusahaan investasi palsu, perekrutan terjadi melalui beberapa cara salah satunya media sosial.
Korban melihat iklan lowongan kerja di media sosial yang kemudian melamar dan melakukan proses
wawancara melalui fitur bertukar pesan di media sosial tersebut. Selain itu, perekrutan juga dilakukan
dengan melalui calo atau sponsor dan ajakan dari kerabat atau kolega yang sudah bekerja di Kamboja
dan sama-sama tertipu. Terkait lowongan kerja yang tercantum di media sosial tersebut, Anis menyebut
masih belum maksimalnya langkah untuk mengatasi iklan-iklan yang beredar di media sosial tersebut.
Untuk itu dia mendorong kementerian dan lembaga pemerintah seperti Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) dan Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI) melakukan langkah untuk menghadirkan
narasi pembanding untuk memastikan masyarakat menyadari praktik yang dapat menjaring PMI menjadi
korban TPPO itu. "Pemerintah juga harus menggunakan seluruh sumber dayanya untuk meminimalisir
kerentanan dan mengkampanyekan secara lebih luas tentang migrasi yang aman dan bahaya trafficking
baik modus online dan lain sebagainya," tutur Anis. Sebelumnya, KBRI di Phnom Penh dan Kepolisian
Kamboja telah berhasil menyelamatkan total 62 orang WNI dari penyekapan perusahaan daring di
Sihanoukville, menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Minggu (31/7). Dalam
pernyataan pers secara daring pada Sabtu (30/7), Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan
akan menemui pihak kepolisian dan pemerintah Kamboja untuk memperkuat koordinasi demi mencegah
berulangnya kasus TPPO yang menyasar WNI. Migrant Care mendorong pemerintah mengambil langkah
mengatasi modus rekrutmen secara daring atau online lewat media sosial untuk menjaring pekerja
migran Indonesia (PMI) yang dapat menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) seperti yang
terjadi pada WNI di Kamboja baru-baru ini. "Mayoritas teman-teman yang berangkat menjadi korban di
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Kamboja ini mereka terjebak dalam sindikasi trafficking yang dilakukan oleh jaringan di Indonesia dan
terkoneksi dengan jaringan yang ada di Kamboja melalui media sosial," kata Kepala Pusat Studi Migrasi
Migrant Care Anis Hidayah dalam konferensi pers virtual diikuti dari Jakarta, Senin. Anis memaparkan
dalam kasus penyekapan WNI di Kamboja yang disekap perusahaan investasi palsu, perekrutan terjadi
melalui beberapa cara salah satunya media sosial. Korban melihat iklan lowongan kerja di media sosial
yang kemudian melamar dan melakukan proses wawancara melalui fitur bertukar pesan di media sosial
tersebut. Selain itu, perekrutan juga dilakukan dengan melalui calo atau sponsor dan ajakan dari kerabat
atau kolega yang sudah bekerja di Kamboja dan sama-sama tertipu. Terkait lowongan kerja yang
tercantum di media sosial tersebut, Anis menyebut masih belum maksimalnya langkah untuk mengatasi
iklan-iklan yang beredar di media sosial tersebut. Untuk itu dia mendorong kementerian dan lembaga
pemerintah seperti Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Badan Pelindungan Pekerja Migran
(BP2MI) melakukan langkah untuk menghadirkan narasi pembanding untuk memastikan masyarakat
menyadari praktik yang dapat menjaring PMI menjadi korban TPPO itu. "Pemerintah juga harus
menggunakan seluruh sumber dayanya untuk meminimalisir kerentanan dan mengkampanyekan secara
lebih luas tentang migrasi yang aman dan bahaya trafficking baik modus online dan lain sebagainya,"
tutur Anis. Sebelumnya, KBRI di Phnom Penh dan Kepolisian Kamboja telah berhasil menyelamatkan total
62 orang WNI dari penyekapan perusahaan daring di Sihanoukville, menurut keterangan Kementerian
Luar Negeri RI di Jakarta, Minggu (31/7). Dalam pernyataan pers secara daring pada Sabtu (30/7), Menteri
Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan akan menemui pihak kepolisian dan pemerintah Kamboja
untuk memperkuat koordinasi demi mencegah berulangnya kasus TPPO yang menyasar WNI.
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Positive

Summary Mereka terjebak dalam sindikasi trafficking yang dilakukan oleh jaringan Jakarta (ANTARA)Migrant Care mendorong pemerintah mengambil langkah mengatasi modus rekrutmen
secara daring atau online lewat media sosial untuk menjaring pekerja migran Indonesia (PMI)
yang dapat menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) seperti yang terjadi
pada WNI di Kamboja baru-baru ini.

Mereka terjebak dalam sindikasi trafficking yang dilakukan oleh jaringan Jakarta (ANTARA) - Migrant Care
mendorong pemerintah mengambil langkah mengatasi modus rekrutmen secara daring atau online lewat
media sosial untuk menjaring pekerja migran Indonesia (PMI) yang dapat menjadi korban tindak pidana
perdagangan orang (TPPO) seperti yang terjadi pada WNI di Kamboja baru-baru ini."Mayoritas temanteman yang berangkat menjadi korban di Kamboja ini mereka terjebak dalam sindikasi trafficking yang
dilakukan oleh jaringan di Indonesia dan terkoneksi dengan jaringan yang ada di Kamboja melalui media
sosial," kata Kepala Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah dalam konferensi pers virtual diikuti
dari Jakarta, Senin.Anis memaparkan dalam kasus penyekapan WNI di Kamboja yang disekap perusahaan
investasi palsu, perekrutan terjadi melalui beberapa cara salah satunya media sosial. Korban melihat iklan
lowongan kerja di media sosial yang kemudian melamar dan melakukan proses wawancara melalui fitur
bertukar pesan di media sosial tersebut.Selain itu, perekrutan juga dilakukan dengan melalui calo atau
sponsor dan ajakan dari kerabat atau kolega yang sudah bekerja di Kamboja dan sama-sama
tertipu.Terkait lowongan kerja yang tercantum di media sosial tersebut, Anis menyebut masih belum
maksimalnya langkah untuk mengatasi iklan-iklan yang beredar di media sosial tersebut.Untuk itu dia
mendorong kementerian dan lembaga pemerintah seperti Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
dan Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI) melakukan langkah untuk menghadirkan narasi
pembanding untuk memastikan masyarakat menyadari praktik yang dapat menjaring PMI menjadi
korban TPPO itu."Pemerintah juga harus menggunakan seluruh sumber dayanya untuk meminimalisir
kerentanan dan mengkampanyekan secara lebih luas tentang migrasi yang aman dan bahaya trafficking
baik modus online dan lain sebagainya," tutur Anis.Sebelumnya, KBRI di Phnom Penh dan Kepolisian
Kamboja telah berhasil menyelamatkan total 62 orang WNI dari penyekapan perusahaan daring di
Sihanoukville, menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Minggu (31/7).Dalam
pernyataan pers secara daring pada Sabtu (30/7), Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan
akan menemui pihak kepolisian dan pemerintah Kamboja untuk memperkuat koordinasi demi mencegah
berulangnya kasus TPPO yang menyasar WNI.
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Summary Migrant Care mendorong pemerintah mengambil langkah mengatasi modus rekrutmen
secara daring atau online lewat media sosial untuk menjaring pekerja migran Indonesia (PMI)
yang dapat menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) seperti yang terjadi
pada WNI di Kamboja baru-baru ini. "Mayoritas teman-teman yang berangkat menjadi
korban di Kamboja ini mereka terjebak dalam sindikasi trafficking yang dilakukan oleh
jaringan di Indonesia dan terkoneksi dengan jaringan yang ada di Kamboja melalui media
sosial," kata Kepala Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah dalam konferensi pers
virtual diikuti dari Jakarta, Senin.

Migrant Care mendorong pemerintah mengambil langkah mengatasi modus rekrutmen secara daring
atau online lewat media sosial untuk menjaring pekerja migran Indonesia (PMI) yang dapat menjadi
korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) seperti yang terjadi pada WNI di Kamboja baru-baru
ini."Mayoritas teman-teman yang berangkat menjadi korban di Kamboja ini mereka terjebak dalam
sindikasi trafficking yang dilakukan oleh jaringan di Indonesia dan terkoneksi dengan jaringan yang ada
di Kamboja melalui media sosial," kata Kepala Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah dalam
konferensi pers virtual diikuti dari Jakarta, Senin. Anis memaparkan dalam kasus penyekapan WNI di
Kamboja yang disekap perusahaan investasi palsu, perekrutan terjadi melalui beberapa cara salah
satunya media sosial. Korban melihat iklan lowongan kerja di media sosial yang kemudian melamar dan
melakukan proses wawancara melalui fitur bertukar pesan di media sosial tersebut. Selain itu, perekrutan
juga dilakukan dengan melalui calo atau sponsor dan ajakan dari kerabat atau kolega yang sudah bekerja
di Kamboja dan sama-sama tertipu. Terkait lowongan kerja yang tercantum di media sosial tersebut, Anis
menyebut masih belum maksimalnya langkah untuk mengatasi iklan-iklan yang beredar di media sosial
tersebut. Untuk itu dia mendorong kementerian dan lembaga pemerintah seperti Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI) melakukan langkah untuk
menghadirkan narasi pembanding untuk memastikan masyarakat menyadari praktik yang dapat
menjaring PMI menjadi korban TPPO itu."Pemerintah juga harus menggunakan seluruh sumber dayanya
untuk meminimalisir kerentanan dan mengkampanyekan secara lebih luas tentang migrasi yang aman
dan bahaya trafficking baik modus online dan lain sebagainya," tutur Anis.Sebelumnya, KBRI di Phnom
Penh dan Kepolisian Kamboja telah berhasil menyelamatkan total 62 orang WNI dari penyekapan
perusahaan daring di Sihanoukville, menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Minggu
(31/7).Dalam pernyataan pers secara daring pada Sabtu (30/7), Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi
menyampaikan akan menemui pihak kepolisian dan pemerintah Kamboja untuk memperkuat koordinasi
demi mencegah berulangnya kasus TPPO yang menyasar WNI. Migrant Care mendorong pemerintah
mengambil langkah mengatasi modus rekrutmen secara daring atau online lewat media sosial untuk
menjaring pekerja migran Indonesia (PMI) yang dapat menjadi korban tindak pidana perdagangan orang
(TPPO) seperti yang terjadi pada WNI di Kamboja baru-baru ini."Mayoritas teman-teman yang berangkat
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menjadi korban di Kamboja ini mereka terjebak dalam sindikasi trafficking yang dilakukan oleh jaringan
di Indonesia dan terkoneksi dengan jaringan yang ada di Kamboja melalui media sosial," kata Kepala
Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah dalam konferensi pers virtual diikuti dari Jakarta, Senin.
Anis memaparkan dalam kasus penyekapan WNI di Kamboja yang disekap perusahaan investasi palsu,
perekrutan terjadi melalui beberapa cara salah satunya media sosial. Korban melihat iklan lowongan
kerja di media sosial yang kemudian melamar dan melakukan proses wawancara melalui fitur bertukar
pesan di media sosial tersebut. Selain itu, perekrutan juga dilakukan dengan melalui calo atau sponsor
dan ajakan dari kerabat atau kolega yang sudah bekerja di Kamboja dan sama-sama tertipu. Terkait
lowongan kerja yang tercantum di media sosial tersebut, Anis menyebut masih belum maksimalnya
langkah untuk mengatasi iklan-iklan yang beredar di media sosial tersebut. Untuk itu dia mendorong
kementerian dan lembaga pemerintah seperti Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Badan
Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI) melakukan langkah untuk menghadirkan narasi pembanding untuk
memastikan masyarakat menyadari praktik yang dapat menjaring PMI menjadi korban TPPO
itu."Pemerintah juga harus menggunakan seluruh sumber dayanya untuk meminimalisir kerentanan dan
mengkampanyekan secara lebih luas tentang migrasi yang aman dan bahaya trafficking baik modus
online dan lain sebagainya," tutur Anis.Sebelumnya, KBRI di Phnom Penh dan Kepolisian Kamboja telah
berhasil menyelamatkan total 62 orang WNI dari penyekapan perusahaan daring di Sihanoukville,
menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Minggu (31/7).Dalam pernyataan pers secara
daring pada Sabtu (30/7), Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan akan menemui pihak
kepolisian dan pemerintah Kamboja untuk memperkuat koordinasi demi mencegah berulangnya kasus
TPPO yang menyasar WNI.
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Summary Migrant Care mendorong pemerintah mengambil langkah mengatasi modus rekrutmen
secara daring atau online lewat media sosial untuk menjaring pekerja migran Indonesia (PMI)
yang dapat menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) seperti yang terjadi
pada WNI di Kamboja baru-baru ini. "Mayoritas teman-teman yang berangkat menjadi
korban di Kamboja ini mereka terjebak dalam sindikasi trafficking yang dilakukan oleh
jaringan di Indonesia dan terkoneksi dengan jaringan yang ada di Kamboja melalui media
sosial," kata Kepala Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah dalam konferensi pers
virtual diikuti dari Jakarta, Senin.

