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Summary

1. 20 July DIrjen
10
2022 Binwasnaker
RI Apresiasi
Kemajuan
Pelayanan K3
di Nusa
Tenggara Barat

Positive

Suara
Ntb

203327012700Dirjen Binwasnaker RI Apresiasi
Kemajuan Pelayanan K3 di Nusa Tenggara Barat. Dirjen
Binwasnaker RI Apresiasi Kemajuan Pelayanan K3 di
Nusa Tenggara Barat. 1186878512906375KUNJUNGANUsai membuka workshop, Dirjen Haiyani Rumondang
melanjutkan kegiatan meninjau peralatan dan proses
layananan Laboratorium K3 pada UPTD Balai
Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok
Disnakertrans Provinsi Nusa Tenggara Barat di Jalan
Majapahit Mataram. KUNJUNGAN- Usai membuka
workshop, Dirjen Haiyani Rumondang melanjutkan
kegiatan meninjau peralatan dan proses layananan
Laboratorium K3 pada UPTD Balai Pengawasan
Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok Disnakertrans
Provinsi Nusa Tenggara Barat di Jalan Majapahit
Mataram.

2. 20 July Disnakertrans 9
2022 Bantu
Kepulangan
PMI Asal
Gresik

Positive

Surabaya Disnakertrans Bantu Kepulangan PMI Asal Gresik. Jawa
Pagi
Timur dan Disnaker Kab. Gresik. Atas fasilitasi dan
pendampingan kepulangan seorang PMI/WNI wanita
asal Kec. Tambak, Bawean, Gresik. "Setelah diantar
langsung staf Direktorat Bina PPMI Kemnaker RI dari
Jakarta dan diserahter- imakan kepada Disnaker Kab.
Gresik bertempat di UPT P2TK.

3. 20 July Dibantu
5
2022 Berbagai
Pihak,
Disnakertrans
Pulangkan PMI
ke Keluarga

Negative Harian Dibantu Berbagai Pihak, Disnakertrans Pulangkan PMI
Bhirawa ke Keluarga. BUMI (Keluarga Besar Buruh Migran
Indonesia), UPT P2TK Disnakertrans Prov. UPT P2TK
Disnakertrans Jawa Timur saat memulangkan PMI ke
keluarganya. Dengan bisa pulangnya PMI tersebut, n
Kepala UPT P2TK Surabaya, Purwanti Utami menyampaikan banyak terima ka- sih atas kerjasama
berbagai pihak, yaitu Direktorat Bina PPMI Kemnaker
RI, KABAR.

2

Title

DIrjen Binwasnaker RI Apresiasi Kemajuan Pelayanan K3 di Nusa Tenggara Barat

Media Suara Ntb

Reporter

Date

20 July 2022

Tone

Page

10

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0720/SUARA_NTB1/DIrjen%20Binwasnaker%20RI%20Apresiasi%20Kemajuan%20Pelayanan%20K
3%20di%20NTB=1=10=1.jpg

Positive

Summ . -203327012700Dirjen Binwasnaker RI Apresiasi Kemajuan Pelayanan K3 di Nusa Tenggara Barat.
ary
Dirjen Binwasnaker RI Apresiasi Kemajuan Pelayanan K3 di Nusa Tenggara Barat.
1186878512906375KUNJUNGAN- Usai membuka workshop, Dirjen Haiyani Rumondang
melanjutkan kegiatan meninjau peralatan dan proses layananan Laboratorium K3 pada UPTD
Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok Disnakertrans Provinsi Nusa Tenggara
Barat di Jalan Majapahit Mataram. KUNJUNGAN- Usai membuka workshop, Dirjen Haiyani
Rumondang melanjutkan kegiatan meninjau peralatan dan proses layananan Laboratorium K3
pada UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok Disnakertrans Provinsi Nusa
Tenggara Barat di Jalan Majapahit Mataram.

3

Title

Disnakertrans Bantu Kepulangan PMI Asal Gresik

Media Surabaya Pagi

Reporter

Date

20 July 2022

Tone

Page

9

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0720/SURABAYA_PAGI1/Disnakertrans%20Bantu%20Kepulangan%20PMI%20Asal%20Gresik%20
=1=9=2.jpg

Positive

Summar Disnakertrans Bantu Kepulangan PMI Asal Gresik. Jawa Timur dan Disnaker Kab. Gresik. Atas
y
fasilitasi dan pendampingan kepulangan seorang PMI/WNI wanita asal Kec. Tambak, Bawean,
Gresik. "Setelah diantar langsung staf Direktorat Bina PPMI Kemnaker RI dari Jakarta dan
diserahter- imakan kepada Disnaker Kab. Gresik bertempat di UPT P2TK.

4

Title

Dibantu Berbagai Pihak, Disnakertrans Pulangkan PMI ke Keluarga

Media Harian Bhirawa

Reporter

Date 20 July 2022

Tone

Page 5

PR Value

Link

Negative

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0720/HARIAN_BHIRAWA1/Dibantu%20Berbagai%20Pihak,%20Disnakertrans%20Pulangkan%20PM
I%20ke%20Keluarga%20=1=5=3.jpg

Summ Dibantu Berbagai Pihak, Disnakertrans Pulangkan PMI ke Keluarga. BUMI (Keluarga Besar Buruh
ary
Migran Indonesia), UPT P2TK Disnakertrans Prov. UPT P2TK Disnakertrans Jawa Timur saat
memulangkan PMI ke keluarganya. Dengan bisa pulangnya PMI tersebut, n Kepala UPT P2TK
Surabaya, Purwanti Utami men- yampaikan banyak terima ka- sih atas kerjasama berbagai pihak,
yaitu Direktorat Bina PPMI Kemnaker RI, KABAR.
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1. 19 July Malaysia akan Positive
2022 sampaikan
usulan solusi
terkait
perekrutan
PMI

Elshinta

Malaysia telah memulai pembicaraan dengan
Indonesia dan akan menyampaikan usulan solusi
terkait persoalan sistem perekrutan pekerja migran
Indonesia (PMI). "Sudah ada pembicaraan dengan
Indonesia, hasilnya Malaysia akan menyampaikan
usulan solusi besok," kata Duta Besar RI untuk
Malaysia Hermono di Kuala Lumpur, Senin (18/7)
malam. Diskusi tentang pengelolaan tenaga kerja
Indonesia mencermati beberapa isu sebelumnya,
namun ia mengatakan belum tahu apa yang akan
menjadi usulan Malaysia. Menteri Dalam Negeri
Malaysia Hamzah Zainudin usai melakukan Rapat
Panitia Gabungan Kementerian Dalam Negeri dan
Kementerian Sumber Daya Manusia mengatakan
masih akan melakukan pembicaraan terkait
persoalan nota kesepahaman (MoU) tenaga kerja
dengan Indonesia.

2. 19 July Info Loker Juli Neutral
2022 2022: PT Pra
Kerja
Nusantara
Buka Posisi
Front Office
untuk lulusan
SMK
Perhotelan

Pikiran
Rakyat
Bekasi

Informasi lowongan kerja (loker) bagi Anda lulusan
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jurusan
Perhotelan bulan Juli 2022. PT Pra Kerja Nusantara
sedang mencari Front Office untuk ditempatkan di
hotel daerah DKI Jakarta. Loker PT Pra Kerja
Nusantara ini dibuka bagi Anda pria atau wanita
dengan usia maksimal 23 tahun. Adapun tugas dari
Front Office yang dibuka oleh PT Pra Kerja Nusantara
salah satunya adalah menerima dan menangani
reservasi kamar Check-in dan Check-out.

3. 19 July Malaysia akan Positive
2022 Sampaikan
Usulan Solusi
Terkait
Perekrutan
PMI

Harian
Aceh

Malaysia telah memulai pembicaraan dengan
Indonesia dan akan menyampaikan usulan solusi
terkait persoalan sistem perekrutan pekerja migran
Indonesia (PMI). Seperti diketahui, Indonesia
hentikan sementara pengiriman pekerja migran ke
Malaysia untuk semua sektor. "Sudah ada
pembicaraan dengan Indonesia, hasilnya Malaysia
akan menyampaikan usulan solusi besok," kata Duta
Besar RI untuk Malaysia Hermono di Kuala Lumpur,
Senin (18/7/2022) malam. Diskusi tentang
pengelolaan tenaga kerja Indonesia mencermati
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beberapa isu sebelumnya, namun ia mengatakan
belum tahu apa yang akan menjadi usulan Malaysia.
4. 19 July Malaysia Masih Neutral
2022 Akan Bahas
MoU Tenaga
Kerja dengan
Indonesia

Inilah

Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin
mengatakan, Kementerian Sumber Daya Manusia
dan Departemen Imigrasi Malaysia masih akan
melakukan pembicaraan dengan Indonesia terkait
persoalan nota kesepahaman (MoU) tenaga kerja.
Langkah itu telah disepakati dalam Rapat Panitia
Gabungan Kementerian Dalam Negeri dan
Kementerian Sumber Daya Manusia yang membahas
pengelolaan tenaga kerja asing di Malaysia bersama
Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M
Saravanan, kata Hamzah dalam keterangan persnya
di Kuala Lumpur, Senin (18/7/2022). Diskusi tentang
pengelolaan tenaga kerja asing Indonesia, menurut
dia, dimulai pada Senin dan terdapat beberapa isu
yang perlu dicermati.

5. 19 July Info Lowongan Neutral
2022 Kerja Jakarta di
PT Pra Kerja
Nusantara!
Formasi Front
Office

Pikiran
Rakyat
Tasikmala
ya

PT Pra Kerja Nusantara adalah salah satu perusahaan
yang terletak di Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI
Jakarta. Saat ini PT Pra Kerja Nusantara sedang
membuka lowongan kerja (loker). Formasi untuk
lowongan kerja yang tersedia di PT Pra Kerja
Nusantara yaitu front office. Terdapat beberapa
kualifikasi dan deskripsi pekerjaan di PT Pra Kerja
Nusantara.

6. 19 July Selamat, Ini 5 Positive
2022 Golongan
Karyawan yang
Segera Dapat
BSU Subsidi
Gaji Rp1 Juta
dari Kemnaker
- Ayo Indonesia

Ayoindone AYOINDONESIA.COM- Berikut ini akan diulas
sia.com mengenai golongan karyawan yang bakal menerima
BSU dari Kementerian Tenaga Kerja sebesar Rp1 juta.
Kabar BSU 2022 segera cair dan informasi mengenai
hanya 5 karyawan ini yang dapat Bantuan Subsidi
Upah ada di artikel ini. Kemnaker mencoba
menanggapi masalah dengan menjelaskan bahwa
saat ini pihak Kemnaker sedang menyelesaikan
masalah administrasi yang menyebabkan BSU 2022
berjalan lambat. Dia menjelaskan program BSU 2022
perlu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) yang sedang diproses.

7. 19 July BSU 2022
Positive
2022 segera Cair?
Resmi Kata
Kemnaker dan
BPJS

Ayo
Simak informasi dari BSU 2022 segera cair, resmi kata
Bandung Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan. Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) dikabarkan segera
menyalurkan dana BSU 2022. Kabar jadwal BSU Rp 1
juta cair, tentu dinantikan oleh seluruh pekerja atau
karyawan yang terdaftar sebagai penerima BLT
8

Ketenagakerjaa
n

Subsidi gaji atau BSU BPJS Ketenagakerjaan. : BSU
2022 Segera Cair, Maaf Hanya 5 Golongan Karyawan
Ini yang Dapat Bantuan Subsidi Upah. Seperti
diketahui, BSU 2022 atau BSU Rp1 juta ini hanya
diperuntukkan bagi pekerja atau karyawan yang
memiliki pendapatan atau gaji di bawah Rp3,5 juta.

8. 19 July Kabar BSU
Negative
2022 2022 Sudah
Cair? Ternyata
3 Penyebab Ini
Jadi Kendala!

Ayo
Simak kabar BSU 2022 segera cair, ternyata 3
Bandung penyebab ini jadi kendala selengkapnya dalam artikel
ini. BSU 2022 cair, jika persiapan regulasi
pencairannya sudah beres, Menteri Ketenagakerjaan
memberi kode dan kepastian pencairan dana
bantuan subsidi usaha tahun 2022. Kapan BSU 2022
cair? Oleh karena itu satu hal yang harus perlu
diketahui oleh para pekerja atau buruh, yaitu BSU
2022 cair jika persiapan regulasi pencairannya sudah
beres. : BSU 2022 segera Cair?

9. 19 July Ciri BSU 2022 Neutral
2022 Sudah Cair ke
Rekening Bisa
Dicek Pake Link
Ini? Segera
Input Nomor
HP Supaya
Dapat Rp 1 Juta

Ayo
Banyak pekerja yang masih mempertanyakan proses
Bandung penyaluran BSU 2022. Subsidi gaji tersebut
dilaksanakan guna melindungi, mempertahankan dan
meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja/buruh
dalam rangka penanganan Covid-19. : BSU 2022
segera Cair? Sebelumnya pemerintah telah
menjanjikan bahwa Bantuan Subsidi Upah akan cair
pada bulan April sebelum Hari Raya Idulfitri. Namun,
hingga kini belum ada kepastian mengenai jadwal
pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan tersebut.

10. 19 July Info Loker Juli Neutral
2022 2022: PT
Wanho
Industries
Indoensia
Mencari
Supervisor
Produksi untuk
Lulusan D3

Pikiran
Rakyat
Bekasi

PT Wanho Industries Indonesia sedang membuka
loker mencari posisi Supervisor Produksi untuk
lulusan D3. Bila Anda merasa memenuhi syarat dan
kualifikasi menjadi Supervisor Produksi di PT Wanho
Industries Indonesia, untuk info lebih lanjut bisa
mengakses laman karihub.kemnaker.go.id. Perlu
diketahui bahwa loker ini gratis tanpa dipungut biaya
apapun. "PT Wanho Industries Indonesia membuka
kesempatan bagimu untuk mengisi formasi yang
tersedia, ayo buruan siapkan diri dan daftarkan diri
Rekaner segera!" tulis akun instagram resmi
Kementerian Ketenagakerjaan. Berikut PikiranRakyatBekasi.com tampilkan syarat dan kualifikasi PT
Wanho Industries Indonesia seperti yang dikutip dari
akun @kemnaker pada Selasa 19 Juli 2022.
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11. 19 July Badan
Neutral
2022 Perlindungan
Pekerja Migran
Indonesia
bersama
Pemda
Sulawesi Utara
Akan Bangun
Pusat Pelatihan
Calon Pekerja
Migran

Sonora.id Manado, Pemerintah RI bakal membangun sentra
pelatihan bagi calon pekerja migran Indonesia di
provinsi sulawesi utara. Benny menyampaikan,
pemerintah pusat akan membangun sentra pelatihan
bagi calon pekerja migran di provinsi Sulawesi Utara.
Pembangunan sentra pelatihan calon pekerja migran
di provinsi Sulawesi Utara, sebagai salah satu upaya
pemerataan akses layanan, agar tidak hanya terfokus
di pulau Jawa seperti yang selama ini terjadi.
"Tempat pelatihan dibangun untuk mendekatkan
calon pekerja di tempat tinggal, untuk zona sulawesi
dilaksanakan di sulawesi utara untuk pelatihan
jepang, duta besar jepang sudah setuju pelatihan
bahasa jepang di sini.

12. 19 July CATAT! Ini Ciri Positive
2022 BSU BLT
Subsidi Gaji via
BPJS
Ketenagakerjaa
n 2022 Cair
Rp1 Juta ke
Rekening, Klik
Link Ini!

Ayo
BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022
Surabaya cair Rp1 juta ke rekening jika terdapat ciri-ciri yang
disebutkan dalam artikel ini. Kabar pencairan BSU
BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair
Rp1 juta hingga kini masih dinanti pekerja calon
penerima dana. Pasalnya, BSU BLT subsidi gaji via
BPJS Ketenagakerjaan 2022 yang disebut akan cair
bulan April hingga saat ini belum juga disalurkan ke
rekening pekerja penerima dana. Sebanyak 8,8 juta
pekerja yang direncanakan menerima dana BSU BLT
subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair Rp1
juta risau menunggu pencairannya.

13. 19 July Telah Kembali Positive
2022 Ke Tanah Air,
Mahfud MD
Terkonfirmasi
Positif Covid-19
Usai Tunaikan
Ibadah Haji

Tvonenew Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM
s
( Menko Polhukam ) Mahfud MD terkonfirmasi positif
Covid-19 saat kembali ke Tanah Air Usai menunaikan
Ibadah Haji.. "Saya sudah di tanah air, tapi isoman
dulu karena terdeteksi positif covid sepulang dari
Mekkah," unggah Mahfud MD dalam akun instagram
pribadinya @mohmahfudmd, pada Senin
(18/7/2022).

14. 19 July Kemnaker
Positive
2022 segera bangun
anjungan siap
kerja di
Lombok
Tengah

Antara
Sulteng

Kementerian Ketenagakerjaan RI segera membangun
layanan anjungan siap kerja di Kabupaten Lombok
Tengah, Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat),
untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
pencari kerja. "Layanan anjungan siap kerja ini akan
diintegrasikan dengan Mal Pelayanan Publik
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah," kata Kepala
Pusat Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja pada
Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker)
Muhyiddin usai rapat koordinasi dengan Badan
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Latihan dan Keterampilan (BLK) Praya di Lombok
Tengah, Selasa. Selain itu, layanan anjungan ini untuk
menghubungkan informasi kerja kepada para pencari
kerja khususnya di wilayah Lombok Tengah. Kepala
BLK Lombok Tengah, Dedet Zelthauzallam
menyampaikan apresiasi kepada Kemnaker atas
rencana pembangunan anjungan siap kerja tersebut.
15. 19 July Kemnaker
Positive
2022 segera bangun
anjungan siap
kerja di
Lombok
Tengah

Antara
Jateng

Kementerian Ketenagakerjaan RI segera membangun
layanan anjungan siap kerja di Kabupaten Lombok
Tengah, Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat),
untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
pencari kerja. "Layanan anjungan siap kerja ini akan
diintegrasikan dengan Mal Pelayanan Publik
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah," kata Kepala
Pusat Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja pada
Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker)
Muhyiddin usai rapat koordinasi dengan Badan
Latihan dan Keterampilan (BLK) Praya di Lombok
Tengah, Selasa. Selain itu, layanan anjungan ini untuk
menghubungkan informasi kerja kepada para pencari
kerja khususnya di wilayah Lombok Tengah. Kepala
BLK Lombok Tengah, Dedet Zelthauzallam
menyampaikan apresiasi kepada Kemnaker atas
rencana pembangunan anjungan siap kerja tersebut.

16. 19 July Kemnaker
Positive
2022 segera bangun
anjungan siap
kerja di
Lombok
Tengah

Antara
Kalteng

Kementerian Ketenagakerjaan RI segera membangun
layanan anjungan siap kerja di Kabupaten Lombok
Tengah, Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat),
untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
pencari kerja.

17. 19 July Kemnaker
Positive
2022 segera bangun
anjungan siap
kerja di
Lombok
Tengah

Antara

Layanan anjungan siap kerja ini akan diintegrasikan
dengan Mal Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten
Lombok Tengah Lombok Tengah, Nusa Tenggara
Barat (ANTARA)- Kementerian Ketenagakerjaan RI
segera membangun layanan anjungan siap kerja di
Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat
(Nusa Tenggara Barat), untuk mendekatkan
pelayanan kepada masyarakat pencari kerja.
"Layanan anjungan siap kerja ini akan diintegrasikan
dengan Mal Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten
Lombok Tengah," kata Kepala Pusat Pengembangan
Kebijakan Tenaga Kerja pada Kementerian
Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) Muhyiddin usai rapat
koordinasi dengan Badan Latihan dan Keterampilan
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(BLK) Praya di Lombok Tengah, Selasa. Selain itu,
layanan anjungan ini untuk menghubungkan
informasi kerja kepada para pencari kerja khususnya
di wilayah Lombok Tengah. Kepala BLK Lombok
Tengah, Dedet Zelthauzallam menyampaikan
apresiasi kepada Kemnaker atas rencana
pembangunan anjungan siap kerja tersebut.
18. 19 July Kemnaker
Positive
2022 segera bangun
anjungan siap
kerja di
Lombok
Tengah

Antara
Kaltara

Kementerian Ketenagakerjaan RI segera membangun
layanan anjungan siap kerja di Kabupaten Lombok
Tengah, Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat),
untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
pencari kerja. "Layanan anjungan siap kerja ini akan
diintegrasikan dengan Mal Pelayanan Publik
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah," kata Kepala
Pusat Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja pada
Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker)
Muhyiddin usai rapat koordinasi dengan Badan
Latihan dan Keterampilan (BLK) Praya di Lombok
Tengah, Selasa. Selain itu, layanan anjungan ini untuk
menghubungkan informasi kerja kepada para pencari
kerja khususnya di wilayah Lombok Tengah. Kepala
BLK Lombok Tengah, Dedet Zelthauzallam
menyampaikan apresiasi kepada Kemnaker atas
rencana pembangunan anjungan siap kerja tersebut.

19. 19 July Kemnaker
Positive
2022 segera bangun
anjungan siap
kerja di
Lombok
Tengah

Antara
Sumut

Kementerian Ketenagakerjaan RI segera membangun
layanan anjungan siap kerja di Kabupaten Lombok
Tengah, Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat),
untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
pencari kerja. "Layanan anjungan siap kerja ini akan
diintegrasikan dengan Mal Pelayanan Publik
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah," kata Kepala
Pusat Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja pada
Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker)
Muhyiddin usai rapat koordinasi dengan Badan
Latihan dan Keterampilan (BLK) Praya di Lombok
Tengah, Selasa. Selain itu, layanan anjungan ini untuk
menghubungkan informasi kerja kepada para pencari
kerja khususnya di wilayah Lombok Tengah. Kepala
BLK Lombok Tengah, Dedet Zelthauzallam
menyampaikan apresiasi kepada Kemnaker atas
rencana pembangunan anjungan siap kerja tersebut.

20. 19 July Video: Alasan Neutral
2022 Indonesia

Katadata Pemerintah Indonesia melalui Kementerian
Ketenagakerjaan memutuskan untuk menghentikan
sementara pengiriman pekerja migran Indonesia
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Setop Kirim TKI
ke Malaysia

(PMI) atau yang biasa disebut dengan tenaga kerja
Indonesia (TKI) ke Malaysia. Keputusan ini diambil
lantaran Malaysia melanggar kesepakatan dalam
MoU untuk menerapkan sistem satu kanal (one
channel system) pada 1 April 2022. Sementara,
Malaysia masih menggunakan system maid online
(SMO) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri
Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia.
Pemerintah Indonesia menilai penggunaan SMO
membuat TKI menjadi rentan tereksploitasi karena
tidak sesuai dengan UU No. 18/2017 tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan tidak
melalui tahap pemberangkatan yang benar.

21. 19 July Kemnaker
Positive
2022 segera bangun
anjungan siap
kerja di
Lombok
Tengah

Newsexpl Kementerian Ketenagakerjaan RI segera membangun
orer.net layanan anjungan siap kerja di Kabupaten Lombok
Tengah, Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat),
untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
pencari kerja. "Layanan anjungan siap kerja ini akan
diintegrasikan dengan Mal Pelayanan Publik
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah," kata Kepala
Pusat Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja pada
Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker)
Muhyiddin usai rapat koordinasi dengan Badan
Latihan dan Keterampilan (BLK) Praya di Lombok
Tengah, Selasa. Selain itu, layanan anjungan ini untuk
menghubungkan informasi kerja kepada para pencari
kerja khususnya di wilayah Lombok Tengah. Kepala
BLK Lombok Tengah, Dedet Zelthauzallam
menyampaikan apresiasi kepada Kemnaker atas
rencana pembangunan anjungan siap kerja tersebut.

22. 19 July 6 Fakta Seputar Neutral
2022 Keputusan
Jakarta Setop
Kirim TKI ke
Malaysia

Tempo.co Indonesia menghentikan sementara pengiriman
Tenaga Kerja Indonesia disingkat TKI mulai 13 Juli
2022 ke Malaysia. Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah sebelumnya menyatakan kebijakan
pemerintah menyetop sementara pengiriman TKI ke
Malaysia adalah langkah yang tepat. Pada awal April
lalu, kata Ida, kedua negara telah meneken nota
kesepahaman atau MoU tentang Penempatan dan
Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia. MoU
itu pada intinya menyebutkan penempatan tenaga
kerja asal Indonesia sektor domestik di Malaysia
dilakukan lewat sistem satu kanal, dan ini adalah
satu-satunya cara penempatan.
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23. 19 July Kemnaker
Positive
2022 segera bangun
anjungan siap
kerja di
Lombok
Tengah

Antara
Riau

Kementerian Ketenagakerjaan RI segera membangun
layanan anjungan siap kerja di Kabupaten Lombok
Tengah, Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat),
untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
pencari kerja. "Layanan anjungan siap kerja ini akan
diintegrasikan dengan Mal Pelayanan Publik
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah," kata Kepala
Pusat Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja pada
Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker)
Muhyiddin usai rapat koordinasi dengan Badan
Latihan dan Keterampilan (BLK) Praya di Lombok
Tengah, Selasa. Selain itu, layanan anjungan ini untuk
menghubungkan informasi kerja kepada para pencari
kerja khususnya di wilayah Lombok Tengah. Kepala
BLK Lombok Tengah, Dedet Zelthauzallam
menyampaikan apresiasi kepada Kemnaker atas
rencana pembangunan anjungan siap kerja tersebut.