Migrant Care mendorong pemerintah mengambil langkah mengatasi modus rekrutmen secara daring
atau online lewat media sosial untuk menjaring pekerja migran Indonesia (PMI) yang dapat menjadi
korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) seperti yang terjadi pada WNI di Kamboja baru-baru
ini."Mayoritas teman-teman yang berangkat menjadi korban di Kamboja ini mereka terjebak dalam
sindikasi trafficking yang dilakukan oleh jaringan di Indonesia dan terkoneksi dengan jaringan yang ada
di Kamboja melalui media sosial," kata Kepala Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah dalam
konferensi pers virtual diikuti dari Jakarta, Senin. Anis memaparkan dalam kasus penyekapan WNI di
Kamboja yang disekap perusahaan investasi palsu, perekrutan terjadi melalui beberapa cara salah
satunya media sosial. Korban melihat iklan lowongan kerja di media sosial yang kemudian melamar dan
melakukan proses wawancara melalui fitur bertukar pesan di media sosial tersebut. Selain itu, perekrutan
juga dilakukan dengan melalui calo atau sponsor dan ajakan dari kerabat atau kolega yang sudah bekerja
di Kamboja dan sama-sama tertipu. Terkait lowongan kerja yang tercantum di media sosial tersebut, Anis
menyebut masih belum maksimalnya langkah untuk mengatasi iklan-iklan yang beredar di media sosial
tersebut. Untuk itu dia mendorong kementerian dan lembaga pemerintah seperti Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI) melakukan langkah untuk
menghadirkan narasi pembanding untuk memastikan masyarakat menyadari praktik yang dapat
menjaring PMI menjadi korban TPPO itu."Pemerintah juga harus menggunakan seluruh sumber dayanya
untuk meminimalisir kerentanan dan mengkampanyekan secara lebih luas tentang migrasi yang aman
dan bahaya trafficking baik modus online dan lain sebagainya," tutur Anis.Sebelumnya, KBRI di Phnom
Penh dan Kepolisian Kamboja telah berhasil menyelamatkan total 62 orang WNI dari penyekapan
perusahaan daring di Sihanoukville, menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Minggu
(31/7).Dalam pernyataan pers secara daring pada Sabtu (30/7), Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi
menyampaikan akan menemui pihak kepolisian dan pemerintah Kamboja untuk memperkuat koordinasi
demi mencegah berulangnya kasus TPPO yang menyasar WNI.
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Neutral

Summary Kabar mengenai pencairan BSU 2022 hingga kini masih dinanti oleh calon penerima yaitu
pekerja atau buruh. Pasalnya BSU 2022 yang dijanjikan Kemnaker akan cair di bulan April
hingga saat ini masih belum cair ke rekening penerima. Melalui Instagram resmi Kemnaker,
banyak netizen yang kemudian resah karena BSU 2022 belum juga dicairkan. Sebelum
mengetahui hal itu, simak terlebih dahulu ciri BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp1 juta cair ke
rekening penerima.

Kabar mengenai pencairan BSU 2022 hingga kini masih dinanti oleh calon penerima yaitu pekerja atau
buruh.Pasalnya BSU 2022 yang dijanjikan Kemnaker akan cair di bulan April hingga saat ini masih belum
cair ke rekening penerima.Melalui Instagram resmi Kemnaker, banyak netizen yang kemudian resah
karena BSU 2022 belum juga dicairkan.Lantas apakah BSU 2022 telah cair ke rekening penerima?
Sebelum mengetahui hal itu, simak terlebih dahulu ciri BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp1 juta cair ke
rekening penerima.1. Kunjungi website kemnaker.go.id2. Daftar akun (jika belum memiliki akun maka
Anda harus melakukan pendaftaran dengan memasukan No KTP dan nama lengkap Anda)3. Jika sudah
login ke akun Anda4. Lengkapi profil
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Positive

Summary Migrant Care mendorong pemerintah mengambil langkah mengatasi modus rekrutmen
secara daring atau online lewat media sosial untuk menjaring pekerja migran Indonesia (PMI)
yang dapat menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) seperti yang terjadi
pada WNI di Kamboja baru-baru ini.

Migrant Care mendorong pemerintah mengambil langkah mengatasi modus rekrutmen secara daring
atau online lewat media sosial untuk menjaring pekerja migran Indonesia (PMI) yang dapat menjadi
korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) seperti yang terjadi pada WNI di Kamboja baru-baru
ini."Mayoritas teman-teman yang berangkat menjadi korban di Kamboja ini mereka terjebak dalam
sindikasi trafficking yang dilakukan oleh jaringan di Indonesia dan terkoneksi dengan jaringan yang ada
di Kamboja melalui media sosial," kata Kepala Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah dalam
konferensi pers virtual diikuti dari Jakarta, Senin.Anis memaparkan dalam kasus penyekapan WNI di
Kamboja yang disekap perusahaan investasi palsu, perekrutan terjadi melalui beberapa cara salah
satunya media sosial. Korban melihat iklan lowongan kerja di media sosial yang kemudian melamar dan
melakukan proses wawancara melalui fitur bertukar pesan di media sosial tersebut.Selain itu, perekrutan
juga dilakukan dengan melalui calo atau sponsor dan ajakan dari kerabat atau kolega yang sudah bekerja
di Kamboja dan sama-sama tertipu.Terkait lowongan kerja yang tercantum di media sosial tersebut, Anis
menyebut masih belum maksimalnya langkah untuk mengatasi iklan-iklan yang beredar di media sosial
tersebut.Untuk itu dia mendorong kementerian dan lembaga pemerintah seperti Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI) melakukan langkah untuk
menghadirkan narasi pembanding untuk memastikan masyarakat menyadari praktik yang dapat
menjaring PMI menjadi korban TPPO itu."Pemerintah juga harus menggunakan seluruh sumber dayanya
untuk meminimalisir kerentanan dan mengkampanyekan secara lebih luas tentang migrasi yang aman
dan bahaya trafficking baik modus online dan lain sebagainya," tutur Anis.Sebelumnya, KBRI di Phnom
Penh dan Kepolisian Kamboja telah berhasil menyelamatkan total 62 orang WNI dari penyekapan
perusahaan daring di Sihanoukville, menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Minggu
(31/7).Dalam pernyataan pers secara daring pada Sabtu (30/7), Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi
menyampaikan akan menemui pihak kepolisian dan pemerintah Kamboja untuk memperkuat koordinasi
demi mencegah berulangnya kasus TPPO yang menyasar WNI.
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Positive

Summary Migrant Care mendorong pemerintah mengambil langkah mengatasi modus rekrutmen
secara daring atau online lewat media sosial untuk menjaring pekerja migran Indonesia (PMI)
yang dapat menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) seperti yang terjadi
pada WNI di Kamboja baru-baru ini.

Migrant Care mendorong pemerintah mengambil langkah mengatasi modus rekrutmen secara daring
atau online lewat media sosial untuk menjaring pekerja migran Indonesia (PMI) yang dapat menjadi
korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) seperti yang terjadi pada WNI di Kamboja baru-baru
ini."Mayoritas teman-teman yang berangkat menjadi korban di Kamboja ini mereka terjebak dalam
sindikasi trafficking yang dilakukan oleh jaringan di Indonesia dan terkoneksi dengan jaringan yang ada
di Kamboja melalui media sosial," kata Kepala Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah dalam
konferensi pers virtual diikuti dari Jakarta, Senin.Anis memaparkan dalam kasus penyekapan WNI di
Kamboja yang disekap perusahaan investasi palsu, perekrutan terjadi melalui beberapa cara salah
satunya media sosial. Korban melihat iklan lowongan kerja di media sosial yang kemudian melamar dan
melakukan proses wawancara melalui fitur bertukar pesan di media sosial tersebut.Selain itu, perekrutan
juga dilakukan dengan melalui calo atau sponsor dan ajakan dari kerabat atau kolega yang sudah bekerja
di Kamboja dan sama-sama tertipu.Terkait lowongan kerja yang tercantum di media sosial tersebut, Anis
menyebut masih belum maksimalnya langkah untuk mengatasi iklan-iklan yang beredar di media sosial
tersebut.Untuk itu dia mendorong kementerian dan lembaga pemerintah seperti Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI) melakukan langkah untuk
menghadirkan narasi pembanding untuk memastikan masyarakat menyadari praktik yang dapat
menjaring PMI menjadi korban TPPO itu."Pemerintah juga harus menggunakan seluruh sumber dayanya
untuk meminimalisir kerentanan dan mengkampanyekan secara lebih luas tentang migrasi yang aman
dan bahaya trafficking baik modus online dan lain sebagainya," tutur Anis.Sebelumnya, KBRI di Phnom
Penh dan Kepolisian Kamboja telah berhasil menyelamatkan total 62 orang WNI dari penyekapan
perusahaan daring di Sihanoukville, menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Minggu
(31/7).Dalam pernyataan pers secara daring pada Sabtu (30/7), Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi
menyampaikan akan menemui pihak kepolisian dan pemerintah Kamboja untuk memperkuat koordinasi
demi mencegah berulangnya kasus TPPO yang menyasar WNI.
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Positive

Summary Migrant Care mendorong pemerintah mengambil langkah mengatasi modus rekrutmen
secara daring atau online lewat media sosial untuk menjaring pekerja migran Indonesia (PMI)
yang dapat menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) seperti yang terjadi
pada WNI di Kamboja baru-baru ini.

Migrant Care mendorong pemerintah mengambil langkah mengatasi modus rekrutmen secara daring
atau online lewat media sosial untuk menjaring pekerja migran Indonesia (PMI) yang dapat menjadi
korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) seperti yang terjadi pada WNI di Kamboja baru-baru
ini."Mayoritas teman-teman yang berangkat menjadi korban di Kamboja ini mereka terjebak dalam
sindikasi trafficking yang dilakukan oleh jaringan di Indonesia dan terkoneksi dengan jaringan yang ada
di Kamboja melalui media sosial," kata Kepala Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah dalam
konferensi pers virtual diikuti dari Jakarta, Senin.Anis memaparkan dalam kasus penyekapan WNI di
Kamboja yang disekap perusahaan investasi palsu, perekrutan terjadi melalui beberapa cara salah
satunya media sosial. Korban melihat iklan lowongan kerja di media sosial yang kemudian melamar dan
melakukan proses wawancara melalui fitur bertukar pesan di media sosial tersebut.Selain itu, perekrutan
juga dilakukan dengan melalui calo atau sponsor dan ajakan dari kerabat atau kolega yang sudah bekerja
di Kamboja dan sama-sama tertipu.Terkait lowongan kerja yang tercantum di media sosial tersebut, Anis
menyebut masih belum maksimalnya langkah untuk mengatasi iklan-iklan yang beredar di media sosial
tersebut.Untuk itu dia mendorong kementerian dan lembaga pemerintah seperti Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI) melakukan langkah untuk
menghadirkan narasi pembanding untuk memastikan masyarakat menyadari praktik yang dapat
menjaring PMI menjadi korban TPPO itu."Pemerintah juga harus menggunakan seluruh sumber dayanya
untuk meminimalisir kerentanan dan mengkampanyekan secara lebih luas tentang migrasi yang aman
dan bahaya trafficking baik modus online dan lain sebagainya," tutur Anis.Sebelumnya, KBRI di Phnom
Penh dan Kepolisian Kamboja telah berhasil menyelamatkan total 62 orang WNI dari penyekapan
perusahaan daring di Sihanoukville, menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Minggu
(31/7).Dalam pernyataan pers secara daring pada Sabtu (30/7), Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi
menyampaikan akan menemui pihak kepolisian dan pemerintah Kamboja untuk memperkuat koordinasi
demi mencegah berulangnya kasus TPPO yang menyasar WNI.
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Positive

Summary Dari pembenahan yang telah dilaksanakan, syukur Alhamdulillah kita sudah mendapatkan
beberapa apresiasi dari berbagai instansi, terutama pelaksanaan reformasi birokrasi," kata
Anwar Sanusi, saat memberikan arahan pada Apel Pagi Kemnaker secara virtual, Senin
(1/8/2022).

Reformasi birokrasi itu menurut Anwar Sanusi, meliputi manajemen perubahan; penataan hukum dan
perundangan; penguatan organisasi; penguatan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM ASN;
penguatan akuntabilitas; penguatan pengawasan; dan peningkatan kualitas pelayanan publik."Kita
berupaya terus melakukan pembenahan. Dari pembenahan yang telah dilaksanakan, syukur
Alhamdulillah kita sudah mendapatkan beberapa apresiasi dari berbagai instansi, terutama pelaksanaan
reformasi birokrasi," kata Anwar Sanusi, saat memberikan arahan pada Apel Pagi Kemnaker secara
virtual, Senin (1/8/2022).Ia mengingatkan, penghargaan kinerja yang diberikan kepada Kemnaker,
hendaknya dapat menjadi komitmen bersama untuk terus mempertahankan dan meningkatkannya pada
tataran implementasi yang lebih kuat."Penghargaan memang penting tapi yang lebih penting dengan
adanya penghargaan tersebut, kita mewujudkan sebuah kementerian yang lebih baik pada masa saat ini
dan yang akan datang," ucapnya.Anwar menegaskan, ASN yang diamanahkan untuk melaksanakan tugas
pelayanan publik, haruslah memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih
dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi
masyarakat."Ada nilai-nilai integritas yang harus dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh ASN
yaitu, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil,"
ujarnya.Anwar menginginkan, dengan adanya usaha dan doa bersama, Kemnaker akan menjadi
kementerian yang dapat menjadi role model referensi dari kementerian dan lembaga lainnya.
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Positive

Summary 13 Nyaris Tuntas, Ini Rincian Gaji Cair bagi PNS dan Pensiunan. Tangkapan layar Kepala Pusat
Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah dalam konferensi pers virtual diikuti dari Jakarta,
Senin (1/8/2022) (ANTARA/Prisca Triferna). Mereka terjebak dalam sindikasi trafficking yang
dilakukan oleh jaringanJakarta (ANTARA)- Migrant Care mendorong pemerintah mengambil
langkah mengatasi modus rekrutmen secara daring atau online lewat media sosial untuk
menjaring pekerja migran Indonesia (PMI) yang dapat menjadi korban tindak pidana
perdagangan orang (TPPO) seperti yang terjadi pada WNI di Kamboja baru-baru ini.