24. 19 July Ada Kabar
Neutral
2022 Cair? Cek BSU
2022 Segera!
Bantuan
Subsidi Upah
Cair Rp 1 Juta
Segera Dikirim

Ayo
Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 cair kapan
Bandung untuk karyawan dan pekerja? Seperti diketahui,
pencairan dana BSU 2022 kembali dilanjutkan dan
rencananya akan diberikan kepada 8,8 juta tenaga
kerja yang membutuhkan. BLT Subsidi Gaji atau BSU
2022 diberikan kepada pegawai yang gajinya kurang
dari Rp 3 juta per bulan. : CATAT! Ciri BSU 2022 Rp1
Juta Cair ke Rekening Penerima, 2 Cara Cek Klik Link
Ini!.

25. 19 July CATAT! Ciri
Neutral
2022 BSU 2022 Rp1
Juta Cair ke
Rekening
Penerima, 2
Cara Cek Klik
Link Ini!

Ayo
Simak ciri BSU 2022 cair ke rekening penerima
Bandung melalui link dan cara cek nama sebagai penerima BSU
atau tidak. 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. : BSU
2022 segera Cair? Melalui Instagram resmi
Kemnaker, banyak netizen yang kemudian resah
karena BSU 2022 belum juga dicairkan.

26. 19 July BSU 2022 Cair? Neutral
2022 CATAT! Ini Ciri
BSU BPJS
Ketenagakerjaa
n Rp1 Juta Cair
ke Rekening

Ayo
Simak ciri BSU 2022 cair ke rekening penerima
Bandung melalui link di bawah 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. : Kabar BSU 2022 Sudah Cair? Melalui
Instagram resmi Kemnaker, banyak netizen yang
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Penerima, Klik
Link di Sini!

kemudian resah karena BSU 2022 belum juga
dicairkan.

27. 19 July Kemnaker
Positive
2022 segera bangun
anjungan siap
kerja di
Lombok
Tengah

Antara
Papua

Lombok Tengah, Kementerian Ketenagakerjaan RI
segera membangun layanan anjungan siap kerja di
Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat
(Nusa Tenggara Barat), untuk mendekatkan
pelayanan kepada masyarakat pencari kerja.
"Layanan anjungan siap kerja ini akan diintegrasikan
dengan Mal Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten
Lombok Tengah," kata Kepala Pusat Pengembangan
Kebijakan Tenaga Kerja pada Kementerian
Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) Muhyiddin usai rapat
koordinasi dengan Badan Latihan dan Keterampilan
(BLK) Praya di Lombok Tengah, Selasa. Selain itu,
layanan anjungan ini untuk menghubungkan
informasi kerja kepada para pencari kerja khususnya
di wilayah Lombok Tengah. Kepala BLK Lombok
Tengah, Dedet Zelthauzallam menyampaikan
apresiasi kepada Kemnaker atas rencana
pembangunan anjungan siap kerja tersebut.

28. 19 July Dirjen
Positive
2022 Binwasnaker RI
puji kemajuan
pelayanan K3
di Nusa
Tenggara Barat

Lombok
Insider

Dirjen Binwasnaker RI bersama Kepala Disnakertransf
Nusa Tenggara Barat Drs. Itu sebabnya Presiden
melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 67/2021
tentang Penanggulangan TB, memberikan mandat
kepada seluruh menteri untuk melakukan sosialisasi
terhadap pencegahan TB, termasuk di Nusa Tenggara
Barat. Melaksanakan Perpres tersebut, Kementrian
Ketenagakerjaan melalui Dirjen. Workshop yang
diikuti oleh 60 peserta yang terdiri dari Kementerian
Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan 43
perwakilan dari perusahaan ini merupakan upaya
meningkatkan pemahaman terhadap pencegahan
dan pengendalian TB di tempat kerja dan
meningkatkan peran K3 untuk menurunkan angka TB
di tempat kerja.

29. 19 July Soal
Neutral
2022 Pengiriman
PMI ke
Malaysia,
Disnaker Lotim
Tunggu Info
Kemnaker

Lombokpo Beredarnya kabar tentang pemberhentian sementara
st
pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke
Malaysia direspons serius oleh Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lombok Timur.
Memang ia khawatir jika ratusan CPMI dari Lotim
yang telah siap berangkat secara resmi tersebut batal
karena kendala perjanjian kerjasama antara
Indonesia dan Malaysia yang mengalami perubahan.
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Sebab, hal itu dipandang akan berpengaruh pada
ratusan calon PMI asal Lotim yang sejauh ini telah
mengurus keberangkatannya. Kepala Disnakertrans
Lotim H Supardi menjelaskan, memang sejauh ini
pihaknya belum menerima keterangan resmi dari
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
30. 19 July Malaysia
2022 Sampaikan
Usulan Solusi
Terkait
Perekrutan
Pekerja
Indonesia

Positive

Jawa Pos Malaysia telah memulai pembicaraan dengan
Indonesia dan akan menyampaikan usulan solusi
terkait persoalan sistem perekrutan pekerja migran
Indonesia (PMI). "Sudah ada pembicaraan dengan
Indonesia, hasilnya Malaysia akan menyampaikan
usulan solusi," kata Duta Besar RI untuk Malaysia
Hermono di Kuala Lumpur, Senin (18/7) malam.
Diskusi tentang pengelolaan tenaga kerja Indonesia
mencermati beberapa isu sebelumnya. Namun, ia
mengatakan belum tahu apa yang akan menjadi
usulan Malaysia.

31. 19 July BSU 2022: Klik Positive
2022 Link Ini untuk
Cek Rp1 Juta
Cair ke
Rekening
Penerima
Bantuan
Subsidi Upah
BPJS
Ketenagakerjaa
n

Ayo
Cek Notifikasi Subsidi Upah Sudah Masuk Rekening
Bandung Lewat Link Ini. Melalui Instagram Kemnaker banyak
pekerja yang kemudian mengeluhkan jadwal
pencairan Bantuan Subsidi Upah BPJS
Ketenagakerjaan yang tak kunjung cair. Sebelum
mengetahui link cek BSU 2022 Rp1 juta, simak
terlebih dahulu syarat mendaftar BSU BPJS
Ketenagakerjaan di bawah ini. Bantuan Subsidi Upah
Cair Rp 1 Juta Segera Dikirim.

32. 19 July Klik Link Cek Positive
2022 BSU BLT
Subsidi Gaji via
BPJS
Ketenagakerjaa
n 2022 Cair
Rp1 Juta

Ayo
Klik link cek BSU BLT subsidi gaji via BPJS
Surabaya Ketenagakerjaan 2022 untuk pencairan Rp1 juta ke
rekening Himbara. Informasi terkait link cek BSU BLT
subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta
bisa diakses dengan satu kali klik dalam artikel ini.
Belum juga ada informasi terkait pencairan dana BSU
BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022.
Pasalnya BSU BLT subsidi gaji via BPJS
Ketenagakerjaan 2022 yang dijanjikan akan cair pada
bulan April sebelum hari raya Idul Fitri belum juga
dicairkan.

33. 19 July Pengembangan Positive
2022 Mandalika,
Kemnaker
Segera Bangun

Voi

Kementerian Ketenagakerjaan RI segera membangun
layanan anjungan siap kerja di Kabupaten Lombok
Tengah, Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat),
untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
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Anjungan Siap
Kerja di
Lombok
Tengah

pencari kerja. "Layanan anjungan siap kerja ini akan
diintegrasikan dengan Mal Pelayanan Publik
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah," kata Kepala
Pusat Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja pada
Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker)
Muhyiddin usai rapat koordinasi dengan Badan
Latihan dan Keterampilan (BLK) Praya di Lombok
Tengah, Selasa 19 Juli. Selain itu, layanan anjungan
ini untuk menghubungkan informasi kerja kepada
para pencari kerja khususnya di wilayah Lombok
Tengah. Dipilihnya Lombok Tengah, menurut dia,
karena pertumbuhan ekonomi di daerah itu dengan
adanya pengembangan Mandalika yang bakal
membutuhkan tenaga siap kerja.

34. 19 July Tangis Haru
Negative
2022 Sainiyah,
Bupati Gresik
Menyerahkan
PMI kepada
Keluarga 1minute.id

1minute.id Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani didampingi
Kadisnaker Gresik Andhi Hendro Wijaya
menyerahkan Sainiyah kepada keluarganya. Bupati
Gresik Fandi Akhmad Yani bersama keluarga Sainiyah
sudah menunggu di kantor Disnaker berada di Jalan
Permata, Kompleks Perumahan Bunder Asri, Desa
Kembangan, Kecamatan Kebomas. GRESIK,
1minute.id- Tangis Nur Hayati alias Sainiyah pecah.
Sainiyah, Pekerjaan Migran Indonesia (PMI) di
Malaysia ini asal Desa Gelam, Kecamatan Tambak,
Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

35. 19 July Kemnaker:
Positive
2022 Penyetopan
pengiriman
CPMI ke
Malaysia untuk
perlindungan

Antara

Kebijakan pemerintah ini bagian dari perlindungan
kepada para CPMI Lombok Tengah, Nusa Tenggara
Barat (ANTARA)- Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia menyatakan penyetopan
pengiriman calon pekerja migran Indonesia (CPMI) ke
Malaysia sementara waktu ditujukan untuk
perlindungan kepada calon pekerja itu sendiri.
"Pengiriman CPMI ke Malaysia memang kembali
disetop saat ini," kata Kepala Pusat Pengembangan
Kebijakan Tenaga Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Muhyiddin usai
rapat koordinasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK)
Praya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat,
Selasa. Ia mengatakan pengiriman CPMI ke Malaysia
bukan ditutup untuk selamanya, namun hal itu
dilakukan sambil menunggu peningkatan sistem
pengiriman CPMI itu sendiri, sehingga bisa
memberikan jaminan keselamatan kepada warga
Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri.
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Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat
(Nusa Tenggara Barat) menyatakan pengiriman
pekerja migrain Indonesia ke Malaysia saat ini
menjadi favorit warga untuk mengadu nasib di luar
negeri.
36. 19 July Kemnaker:
Positive
2022 Penyetopan
pengiriman
CPMI ke
Malaysia untuk
perlindungan

Antara
Kalteng

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
menyatakan penyetopan pengiriman calon pekerja
migran Indonesia (CPMI) ke Malaysia sementara
waktu ditujukan untuk perlindungan kepada calon
pekerja itu sendiri. "Pengiriman CPMI ke Malaysia
memang kembali disetop saat ini," kata Kepala Pusat
Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Muhyiddin usai
rapat koordinasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK)
Praya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat,
Selasa. Ia mengatakan pengiriman CPMI ke Malaysia
bukan ditutup untuk selamanya, namun hal itu
dilakukan sambil menunggu peningkatan sistem
pengiriman CPMI itu sendiri, sehingga bisa
memberikan jaminan keselamatan kepada warga
Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri.
Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat
(Nusa Tenggara Barat) menyatakan pengiriman
pekerja migrain Indonesia ke Malaysia saat ini
menjadi favorit warga untuk mengadu nasib di luar
negeri.

37. 19 July Kemnaker:
Positive
2022 Penyetopan
pengiriman
CPMI ke
Malaysia untuk
perlindungan

Antara
Jateng

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
menyatakan penyetopan pengiriman calon pekerja
migran Indonesia (CPMI) ke Malaysia sementara
waktu ditujukan untuk perlindungan kepada calon
pekerja itu sendiri. "Pengiriman CPMI ke Malaysia
memang kembali disetop saat ini," kata Kepala Pusat
Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Muhyiddin usai
rapat koordinasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK)
Praya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat,
Selasa. Ia mengatakan pengiriman CPMI ke Malaysia
bukan ditutup untuk selamanya, namun hal itu
dilakukan sambil menunggu peningkatan sistem
pengiriman CPMI itu sendiri, sehingga bisa
memberikan jaminan keselamatan kepada warga
Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri.
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Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat
(Nusa Tenggara Barat) menyatakan pengiriman
pekerja migrain Indonesia ke Malaysia saat ini
menjadi favorit warga untuk mengadu nasib di luar
negeri.
38. 19 July Kemnaker:
Positive
2022 Penyetopan
pengiriman
CPMI ke
Malaysia untuk
perlindungan

Antara
Kaltara

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
menyatakan penyetopan pengiriman calon pekerja
migran Indonesia (CPMI) ke Malaysia sementara
waktu ditujukan untuk perlindungan kepada calon
pekerja itu sendiri. "Pengiriman CPMI ke Malaysia
memang kembali disetop saat ini," kata Kepala Pusat
Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Muhyiddin usai
rapat koordinasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK)
Praya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat,
Selasa. Ia mengatakan pengiriman CPMI ke Malaysia
bukan ditutup untuk selamanya, namun hal itu
dilakukan sambil menunggu peningkatan sistem
pengiriman CPMI itu sendiri, sehingga bisa
memberikan jaminan keselamatan kepada warga
Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri.
Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat
(Nusa Tenggara Barat) menyatakan pengiriman
pekerja migrain Indonesia ke Malaysia saat ini
menjadi favorit warga untuk mengadu nasib di luar
negeri.

39. 19 July Kemnaker:
Positive
2022 Penyetopan
pengiriman
CPMI ke
Malaysia untuk
perlindungan

Antara
Sulteng

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
menyatakan penyetopan pengiriman calon pekerja
migran Indonesia (CPMI) ke Malaysia sementara
waktu ditujukan untuk perlindungan kepada calon
pekerja itu sendiri. "Pengiriman CPMI ke Malaysia
memang kembali disetop saat ini," kata Kepala Pusat
Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Muhyiddin usai
rapat koordinasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK)
Praya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat,
Selasa. Ia mengatakan pengiriman CPMI ke Malaysia
bukan ditutup untuk selamanya, namun hal itu
dilakukan sambil menunggu peningkatan sistem
pengiriman CPMI itu sendiri, sehingga bisa
memberikan jaminan keselamatan kepada warga
Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri.
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Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat
(Nusa Tenggara Barat) menyatakan pengiriman
pekerja migrain Indonesia ke Malaysia saat ini
menjadi favorit warga untuk mengadu nasib di luar
negeri.
40. 19 July Ikuti Aturan
Positive
2022 Pusat, Pemkab
Lumajang
Hentikan
Penyaluran
PMI ke
Malaysia - Jawa
Timur Hari Ini

Jatimharii Lumajang, Jawa Timur Hari Ini- Ikuti aturan
ni.co.id
Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Lumajang hentikan sementara pengiriman Pekerja
Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. "Keputusan
untuk menghentikan pengiriman sementara PMI ke
Malaysia adalah wewenang Kementerian Tenaga
Kerja (Kemenaker) RI. Kita (Daerah) mengikuti
kebijakan Pemerintah Pusat," ujar Kabid Penempatan
dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnaker Lumajang,
Hanum Mubarokah, Selasa (19/7/2022). Ia menyebut
berdasarkan registrasi penempatan kerja Lumajang
periode Januari hingga Juli tahun 2022 ini, hanya 4
orang telah terdaftar untuk bekerja ke Malaysia, dari
total 187 PMI Lumajang.

41. 19 July Kemnaker:
Positive
2022 Penyetopan
pengiriman
CPMI ke
Malaysia untuk
perlindungan

Antara
Sumut

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
menyatakan penyetopan pengiriman calon pekerja
migran Indonesia (CPMI) ke Malaysia sementara
waktu ditujukan untuk perlindungan kepada calon
pekerja itu sendiri. "Pengiriman CPMI ke Malaysia
memang kembali disetop saat ini," kata Kepala Pusat
Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Muhyiddin usai
rapat koordinasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK)
Praya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat,
Selasa. Ia mengatakan pengiriman CPMI ke Malaysia
bukan ditutup untuk selamanya, namun hal itu
dilakukan sambil menunggu peningkatan sistem
pengiriman CPMI itu sendiri, sehingga bisa
memberikan jaminan keselamatan kepada warga
Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri.
Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat
(Nusa Tenggara Barat) menyatakan pengiriman
pekerja migrain Indonesia ke Malaysia saat ini
menjadi favorit warga untuk mengadu nasib di luar
negeri.
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42. 19 July Kemnaker
Positive
2022 segera
membangun
anjungan siap
kerja di
Lombok
Tengah

Antara
Ntb

Kementerian Ketenagakerjaan RI segera membangun
layanan anjungan siap kerja di Kabupaten Lombok
Tengah, Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat),
untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
pencari kerja. "Layanan anjungan siap kerja ini akan
diintegrasikan dengan Mal Pelayanan Publik
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah," kata Kepala
Pusat Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja pada
Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker)
Muhyiddin usai rapat koordinasi dengan Badan
Latihan dan Keterampilan (BLK) Praya di Lombok
Tengah, Selasa. Selain itu, layanan anjungan ini untuk
menghubungkan informasi kerja kepada para pencari
kerja khususnya di wilayah Lombok Tengah. Kepala
BLK Lombok Tengah, Dedet Zelthauzallam
menyampaikan apresiasi kepada Kemnaker atas
rencana pembangunan anjungan siap kerja tersebut.

43. 19 July Kemnaker:
Positive
2022 Penyetopan
pengiriman
CPMI ke
Malaysia untuk
perlindungan

Antara
Papua

Lombok Tengah, Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia menyatakan penyetopan
pengiriman calon pekerja migran Indonesia (CPMI) ke
Malaysia sementara waktu ditujukan untuk
perlindungan kepada calon pekerja itu sendiri.
"Pengiriman CPMI ke Malaysia memang kembali
disetop saat ini," kata Kepala Pusat Pengembangan
Kebijakan Tenaga Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Muhyiddin usai
rapat koordinasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK)
Praya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat,
Selasa. Ia mengatakan pengiriman CPMI ke Malaysia
bukan ditutup untuk selamanya, namun hal itu
dilakukan sambil menunggu peningkatan sistem
pengiriman CPMI itu sendiri, sehingga bisa
memberikan jaminan keselamatan kepada warga
Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri.
Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat
(Nusa Tenggara Barat) menyatakan pengiriman
pekerja migrain Indonesia ke Malaysia saat ini
menjadi favorit warga untuk mengadu nasib di luar
negeri.

44. 19 July Kemnaker:
2022 Penyetopan
pengiriman
CPMI ke

Antara
Riau

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
menyatakan penyetopan pengiriman calon pekerja
migran Indonesia (CPMI) ke Malaysia sementara
waktu ditujukan untuk perlindungan kepada calon

Positive
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Malaysia untuk
perlindungan

pekerja itu sendiri. "Pengiriman CPMI ke Malaysia
memang kembali disetop saat ini," kata Kepala Pusat
Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Muhyiddin usai
rapat koordinasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK)
Praya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat,
Selasa. Ia mengatakan pengiriman CPMI ke Malaysia
bukan ditutup untuk selamanya, namun hal itu
dilakukan sambil menunggu peningkatan sistem
pengiriman CPMI itu sendiri, sehingga bisa
memberikan jaminan keselamatan kepada warga
Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri.
Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat
(Nusa Tenggara Barat) menyatakan pengiriman
pekerja migrain Indonesia ke Malaysia saat ini
menjadi favorit warga untuk mengadu nasib di luar
negeri.

45. 19 July Malaysia
Positive
2022 Usulkan Solusi
soal Polemik
Rekrutmen TKI

Beritabaru Pemerintah Malaysia akan menyampaikan usulan
.news
solusi terkait persoalan sistem perekrutan pekerja
migran Indonesia (PMI/ TKI). Jakarta, CNN Indonesia-. Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono
mengatakan pemerintah Negeri Jiran akan
menyampaikan usulan solusi terkait persoalan sistem
perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI/ TKI).
"Sudah ada pembicaraan dengan Indonesia, hasilnya
Malaysia akan menyampaikan usulan solusi besok,"
kata Hermono mengutip Antara, Selasa (19/7).
Kendati demikian, ia mengaku belum tahu apa saja
yang menjadi usulan Malaysia.

46. 19 July Kemnaker:
Positive
2022 Penyetopan
pengiriman
CPMI ke
Malaysia untuk
perlindungan

Newsexpl Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
orer.net menyatakan penyetopan pengiriman calon pekerja
migran Indonesia (CPMI) ke Malaysia sementara
waktu ditujukan untuk perlindungan kepada calon
pekerja itu sendiri. "Pengiriman CPMI ke Malaysia
memang kembali disetop saat ini," kata Kepala Pusat
Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Muhyiddin usai
rapat koordinasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK)
Praya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat,
Selasa. Ia mengatakan pengiriman CPMI ke Malaysia
bukan ditutup untuk selamanya, namun hal itu
dilakukan sambil menunggu peningkatan sistem
pengiriman CPMI itu sendiri, sehingga bisa
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memberikan jaminan keselamatan kepada warga
Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri.
Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat
(Nusa Tenggara Barat) menyatakan pengiriman
pekerja migrain Indonesia ke Malaysia saat ini
menjadi favorit warga untuk mengadu nasib di luar
negeri.
47. 19 July Malaysia
Positive
2022 Usulkan Solusi
soal Polemik
Rekrutmen TKI

Cnn
Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono mengatakan
Indonesia pemerintah Negeri Jiran akan menyampaikan usulan
solusi terkait persoalan sistem perekrutan pekerja
migran Indonesia (PMI/ TKI). "Sudah ada
pembicaraan dengan Indonesia, hasilnya Malaysia
akan menyampaikan usulan solusi besok," kata
Hermono mengutip Antara, Selasa (19/7). Kendati
demikian, ia mengaku belum tahu apa saja yang
menjadi usulan Malaysia. Sementara itu, Menteri
Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin
mengatakan masih akan melakukan pembicaraan
terkait persoalan nota kesepahaman (MoU) tenaga
kerja dengan Indonesia.

48. 19 July Moratorium Negative
2022 Bukan Solusi
Penyelesaian
Pekerja Migran
Indonesia

Kompas

Istilah ini juga sering digunakan dalam dunia pekerja
migran Indonesia. Para pejabat pemerintah dalam
menentukan penghentian sementara pengiriman
Pekerja Migran Indonesia ke suatu negara disebut
moratorium. Pertimbangannya karena negara
penempatan tersebut tidak ramah atau
menimbulkan masalah kepada Pekerja Migran
Indonesia. Moratorium diberlakukan pemerintah
Indonesia agar negara penempatan menjamin
perlindungan, pemberian hak-hak, dan hal lain yang
diperlukan para pekerja migran Indonesia di negara
tersebut.

49. 19 July Penyetopan
Positive
2022 pengiriman
CPMI ke
Malaysia untuk
perlindungan

Antara
Ntb

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
menyatakan penyetopan pengiriman calon pekerja
migran Indonesia (CPMI) ke Malaysia sementara
waktu ditujukan untuk perlindungan kepada calon
pekerja itu sendiri. "Pengiriman CPMI ke Malaysia
memang kembali disetop saat ini," kata Kepala Pusat
Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Muhyiddin usai
rapat koordinasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK)
Praya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat,
Selasa. Ia mengatakan pengiriman CPMI ke Malaysia
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bukan ditutup untuk selamanya, namun hal itu
dilakukan sambil menunggu peningkatan sistem
pengiriman CPMI itu sendiri, sehingga bisa
memberikan jaminan keselamatan kepada warga
Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri.
Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat
(Nusa Tenggara Barat) menyatakan pengiriman
pekerja migrain Indonesia ke Malaysia saat ini
menjadi favorit warga untuk mengadu nasib di luar
negeri.
50. 19 July Kemenaker
Negative
2022 Sambut Positif
Malaysia
Hentikan
Sementara
Penerimaan
Calon TKI

Suara.com Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menyatakan Indonesia menghentikan sementara
penempatan TKI sektor domestik ke Malaysia, karena
tidak mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk
menerapkan sistem satu kanal (one channel system)
pada 1 April 2022. Namun, kata Menaker Ida,
perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti
bahwa Negeri Jiran masih menerapkan sistem di luar
sistem yang telah disepakati bersama kedua negara,
yaitu sistem maid online (SMO) yang dikelola
Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan
Imigreseen Malaysia. Kedua negara telah
menandatangani MoU tentang Penempatan dan
Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1
April 2022 yang menyatakan penempatan lewat
sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara
menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.
Kementerian Ketenagakerjaan sambut positif
Malaysia hentikan sementara pintu penerimaan
calon TKI.

51. 19 July Dibantu
Negative
2022 Berbagai Pihak,
Disnakertrans
Provinsi Jawa
Timur
Pulangkan PMI
ke Keluarga

Harianbhir Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki kepedulian
awa.co.id terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), melalui
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa
Timur tepatnya UPT Pelayanan dan Perlindungan
Tenaga Kerja (P2TK) membantu kepulangan
Kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari
Malaysia. Jawa Timur dan Disnaker Kab. Gresik, atas
fasilitasi dan pendampingan kepulangan seorang
PMI/WNI wanita asal Kec. Tambak, Bawean, Gresik.
Dengan bisa pulangnya PMI tersebut, n Kepala UPT
P2TK Surabaya, Purwanti Utami menyampaikan
banyak terima kasih atas kerjasama berbagai pihak,
yaitu Direktorat Bina PPMI Kemnaker RI, KABAR
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BUMI (Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia), UPT
P2TK Disnakertrans Prov. "PMI tersebut sebelumnya
bekerja di Malaysia.
52. 19 July Kemnaker:
2022 Penyetopan
pengiriman
calon PMI ke
Malaysia
berorientasi
perlindungan

Positive

Antara
Sumut

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
menyatakan penyetopan pengiriman calon pekerja
migran Indonesia (CPMI) ke Malaysia sementara
waktu ditujukan untuk perlindungan kepada calon
pekerja itu sendiri. "Pengiriman CPMI ke Malaysia
memang kembali disetop saat ini," kata Kepala Pusat
Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Muhyiddin usai
rapat koordinasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK)
Praya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat,
Selasa. Ia mengatakan pengiriman CPMI ke Malaysia
bukan ditutup untuk selamanya, namun hal itu
dilakukan sambil menunggu peningkatan sistem
pengiriman CPMI itu sendiri, sehingga bisa
memberikan jaminan keselamatan kepada warga
Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri.
Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat
(Nusa Tenggara Barat) menyatakan pengiriman
pekerja migrain Indonesia ke Malaysia saat ini
menjadi favorit warga untuk mengadu nasib di luar
negeri.