13 Nyaris Tuntas, Ini Rincian Gaji Cair bagi PNS dan PensiunanTangkapan layar Kepala Pusat Studi Migrasi
Migrant Care Anis Hidayah dalam konferensi pers virtual diikuti dari Jakarta, Senin (1/8/2022)
(ANTARA/Prisca Triferna)Mereka terjebak dalam sindikasi trafficking yang dilakukan oleh jaringanJakarta
(ANTARA) - Migrant Care mendorong pemerintah mengambil langkah mengatasi modus rekrutmen
secara daring atau online lewat media sosial untuk menjaring pekerja migran Indonesia (PMI) yang dapat
menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) seperti yang terjadi pada WNI di Kamboja barubaru ini."Mayoritas teman-teman yang berangkat menjadi korban di Kamboja ini mereka terjebak dalam
sindikasi trafficking yang dilakukan oleh jaringan di Indonesia dan terkoneksi dengan jaringan yang ada
di Kamboja melalui media sosial," kata Kepala Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah dalam
konferensi pers virtual diikuti dari Jakarta, Senin.Anis memaparkan dalam kasus penyekapan WNI di
Kamboja yang disekap perusahaan investasi palsu, perekrutan terjadi melalui beberapa cara salah
satunya media sosial. Korban melihat iklan lowongan kerja di media sosial yang kemudian melamar dan
melakukan proses wawancara melalui fitur bertukar pesan di media sosial tersebut.Selain itu, perekrutan
juga dilakukan dengan melalui calo atau sponsor dan ajakan dari kerabat atau kolega yang sudah bekerja
di Kamboja dan sama-sama tertipu.Terkait lowongan kerja yang tercantum di media sosial tersebut, Anis
menyebut masih belum maksimalnya langkah untuk mengatasi iklan-iklan yang beredar di media sosial
tersebut.Untuk itu dia mendorong kementerian dan lembaga pemerintah seperti Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI) melakukan langkah untuk
menghadirkan narasi pembanding untuk memastikan masyarakat menyadari praktik yang dapat
menjaring PMI menjadi korban TPPO itu."Pemerintah juga harus menggunakan seluruh sumber dayanya
untuk meminimalisir kerentanan dan mengkampanyekan secara lebih luas tentang migrasi yang aman
dan bahaya trafficking baik modus online dan lain sebagainya," tutur Anis.Sebelumnya, KBRI di Phnom
Penh dan Kepolisian Kamboja telah berhasil menyelamatkan total 62 orang WNI dari penyekapan
perusahaan daring di Sihanoukville, menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Minggu
(31/7).Dalam pernyataan pers secara daring pada Sabtu (30/7), Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi
menyampaikan akan menemui pihak kepolisian dan pemerintah Kamboja untuk memperkuat koordinasi
demi mencegah berulangnya kasus TPPO yang menyasar WNI.
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Negative

Summary Migrant Care mendorong pemerintah mengambil langkah mengatasi modus rekrutmen
secara daring atau online lewat media sosial untuk menjaring pekerja migran Indonesia (PMI)
yang dapat menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) seperti yang terjadi
pada WNI di Kamboja baru-baru ini. "Mayoritas teman-teman yang berangkat menjadi
korban di Kamboja ini mereka terjebak dalam sindikasi trafficking yang dilakukan oleh
jaringan di Indonesia dan terkoneksi dengan jaringan yang ada di Kamboja melalui media
sosial," kata Kepala Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah dalam konferensi pers
virtual diikuti dari Jakarta, Senin, (1/8). Anis memaparkan dalam kasus penyekapan WNI di
Kamboja yang disekap perusahaan investasi palsu, perekrutan terjadi melalui beberapa cara
salah satunya media sosial. Korban melihat iklan lowongan kerja di media sosial yang
kemudian melamar dan melakukan proses wawancara melalui fitur bertukar pesan di media
sosial tersebut.

Migrant Care mendorong pemerintah mengambil langkah mengatasi modus rekrutmen secara daring
atau online lewat media sosial untuk menjaring pekerja migran Indonesia (PMI) yang dapat menjadi
korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) seperti yang terjadi pada WNI di Kamboja baru-baru
ini."Mayoritas teman-teman yang berangkat menjadi korban di Kamboja ini mereka terjebak dalam
sindikasi trafficking yang dilakukan oleh jaringan di Indonesia dan terkoneksi dengan jaringan yang ada
di Kamboja melalui media sosial," kata Kepala Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah dalam
konferensi pers virtual diikuti dari Jakarta, Senin, (1/8).Anis memaparkan dalam kasus penyekapan WNI
di Kamboja yang disekap perusahaan investasi palsu, perekrutan terjadi melalui beberapa cara salah
satunya media sosial. Korban melihat iklan lowongan kerja di media sosial yang kemudian melamar dan
melakukan proses wawancara melalui fitur bertukar pesan di media sosial tersebut.Selain itu, perekrutan
juga dilakukan dengan melalui calo atau sponsor dan ajakan dari kerabat atau kolega yang sudah bekerja
di Kamboja dan sama-sama tertipu.Terkait lowongan kerja yang tercantum di media sosial tersebut, Anis
menyebut masih belum maksimalnya langkah untuk mengatasi iklan-iklan yang beredar di media sosial
tersebut.Untuk itu dia mendorong kementerian dan lembaga pemerintah seperti Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI) melakukan langkah untuk
menghadirkan narasi pembanding untuk memastikan masyarakat menyadari praktik yang dapat
menjaring PMI menjadi korban TPPO itu.
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Summary Migrant Care mendorong pemerintah mengambil langkah mengatasi modus rekrutmen
secara daring atau online lewat media sosial untuk menjaring pekerja migran Indonesia (PMI)
yang dapat menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) seperti yang terjadi
pada WNI di Kamboja baru-baru ini. "Mayoritas teman-teman yang berangkat menjadi
korban di Kamboja ini mereka terjebak dalam sindikasi trafficking yang dilakukan oleh
jaringan di Indonesia dan terkoneksi dengan jaringan yang ada di Kamboja melalui media
sosial," kata Kepala Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah dalam konferensi pers
virtual diikuti dari Jakarta, Senin, (1/8).

Migrant Care mendorong pemerintah mengambil langkah mengatasi modus rekrutmen secara daring
atau online lewat media sosial untuk menjaring pekerja migran Indonesia (PMI) yang dapat menjadi
korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) seperti yang terjadi pada WNI di Kamboja baru-baru
ini."Mayoritas teman-teman yang berangkat menjadi korban di Kamboja ini mereka terjebak dalam
sindikasi trafficking yang dilakukan oleh jaringan di Indonesia dan terkoneksi dengan jaringan yang ada
di Kamboja melalui media sosial," kata Kepala Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah dalam
konferensi pers virtual diikuti dari Jakarta, Senin, (1/8).Anis memaparkan dalam kasus penyekapan WNI
di Kamboja yang disekap perusahaan investasi palsu, perekrutan terjadi melalui beberapa cara salah
satunya media sosial. Korban melihat iklan lowongan kerja di media sosial yang kemudian melamar dan
melakukan proses wawancara melalui fitur bertukar pesan di media sosial tersebut.Selain itu, perekrutan
juga dilakukan dengan melalui calo atau sponsor dan ajakan dari kerabat atau kolega yang sudah bekerja
di Kamboja dan sama-sama tertipu.Terkait lowongan kerja yang tercantum di media sosial tersebut, Anis
menyebut masih belum maksimalnya langkah untuk mengatasi iklan-iklan yang beredar di media sosial
tersebut.Untuk itu dia mendorong kementerian dan lembaga pemerintah seperti Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI) melakukan langkah untuk
menghadirkan narasi pembanding untuk memastikan masyarakat menyadari praktik yang dapat
menjaring PMI menjadi korban TPPO itu."Pemerintah juga harus menggunakan seluruh sumber dayanya
untuk meminimalisir kerentanan dan mengkampanyekan secara lebih luas tentang migrasi yang aman
dan bahaya trafficking baik modus online dan lain sebagainya," tutur Anis.Sebelumnya, KBRI di Phnom
Penh dan Kepolisian Kamboja telah berhasil menyelamatkan total 62 orang WNI dari penyekapan
perusahaan daring di Sihanoukville, menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Minggu
(31/7).Dalam pernyataan pers secara daring pada Sabtu (30/7), Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi
menyampaikan akan menemui pihak kepolisian dan pemerintah Kamboja untuk memperkuat koordinasi
demi mencegah berulangnya kasus TPPO yang menyasar WNI.
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Positive

Summary Migrant Care mendorong pemerintah mengambil langkah mengatasi modus rekrutmen
secara daring atau online lewat media sosial untuk menjaring pekerja migran Indonesia (PMI)
yang dapat menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) seperti yang terjadi
pada WNI di Kamboja baru-baru ini. Mereka terjebak dalam sindikasi trafficking yang
dilakukan oleh jaringan di Indonesia dan terkoneksi dengan jaringan di Kamboja melalui
media sosial," kata Kepala Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah dalam konferensi
pers virtual diikuti dari Jakarta, Senin. Com dengan judul: Migrant Care dorong langkah atasi
TPPO lewat modus rekrutmen online. "Mayoritas teman-teman yang berangkat menjadi
korban di Kamboja.

Migrant Care mendorong pemerintah mengambil langkah mengatasi modus rekrutmen secara daring
atau online lewat media sosial untuk menjaring pekerja migran Indonesia (PMI) yang dapat menjadi
korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) seperti yang terjadi pada WNI di Kamboja baru-baru
ini."Mayoritas teman-teman yang berangkat menjadi korban di Kamboja. Mereka terjebak dalam
sindikasi trafficking yang dilakukan oleh jaringan di Indonesia dan terkoneksi dengan jaringan di Kamboja
melalui media sosial," kata Kepala Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah dalam konferensi pers
virtual diikuti dari Jakarta, Senin.Anis memaparkan dalam kasus penyekapan WNI di Kamboja yang
disekap perusahaan investasi palsu, perekrutan terjadi melalui beberapa cara salah satunya media sosial.
Korban melihat iklan lowongan kerja di media sosial yang kemudian melamar dan melakukan proses
wawancara melalui fitur bertukar pesan di media sosial tersebut.Selain itu, perekrutan juga dilakukan
dengan melalui calo atau sponsor dan ajakan dari kerabat atau kolega yang sudah bekerja di Kamboja
dan sama-sama tertipu.Terkait lowongan kerja yang tercantum di media sosial tersebut, Anis menyebut
masih belum maksimalnya langkah untuk mengatasi iklan-iklan yang beredar di media sosial
tersebut.Untuk itu dia mendorong kementerian dan lembaga pemerintah seperti Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI) melakukan langkah untuk
menghadirkan narasi pembanding untuk memastikan masyarakat menyadari praktik yang dapat
menjaring PMI menjadi korban TPPO itu."Pemerintah juga harus menggunakan seluruh sumber dayanya
untuk meminimalisir kerentanan dan mengkampanyekan secara lebih luas tentang migrasi yang aman
dan bahaya trafficking baik modus online dan lain sebagainya," tutur Anis.Sebelumnya, KBRI di Phnom
Penh dan Kepolisian Kamboja telah berhasil menyelamatkan total 62 orang WNI dari penyekapan
perusahaan daring di Sihanoukville, menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Minggu
(31/7).Dalam pernyataan pers secara daring pada Sabtu (30/7), Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi
menyampaikan akan menemui pihak kepolisian dan pemerintah Kamboja untuk memperkuat koordinasi
demi mencegah berulangnya kasus TPPO yang menyasar WNI.Berita ini telah tayang di Antaranews. com
dengan judul: Migrant Care dorong langkah atasi TPPO lewat modus rekrutmen online
188

Title

Wapres KH. Ma'ruf Amin Resmi Buka Asean Para Games Author
Solo 2022

Noo Faiton . Agustus

Media

Antv Klik

Reporter

Date

01 August 2022

Tone

Link

http://www.antvklik.com/olahraga/wapres-kh-maruf-amin-resmi-buka-asean-para-gamessolo-2022

Positive

Summary Ma'ruf Amin secara resmi membuka gelaran Asean Para Games Solo 2022 di Stadion
Manahan Solo, Jawa Tengah, Sabtu (30/7) malam. Ma'ruf Amin menyatakan Para Games
ajang istimewa karena sumber inspirasi tentang kesetaraan saat membuka acara Asean Para
Games Solo 2022. Ma'ruf Amin secara resmi membuka penyelenggaraan Asean Para Games
Solo 2022 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Sabtu (30/7) malam. KH.Ma'ruf Amin
didampingi Menpora Zainudin Amali, secara simbolis membuka acara opening ceremony
ASEAN Para Games Solo dengan mengeluarkan keris dan langsung disambar petir di layar
LED raksasa yang terpasang dalam acara ini sebagai tanda resmi dimulainya event ini.