53. 19 July Kapan BSU
Positive
2022 2022 Cair? 7
Golongan
Karyawan Siapsiap Dapat Rp1
Juta

Ayo
Simak informasi dari kapan BSU 2022 cair serta 7
Bandung golongan karyawan siap-siap dapat Rp 1 Juta. Pihak
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Kemnaker
dikabarkan segera menyalurkan BSU 2022, kepada
seluruh karyawan di berbagai sektor, kecuali bidang
pendidikan dan kesehatan. Tak heran, memasuki
akhir Juli pencairan bansos tersebut semakin
dinantikan oleh para penerima BLT Subsidi gaji Rp1
juta atau BSU 2022. : BSU 2022: Klik Link Ini untuk
Cek Rp1 Juta Cair ke Rekening Penerima Bantuan
Subsidi Upah BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut ia
sampaikan melalui Instagram pribadinya, saat
seorang warganet menanyakan soal kapan BSU 2022
akan cair.

54. 19 July Syarat
Neutral
2022 Penerima BSU
Tahun 2022,
Cek Nama
Penerima Login

Zonanusa Inilah syarat bagi penerima BSU tahun 2022 seperti
ntara.com dilansir dari website Kemnaker.go.id(19/07/2022) :
Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan
kepemilikan NIK Peserta aktif program jaminan sosial
ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan s/d Juni 2021
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Kemnaker.go.i
dZonanusantara.
com

Mempunyai Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp 3,5
juta. Bagaimana cara cek nama penerima manfaat
BSU tahun 2022? Ikuti langkah-langkah berikut ini:
Akses situs Kemnaker.go.id. Zonanusantara.comPemerintah Indonesia memberikan bantuan subsidi
upah (BSU) berupa subsidi gaji atau upah bagi para
pekerja/buruh dengan tujuan untuk melindungi,
mempertahankan dan meningkatkan kemampuan
ekonomi para penerima manfaat tersebut selama
pandemi.

55. 19 July Cek Syarat
Positive
2022 Penerima
Bantuan
Subsidi Upah
BPJS
Ketenagakerjaa
n di Link
bsu.bpjsketena
gakerjaan.go.id

Tribun
Bpjsketenagakerjaan.go.id untuk cek nama penerima
News
BSU 2022. Berdasarkan sumber yang dikutip dari
Pontianak laman https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/
diakses pa 19 Juli 2022. Bantuan subsidi berupa upah
yang diberikan oleh pemerintah merupakan bantuan
berupa Gaji/Upah bagi pekerj/buruh dalam
penanganan dampak Covid-19. Berdasarkan
ketentuannya subsidi yang diberikan untuk penerima
subsidi bagi para pekerja buruh Rp 500.000/ bulan
selama dua bulan.

56. 19 July Malaysia
Positive
2022 Usulkan Solusi
Terkait
Perekrutan
Pekerja
Indonesia

Radarbogo RADAR BOGOR, Malaysia telah memulai pembicaraan
r.id
dengan Indonesia dan akan menyampaikan usulan
solusi terkait persoalan sistem perekrutan pekerja
migran Indonesia (PMI). "Sudah ada pembicaraan
dengan Indonesia, hasilnya Malaysia akan
menyampaikan usulan solusi," kata Duta Besar RI
untuk Malaysia Hermono di Kuala Lumpur, Senin
(18/7) malam. Diskusi tentang pengelolaan tenaga
kerja Indonesia mencermati beberapa isu
sebelumnya. Namun, ia mengatakan belum tahu apa
yang akan menjadi usulan Malaysia.

57. 19 July Indonesia
Positive
2022 Setop Kirim
Pekerja Migran
ke Malaysia,
Kemnaker:
Bagian dari
Perlindungan

Voi

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
menyatakan penyetopan pengiriman calon pekerja
migran Indonesia (CPMI) ke Malaysia sementara
waktu ditujukan untuk perlindungan kepada calon
pekerja itu sendiri. "Pengiriman CPMI ke Malaysia
memang kembali disetop saat ini," kata Kepala Pusat
Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja Kemnaker,
Muhyiddin usai rapat koordinasi dengan Balai Latihan
Kerja (BLK) Praya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara
Barat, Selasa 19 Juli. Ia mengatakan, pengiriman
calon pekerja migran Indonesia ke Malaysia bukan
ditutup untuk selamanya. Namun hal itu dilakukan
sambil menunggu peningkatan sistem pengiriman
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calon pekerja migran itu sendiri, sehingga bisa
memberikan jaminan keselamatan kepada warga
Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri.
58. 19 July Kemnaker:
Positive
2022 Penyetopan
Pengiriman
PMI ke
Malaysia untuk
Perlindungan

Republika Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
menyatakan penyetopan pengiriman pekerja migran
Indonesia (PMI) ke Malaysia sementara waktu untuk
perlindungan kepada calon pekerja itu sendiri.
Pemerintah memutuskan menyetop pengiriman PMI
ke Malaysia sementara sejak pekan kemarin.
"Pengiriman CPMI ke Malaysia memang kembali
disetop saat ini," kata Kepala Pusat Pengembangan
Kebijakan Tenaga Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, Muhyiddin usai
rapat koordinasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK)
Praya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat,
Selasa (19/7/2022). Ia mengatakan pengiriman CPMI
ke Malaysia bukan ditutup untuk selamanya, namun
hal itu dilakukan sambil menunggu peningkatan
sistem pengiriman CPMI itu sendiri.

59. 19 July [Berita]Kemnak Neutral
2022 er Setop Kirim
Pekerja Migran
ke Malaysia, Ini
Alasannya

Creacorrid Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
or.com
menyatakan penyetopan pengiriman calon pekerja
migran Indonesia (CPMI) ke Malaysia sementara
waktu ditujukan untuk perlindungan kepada calon
pekerja itu sendiri. "Pengiriman CPMI ke Malaysia
memang kembali disetop saat ini," kata Kepala Pusat
Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Muhyiddin usai
rapat koordinasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK)
Praya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat
dikutip dari Antara, Selasa (19/7/2022). Ia
mengatakan pengiriman CPMI ke Malaysia bukan
ditutup untuk selamanya, namun hal itu dilakukan
sambil menunggu peningkatan sistem pengiriman
CPMI itu sendiri, sehingga bisa memberikan jaminan
keselamatan kepada warga Indonesia yang ingin
bekerja di luar negeri. Sebelumnya, Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Lombok Tengah,
Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat)
menyatakan pengiriman pekerja migrain Indonesia
ke Malaysia saat ini menjadi favorit warga untuk
mengadu nasib di luar negeri.

60. 19 July Kemnaker
Neutral
2022 Setop Kirim
Pekerja Migran

Era.id

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
menyatakan penyetopan pengiriman calon pekerja
migran Indonesia (CPMI) ke Malaysia sementara
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ke Malaysia, Ini
Alasannya

waktu ditujukan untuk perlindungan kepada calon
pekerja itu sendiri. "Pengiriman CPMI ke Malaysia
memang kembali disetop saat ini," kata Kepala Pusat
Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Muhyiddin usai
rapat koordinasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK)
Praya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat
dikutip dari Antara, Selasa (19/7/2022). Ia
mengatakan pengiriman CPMI ke Malaysia bukan
ditutup untuk selamanya, namun hal itu dilakukan
sambil menunggu peningkatan sistem pengiriman
CPMI itu sendiri, sehingga bisa memberikan jaminan
keselamatan kepada warga Indonesia yang ingin
bekerja di luar negeri. Sebelumnya, Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Lombok Tengah,
Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat)
menyatakan pengiriman pekerja migrain Indonesia
ke Malaysia saat ini menjadi favorit warga untuk
mengadu nasib di luar negeri.

61. 19 July bsu
Positive
2022 kemnaker.go.id
Daftar
Penerima
Subsidi Gaji Rp
1 Juta

Cianjur
Today

Bagi Anda penerima bsu kemnaker.go.id Subsidi Gaji,
bisa cek langsung di laman
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id dan kemnaker.go.id.
Seperti yang diketahui, Kemnaker akan memperluas
cakupan penerima bantuan subsidi upah (BSU) atau
bsu kemnaker.go.id sebesar Rp1 juta. Subsidi gaji ini
disalurkan oleh bank-bank milik BUMN atau Himbara
(BRI, BNI, Mandiri, BTN). "Anda lolos verifikasi dan
validasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon
penerima bsu kemnaker.go.id atau bantuan Subsidi
Upah (BSU), untuk verifikasi selanjutnya akan
dilakukan oleh Kemnaker. - Setelah melakukan login
aplikasi pilih menu Bantuan Subsidi Upah.

62. 19 July Dubes RI:
Positive
2022 Indonesia
Hanya Ingin
Malaysia
Hormati MoU

Tempo.co "Posisi kami sederhana dan jelas; Kami hanya ingin
Malaysia menghormati MoU tersebut," kata Dubes RI
Hermono merujuk pada Nota Kesepahaman yang
ditandatangani kedua negara pada 1 April lalu,
dilansir Free Malaysia Today. Pemerintah Indonesia
masih menanti usulan solusi dari Malaysia soal
sistem perekrutan pekerja migran dari Tanah Air.
Indonesia membekukan sementara pengiriman
tenaga kerja ke Kuala Lumpur setelah Negeri Jiran itu
tidak menjalankan MoU tentang perekrutan asisten
rumah tangga yang telah disepakati kedua negara
pada April 2022. Direktur Perlindungan WNI dan BHI
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Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha melalui
pesan singat menyampaikan bahwa belum ada
pembahasan resmi antara Pemerintah Indonesia dan
Malaysia soal PMI ini.
63. 19 July Pengumuman Neutral
2022 Seleksi Kartu
Prakerja
Gelombang 37
Diumumkan di
Sini! Apakah
Sudah Keluar?

Ayo
Selain itu, peserta yang dinyatakan lolos seleksi
Bandung Prakerja akan mendapatkan sejumlah insentif
sebanyak Rp3.550.000. Apakah Pengumuman Kartu
Prakerja Gelombang 37 Sudah Keluar?. Pengumuman
seleksi Kartu Prakerja Gelombang 37 diumumkan di
sini, cek apakah sudah keluar?. Pembukaan Kartu
Prakerja Gelombang 37 kini sudah mulai dibuka sejak
satu hari lalu yaitu hari Minggu, 17 Juli 2022. Bagi
Anda yang ingin menjadi peserta Kartu Prakerja
Gelombang 37, sangat bisa untuk mendaftar dan
bergabung.

64. 19 July Tanggapan
Neutral
2022 Menaker Jadi
Tanda BSU
2022 Cair,
Bantuan
Subsidi Upah
BPJS
Ketenagakerjaa
n Cair Akhir
Juli?

Ayo
Tanggapan Menaker Ida Fauziyah bisa jadi tanda BSU
Bandung 2022 cair dalam waktu dekat. Bisa jadi, sebab jika
diprediksi dari tanggapan Menaker terkait waktu
pencairan dana bantuan bagi pekerja tersebut.
Beberapa waktu lalu Menaker memberikan bocoran
informasi pencairan dana ke rekening peserta
penerima bantuan tersebut. Diketahui, program ini
adalah salah satu program berupa BLT yang
diperuntukkan bagi pekerja dari Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker).

65. 19 July BSU BLT BPJS Negative
2022 Ketenagakerjaa
n 2022 Belum
Pasti Cair?
Begini
Pernyataan
Menaker Ida
Fauziyah - Ayo
Indonesia

Ayoindone AYOINDONESIA.COM- BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan
sia.com 2022 belum pasti cair ? simak pernyataan Menaker
Ida Fauziyah. Bagi yang masih ragu BSU 2022 BPJS
Ketenagakerjaan akan cair atau tidak jadi, ada kabar
baik bahwa Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI,
Ida Fauziyah pernah memberikan pernyataan soal
kepastian dana bantuan tersebut car atau tidak jadi.
BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 belum pasti cair
mengakibatkan para pekerja terus bertanya-tanya
apakah program yang juga dikenal sebagai BLT BPJS
Ketenagakerjaan ini benar-benar tidak jadi cair.
Pernyataan ini dikeluarkan oleh Ida setelah banyak
komentar dari pekerja yang membanjiri unggahan
Instagram Kemnaker maupun unggahan di akun
Instagram resmi Menaker sendiri.

66. 19 July Sempat
Positive
2022 Ditahan Di
Malaysia, PMI

Faktual
FAKTUAL INDONESIA: Seorang Pekerja Migran
Indonesia Indonesia (PMI) asal Desa Gelam, Kecamatan
Tambak, Pulau Bawean, Gresik, yang dipenjara di
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Asal Pulau
Bawean
Berhasil
Dipulangkan Faktual
Indonesia

Malaysia karena tidak memiliki dokumen, akhirnya
bertemu keluarganya. Selanjutnya, atas koordinasi
Disnaker Kabupaten Gresik dengan Kementerian
Tenagakerjaan (Kemenaker) Indonesia dipertemukan
dengan keluarganya di Gresik. Sainiyah sendiri sudah
20 tahun bekerja di Malaysia sebagai petugas
cleaning service di Jalan Duta Kualalumpur. Suatu
ketika, saat sedang menunggu bus tiba-tiba
ditangkap oleh aparat Polisi Diraja Malaysia.