Wakil Presiden Republik Indonesia KH. Ma'ruf Amin secara resmi membuka gelaran Asean Para Games
Solo 2022 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Sabtu (30/7) malam. KH.Ma'ruf Amin didampingi
Menpora Zainudin Amali secara simbolis mengeluarkan keris dan langsung disambar petir di layar LED
raksasa yang terpasang dalam acara ini sebagai tanda resmi dimulainya event ini.Wapres KH. Ma'ruf Amin
menyatakan Para Games ajang istimewa karena sumber inspirasi tentang kesetaraan saat membuka
acara Asean Para Games Solo 2022.Wakil Presiden Republik Indonesia KH. Ma'ruf Amin secara resmi
membuka penyelenggaraan Asean Para Games Solo 2022 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Sabtu
(30/7) malam. KH.Ma'ruf Amin didampingi Menpora Zainudin Amali, secara simbolis membuka acara
opening ceremony ASEAN Para Games Solo dengan mengeluarkan keris dan langsung disambar petir di
layar LED raksasa yang terpasang dalam acara ini sebagai tanda resmi dimulainya event ini."Dengan
mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Asean Para Games Solo 2022, saya nyatakan secara resmi
dibuka," ujar Kiai Ma'ruf Amin.Dalam sambutannya, mantan Ketua Umum MUI ini mengatakan ajang Para
Games merupakan ajang yang istimewa karena menjadi sumber inspirasi tentang makna
kesetaraan."Para Games merupakan sangat istimewa karena atlet para games adalah atlet terbaik yang
berjuang untuk mengharumkan nama negaranya. Para Games istimewa karena atlet para games
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membuktikan bahwa dorongan untuk meraih cita-cita dan mengukir prestasi haruslah lebih kuat
daripada hambatan yang ada," jelasnya.Dia pun mengucapkan selamat datang kepada seluruh atlet dan
peserta dari negara-negara kawasan Asia Tenggara."Kepada seluruh atlet selamat berjuang dalam
kompetisi yang sehat dan sportif. Saya berharap perhelatan olaharaga ini akan semakin mempererat
hubungan persahabatan negara-negara ASEAN dan masyarakatnya," harapnya.Sebelum dibuka oleh
Wapres, Walikota Solo yang juga Ketua Pelaksana Indonesia National Paralympic Organization Comittee
(INASPOC) Gibran Rakabuming Raka dengan menggunakan kuda berwarna coklat menuju tempat
memberikan sambutan. "Selamat datang ke Solo," kata Gibran kepada segenap hadirin yang berada di
Stadion Manahan Solo."Terima kasih atas kepercayaannya, Solo kembali menjadi tuan rumah ASEAN Para
Games 2022," tambahnya.Di penghujung sambutannya, Gibran memuji sekaligus mengucapkan
terimakasih kepada segenap menteri dan lembaga pemerintah atas terselenggaranya Asean Para Games
Solo 2022."Terima kasih Menko PMK, Menko Polhukam, Menpora, Mendagri, Menaker serta juga
Gubernur Jawa Tengah, ini luar biasa sekali gotong royongnya bersama teman-teman difabel, luar biasa
sekali, " pungkasnya.Upacara pembukaan ini diisi dengan sejumlah rangkaian acara yang diawali dengan
menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh penyanyi tuna netra berbakat asal Yogyakarta, Putri
Ariani.Kemudian disambung dengan penampilan komedian Dodit Mulyanto, Gubernur Jawa Tengah
Ganjar Pranowo, Endah Laras dan Arda Krisna yang membawakan lagu Bengawan Solo ciptaan sang
maestro, Gesang. Acara yang kental dengan suasana adat Jawa juga turut menghadirkan penyanyi Nella
Kharisma.
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Summary Menaker Minta PAPPRI Perbaiki Kesejahteraan Anfgota Pekerja Seni Musik. Jakarta,
Wartapembaruan.co.id- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta para
pimpinan dan anggota DPP Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik RI (PAPPRI)
mampu menjalankan tugasnya dan membawa kemajuan nyata bagi organisasi, bagi
kesejahteraan para pekerja musik sebagai anggota PAPPRI dan juga bagi pembangunan
bangsa Indonesia pada umumnya. Ida Fauziyah berpendapat para pekerja seni musik sering
mengalami masalah mulai dari upah kontrak kerja, hak cipta hingga permasalahan
kesetaraan, diskriminasi dan pelecehan yang terjadi terutama pada pekerja perempuan.
"Saya yakin dengan pelantikan ini PAPPRI akan tetap terus membuktikan komitmennya
untuk melawan segala bentuk diskriminasi, kekerasan dan pelecehan yang ada di dunia
permusikan Indonesia," kata Menaker, saat mengikuti pelantikan dan pengukuhan DPP
PAPPRI secara virtual di Jakarta, Senin (1/8/2022).

Menaker Minta PAPPRI Perbaiki Kesejahteraan Anfgota Pekerja Seni MusikJakarta,
Wartapembaruan.co.id - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta para pimpinan dan
anggota DPP Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik RI (PAPPRI) mampu menjalankan
tugasnya dan membawa kemajuan nyata bagi organisasi, bagi kesejahteraan para pekerja musik sebagai
anggota PAPPRI dan juga bagi pembangunan bangsa Indonesia pada umumnya.Ida Fauziyah berpendapat
para pekerja seni musik sering mengalami masalah mulai dari upah kontrak kerja, hak cipta hingga
permasalahan kesetaraan, diskriminasi dan pelecehan yang terjadi terutama pada pekerja
perempuan."Saya yakin dengan pelantikan ini PAPPRI akan tetap terus membuktikan komitmennya
untuk melawan segala bentuk diskriminasi, kekerasan dan pelecehan yang ada di dunia permusikan
Indonesia," kata Menaker, saat mengikuti pelantikan dan pengukuhan DPP PAPPRI secara virtual di
Jakarta, Senin (1/8/2022).Menurut Ida Fauziyah, kesenian di Indonesia tak pernah kekurangan jumlah
perempuan. Namun, adanya PAPPRI sebagai wadah yang menghimpun para pekerja seni di bidang musik,
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menjadi angin segar yang membawa harapan bagi perbaikan kesejahteraan dan kesetaraan bagi para
anggotanya.Ida Fauziyah pun sangat mengapresiasi acara pelantikan PAPPRI yang juga diisi dengan
penghargaan kepada para pemusik legendaris kita. "Hal ini menunjukkan komitmen PAPPRI untuk terus
memberi perhatian dan penghargaan kepada para artis dan pekerja musik yang telah berkontribusi besar
bagi dunia permusikan di Indonesia," pungkas Menaker Ida Fauziyah.Sementara Ketua Umum PAPPRI
Tony Wenas dalam sambutannya mengatakan pihaknya akan bermitra dengan pemerintah dalam
memimpin PAPPRI dalam mengurus para musi dan penyanyi di Indonesia. Termasuk dalam memerangi
segala bentuk diskriminasi, kekerasan dan pelecehan yang ada di dunia permusikan Indonesia."Kita akan
bermitra dengan pemerintah untuk mengangkat kesejahteraan para pekerja seni musik. Sebab tak
dipungkiri, pekerja seni sering mengalami masalah mulai dari upah kontrak kerja, hak cipta hingga
permasalahan kesetaraan, diskriminasi dan pelecehan yang terjadi, terutama pada pekerja perempuan,"
Tony yang terpilih sebagai Ketum dalam Munas PAPPRI di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, awal
Maret 2022 lalu.
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Summary Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-01/MEN/I/2007
diberikan penghargaan Zero Accident atau kecelakaan nihil untuk PT PLN UPK Nagan Raya
atas prestasi dalam melaksanakan program K3 sehingga mencapai 992. 272 jam kerja orang
tanpa kecelakaan kerja terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2018 s/d 30 September 2021. PT
PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Nagan Raya kembali mendapatkan penghargaan
dalam bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dari Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker). Manager UPK Nagan Raya melalui Pejabat Pelaksana K3 dan Keamanan, Mohd
Gilang Yuniar mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen melaksanakan
tatakelola K3 di lingkungan perusahaan. "Ini merupakan capaian yang luar biasa bagi PLN
UPK Nagan Raya.

PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Nagan Raya kembali mendapatkan penghargaan dalam
bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dari Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker).Penghargaan tersebut diberikan oleh Pj. Gubernur Aceh yang diwakili oleh Staff Ahli Bidang
Keistimewaan Aceh, Iskandar Syukri, MM, MT di Parkside Gayo Petro Takengon, Kabupaten Aceh Tengah,
Kamis, 28/07/2022.Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per01/MEN/I/2007 diberikan penghargaan Zero Accident atau kecelakaan nihil untuk PT PLN UPK Nagan
Raya atas prestasi dalam melaksanakan program K3 sehingga mencapai 992. 272 jam kerja orang tanpa
kecelakaan kerja terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2018 s/d 30 September 2021.Manager UPK Nagan
Raya melalui Pejabat Pelaksana K3 dan Keamanan, Mohd Gilang Yuniar mengungkapkan bahwa pihaknya
akan terus berkomitmen melaksanakan tatakelola K3 di lingkungan perusahaan."Ini merupakan capaian
yang luar biasa bagi PLN UPK Nagan Raya. Karena penilaian dilakukan pada masa pandemi dan PLN UPK
Nagan Raya terus melaksanakan kegiatan operasional, bisa mendapatkan apresiasi yang sangat
membanggakan," kata dia.PLN UPK Nagan Raya sebagai penyedia tenaga listrik utama di wilayah Aceh
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dan sekitarnya, dalam menjalankan perannya berkomitmen untuk terus memperhatikan keselamatan
kerja dan jam kerja yang aman.Berita Terkait Diduga Cacat Prosedur, SK Mutasi Berpeluang Dibatalkan
Pj. Bupati Aceh Singkil Wasfina : Wartawan Boleh Liput Proyek Replacement Fasilitas Pelabuhan di Pulau
Banyak, Namun. Quick Respon Pengamanan Laka Lantas, Satuan Brimob Polda Aceh Kompi 2 Batalyon A
Pelopor Karena Faktor Pelayanan, Warga Aceh Singkil Memilih Berobat Di RSUD Kabupaten Simeulue
Pembaca: 3 Penulis: Arief Arbianto Editor: Ahmad Azis
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Summary "Pemerintah juga harus menggunakan seluruh sumber dayanya untuk meminimalisir
kerentanan dan mengkampanyekan secara lebih luas tentang migrasi yang aman dan bahaya
trafficking baik modus online dan lain sebagainya," tutur Anis. Migrant Care mendorong
pemerintah mengambil langkah mengatasi modus rekrutmen secara daring atau online
lewat media sosial untuk menjaring pekerja migran Indonesia yang dapat menjadi korban
tindak pidana perdagangan orang seperti yang terjadi pada WNI di Kamboja baru-baru ini.
"Mayoritas teman-teman yang berangkat menjadi korban di Kamboja ini mereka terjebak
dalam sindikasi trafficking yang dilakukan oleh jaringan di Indonesia dan terkoneksi dengan
jaringan yang ada di Kamboja melalui media sosial," kata Kepala Pusat Studi Migrasi Migrant
Care Anis Hidayah dalam konferensi pers virtual diikuti dari Jakarta, hari ini. Anis
memaparkan dalam kasus penyekapan WNI di Kamboja yang disekap perusahaan investasi
palsu, perekrutan terjadi melalui beberapa cara salah satunya media sosial.

Migrant Care mendorong pemerintah mengambil langkah mengatasi modus rekrutmen secara daring
atau online lewat media sosial untuk menjaring pekerja migran Indonesia yang dapat menjadi korban
tindak pidana perdagangan orang seperti yang terjadi pada WNI di Kamboja baru-baru ini."Mayoritas
teman-teman yang berangkat menjadi korban di Kamboja ini mereka terjebak dalam sindikasi trafficking
yang dilakukan oleh jaringan di Indonesia dan terkoneksi dengan jaringan yang ada di Kamboja melalui
media sosial," kata Kepala Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah dalam konferensi pers virtual
diikuti dari Jakarta, hari ini.Anis memaparkan dalam kasus penyekapan WNI di Kamboja yang disekap
perusahaan investasi palsu, perekrutan terjadi melalui beberapa cara salah satunya media sosial. Korban
melihat iklan lowongan kerja di media sosial yang kemudian melamar dan melakukan proses wawancara
melalui fitur bertukar pesan di media sosial tersebut.Selain itu, perekrutan juga dilakukan dengan melalui
calo atau sponsor dan ajakan dari kerabat atau kolega yang sudah bekerja di Kamboja dan sama-sama
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tertipu.Terkait lowongan kerja yang tercantum di media sosial tersebut, Anis menyebut masih belum
maksimalnya langkah untuk mengatasi iklan-iklan yang beredar di media sosial tersebut.Untuk itu dia
mendorong kementerian dan lembaga pemerintah seperti Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
dan Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI) melakukan langkah untuk menghadirkan narasi
pembanding untuk memastikan masyarakat menyadari praktik yang dapat menjaring PMI menjadi
korban TPPO itu."Pemerintah juga harus menggunakan seluruh sumber dayanya untuk meminimalisir
kerentanan dan mengkampanyekan secara lebih luas tentang migrasi yang aman dan bahaya trafficking
baik modus online dan lain sebagainya," tutur Anis.Sebelumnya, KBRI di Phnom Penh dan Kepolisian
Kamboja telah berhasil menyelamatkan total 62 orang WNI dari penyekapan perusahaan daring di
Sihanoukville, menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Minggu (31/7).Dalam
pernyataan pers secara daring pada Sabtu (30/7), Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan
akan menemui pihak kepolisian dan pemerintah Kamboja untuk memperkuat koordinasi demi mencegah
berulangnya kasus TPPO yang menyasar WNI
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Summary "Pemerintah juga harus menggunakan seluruh sumber dayanya untuk meminimalisir
kerentanan dan mengkampanyekan secara lebih luas tentang migrasi yang aman dan bahaya
trafficking baik modus online dan lain sebagainya," tutur Anis. Migrant Care mendorong
pemerintah mengambil langkah mengatasi modus rekrutmen secara daring atau online
lewat media sosial untuk menjaring pekerja migran Indonesia yang dapat menjadi korban
tindak pidana perdagangan orang seperti yang terjadi pada WNI di Kamboja baru-baru ini.
"Mayoritas teman-teman yang berangkat menjadi korban di Kamboja ini mereka terjebak
dalam sindikasi trafficking yang dilakukan oleh jaringan di Indonesia dan terkoneksi dengan
jaringan yang ada di Kamboja melalui media sosial," kata Kepala Pusat Studi Migrasi Migrant
Care Anis Hidayah dalam konferensi pers virtual diikuti dari Jakarta, hari ini. Anis
memaparkan dalam kasus penyekapan WNI di Kamboja yang disekap perusahaan investasi
palsu, perekrutan terjadi melalui beberapa cara salah satunya media sosial.

Migrant Care mendorong pemerintah mengambil langkah mengatasi modus rekrutmen secara daring
atau online lewat media sosial untuk menjaring pekerja migran Indonesia yang dapat menjadi korban
tindak pidana perdagangan orang seperti yang terjadi pada WNI di Kamboja baru-baru ini."Mayoritas
teman-teman yang berangkat menjadi korban di Kamboja ini mereka terjebak dalam sindikasi trafficking
yang dilakukan oleh jaringan di Indonesia dan terkoneksi dengan jaringan yang ada di Kamboja melalui
media sosial," kata Kepala Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah dalam konferensi pers virtual
diikuti dari Jakarta, hari ini.Anis memaparkan dalam kasus penyekapan WNI di Kamboja yang disekap
perusahaan investasi palsu, perekrutan terjadi melalui beberapa cara salah satunya media sosial. Korban
melihat iklan lowongan kerja di media sosial yang kemudian melamar dan melakukan proses wawancara
melalui fitur bertukar pesan di media sosial tersebut.Selain itu, perekrutan juga dilakukan dengan melalui
calo atau sponsor dan ajakan dari kerabat atau kolega yang sudah bekerja di Kamboja dan sama-sama
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tertipu.Terkait lowongan kerja yang tercantum di media sosial tersebut, Anis menyebut masih belum
maksimalnya langkah untuk mengatasi iklan-iklan yang beredar di media sosial tersebut.Untuk itu dia
mendorong kementerian dan lembaga pemerintah seperti Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
dan Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI) melakukan langkah untuk menghadirkan narasi
pembanding untuk memastikan masyarakat menyadari praktik yang dapat menjaring PMI menjadi
korban TPPO itu."Pemerintah juga harus menggunakan seluruh sumber dayanya untuk meminimalisir
kerentanan dan mengkampanyekan secara lebih luas tentang migrasi yang aman dan bahaya trafficking
baik modus online dan lain sebagainya," tutur Anis.Sebelumnya, KBRI di Phnom Penh dan Kepolisian
Kamboja telah berhasil menyelamatkan total 62 orang WNI dari penyekapan perusahaan daring di
Sihanoukville, menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Minggu (31/7).Dalam
pernyataan pers secara daring pada Sabtu (30/7), Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan
akan menemui pihak kepolisian dan pemerintah Kamboja untuk memperkuat koordinasi demi mencegah
berulangnya kasus TPPO yang menyasar WNI. [Antara]Sumber
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Positive

Summary IDX CHANNEL- Kementerian Ketenagakerjaan (KEMNAKER) menilai, masih tingginya angka
pengangguran membuat pemerintah harus terus berinovasi, dengan mendorong upaya
peningkatan penyerapan tenaga kerja. Dengan memperkuat program penempatan dan
perluasan kesempatan kerja, diharapkan angka pengangguran akan dapat menurun.

IDX CHANNEL - Kementerian Ketenagakerjaan (KEMNAKER) menilai, masih tingginya angka
pengangguran membuat pemerintah harus terus berinovasi, dengan mendorong upaya peningkatan
penyerapan tenaga kerja.Dengan memperkuat program penempatan dan perluasan kesempatan kerja,
diharapkan angka pengangguran akan dapat menurun.
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Negative

Summary Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care, Anis Hidayah mengatakan mayoritas para pekerja
migran yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja, masuk dalam
sindikasi perdagangan orang melalui iklan di media sosial facebook. Selain itu, Anis
menyebut dari laporan Migrant Care dan keterangan 62 pekerja migran yang telah
dievakuasi dari Kamboja, ditemukan praktik perbudakan dan tindak pidana perdagangan
orang (TPPO). "Misalnya ketika mereka melakukan kesalahan, komplain dan dicurigai
melakukaj pelaporan ke KBRI, Migrant care atau ke yang lain dan membantu pekerja lain
yang disiksa, mereka langsung dijual ke perusahaan lain," ucap dia. Para sindikat tersebut
kata Anis terkoneksi dengan jaringan di Indonesia dan di Kamboja.

"Misalnya ketika mereka melakukan kesalahan, komplain dan dicurigai melakukaj pelaporan ke KBRI,
Migrant care atau ke yang lain dan membantu pekerja lain yang disiksa, mereka langsung dijual ke
perusahaan lain," ucap dia.Temuan selanjutnya kata Anis, para pekerja migran tersebut dipekerjakan
tanpa adanya kontrak kerja dan dipekerjakan tanpa visa kerja. Serta diperkerjakan cukup panjang yakni
16-17 jam,"Ini tentu melanggar international labours itu 8 jam. Mereka hanya mendaptakan gaji 500 USD
per bulan, bahkan sebagian besar mereka tidak menerima gaji. Kemudian apabila pekerja migran itu
mengundurkan diri, harus membayar denda sebesar 2.000 sampai 11.000 USD," katanya.Ketua Pusat
Studi Migrasi Migrant Care, Anis Hidayah mengatakan mayoritas para pekerja migran yang menjadi
korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja, masuk dalam sindikasi perdagangan orang melalui
iklan di media sosial facebook.Para sindikat tersebut kata Anis terkoneksi dengan jaringan di Indonesia
dan di Kamboja."Mayoritas teman-teman yang berangkat dan menjadi korban di Kamboja, mereka (Para
pekerja migran) terjebak dalam sindikasi trafficking yang dilakukan oleh jaringan yang ada di Indonesia
dan terkoneksi dengan jaringan yang ada di Kamboja, melalui media sosial yaitu media sosial Facebook
dan lowongan kerja kerjasama Kamboja dengan Indonesia," ujar Anis dalam jumpa pers secara virtual,
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Senin (1/8/2022).Anis menuturkan para sindikat merekrut korban secara tatap muka (offline) dan secara
online yakni melalui Facebook. Bahkan kata Anis, tahapan wawancara hingga proses keberangkatan ke
Kamboja dilakukan melalui pesan di Facebook. Ia pun heran tak ada narasi dari pemerintah terkait adanya
calo TKI bodong di media sosial."Iklan lowongan seperti ini nyaris tidak ada counter dari pemerintah baik
BP2MI, Kemenaker di sosial media terkait lowongan kerja seperti ini. Ini cukup gencar tapi counter narasi
pembandingnya tidak ada bahwa ini calo bodong, nyaris tidak ada," ucap dia.Selain itu, Anis menyebut
dari laporan Migrant Care dan keterangan 62 pekerja migran yang telah dievakuasi dari Kamboja,
ditemukan praktik perbudakan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).Dari temuan Migrant Care,
kata Anis para pekerja migran tersebut juga mengalami kekerasan fisik yang dilakukan pihak perusahaan.
Yakni dari mulai mendapat pemukulan, pengeroyokan, diborgol, disetrum, hingga penyekapan."Mereka
dipukul, dikeroyok ada juga yang disetrum gitu hingga kukunya berdarah lebam, mereka mengalami
penyekapan, ada yang mencapai 11 hari, bahkan ada yang lebih gitu dan terus-menerus mengalami
kekerasan yang luar biasa," kata Anis.Adapun para pekerja migran tersebut berasal dari berbagai daerah
di seluruh Indonesia, antara lain itu dari Medan, kemudian dari Jakarta, Depok, Riau, Jember dan lainnya.
Para pekerja migran juga dijanjikan untuk bekerja sebagai operator marketing atau customer service
digaji 1000 sampai 1500 US Dollar.Selain itu para korban juga dijual dengan harga yang sangat beragam.
Salah satunya dengan harga 2.000 USD dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain.
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Positive

Summary Satu lagi capaian positif dibukukan PT Adhi Kartiko Pratama (AKP), perusahaan tambang nikel
yang beroperasi di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kali ini perusahaan mendapat Piagam
Penghargaan K3 Tahun 2022 Dalam Bidang Penanganan Covid- 19, dari Menteri Tenaga Kerja
RI (Menaker) yang diserahkan secara langsung oleh Kadisnakertrans Provinsi Sultra L.M. Ali
Haswandy. AKP masuk 3 besar dari 29 Perusahaan yang mendapat penghargaan.
Penyerahan penghargaan dilaksanakan pada pada Kegiatan Sosialisasi Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) yang dilaksanakan hari ini, Senin (1/8) di Kendari.

Satu lagi capaian positif dibukukan PT Adhi Kartiko Pratama (AKP), perusahaan tambang nikel yang
beroperasi di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kali ini perusahaan mendapat Piagam Penghargaan K3
Tahun 2022 Dalam Bidang Penanganan Covid - 19, dari Menteri Tenaga Kerja RI (Menaker) yang
diserahkan secara langsung oleh Kadisnakertrans Provinsi Sultra L.M. Ali Haswandy. AKP masuk 3 besar
dari 29 Perusahaan yang mendapat penghargaan. Penyerahan penghargaan dilaksanakan pada pada
Kegiatan Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dilaksanakan hari ini, Senin (1/8) di
Kendari.Direktur Utama PT AKP Ense da Cunha Solapung menyampaikan ucapan terima kasih kepada
Pemerintah, secara khusus kepada Menaker RI dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Sulawesi Tenggara atas apresiasi dalam bentuk Piagam Penghargaan K3 Tahun 2022 tersebut."Terima
kasih kami sampaikan kepada Pemerintah, secara khusus Menaker dan Tim Kementerian Tenaga Kerja
serta Tim Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sultra. Dan tentunya, Alhamdulillah berkat
kerjasama semua team akhirnya AKP dapat penghargaan K3 dalam hal Penanganan COVID-19. Semoga
ini jadi awal yang baik buat penghargaan lainnya dalam proses penetapan kaidah pertambangan yang
baik, "good mining practice" sebagaimana tuntutan Undang-Undang Pertambangan," ujar
Ense.Sementara dalam sambutannya, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi
Tenggara,LM.Ali Haswandy, menegaskan pelaksanaan kegiatan sosialisasi Norma Keselamatan dan
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Kesehatan Kerja (K3) bertujuan untuk memberikan pencerahahan/pemahaman akan pentingnya
mengetahui dan memahami norma keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan aktivitas atau
pekerjaan. Hal tersebut guna memperoleh jaminan ketenangan bekerja bagi pekerja dan ketenangan
berusaha bagi pengusaha,sehingga antara keduanya terlindungi dengan aturan-aturan ketenagakerjaan
yang berlaku."Hal ini berdampak apabila penerapan norma K3 buruk, berarti akan menyebabkan
penurunan produktifitas dan kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja lebih
besar. Tentu saja dapat menimbulkan kerugian yang besar baik secara langsung maupun tidak langsung,"
ungkap Ali.Dikatakan, revolusi industri yang sedang berlangsung saat ini dapat menjadi peluang dan
pendorong dunia usaha untuk meningkatkan begrbagai upaya agar produksi tetap dapat bersaing dan
menjamin kelangsungan usaha. Sekaligus menjadi ancaman bila kita tidak mempersiapkan diri dari
seluruh aspek kehidupan berbagngsa dan bernegara khususnya dalam pelaksanaan dan penerapan
norma K3 di tempat usaha dan tempat bekerja."Saya berharap kepada semua pelaku usaha di tempat
kerja hendaknya kita tingkatkan pelaksanaan penerapan norma K3 sehingga bentuk potensi bahaya yang
ada di tempat kerja dapat dicegah," imbuhnya.Lanjut dia, dengan demikian maka tercipta kondisi
lingkungan yang aman,sehat,dan proses produksi lancar sehingga dapat menekan angka kecelakaan kerja
sampai nihil kecelakaan (zero accident) bisa terwujud."Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini
pelaksanaan Norma K3 belum mendapatkan perhatian yang memadai dari berbagai masyarakat Industri
(Pekerja dan Pengusaha) dimana pelaksanaan program K3 sering terhambat oleh berbagai kehendak
misalnya masih lemahnya pelaksanaan,kesadaran dan kedisiplinan baik dari unsur pengusaha maupun
pekerjanya," kata dia.Ali pun mengatakan agar perusahaan lebih menjamin penerapan norma K3 secara
meluas, dan terus menerus maka diperlukan suatu tekad dan kemauan demi terlaksananya penerapan
norma K3 karena program tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan "Selamat mengikuti
kegiatan ini dengan sebaik-baiknya.berperan nyata dalam mendukung terwujudnya pelaksanaan norma
keselamatan dan Kesehatan Kerja khususnya di tempat kerja masing-masing," pungkasnya.
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Negative