67. 19 July Tangis Haru
Positive
2022 Pekerja Migran
Asal Pulau
Bawean Gresik
saat Pulang
Usai Ditahan 6
Bulan di
Malaysia

Surya

Tangis Pekerja Migran Indonesia (PMI), Nur Hayati
alias Siniyah (45) bercururan setelah bisa pulang
kembali ke Pulau Bawean Kabupaten Gresik.
Perempuan asal Desa Gelam, Kecamatan Tambak,
Pulau Bawean sempat ditahan selama enam bulan di
Malaysia karena tidak memiliki dokumen resmi.
Disnaker Kabupaten Gresik berkoordinasi dengan
Kementerian Tenagakerjaan (Kemenaker) Indonesia
menjemput Sainiyah di RS Darurat Wisma Atlet di
Jakarta Utara. Pertemuan itu turut dihadiri Bupati
Gresik Fandi Akhmad Yani dan Kadisnaker Gresik
Andhi Hendro Wijaya.

68. 19 July BSU 2022 Cair? Neutral
2022 Ini 2 Tanda BSU
BPJS
Ketenagakerjaa
n Rp1 Juta
Masuk
Rekening

Ayo
Simak informasi dari BSU 2022 cair hingga 2 tanda
Bandung BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp 1 juta masuk rekening.
Penantian para pekerja soal kapan BSU 2022 cair
masih berlangsung hingga saat ini. Karena sejak April
hingga pertengahan bulan Juli 2022, belum diketahui
pasti kapan BSU 2022 cair. Seperti apa yang
disampaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan,
bahwa proses pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan
masih berlangsung hingga saat ini. : Kapan BSU 2022
Cair?

69. 19 July Kisah TKI asal Negative
2022 Pulau Bawean
Gresik yang
Sempat
Ditahan di
Malaysia, Gus
Yani Ungkap
Kondisinya Kini

Tribun
News
Jatim

Pria yang akrab disapa Gus Yani berharap hal ini tidak
lagi menimpa para pekerja Gresik. Ini merupakan
bentuk respon melihat warga kita PMI asal Gresik,"
kata Gus Yani. Cerita haru Pekerja Migran Indonesia
(PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Nur Hayati
alias Siniyah menangis tak tertahan setelah bisa
pulang ke Gresik. Perempuan asal Desa Gelam,
Kecamatan Tambak, Pulau Bawean sempat ditahan
selama enam bulan.

70. 19 July Sempat
Positive
2022 Dipenjara,
Pekerja Migran

Berita
Jatim

Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Pulau Bawean,
Gresik, Nur Hayati (45) alias Sainiyah hanya bisa
menangis saat bertemu dengan keluarganya di
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Asal Pulau
Bawean Gresik
Dibebaskan

Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Gresik. Berkat
sinergi Disnaker Gresik dengan Kementrian Tenaga
Kerja (Kemenaker). Selanjutnya, dikembalikan ke
keluarganya dengan difasilitasi oleh Disnaker Gresik.
"Kejadian yang menimpa Sainiyah bisa menjadi
pelajaran berharga, dan tidak terjadi lagi di
Kabupaten Gresik," ujar Bupati Gresik, Fandi Akhmad
Yani, Selasa (19/07/2022).

71. 19 July 6 Facts About Negative
2022 Jakarta's
Decision to
Stop Sending
Indonesian
Migrant
Workers to
Malaysia

Indonesia TEMPO.CO, Jakarta-Indonesia has temporarily
Postsen suspended the sending of Indonesian Migrant
Workers, abbreviated as TKI, starting July 13, 2022,
to Malaysia. The entrance for TKI who are now called
Indonesian Migrant Workers (PMI) for the domestic
sector to a neighboring country has been closed and
the country is no longer a work destination. This
online recruitment makes Indonesian migrant
workers or TKI vulnerable to exploitation and clearly
violates Law Number 18 of 2017 concerning the
Protection of Migrant Workers. This is because the
"Maid Online" system makes Indonesian migrant
workers enter Malaysia without going through
training, not understanding work contracts, and
coming on tourist visas which are then converted
into work visas.

72. 19 July Indonesian
Positive
2022 Ambassador:
Indonesia Only
Wants
Malaysia to
Respect the
MoU

Indonesia "Still waiting for their proposal, what are their
Postsen proposals," said the Indonesian Ambassador in Kuala
Lumpur, Hermono, to Jakarta Tempo Tuesday, July
19, 2022. "Our position is simple and clear; We just
want Malaysia to respect the MoU," said Indonesian
Ambassador Hermono referring to the Memorandum
of Understanding signed by the two countries on
April 1. TEMPO.CO, Jakarta- The Indonesian
government is still waiting for a proposed solution
from Malaysia regarding the recruitment system for
migrant workers from the country. Indonesia
temporarily suspended sending workers to Kuala
Lumpur after the neighboring country did not
implement the MoU on the recruitment of domestic
assistants that the two countries had agreed on in
April 2022.

73. 19 July Menteri
Negative
2022 Malaysia
Salahkan RI
Soal Rumitnya

Tempo.co Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia Saravanan
Murugan mengklaim tidak ada kewajiban untuk
menghapus Sistem Maid Online (SMO) dalam nota
kesepahaman (MoU) dengan Indonesia tentang
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Perekutan
Pekerja Migran

penerimaan pekerja migran ke Malaysia. Saat dicecar
anggota DPR Loke Siew Fook mengapa Putrajaya
tidak mematuhi syarat-syarat yang dituangkan dalam
MoU, Saravanan menegaskan, tidak ada pembekuan
pekerja Indonesia yang masuk ke Malaysia tetapi itu
hanya penundaan sementara. Kepada Dewan Rakyat,
Saravanan menyatakan, penundaan sementara
semua tenaga kerja Indonesia yang masuk ke
Malaysia itu disebabkan kekacauan mekanisme
perekrutan tenaga kerja dari RI. Panitia sepakat
bahwa diskusi harus segera dilakukan antara kedua
kementerian, departemen imigrasi, dan Duta Besar
Indonesia (Hermono) untuk menyelesaikan
kebingungan ini," kata Saravanan seperti dilansir Free
Malaysia Today, Selasa, 19 Juli 2022.

74. 19 July Setop
Positive
2022 Pengiriman
CPMI ke
Malaysia,
Kemnaker Akui
Demi
Keselamatan
Pekerja Migran

Pikiran
Rakyat

Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tengah
dihentikan pengiriman ke Malaysia untuk sementara
waktu. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
sebagai pihak yang bertanggung jawab, menyebut
penyetopan pengiriman CPMI ke Malaysia adalah
untuk perlindungan kepada calon pekerja. Kemnaker
menilai pengiriman CPMI ke Malaysia saat ini penuh
risiko, mengingat ada sistem tak sejalan yang
berakibat ancaman untuk keselamatan pekerja
Indonesia. "Pengiriman CPMI ke Malaysia memang
kembali disetop saat ini," kata Muhyiddin selaku
Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja
Kemnaker.

75. 19 July Tak Miliki
Negative
2022 Dokumen, PMI
Asal Gresik
Dideportasi
dari Malaysia

Rmol
Jatim

Nur Hayati alias Sainiyah (45) warga Desa Gelam,
Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten
Gresik, seorang Pekerjaan Migran Indonesia (PMI) di
Malaysia, akhirnya dikembalikan kepada pihak
keluarganya. Untuk memulangkannya, Disnaker
Gresik bersinergi dengan Kementerian Tenagakerjaan
(Kemenajer) Indonesia menjemput Sainiyah di RS
Darurat Wisma Atlet di Jakarta Utara. Bupati Gresik,
Fandi Akhmad Yani, didampingi Kepala Dinas Tenaga
Kerja Gresik Andhi Hendro Wijaya mempertemukan
langsung Sainiyah dengan keluarganya di Kantor
Disnaker setempat. "Semoga kejadian ini, tidak
kembali terjadi pada pekerja dari Gresik," ucap
Bupati dikutip Kantor Berita Selasa (19/7).
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76. 19 July BSU 2022 Cair Neutral
2022 Masuk
Rekening
Pekerja, Ini
Tanda dan
Tahapan
Penyalurannya
- Ayo Indonesia

Ayoindone AYOINDONESIA.COM- Kemnaker akan kembali
sia.com mencairkankan BSU 2022 langsung ke rekening
penerima BLT subsidi Rp1 juta tersebut. Dalam artikel
ini akan dibahas mengenai pencairan BSU 2022 yang
akan masuk ke rekening penerima dan tahapan
penyalurannya. Pasalnya, sejak beberapa bulan lalu
pemerintah telah mengumumkan BSU 2022 akan
cair. Namun hingga saat ini dana tersebut yang
dipastikan akan masuk ke rekening penerima BSU
2022 belum kunjung terealisasi.

77. 19 July Tangis Hayati, Positive
2022 Pekerja Migran
Asal Bawean
Setelah Bebas
dari Penjara
Malaysia

Suara.com Setelah enam bulan mendekam di penjara di negeri
Malaysia, Nur Hayati, pekerja migran Indonesia (PMI)
asal Bawean Gresik akhirnya bebas dan pulang ke
rumahnya. Ia sempat dipenjara enam bulan di negeri
'Jiran Malaysia' karena tidak memiliki dokumen.
Sainiyah sudah 20 tahun bekerja di Malaysia. Saat
sedang menunggu bus, tiba-tiba ditangkap oleh
aparat Polisi Diraja Malaysia karena tidak memiliki
dokumen lengkap kemudikan dijebloskan ke penjara.

78. 19 July Belum Digaji,
2022 RI Stop Kirim
Pekerja ke
Malaysia

Idx
Channel

Neutral

79. 19 July Disnakertrans Positive
2022 Jawa Timur
Bantu
Kepulangan
PMI Asal Gresik

IDX CHANNEL- Pasca penghentian sementara pekerja
migran Indonesia-Malaysia, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan melakukan kaji
ulang MoU dengan pemerintah Malaysia.
Kementerian memastikan moratorium ini tidak akan
berdampak pada pekerja yang sudah terdaftar.

Indonesia Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)
update.id Jawa Timur, melalui UPT Pelayanan dan Perlindungan
Tenaga Kerja (P2TK) Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Jawa Timur membantu kepulangan
Kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari
Malaysia. Jawa Timur dan Disnaker Kab. Gresik, atas
fasilitasi dan pendampingan kepulangan seorang
PMI/WNI wanita asal Kec. Tambak, Bawean, Selasa
(19/7/2022). "Setelah diantar langsung staf
Direktorat Bina PPMI Kemnaker RI dari Jakarta dan
diserahterimakan kepada Disnaker Kab. Gresik
bertempat di UPT P2TK. Diikatakan Kepala UPT P2TK
Surabaya Purwanti Utami S, pihaknya mengucapkan
banyak terima kasih atas kerjasama berbagai pihak,
yaitu Direktorat Bina PPMI Kemnaker RI, KABAR
BUMI (Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia), UPT
P2TK Disnakertrans Prov.
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80. 19 July Atasi
Positive
2022 Ketakseimbang
an Teknologi
Digital,
Kemnaker
Kembangkan
Kebijakan
Ketenagakerjaa
n di Perdesaan

Solo Trust "Mengatasi ketakseimbangan tersebut, Kemnaker
telah mengeluarkan berbagai kebijakan tentang
pengembangan ketenagakerjaan untuk
meningkatkan kerja di perdesaan," ucap Anwar
Sanusi, saat menjadi pembicara pada webinar
bertajuk 'Kebijakan Pengembangan Ketenagakerjaan
di Perdesaan Memasuki Ekonomi Digital dalam
Upaya Menyejahterkan Masyarakat', Senin
(18/07/2022). Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker), Anwar Sanusi
menyatakan ketakseimbangan teknologi digital, baik
di perkotaan maupun perdesaan menjadi tantangan
cukup serius. Teknologi digital bukan semata-mata
alat, melainkan objek material memiliki relasi
kompleks terkait perkembangan struktur ekonomi,
sosial, politik, dan budaya tertentu dalam suatu
negara. "Ini juga mendorong adanya perubahan
struktur relasi pasar dengan wilayah yang kemudian
relasi wilayah dengan masyarakat dan masyarakat
dengan pasar," ujar Anwar Sanusi, dilansir dari laman
resmi Kementerian Ketenagakerjaan RI,
kemnaker.go.id. Anwar Sanusi menilai tentang
pemahaman teknologi digital.

81. 19 July BLT Subsidi
Negative
2022 Gaji Tak
Kunjung Cair,
Apa
Masalahnya? :
Okezone
Economy

Jolly.my.id JAKARTA- BLT subsidi gaji tak kunjung cair. Lantas apa
masalah BLT subsidi tak kunjung cair? Diketahui, BLT
subsidi gaji Rp1 juta akan disalurkan kepada kepada
8,8 juta pekerja. Untuk anggaran BLT subsidi gaji ini
mencapai Rp8,8 triliun.