Summary Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Pemerintah Indonesia menelusuri
dugaan adanya mafia rekrutmen pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural untuk
bekerja di perusahaan investasi maupun teknologi informasi di Negara Kamboja. "Saya
meminta Pemerintah Indonesia segera memulangkan 60 WNI yang menjadi korban
penipuan lowongan pekerjaan yang diduga disekap di Sihanoukville, Kamboja dan
menelusuri adanya dugaan mafia rekrutmen pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural
untuk bekerja di perusahaan investasi maupun teknologi informasi di Kamboja," kata
Bambang Soesatyo dalam keterangannya di Jakarta, Senin. "Karena itu, MPR RI meminta
pemerintah, dalam hal ini Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan
Kementerian Tenaga Kerja memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama yang akan
bekerja sebagai PMI di luar negeri untuk memahami secara betul dan menyeluruh terkait
perekrutan dan pemberangkatan PMI ke luar negeri melalui jalur resmi atau prosedural,"
katanya. Dia meminta Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah dan
Kepolisian Kamboja untuk bergerak cepat mengusut kasus PMI yang diduga disekap.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Pemerintah Indonesia menelusuri dugaan adanya
mafia rekrutmen pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural untuk bekerja di perusahaan investasi
maupun teknologi informasi di Negara Kamboja."Saya meminta Pemerintah Indonesia segera
memulangkan 60 WNI yang menjadi korban penipuan lowongan pekerjaan yang diduga disekap di
Sihanoukville, Kamboja dan menelusuri adanya dugaan mafia rekrutmen pekerja migran Indonesia (PMI)
nonprosedural untuk bekerja di perusahaan investasi maupun teknologi informasi di Kamboja," kata
Bambang Soesatyo dalam keterangannya di Jakarta, Senin.Dia meminta Pemerintah Indonesia
berkoordinasi dengan Pemerintah dan Kepolisian Kamboja untuk bergerak cepat mengusut kasus PMI
yang diduga disekap.Hal itu, menurut dia, karena kasus tersebut sudah masuk ranah pidana dan
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mengarah ke dugaan perdagangan orang."MPR meminta Polri mengusut dan membongkar jaringan
perekrut WNI yang berada di wilayah hukum Indonesia hingga ke akarnya," ujarnya.Bamsoet meminta
pemerintah memperbaiki proses penyaringan tenaga kerja dalam negeri yang cenderung dinilai masih
lemah, dan bekerja sama dengan seluruh stakeholder untuk mencegah adanya tenaga kerja Indonesia
yang masuk secara ilegal ke luar negeri.Ia mengimbau masyarakat untuk tidak terjebak dan tergiur
dengan tawaran pekerjaan di luar negeri dengan jalur nonprosedural."Karena itu, MPR RI meminta
pemerintah, dalam hal ini Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Kementerian
Tenaga Kerja memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama yang akan bekerja sebagai PMI di luar
negeri untuk memahami secara betul dan menyeluruh terkait perekrutan dan pemberangkatan PMI ke
luar negeri melalui jalur resmi atau prosedural," katanya.Bamsoet meminta pemerintah mengoptimalkan
kolaborasi dan peran keanggotaan Indonesia dalam Reguler Governing Body (GB) International Labour
Organization (ILO) Periode 2021-2024 dari Government Electoral College terkait perbaikan secara
menyeluruh kondisi ketenagakerjaan Indonesia.Sebelumnya, Kepolisian Kamboja bersama KBRI Phnom
Penh telah kembali berhasil menyelamatkan tujuh orang WNI dari penyekapan Perusahaan Online
Scammer di Sihanoukville, Kamboja (31/7).Keberhasilan tersebut menambah jumlah WNI yang dapat
diselamatkan menjadi total 62 orang berdasarkan keterangan dari Kemenlu RI yang diterima di Jakarta,
Minggu (31/7).Tambahan jumlah WNI tersebut berdasarkan pendalaman lebih lanjut dari pihak
Kepolisian Kamboja. Sebelumnya, pada 30 Juli 2022, sebanyak 55 orang WNI berhasil dibebaskan
Kepolisian Kamboja dan KBRI Phnom Penh.Menurut rencana, ke-62 orang WNI tersebut akan
dipindahkan KBRI Phnom Penh dari Sihanoukville menuju Phnom Penh pada 31 Juli 2022 malam hari
waktu setempat.
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Positive

Summary Migrant Care menyampaikan perlu dilakukan langkah mengintensifkan edukasi dan
sosialisasi migrasi aman dan bahaya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dilakukan
dengan modus terbaru agar sampai ke masyarakat di tingkat akar rumput.

Migrant Care menyampaikan perlu dilakukan langkah mengintensifkan edukasi dan sosialisasi migrasi
aman dan bahaya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dilakukan dengan modus terbaru agar
sampai ke masyarakat di tingkat akar rumput."Pihak Kemnaker RI, BP2MI, pemerintah daerah mulai dari
provinsi, kabupaten/kota hingga desa harus mengintensifkan kembali dan memberikan edukasi dan
sosialisasi migrasi aman dan bahaya trafficking dengan modus-modus mutakhir kepada masyarakat
hingga di grassroots (akar rumput)," kata Koordinator Bantuan Hukum Migrant Care Nur Harsono dalam
konferensi pers virtual diikuti dari Jakarta, Senin.Migrant Care juga mengharapkan pemangku
kepentingan bidang ketenagakerjaan seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) serta pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan agen
perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI).Ia menjelaskan bahwa modus penempatan secara ilegal kini
tidak hanya dilakukan secara langsung di lapangan tapi juga melalui media sosial, memanfaatkan dampak
ekonomi akibat pandemi yang dialami masyarakat.Secara khusus dia mengambil contoh kasus
penyekapan yang dialami puluhan WNI di Kamboja yang dilakukan perusahaan investasi di negara
tersebut. Perekrutan para WNI tersebut kebanyakan dilakukan melalui iklan lowongan pekerjaan yang
diunggah di media sosial.Kepala Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah dalam kesempatan itu
juga menyoroti pentingnya sosialisasi akan migrasi yang aman dan pola-pola TPPO terutama dilakukan di
tingkat desa yang berhubungan langsung dengan masyarakat.Dia menjelaskan bahwa berdasarkan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI, pemerintah desa memiliki
kewenangan untuk menyediakan informasi memadai terkait migrasi aman dan TPPO. Namun,
menurutnya, masih sedikit desa yang menyadari pentingnya sosialisasi tersebut."Mayoritas ribuan desadesa bahkan mungkin belum tahu mereka punya kewenangan untuk menyediakan informasi itu di
desanya termasuk melakukan pemantauan siapa yang merekrut warganya," jelas Anis.Sebelumnya,
Kementerian Luar Negeri RI dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Minggu (31/7) menyampaikan
bahwa telah berhasil menyelamatkan 62 orang WNI yang disekap perusahaan investasi di
Kamboja.Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyatakan pada Sabtu (30/7) bahwa dirinya akan
menemui pihak kepolisian dan pemerintah Kamboja untuk memperkuat koordinasi demi mencegahnya
kembali terjadinya TPPO yang menyasar WNI.
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Negative

Summary Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Pemerintah Indonesia menelusuri
dugaan adanya mafia rekrutmen pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural untuk
bekerja di perusahaan investasi maupun teknologi informasi di Negara Kamboja.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Pemerintah Indonesia menelusuri dugaan adanya
mafia rekrutmen pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural untuk bekerja di perusahaan investasi
maupun teknologi informasi di Negara Kamboja."Saya meminta Pemerintah Indonesia segera
memulangkan 60 WNI yang menjadi korban penipuan lowongan pekerjaan yang diduga disekap di
Sihanoukville, Kamboja dan menelusuri adanya dugaan mafia rekrutmen pekerja migran Indonesia (PMI)
nonprosedural untuk bekerja di perusahaan investasi maupun teknologi informasi di Kamboja," kata
Bambang Soesatyo dalam keterangannya di Jakarta, Senin.Dia meminta Pemerintah Indonesia
berkoordinasi dengan Pemerintah dan Kepolisian Kamboja untuk bergerak cepat mengusut kasus PMI
yang diduga disekap.Hal itu, menurut dia, karena kasus tersebut sudah masuk ranah pidana dan
mengarah ke dugaan perdagangan orang."MPR meminta Polri mengusut dan membongkar jaringan
perekrut WNI yang berada di wilayah hukum Indonesia hingga ke akarnya," ujarnya.Bamsoet meminta
pemerintah memperbaiki proses penyaringan tenaga kerja dalam negeri yang cenderung dinilai masih
lemah, dan bekerja sama dengan seluruh stakeholder untuk mencegah adanya tenaga kerja Indonesia
yang masuk secara ilegal ke luar negeri.Ia mengimbau masyarakat untuk tidak terjebak dan tergiur
dengan tawaran pekerjaan di luar negeri dengan jalur nonprosedural."Karena itu, MPR RI meminta
pemerintah, dalam hal ini Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Kementerian
Tenaga Kerja memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama yang akan bekerja sebagai PMI di luar
negeri untuk memahami secara betul dan menyeluruh terkait perekrutan dan pemberangkatan PMI ke
luar negeri melalui jalur resmi atau prosedural," katanya.Bamsoet meminta pemerintah mengoptimalkan
kolaborasi dan peran keanggotaan Indonesia dalam Reguler Governing Body (GB) International Labour
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Organization (ILO) Periode 2021-2024 dari Government Electoral College terkait perbaikan secara
menyeluruh kondisi ketenagakerjaan Indonesia.Sebelumnya, Kepolisian Kamboja bersama KBRI Phnom
Penh telah kembali berhasil menyelamatkan tujuh orang WNI dari penyekapan Perusahaan Online
Scammer di Sihanoukville, Kamboja (31/7).Keberhasilan tersebut menambah jumlah WNI yang dapat
diselamatkan menjadi total 62 orang berdasarkan keterangan dari Kemenlu RI yang diterima di Jakarta,
Minggu (31/7).Tambahan jumlah WNI tersebut berdasarkan pendalaman lebih lanjut dari pihak
Kepolisian Kamboja. Sebelumnya, pada 30 Juli 2022, sebanyak 55 orang WNI berhasil dibebaskan
Kepolisian Kamboja dan KBRI Phnom Penh.Menurut rencana, ke-62 orang WNI tersebut akan
dipindahkan KBRI Phnom Penh dari Sihanoukville menuju Phnom Penh pada 31 Juli 2022 malam hari
waktu setempat.
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Summary Memberikan edukasi dan sosialisasi migrasi aman dan bahaya trafficking Jakarta (ANTARA)Migrant Care menyampaikan perlu dilakukan langkah mengintensifkan edukasi dan
sosialisasi migrasi aman dan bahaya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dilakukan
dengan modus terbaru agar sampai ke masyarakat di tingkat akar rumput.

Memberikan edukasi dan sosialisasi migrasi aman dan bahaya trafficking Jakarta (ANTARA) - Migrant Care
menyampaikan perlu dilakukan langkah mengintensifkan edukasi dan sosialisasi migrasi aman dan
bahaya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dilakukan dengan modus terbaru agar sampai ke
masyarakat di tingkat akar rumput."Pihak Kemnaker RI, BP2MI, pemerintah daerah mulai dari provinsi,
kabupaten/kota hingga desa harus mengintensifkan kembali dan memberikan edukasi dan sosialisasi
migrasi aman dan bahaya trafficking dengan modus-modus mutakhir kepada masyarakat hingga di
grassroots (akar rumput)," kata Koordinator Bantuan Hukum Migrant Care Nur Harsono dalam konferensi
pers virtual diikuti dari Jakarta, Senin.Migrant Care juga mengharapkan pemangku kepentingan bidang
ketenagakerjaan seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) serta pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan agen perekrutan pekerja migran
Indonesia (PMI).Ia menjelaskan bahwa modus penempatan secara ilegal kini tidak hanya dilakukan secara
langsung di lapangan tapi juga melalui media sosial, memanfaatkan dampak ekonomi akibat pandemi
yang dialami masyarakat.Secara khusus dia mengambil contoh kasus penyekapan yang dialami puluhan
WNI di Kamboja yang dilakukan perusahaan investasi di negara tersebut. Perekrutan para WNI tersebut
kebanyakan dilakukan melalui iklan lowongan pekerjaan yang diunggah di media sosial.Kepala Pusat
Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah dalam kesempatan itu juga menyoroti pentingnya sosialisasi
akan migrasi yang aman dan pola-pola TPPO terutama dilakukan di tingkat desa yang berhubungan
langsung dengan masyarakat.Dia menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2017 tentang Pelindungan PMI, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menyediakan informasi
memadai terkait migrasi aman dan TPPO. Namun, menurutnya, masih sedikit desa yang menyadari
pentingnya sosialisasi tersebut."Mayoritas ribuan desa-desa bahkan mungkin belum tahu mereka punya
kewenangan untuk menyediakan informasi itu di desanya termasuk melakukan pemantauan siapa yang
merekrut warganya," jelas Anis.Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI dalam keterangan tertulis di
Jakarta pada Minggu (31/7) menyampaikan bahwa telah berhasil menyelamatkan 62 orang WNI yang
disekap perusahaan investasi di Kamboja.Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyatakan pada Sabtu
(30/7) bahwa dirinya akan menemui pihak kepolisian dan pemerintah Kamboja untuk memperkuat
koordinasi demi mencegahnya kembali terjadinya TPPO yang menyasar WNI.
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Summary Migrant Care menyampaikan perlu dilakukan langkah mengintensifkan edukasi dan
sosialisasi migrasi aman dan bahaya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dilakukan
dengan modus terbaru agar sampai ke masyarakat di tingkat akar rumput. "Pihak Kemnaker
RI, BP2MI, pemerintah daerah mulai dari provinsi, kabupaten/kota hingga desa harus
mengintensifkan kembali dan memberikan edukasi dan sosialisasi migrasi aman dan bahaya
trafficking dengan modus-modus mutakhir kepada masyarakat hingga di grassroots (akar
rumput)," kata Koordinator Bantuan Hukum Migrant Care Nur Harsono dalam konferensi
pers virtual diikuti dari Jakarta, Senin.

Migrant Care menyampaikan perlu dilakukan langkah mengintensifkan edukasi dan sosialisasi migrasi
aman dan bahaya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dilakukan dengan modus terbaru agar
sampai ke masyarakat di tingkat akar rumput. "Pihak Kemnaker RI, BP2MI, pemerintah daerah mulai dari
provinsi, kabupaten/kota hingga desa harus mengintensifkan kembali dan memberikan edukasi dan
sosialisasi migrasi aman dan bahaya trafficking dengan modus-modus mutakhir kepada masyarakat
hingga di grassroots (akar rumput)," kata Koordinator Bantuan Hukum Migrant Care Nur Harsono dalam
konferensi pers virtual diikuti dari Jakarta, Senin. Migrant Care juga mengharapkan pemangku
kepentingan bidang ketenagakerjaan seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) serta pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan agen
perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI). Ia menjelaskan bahwa modus penempatan secara ilegal kini
tidak hanya dilakukan secara langsung di lapangan tapi juga melalui media sosial, memanfaatkan dampak
ekonomi akibat pandemi yang dialami masyarakat. Secara khusus dia mengambil contoh kasus
penyekapan yang dialami puluhan WNI di Kamboja yang dilakukan perusahaan investasi di negara
tersebut. Perekrutan para WNI tersebut kebanyakan dilakukan melalui iklan lowongan pekerjaan yang
diunggah di media sosial. Kepala Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah dalam kesempatan itu
juga menyoroti pentingnya sosialisasi akan migrasi yang aman dan pola-pola TPPO terutama dilakukan di
tingkat desa yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dia menjelaskan bahwa berdasarkan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI, pemerintah desa memiliki
kewenangan untuk menyediakan informasi memadai terkait migrasi aman dan TPPO. Namun,
menurutnya, masih sedikit desa yang menyadari pentingnya sosialisasi tersebut. "Mayoritas ribuan desadesa bahkan mungkin belum tahu mereka punya kewenangan untuk menyediakan informasi itu di
desanya termasuk melakukan pemantauan siapa yang merekrut warganya," jelas Anis. Sebelumnya,
Kementerian Luar Negeri RI dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Minggu (31/7) menyampaikan
bahwa telah berhasil menyelamatkan 62 orang WNI yang disekap perusahaan investasi di Kamboja.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyatakan pada Sabtu (30/7) bahwa dirinya akan menemui pihak
kepolisian dan pemerintah Kamboja untuk memperkuat koordinasi demi mencegahnya kembali
terjadinya TPPO yang menyasar WNI. Migrant Care menyampaikan perlu dilakukan langkah
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mengintensifkan edukasi dan sosialisasi migrasi aman dan bahaya tindak pidana perdagangan orang
(TPPO) yang dilakukan dengan modus terbaru agar sampai ke masyarakat di tingkat akar rumput. "Pihak
Kemnaker RI, BP2MI, pemerintah daerah mulai dari provinsi, kabupaten/kota hingga desa harus
mengintensifkan kembali dan memberikan edukasi dan sosialisasi migrasi aman dan bahaya trafficking
dengan modus-modus mutakhir kepada masyarakat hingga di grassroots (akar rumput)," kata
Koordinator Bantuan Hukum Migrant Care Nur Harsono dalam konferensi pers virtual diikuti dari Jakarta,
Senin. Migrant Care juga mengharapkan pemangku kepentingan bidang ketenagakerjaan seperti
Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) serta
pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan agen perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI).
Ia menjelaskan bahwa modus penempatan secara ilegal kini tidak hanya dilakukan secara langsung di
lapangan tapi juga melalui media sosial, memanfaatkan dampak ekonomi akibat pandemi yang dialami
masyarakat. Secara khusus dia mengambil contoh kasus penyekapan yang dialami puluhan WNI di
Kamboja yang dilakukan perusahaan investasi di negara tersebut. Perekrutan para WNI tersebut
kebanyakan dilakukan melalui iklan lowongan pekerjaan yang diunggah di media sosial. Kepala Pusat
Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah dalam kesempatan itu juga menyoroti pentingnya sosialisasi
akan migrasi yang aman dan pola-pola TPPO terutama dilakukan di tingkat desa yang berhubungan
langsung dengan masyarakat. Dia menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2017 tentang Pelindungan PMI, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menyediakan informasi
memadai terkait migrasi aman dan TPPO. Namun, menurutnya, masih sedikit desa yang menyadari
pentingnya sosialisasi tersebut. "Mayoritas ribuan desa-desa bahkan mungkin belum tahu mereka punya
kewenangan untuk menyediakan informasi itu di desanya termasuk melakukan pemantauan siapa yang
merekrut warganya," jelas Anis. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI dalam keterangan tertulis di
Jakarta pada Minggu (31/7) menyampaikan bahwa telah berhasil menyelamatkan 62 orang WNI yang
disekap perusahaan investasi di Kamboja. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyatakan pada Sabtu
(30/7) bahwa dirinya akan menemui pihak kepolisian dan pemerintah Kamboja untuk memperkuat
koordinasi demi mencegahnya kembali terjadinya TPPO yang menyasar WNI.
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Summary Migrant Care menyampaikan perlu dilakukan langkah mengintensifkan edukasi dan
sosialisasi migrasi aman dan bahaya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dilakukan
dengan modus terbaru agar sampai ke masyarakat di tingkat akar rumput. "Pihak Kemnaker
RI, BP2MI, pemerintah daerah mulai dari provinsi, kabupaten/kota hingga desa harus
mengintensifkan kembali dan memberikan edukasi dan sosialisasi migrasi aman dan bahaya
trafficking dengan modus-modus mutakhir kepada masyarakat hingga di grassroots (akar
rumput)," kata Koordinator Bantuan Hukum Migrant Care Nur Harsono dalam konferensi
pers virtual diikuti dari Jakarta, Senin.

Migrant Care menyampaikan perlu dilakukan langkah mengintensifkan edukasi dan sosialisasi migrasi
aman dan bahaya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dilakukan dengan modus terbaru agar
sampai ke masyarakat di tingkat akar rumput."Pihak Kemnaker RI, BP2MI, pemerintah daerah mulai dari
provinsi, kabupaten/kota hingga desa harus mengintensifkan kembali dan memberikan edukasi dan
sosialisasi migrasi aman dan bahaya trafficking dengan modus-modus mutakhir kepada masyarakat
hingga di grassroots (akar rumput)," kata Koordinator Bantuan Hukum Migrant Care Nur Harsono dalam
konferensi pers virtual diikuti dari Jakarta, Senin. Migrant Care juga mengharapkan pemangku
kepentingan bidang ketenagakerjaan seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) serta pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan agen
perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI).Ia menjelaskan bahwa modus penempatan secara ilegal kini
tidak hanya dilakukan secara langsung di lapangan tapi juga melalui media sosial, memanfaatkan dampak
ekonomi akibat pandemi yang dialami masyarakat. Secara khusus dia mengambil contoh kasus
penyekapan yang dialami puluhan WNI di Kamboja yang dilakukan perusahaan investasi di negara
tersebut. Perekrutan para WNI tersebut kebanyakan dilakukan melalui iklan lowongan pekerjaan yang
diunggah di media sosial. Kepala Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah dalam kesempatan itu
juga menyoroti pentingnya sosialisasi akan migrasi yang aman dan pola-pola TPPO terutama dilakukan di
tingkat desa yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dia menjelaskan bahwa berdasarkan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI, pemerintah desa memiliki
kewenangan untuk menyediakan informasi memadai terkait migrasi aman dan TPPO. Namun,
menurutnya, masih sedikit desa yang menyadari pentingnya sosialisasi tersebut."Mayoritas ribuan desadesa bahkan mungkin belum tahu mereka punya kewenangan untuk menyediakan informasi itu di
desanya termasuk melakukan pemantauan siapa yang merekrut warganya," jelas Anis.Sebelumnya,
Kementerian Luar Negeri RI dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Minggu (31/7) menyampaikan
bahwa telah berhasil menyelamatkan 62 orang WNI yang disekap perusahaan investasi di Kamboja.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyatakan pada Sabtu (30/7) bahwa dirinya akan menemui pihak
kepolisian dan pemerintah Kamboja untuk memperkuat koordinasi demi mencegahnya kembali
terjadinya TPPO yang menyasar WNI. Migrant Care menyampaikan perlu dilakukan langkah
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mengintensifkan edukasi dan sosialisasi migrasi aman dan bahaya tindak pidana perdagangan orang
(TPPO) yang dilakukan dengan modus terbaru agar sampai ke masyarakat di tingkat akar rumput."Pihak
Kemnaker RI, BP2MI, pemerintah daerah mulai dari provinsi, kabupaten/kota hingga desa harus
mengintensifkan kembali dan memberikan edukasi dan sosialisasi migrasi aman dan bahaya trafficking
dengan modus-modus mutakhir kepada masyarakat hingga di grassroots (akar rumput)," kata
Koordinator Bantuan Hukum Migrant Care Nur Harsono dalam konferensi pers virtual diikuti dari Jakarta,
Senin. Migrant Care juga mengharapkan pemangku kepentingan bidang ketenagakerjaan seperti
Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) serta
pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan agen perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI).Ia
menjelaskan bahwa modus penempatan secara ilegal kini tidak hanya dilakukan secara langsung di
lapangan tapi juga melalui media sosial, memanfaatkan dampak ekonomi akibat pandemi yang dialami
masyarakat. Secara khusus dia mengambil contoh kasus penyekapan yang dialami puluhan WNI di
Kamboja yang dilakukan perusahaan investasi di negara tersebut. Perekrutan para WNI tersebut
kebanyakan dilakukan melalui iklan lowongan pekerjaan yang diunggah di media sosial. Kepala Pusat
Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah dalam kesempatan itu juga menyoroti pentingnya sosialisasi
akan migrasi yang aman dan pola-pola TPPO terutama dilakukan di tingkat desa yang berhubungan
langsung dengan masyarakat. Dia menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2017 tentang Pelindungan PMI, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menyediakan informasi
memadai terkait migrasi aman dan TPPO. Namun, menurutnya, masih sedikit desa yang menyadari
pentingnya sosialisasi tersebut."Mayoritas ribuan desa-desa bahkan mungkin belum tahu mereka punya
kewenangan untuk menyediakan informasi itu di desanya termasuk melakukan pemantauan siapa yang
merekrut warganya," jelas Anis.Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI dalam keterangan tertulis di
Jakarta pada Minggu (31/7) menyampaikan bahwa telah berhasil menyelamatkan 62 orang WNI yang
disekap perusahaan investasi di Kamboja. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyatakan pada Sabtu
(30/7) bahwa dirinya akan menemui pihak kepolisian dan pemerintah Kamboja untuk memperkuat
koordinasi demi mencegahnya kembali terjadinya TPPO yang menyasar WNI.
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Summary Migrant Care menyampaikan perlu dilakukan langkah mengintensifkan edukasi dan
sosialisasi migrasi aman dan bahaya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dilakukan
dengan modus terbaru agar sampai ke masyarakat di tingkat akar rumput. "Pihak Kemnaker
RI, BP2MI, pemerintah daerah mulai dari provinsi, kabupaten/kota hingga desa harus
mengintensifkan kembali dan memberikan edukasi dan sosialisasi migrasi aman dan bahaya
trafficking dengan modus-modus mutakhir kepada masyarakat hingga di grassroots (akar
rumput)," kata Koordinator Bantuan Hukum Migrant Care Nur Harsono dalam konferensi
pers virtual diikuti dari Jakarta, Senin.

Migrant Care menyampaikan perlu dilakukan langkah mengintensifkan edukasi dan sosialisasi migrasi
aman dan bahaya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dilakukan dengan modus terbaru agar
sampai ke masyarakat di tingkat akar rumput."Pihak Kemnaker RI, BP2MI, pemerintah daerah mulai dari
provinsi, kabupaten/kota hingga desa harus mengintensifkan kembali dan memberikan edukasi dan
sosialisasi migrasi aman dan bahaya trafficking dengan modus-modus mutakhir kepada masyarakat
hingga di grassroots (akar rumput)," kata Koordinator Bantuan Hukum Migrant Care Nur Harsono dalam
konferensi pers virtual diikuti dari Jakarta, Senin. Migrant Care juga mengharapkan pemangku
kepentingan bidang ketenagakerjaan seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) serta pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan agen
perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI).Ia menjelaskan bahwa modus penempatan secara ilegal kini
tidak hanya dilakukan secara langsung di lapangan tapi juga melalui media sosial, memanfaatkan dampak
ekonomi akibat pandemi yang dialami masyarakat. Secara khusus dia mengambil contoh kasus
penyekapan yang dialami puluhan WNI di Kamboja yang dilakukan perusahaan investasi di negara
tersebut. Perekrutan para WNI tersebut kebanyakan dilakukan melalui iklan lowongan pekerjaan yang
diunggah di media sosial. Kepala Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah dalam kesempatan itu
juga menyoroti pentingnya sosialisasi akan migrasi yang aman dan pola-pola TPPO terutama dilakukan di
tingkat desa yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dia menjelaskan bahwa berdasarkan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI, pemerintah desa memiliki
kewenangan untuk menyediakan informasi memadai terkait migrasi aman dan TPPO. Namun,
menurutnya, masih sedikit desa yang menyadari pentingnya sosialisasi tersebut."Mayoritas ribuan desadesa bahkan mungkin belum tahu mereka punya kewenangan untuk menyediakan informasi itu di
desanya termasuk melakukan pemantauan siapa yang merekrut warganya," jelas Anis.Sebelumnya,
Kementerian Luar Negeri RI dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Minggu (31/7) menyampaikan
bahwa telah berhasil menyelamatkan 62 orang WNI yang disekap perusahaan investasi di Kamboja.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyatakan pada Sabtu (30/7) bahwa dirinya akan menemui pihak
kepolisian dan pemerintah Kamboja untuk memperkuat koordinasi demi mencegahnya kembali
terjadinya TPPO yang menyasar WNI.
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Summary Migrant Care menyampaikan perlu dilakukan langkah mengintensifkan edukasi dan
sosialisasi migrasi aman dan bahaya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dilakukan
dengan modus terbaru agar sampai ke masyarakat di tingkat akar rumput. "Pihak Kemnaker
RI, BP2MI, pemerintah daerah mulai dari provinsi, kabupaten/kota hingga desa harus
mengintensifkan kembali dan memberikan edukasi dan sosialisasi migrasi aman dan bahaya
trafficking dengan modus-modus mutakhir kepada masyarakat hingga di grassroots (akar
rumput)," kata Koordinator Bantuan Hukum Migrant Care Nur Harsono dalam konferensi
pers virtual diikuti dari Jakarta, Senin.