82. 19 July Kemnaker
Positive
2022 Ungkap 5
Strategi Sistem
Informasi Pasar
Kerja, Salah
Satunya
Memperkuat
Kadin RedaksiHarian.
com

Redaksiha Salah satunya memperkuat peran Kamar Dagang dan
rian.com Industri Indonesia (Kadin) dalam penyelenggaraan
pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. "Layanan
sistem informasi pasar kerja yang optimal dan
terintegrasi dengan data industri akan membantu
KADIN dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
vokasi," kata Sekjen Anwar Sanusi saat membuka
sosialisasi dan tindak lanjut Peraturan Presiden
Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi
Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Makassar,
Selasa (19/7). Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker) Anwar Sanusi
mengungkapkan lima strategi nasional
pengembangan sistem informasi pasar kerja dan
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layanan informasi pasar kerja. Sekjen Anwar
menjelaskan optimalisasi sistem informasi pasar kerja
akan menghasilkan data yang dapat membantu
menyiapkan tenaga kerja yang siap terserap industri,
salah satunya pada sektor usaha mikro kecil dan
menengah (UMKM).
83. 19 July Kemnaker
Positive
2022 Ungkap 5
Strategi Sistem
Informasi Pasar
Kerja, Salah
Satunya
Memperkuat
Kadin - HarianNasional.com

Hariannasi Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi mengungkapkan 5
onal.com strategi sistem informasi pasar kerja, salah satunya
memperkuat peran Kadin. Salah satunya
memperkuat peran Kamar Dagang dan Industri
Indonesia (Kadin) dalam penyelenggaraan pendidikan
vokasi dan pelatihan vokasi. "Layanan sistem
informasi pasar kerja yang optimal dan terintegrasi
dengan data industri akan membantu KADIN dalam
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi," kata
Sekjen Anwar Sanusi saat membuka sosialisasi dan
tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun
2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan
Pelatihan Vokasi di Makassar, Selasa (19/7). Sekjen
Kemnaker Anwar Sanusi (dua dari kiri) hadir
membuka sosialisasi dan tindak lanjut Peraturan
Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi
Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Makassar,
Selasa (19/7).

84. 19 July Kemnaker
Positive
2022 Ungkap 5
Strategi Sistem
Informasi Pasar
Kerja, Salah
Satunya
Memperkuat
Kadin Miliarder.Co.id

Miliarder.c Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi mengungkapkan 5
o.id
strategi sistem informasi pasar kerja, salah satunya
memperkuat peran Kadin. Salah satunya
memperkuat peran Kamar Dagang dan Industri
Indonesia (Kadin) dalam penyelenggaraan pendidikan
vokasi dan pelatihan vokasi. "Layanan sistem
informasi pasar kerja yang optimal dan terintegrasi
dengan data industri akan membantu KADIN dalam
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi," kata
Sekjen Anwar Sanusi saat membuka sosialisasi dan
tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun
2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan
Pelatihan Vokasi di Makassar, Selasa (19/7). Selasa,
19 Juli 2022- 21:37 WIB Sekjen Kemnaker Anwar
Sanusi (dua dari kiri) hadir membuka sosialisasi dan
tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun
2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan
Pelatihan Vokasi di Makassar, Selasa (19/7).
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85. 19 July Kemnaker
Positive
2022 Ungkap 5
Strategi Sistem
Informasi Pasar
Kerja, Salah
Satunya
Memperkuat
Kadin Rakyat62.id

Rakyat62.i Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi mengungkapkan 5
d
strategi sistem informasi pasar kerja, salah satunya
memperkuat peran Kadin. Salah satunya
memperkuat peran Kamar Dagang dan Industri
Indonesia (Kadin) dalam penyelenggaraan pendidikan
vokasi dan pelatihan vokasi. "Layanan sistem
informasi pasar kerja yang optimal dan terintegrasi
dengan data industri akan membantu KADIN dalam
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi," kata
Sekjen Anwar Sanusi saat membuka sosialisasi dan
tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun
2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan
Pelatihan Vokasi di Makassar, Selasa (19/7). Selasa,
19 Juli 2022- 21:37 WIB Sekjen Kemnaker Anwar
Sanusi (dua dari kiri) hadir membuka sosialisasi dan
tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun
2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan
Pelatihan Vokasi di Makassar, Selasa (19/7).

86. 19 July Kemnaker
Positive
2022 Ungkap 5
Strategi Sistem
Informasi Pasar
Kerja, Salah
Satunya
Memperkuat
Kadin PortalUtama.c
om

Portaluta Salah satunya memperkuat peran Kamar Dagang dan
ma.com Industri Indonesia (Kadin) dalam penyelenggaraan
pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. "Layanan
sistem informasi pasar kerja yang optimal dan
terintegrasi dengan data industri akan membantu
KADIN dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
vokasi," kata Sekjen Anwar Sanusi saat membuka
sosialisasi dan tindak lanjut Peraturan Presiden
Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi
Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Makassar,
Selasa (19/7). jpnn.com, JAKARTA- Sekretaris
Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen
Kemnaker) Anwar Sanusi mengungkapkan lima
strategi nasional pengembangan sistem informasi
pasar kerja dan layanan informasi pasar kerja. Sekjen
Anwar menjelaskan optimalisasi sistem informasi
pasar kerja akan menghasilkan data yang dapat
membantu menyiapkan tenaga kerja yang siap
terserap industri, salah satunya pada sektor usaha
mikro kecil dan menengah (UMKM).

87. 19 July Kemenaker
Positive
2022 apresiasi
kemajuan
pelayanan K3
di Nusa
Tenggara Barat

Antara

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
mengapresiasi kemajuan pelayanan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) di Nusa Tenggara Barat (Nusa
Tenggara Barat). "Pelayanan K3 di Nusa Tenggara
Barat ini sudah cukup baik dan telah menerapkan
standar-standar yang ditentukan, bahkan capaian
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kinerjanya setiap tahun selalu melampaui target,"
kata Dirjen Pembinaan dan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan K3 Kemenaker Haiyani
Rumondang pada workshop Pencegahan dan
Pengendalian Kasus TB serta strategi DOTS di
Mataram, Selasa. Ia juga mengapresiasi langkah
Disnakertrans Nusa Tenggara Barat yang
memprogramkan peningkatan peralatan
Laboratorium J3 Pulau Lombok, dan juga
membangun Laboratorium K3 di Pulau Sumbawa dari
alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau
(DBHCHT). Menurut dia, keberadaan peralatan dan
proses layanan Laboratorium K3 pada UPTD Balai
Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok
di bawah kendali Disnakertrans Nusa Tenggara Barat
ke depan dapat meningkatkan pelayanan K3.
88. 19 July Kemenaker
Positive
2022 apresiasi
kemajuan
pelayanan K3
di Nusa
Tenggara Barat

Antara
Jateng

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
mengapresiasi kemajuan pelayanan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) di Nusa Tenggara Barat (Nusa
Tenggara Barat)."Pelayanan K3 di Nusa Tenggara
Barat ini sudah cukup baik dan telah menerapkan
standar-standar yang ditentukan, bahkan capaian
kinerjanya setiap tahun selalu melampaui target,"
kata Dirjen Pembinaan dan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan K3 Kemenaker Haiyani
Rumondang pada workshop Pencegahan dan
Pengendalian Kasus TB serta strategi DOTS di
Mataram, Selasa. Ia juga mengapresiasi langkah
Disnakertrans Nusa Tenggara Barat yang
memprogramkan peningkatan peralatan
Laboratorium J3 Pulau Lombok, dan juga
membangun Laboratorium K3 di Pulau Sumbawa dari
alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau
(DBHCHT).Menurut dia, keberadaan peralatan dan
proses layanan Laboratorium K3 pada UPTD Balai
Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok
di bawah kendali Disnakertrans Nusa Tenggara Barat
ke depan dapat meningkatkan pelayanan K3. Kepala
Disnakertrans Nusa Tenggara Barat I Gede Putu
Aryadi mengatakan saat ini Nusa Tenggara Barat
sedang menjadi sorotan dunia. Kita harus terus
melakukan pembinaan agar Nusa Tenggara Barat
Gemilang Indonesia maju bisa diwujudkan," kata
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mantan Irbansus pada Inspektorat Nusa Tenggara
Barat tersebut.
89. 19 July Kemenaker
Positive
2022 apresiasi
kemajuan
pelayanan K3
di Nusa
Tenggara Barat

Antara
Kalteng

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
mengapresiasi kemajuan pelayanan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) di Nusa Tenggara Barat (Nusa
Tenggara Barat). "Pelayanan K3 di Nusa Tenggara
Barat ini sudah cukup baik dan telah menerapkan
standar-standar yang ditentukan, bahkan capaian
kinerjanya setiap tahun selalu melampaui target,"
kata Dirjen Pembinaan dan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan K3 Kemenaker Haiyani
Rumondang pada workshop Pencegahan dan
Pengendalian Kasus TB serta strategi DOTS di
Mataram, Selasa. Ia juga mengapresiasi langkah
Disnakertrans Nusa Tenggara Barat yang
memprogramkan peningkatan peralatan
Laboratorium J3 Pulau Lombok, dan juga
membangun Laboratorium K3 di Pulau Sumbawa dari
alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau
(DBHCHT). Menurut dia, keberadaan peralatan dan
proses layanan Laboratorium K3 pada UPTD Balai
Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok
di bawah kendali Disnakertrans Nusa Tenggara Barat
ke depan dapat meningkatkan pelayanan K3.

90. 19 July Kemenaker
Positive
2022 apresiasi
kemajuan
pelayanan K3
di Nusa
Tenggara Barat

Antara
Sulteng

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
mengapresiasi kemajuan pelayanan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) di Nusa Tenggara Barat (Nusa
Tenggara Barat). "Pelayanan K3 di Nusa Tenggara
Barat ini sudah cukup baik dan telah menerapkan
standar-standar yang ditentukan, bahkan capaian
kinerjanya setiap tahun selalu melampaui target,"
kata Dirjen Pembinaan dan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan K3 Kemenaker Haiyani
Rumondang pada workshop Pencegahan dan
Pengendalian Kasus TB serta strategi DOTS di
Mataram, Selasa. Ia juga mengapresiasi langkah
Disnakertrans Nusa Tenggara Barat yang
memprogramkan peningkatan peralatan
Laboratorium J3 Pulau Lombok, dan juga
membangun Laboratorium K3 di Pulau Sumbawa dari
alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau
(DBHCHT). Menurut dia, keberadaan peralatan dan
proses layanan Laboratorium K3 pada UPTD Balai
Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok
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di bawah kendali Disnakertrans Nusa Tenggara Barat
ke depan dapat meningkatkan pelayanan K3.
91. 19 July Kemnaker
Positive
2022 Ungkap 5
Strategi Sistem
Informasi Pasar
Kerja, Salah
Satunya
Memperkuat
Kadin

Jawa Post Salah satunya memperkuat peran Kamar Dagang dan
National Industri Indonesia (Kadin) dalam penyelenggaraan
Network pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. "Layanan
sistem informasi pasar kerja yang optimal dan
terintegrasi dengan data industri akan membantu
KADIN dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
vokasi," kata Sekjen Anwar Sanusi saat membuka
sosialisasi dan tindak lanjut Peraturan Presiden
Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi
Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Makassar,
Selasa (19/7). Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker) Anwar Sanusi
mengungkapkan lima strategi nasional
pengembangan sistem informasi pasar kerja dan
layanan informasi pasar kerja. Sekjen Anwar
menjelaskan optimalisasi sistem informasi pasar kerja
akan menghasilkan data yang dapat membantu
menyiapkan tenaga kerja yang siap terserap industri,
salah satunya pada sektor usaha mikro kecil dan
menengah (UMKM).