Migrant Care menyampaikan perlu dilakukan langkah mengintensifkan edukasi dan sosialisasi migrasi
aman dan bahaya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dilakukan dengan modus terbaru agar
sampai ke masyarakat di tingkat akar rumput."Pihak Kemnaker RI, BP2MI, pemerintah daerah mulai dari
provinsi, kabupaten/kota hingga desa harus mengintensifkan kembali dan memberikan edukasi dan
sosialisasi migrasi aman dan bahaya trafficking dengan modus-modus mutakhir kepada masyarakat
hingga di grassroots (akar rumput)," kata Koordinator Bantuan Hukum Migrant Care Nur Harsono dalam
konferensi pers virtual diikuti dari Jakarta, Senin.Migrant Care juga mengharapkan pemangku
kepentingan bidang ketenagakerjaan seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) serta pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan agen
perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI).Ia menjelaskan bahwa modus penempatan secara ilegal kini
tidak hanya dilakukan secara langsung di lapangan tapi juga melalui media sosial, memanfaatkan dampak
ekonomi akibat pandemi yang dialami masyarakat.Secara khusus dia mengambil contoh kasus
penyekapan yang dialami puluhan WNI di Kamboja yang dilakukan perusahaan investasi di negara
tersebut. Perekrutan para WNI tersebut kebanyakan dilakukan melalui iklan lowongan pekerjaan yang
diunggah di media sosial.Kepala Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah dalam kesempatan itu
juga menyoroti pentingnya sosialisasi akan migrasi yang aman dan pola-pola TPPO terutama dilakukan di
tingkat desa yang berhubungan langsung dengan masyarakat.Dia menjelaskan bahwa berdasarkan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI, pemerintah desa memiliki
kewenangan untuk menyediakan informasi memadai terkait migrasi aman dan TPPO. Namun,
menurutnya, masih sedikit desa yang menyadari pentingnya sosialisasi tersebut."Mayoritas ribuan desadesa bahkan mungkin belum tahu mereka punya kewenangan untuk menyediakan informasi itu di
desanya termasuk melakukan pemantauan siapa yang merekrut warganya," jelas Anis.Sebelumnya,
Kementerian Luar Negeri RI dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Minggu (31/7) menyampaikan
bahwa telah berhasil menyelamatkan 62 orang WNI yang disekap perusahaan investasi di
Kamboja.Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyatakan pada Sabtu (30/7) bahwa dirinya akan
menemui pihak kepolisian dan pemerintah Kamboja untuk memperkuat koordinasi demi mencegahnya
kembali terjadinya TPPO yang menyasar WNI.
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Negative

Summary Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Pemerintah Indonesia menelusuri
dugaan adanya mafia rekrutmen pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural untuk
bekerja di perusahaan investasi maupun teknologi informasi di Negara Kamboja, dikutip dari
ANTARA. "Saya meminta Pemerintah Indonesia segera memulangkan 60 WNI yang menjadi
korban penipuan lowongan pekerjaan yang diduga disekap di Sihanoukville, Kamboja dan
menelusuri adanya dugaan mafia rekrutmen pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural
untuk bekerja di perusahaan investasi maupun teknologi informasi di Kamboja," kata
Bambang Soesatyo dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Pemerintah Indonesia menelusuri dugaan adanya
mafia rekrutmen pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural untuk bekerja di perusahaan investasi
maupun teknologi informasi di Negara Kamboja, dikutip dari ANTARA."Saya meminta Pemerintah
Indonesia segera memulangkan 60 WNI yang menjadi korban penipuan lowongan pekerjaan yang diduga
disekap di Sihanoukville, Kamboja dan menelusuri adanya dugaan mafia rekrutmen pekerja migran
Indonesia (PMI) nonprosedural untuk bekerja di perusahaan investasi maupun teknologi informasi di
Kamboja," kata Bambang Soesatyo dalam keterangannya di Jakarta, Senin.Dia meminta Pemerintah
Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah dan Kepolisian Kamboja untuk bergerak cepat mengusut
kasus PMI yang diduga disekap.Hal itu, menurut dia, karena kasus tersebut sudah masuk ranah pidana
dan mengarah ke dugaan perdagangan orang."MPR meminta Polri mengusut dan membongkar jaringan
perekrut WNI yang berada di wilayah hukum Indonesia hingga ke akarnya," ujarnya.Bamsoet meminta
pemerintah memperbaiki proses penyaringan tenaga kerja dalam negeri yang cenderung dinilai masih
lemah, dan bekerja sama dengan seluruh stakeholder untuk mencegah adanya tenaga kerja Indonesia
yang masuk secara ilegal ke luar negeri.Ia mengimbau masyarakat untuk tidak terjebak dan tergiur
dengan tawaran pekerjaan di luar negeri dengan jalur nonprosedural."Karena itu, MPR RI meminta
pemerintah, dalam hal ini Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Kementerian
216

Tenaga Kerja memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama yang akan bekerja sebagai PMI di luar
negeri untuk memahami secara betul dan menyeluruh terkait perekrutan dan pemberangkatan PMI ke
luar negeri melalui jalur resmi atau prosedural," katanya.Bamsoet meminta pemerintah mengoptimalkan
kolaborasi dan peran keanggotaan Indonesia dalam Reguler Governing Body (GB) International Labour
Organization (ILO) Periode 2021-2024 dari Government Electoral College terkait perbaikan secara
menyeluruh kondisi ketenagakerjaan Indonesia.Sebelumnya, Kepolisian Kamboja bersama KBRI Phnom
Penh telah kembali berhasil menyelamatkan tujuh orang WNI dari penyekapan Perusahaan Online
Scammer di Sihanoukville, Kamboja (31/7).Keberhasilan tersebut menambah jumlah WNI yang dapat
diselamatkan menjadi total 62 orang berdasarkan keterangan dari Kemenlu RI yang diterima di Jakarta,
Minggu (31/7).Tambahan jumlah WNI tersebut berdasarkan pendalaman lebih lanjut dari pihak
Kepolisian Kamboja. Sebelumnya, pada 30 Juli 2022, sebanyak 55 orang WNI berhasil dibebaskan
Kepolisian Kamboja dan KBRI Phnom Penh.Menurut rencana, ke-62 orang WNI tersebut akan
dipindahkan KBRI Phnom Penh dari Sihanoukville menuju Phnom Penh pada 31 Juli 2022 malam hari
waktu setempat.
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Positive

Summary Migrant Care menyampaikan perlu dilakukan langkah mengintensifkan edukasi dan
sosialisasi migrasi aman dan bahaya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dilakukan
dengan modus terbaru agar sampai ke masyarakat di tingkat akar rumput. "Pihak Kemnaker
RI, BP2MI, pemerintah daerah mulai dari provinsi, kabupaten/kota hingga desa harus
mengintensifkan kembali dan memberikan edukasi dan sosialisasi migrasi aman dan bahaya
trafficking dengan modus-modus mutakhir kepada masyarakat hingga di grassroots (akar
rumput)," kata Koordinator Bantuan Hukum Migrant Care Nur Harsono dalam konferensi
pers virtual diikuti dari Jakarta, Senin.

Migrant Care menyampaikan perlu dilakukan langkah mengintensifkan edukasi dan sosialisasi migrasi
aman dan bahaya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dilakukan dengan modus terbaru agar
sampai ke masyarakat di tingkat akar rumput."Pihak Kemnaker RI, BP2MI, pemerintah daerah mulai dari
provinsi, kabupaten/kota hingga desa harus mengintensifkan kembali dan memberikan edukasi dan
sosialisasi migrasi aman dan bahaya trafficking dengan modus-modus mutakhir kepada masyarakat
hingga di grassroots (akar rumput)," kata Koordinator Bantuan Hukum Migrant Care Nur Harsono dalam
konferensi pers virtual diikuti dari Jakarta, Senin.Migrant Care juga mengharapkan pemangku
kepentingan bidang ketenagakerjaan seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) serta pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan agen
perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI).Ia menjelaskan bahwa modus penempatan secara ilegal kini
tidak hanya dilakukan secara langsung di lapangan tapi juga melalui media sosial, memanfaatkan dampak
ekonomi akibat pandemi yang dialami masyarakat.Secara khusus dia mengambil contoh kasus
penyekapan yang dialami puluhan WNI di Kamboja yang dilakukan perusahaan investasi di negara
tersebut. Perekrutan para WNI tersebut kebanyakan dilakukan melalui iklan lowongan pekerjaan yang
diunggah di media sosial.Kepala Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah dalam kesempatan itu
juga menyoroti pentingnya sosialisasi akan migrasi yang aman dan pola-pola TPPO terutama dilakukan di
tingkat desa yang berhubungan langsung dengan masyarakat.Dia menjelaskan bahwa berdasarkan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI, pemerintah desa memiliki
kewenangan untuk menyediakan informasi memadai terkait migrasi aman dan TPPO. Namun,
menurutnya, masih sedikit desa yang menyadari pentingnya sosialisasi tersebut."Mayoritas ribuan desadesa bahkan mungkin belum tahu mereka punya kewenangan untuk menyediakan informasi itu di
desanya termasuk melakukan pemantauan siapa yang merekrut warganya," jelas Anis.Sebelumnya,
Kementerian Luar Negeri RI dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Minggu (31/7) menyampaikan
bahwa telah berhasil menyelamatkan 62 orang WNI yang disekap perusahaan investasi di
Kamboja.Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyatakan pada Sabtu (30/7) bahwa dirinya akan
menemui pihak kepolisian dan pemerintah Kamboja untuk memperkuat koordinasi demi mencegahnya
kembali terjadinya TPPO yang menyasar WNI.
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Positive

Summary Migrant Care menyampaikan perlu dilakukan langkah mengintensifkan edukasi dan
sosialisasi migrasi aman dan bahaya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dilakukan
dengan modus terbaru agar sampai ke masyarakat di tingkat akar rumput. "Pihak Kemnaker
RI, BP2MI, pemerintah daerah mulai dari provinsi, kabupaten/kota hingga desa harus
mengintensifkan kembali dan memberikan edukasi dan sosialisasi migrasi aman dan bahaya
trafficking dengan modus-modus mutakhir kepada masyarakat hingga di grassroots (akar
rumput)," kata Koordinator Bantuan Hukum Migrant Care Nur Harsono dalam konferensi
pers virtual diikuti dari Jakarta, Senin.

Migrant Care menyampaikan perlu dilakukan langkah mengintensifkan edukasi dan sosialisasi migrasi
aman dan bahaya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dilakukan dengan modus terbaru agar
sampai ke masyarakat di tingkat akar rumput."Pihak Kemnaker RI, BP2MI, pemerintah daerah mulai dari
provinsi, kabupaten/kota hingga desa harus mengintensifkan kembali dan memberikan edukasi dan
sosialisasi migrasi aman dan bahaya trafficking dengan modus-modus mutakhir kepada masyarakat
hingga di grassroots (akar rumput)," kata Koordinator Bantuan Hukum Migrant Care Nur Harsono dalam
konferensi pers virtual diikuti dari Jakarta, Senin.Migrant Care juga mengharapkan pemangku
kepentingan bidang ketenagakerjaan seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) serta pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan agen
perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI).Ia menjelaskan bahwa modus penempatan secara ilegal kini
tidak hanya dilakukan secara langsung di lapangan tapi juga melalui media sosial, memanfaatkan dampak
ekonomi akibat pandemi yang dialami masyarakat.Secara khusus dia mengambil contoh kasus
penyekapan yang dialami puluhan WNI di Kamboja yang dilakukan perusahaan investasi di negara
tersebut. Perekrutan para WNI tersebut kebanyakan dilakukan melalui iklan lowongan pekerjaan yang
diunggah di media sosial.Kepala Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah dalam kesempatan itu
juga menyoroti pentingnya sosialisasi akan migrasi yang aman dan pola-pola TPPO terutama dilakukan di
tingkat desa yang berhubungan langsung dengan masyarakat.Dia menjelaskan bahwa berdasarkan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI, pemerintah desa memiliki
kewenangan untuk menyediakan informasi memadai terkait migrasi aman dan TPPO. Namun,
menurutnya, masih sedikit desa yang menyadari pentingnya sosialisasi tersebut."Mayoritas ribuan desadesa bahkan mungkin belum tahu mereka punya kewenangan untuk menyediakan informasi itu di
desanya termasuk melakukan pemantauan siapa yang merekrut warganya," jelas Anis.Sebelumnya,
Kementerian Luar Negeri RI dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Minggu (31/7) menyampaikan
bahwa telah berhasil menyelamatkan 62 orang WNI yang disekap perusahaan investasi di
Kamboja.Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyatakan pada Sabtu (30/7) bahwa dirinya akan
menemui pihak kepolisian dan pemerintah Kamboja untuk memperkuat koordinasi demi mencegahnya
kembali terjadinya TPPO yang menyasar WNI.
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