92. 19 July Kemenaker
Positive
2022 apresiasi
kemajuan
pelayanan K3
di Nusa
Tenggara Barat

Newsexpl Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
orer.net mengapresiasi kemajuan pelayanan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) di Nusa Tenggara Barat (Nusa
Tenggara Barat). "Pelayanan K3 di Nusa Tenggara
Barat ini sudah cukup baik dan telah menerapkan
standar-standar yang ditentukan, bahkan capaian
kinerjanya setiap tahun selalu melampaui target,"
kata Dirjen Pembinaan dan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan K3 Kemenaker Haiyani
Rumondang pada workshop Pencegahan dan
Pengendalian Kasus TB serta strategi DOTS di
Mataram, Selasa. Ia juga mengapresiasi langkah
Disnakertrans Nusa Tenggara Barat yang
memprogramkan peningkatan peralatan
Laboratorium J3 Pulau Lombok, dan juga
membangun Laboratorium K3 di Pulau Sumbawa dari
alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau
(DBHCHT). Menurut dia, keberadaan peralatan dan
proses layanan Laboratorium K3 pada UPTD Balai
Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok
di bawah kendali Disnakertrans Nusa Tenggara Barat
ke depan dapat meningkatkan pelayanan K3.
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93. 19 July Kemenaker
Positive
2022 apresiasi
kemajuan
pelayanan K3
di Nusa
Tenggara Barat

Antara
Sumut

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
mengapresiasi kemajuan pelayanan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) di Nusa Tenggara Barat (Nusa
Tenggara Barat)."Pelayanan K3 di Nusa Tenggara
Barat ini sudah cukup baik dan telah menerapkan
standar-standar yang ditentukan, bahkan capaian
kinerjanya setiap tahun selalu melampaui target,"
kata Dirjen Pembinaan dan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan K3 Kemenaker Haiyani
Rumondang pada workshop Pencegahan dan
Pengendalian Kasus TB serta strategi DOTS di
Mataram, Selasa. Ia juga mengapresiasi langkah
Disnakertrans Nusa Tenggara Barat yang
memprogramkan peningkatan peralatan
Laboratorium J3 Pulau Lombok, dan juga
membangun Laboratorium K3 di Pulau Sumbawa dari
alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau
(DBHCHT).Menurut dia, keberadaan peralatan dan
proses layanan Laboratorium K3 pada UPTD Balai
Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok
di bawah kendali Disnakertrans Nusa Tenggara Barat
ke depan dapat meningkatkan pelayanan K3. Kepala
Disnakertrans Nusa Tenggara Barat I Gede Putu
Aryadi mengatakan saat ini Nusa Tenggara Barat
sedang menjadi sorotan dunia. Kita harus terus
melakukan pembinaan agar Nusa Tenggara Barat
Gemilang Indonesia maju bisa diwujudkan," kata
mantan Irbansus pada Inspektorat Nusa Tenggara
Barat tersebut.

94. 19 July Kemenaker
Positive
2022 apresiasi
kemajuan
pelayanan K3
di Nusa
Tenggara Barat

Antara
Papua

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
mengapresiasi kemajuan pelayanan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) di Nusa Tenggara Barat (Nusa
Tenggara Barat). "Pelayanan K3 di Nusa Tenggara
Barat ini sudah cukup baik dan telah menerapkan
standar-standar yang ditentukan, bahkan capaian
kinerjanya setiap tahun selalu melampaui target,"
kata Dirjen Pembinaan dan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan K3 Kemenaker Haiyani
Rumondang pada workshop Pencegahan dan
Pengendalian Kasus TB serta strategi DOTS di
Mataram, Selasa. Ia juga mengapresiasi langkah
Disnakertrans Nusa Tenggara Barat yang
memprogramkan peningkatan peralatan
Laboratorium J3 Pulau Lombok, dan juga
membangun Laboratorium K3 di Pulau Sumbawa dari
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alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau
(DBHCHT). Menurut dia, keberadaan peralatan dan
proses layanan Laboratorium K3 pada UPTD Balai
Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok
di bawah kendali Disnakertrans Nusa Tenggara Barat
ke depan dapat meningkatkan pelayanan K3.
95. 19 July Kemenaker
Positive
2022 apresiasi
kemajuan
pelayanan K3
di Nusa
Tenggara Barat

Antara
Riau

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
mengapresiasi kemajuan pelayanan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) di Nusa Tenggara Barat (Nusa
Tenggara Barat). "Pelayanan K3 di Nusa Tenggara
Barat ini sudah cukup baik dan telah menerapkan
standar-standar yang ditentukan, bahkan capaian
kinerjanya setiap tahun selalu melampaui target,"
kata Dirjen Pembinaan dan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan K3 Kemenaker Haiyani
Rumondang pada workshop Pencegahan dan
Pengendalian Kasus TB serta strategi DOTS di
Mataram, Selasa. Ia juga mengapresiasi langkah
Disnakertrans Nusa Tenggara Barat yang
memprogramkan peningkatan peralatan
Laboratorium J3 Pulau Lombok, dan juga
membangun Laboratorium K3 di Pulau Sumbawa dari
alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau
(DBHCHT). Menurut dia, keberadaan peralatan dan
proses layanan Laboratorium K3 pada UPTD Balai
Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok
di bawah kendali Disnakertrans Nusa Tenggara Barat
ke depan dapat meningkatkan pelayanan K3.

96. 19 July Perkuat Peran Positive
2022 KADIN Dalam
Penyelenggara
an Pendidikan
dan Pelatihan
Vokasi

Progresne Salah satunya memperkuat peran Kamar Dagang dan
ws.info
Industri Indonesia (KADIN) dalam penyelenggaraan
pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. "Layanan
sistem informasi pasar kerja yang optimal dan
terintegrasi dengan data industri, akan membantu
KADIN dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
vokasi," ujar Anwar Sanusi saat membuka sosialisasi
dan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 68
Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi
dan Pelatihan Vokasi, di Makassar, Sulawesi Selatan,
Selasa (19/7/2022). Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi,
mengungkapkan lima strategi nasional
pengembangan sistem informasi pasar kerja dan
layanan informasi pasar kerja. Sekjen Anwar
menjelaskan, optimalisasi sistem informasi pasar
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kerja akan menghasilkan data yang dapat membantu
menyiapkan tenaga kerja yang siap terserap industri.
97. 19 July Kemnaker
Neutral
2022 Ungkap Lima
Strategi Sistem
Informasi Pasar
Kerja

Pripos

Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, mengungkapkan
lima strategi nasional pengembangan sistem
informasi pasar kerja dan layanan informasi pasar
kerja. Strategi ketiga yaitu terwujudnya sistem
penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi yang
sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi
vokasi berbasis spesialisasi dan kompetensi sesuai
dengan kebutuhan pasar kerja. Salah satunya
memperkuat peran Kamar Dagang dan Industri
Indonesia (KADIN) dalam penyelenggaraan
pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. "Layanan
sistem informasi pasar kerja yang optimal dan
terintegrasi dengan data industri, akan membantu
KADIN dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
vokasi," ujar Anwar Sanusi saat membuka sosialisasi
dan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 68
Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi
dan Pelatihan Vokasi, di Makassar, Sulawesi Selatan,
Selasa (19/7/2022).

98. 19 July Perkuat Peran Positive
2022 Kadin dalam
Pendidikan dan
Pelatihan
Vokasi

Ini
Salah satunya memperkuat peran Kamar Dagang dan
Balikpapa Industri Indonesia (KADIN) dalam penyelenggaraan
n
pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. "Layanan
sistem informasi pasar kerja yang optimal dan
terintegrasi dengan data industri, akan membantu
KADIN dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
vokasi," ujar Anwar. Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi,
mengungkapkan lima strategi nasional
pengembangan sistem informasi pasar kerja dan
layanan informasi pasar kerja. Demikian disampaiakn
Anwar Sanusi saat membuka sosialisasi dan tindak
lanjut Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022
tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan
Vokasi, di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa
(19/7/2022).

99. 19 July Kemnaker
Neutral
2022 Ungkap Lima
Strategi Sistem
Informasi Pasar
Kerja

Pewartasa Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, mengungkapkan
tu.com
lima strategi nasional pengembangan sistem
informasi pasar kerja dan layanan informasi pasar
kerja. Strategi ketiga yaitu terwujudnya sistem
penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi yang
sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi
vokasi berbasis spesialisasi dan kompetensi sesuai
dengan kebutuhan pasar kerja. Salah satunya
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memperkuat peran Kamar Dagang dan Industri
Indonesia (KADIN) dalam penyelenggaraan
pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. "Layanan
sistem informasi pasar kerja yang optimal dan
terintegrasi dengan data industri, akan membantu
KADIN dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
vokasi," ujar Anwar Sanusi saat membuka sosialisasi
dan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 68
Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi
dan Pelatihan Vokasi, di Makassar, Sulawesi Selatan,
Selasa (19/7/2022).
100 19 July Cek Bantuan Positive
. 2022 Subsidi Upah
Online dengan
KTP Elektronik
Klik
bsu.kemnaker.
go.id

Tribun
"Anda lolos verifikasi dan validasi BPJS
News
Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan
Pontianak Subsidi Upah (BSU), untuk verifikasi selanjutnya akan
dilakukan oleh Kemnaker. Bagi masyarakat yang
telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan
juga bisa melakukan pengecekkan melalui
bsu.kemnaker.go.id. Program subsidi upah ini hanya
diperuntukkan bagi Pekerja atau buruh dengan gaji di
bawah 3,5 juta per bulan. Pengecekkan dilakukan
menggunakan KTP Elektronik secara online.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar
Rp 8,8 triliun untuk program BSU 2022 dengan
cakupan penerima berjumlah 8,8 juta pekerja atau
buruh.

101 19 July Dewan Desak Negative
. 2022 Pemda
Sumbawa
Revitalisasi ULK

Kabar Ntb Meski fasilitas dan sarananya terbatas, UPTD ULK
Sumbawa telah dipercaya melatih karyawan
perusahaan tambang. - Pansus DPRD Kabupaten
Sumbawa mendesak pemerintah daerah memberi
prioritas untuk merevitalisasi UPT Loka Latihan Kerja
(LLK). Dikatakannya, kegiatan kursus atau latihan
kerja di UPT ULK dilaksanakan berdasarkan
kompetensi dan bursa kerja yang dibutuhkan
langsung oleh perusahaan. Plt UPTD LLK
Disnakertrans Kabupaten Sumbawa, Muhammad
Yakub SE yang dihubungi KabarNusa Tenggara Barat
menjelaskan prasarana yang prioritas direvitalisasi
adalah workshop dan kantor.

102 19 July Dubes RI:
Positive
. 2022 Malaysia
Segera Usulkan
Solusi
Perekrutan
PMI - Berita

Joglojaten JAKARTA, Joglo Jawa Tengah- Malaysia telah memulai
g.com
pembicaraan dengan Indonesia dan akan
menyampaikan usulan solusi terkait persoalan sistem
perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI). Diskusi
tentang pengelolaan tenaga kerja Indonesia
mencermati beberapa isu sebelumnya, namun ia
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Terkini Jawa
Tengah dan DIY

mengatakan belum tahu apa yang akan menjadi
usulan Malaysia. "Sudah ada pembicaraan dengan
Indonesia, hasilnya Malaysia akan menyampaikan
usulan solusi besok," terang Duta Besar RI untuk
Malaysia Hermono melalui keterangan yang diterima
di Jakarta, Senin (18/7) malam. Menteri Dalam
Negeri Malaysia Hamzah Zainudin usai melakukan
Rapat Panitia Gabungan Kementerian Dalam Negeri
dan Kementerian Sumber Daya Manusia
mengatakan, masih akan melakukan pembicaraan
terkait persoalan nota kesepahaman (MoU) tenaga
kerja dengan Indonesia.

103 19 July Kemnaker
Neutral
. 2022 Ungkap 5
Strategi Sistem
Informasi Pasar
Kerja

Jawa Post Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi, mengungkapkan
National lima strategi nasional pengembangan sistem
Network informasi dan layanan informasi pasar kerja. Strategi
ketiga, yaitu terwujudnya sistem penyelenggaraan
pendidikan tinggi vokasi yang sesuai dengan standar
nasional pendidikan tinggi berbasis spesialisasi dan
kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Berita Selanjutnya: Geber Persiapan Pertemuan IMTGT, Kemnaker Gelar Rakor di Bandar Lampung. Salah
satunya ialah bisa memperkuat peran Kamar Dagang
dan Industri Indonesia (KADIN) dalam
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi.

104 19 July Malaysia setuju Positive
. 2022 integrasikan
sistem
perekrutan
PMI dengan
Indonesia

Newsexpl Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M
orer.net Saravanan mengatakan Malaysia pada prinsipnya
menyetujui untuk mengintegrasikan sistem
perekrutan pekerja migran dengan Indonesia.
Langkah tersebut, menurut dia, agar kedua negara
bisa memperoleh informasi masuknya pekerja
migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. "Dalam diskusi
dengan Indonesia, mereka menyarankan
menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal (One
Channel System/OCS) di Indonesia. Untuk saat ini,
kami, berpikir Kementerian Dalam Negeri
menggunakan 'Maid Online System' (MOS) yang
Indonesia klaim tidak menyajikan informasi pekerja
dari Indonesia yang masuk ke Malaysia," kata
Saravanan dikutip Bernama, Selasa.

105 19 July Kemenaker
Positive
. 2022 mengapresiasi
kemajuan
pelayanan K3

Antara
Sumut

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
mengapresiasi kemajuan pelayanan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) di Nusa Tenggara Barat (Nusa
Tenggara Barat). "Pelayanan K3 di Nusa Tenggara
Barat ini sudah cukup baik dan telah menerapkan
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di Nusa
Tenggara Barat

standar-standar yang ditentukan, bahkan capaian
kinerjanya setiap tahun selalu melampaui target,"
kata Dirjen Pembinaan dan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan K3 Kemenaker Haiyani
Rumondang pada workshop Pencegahan dan
Pengendalian Kasus TB serta strategi DOTS di
Mataram, Selasa. Ia juga mengapresiasi langkah
Disnakertrans Nusa Tenggara Barat yang
memprogramkan peningkatan peralatan
Laboratorium J3 Pulau Lombok, dan juga
membangun Laboratorium K3 di Pulau Sumbawa dari
alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau
(DBHCHT). Menurut dia, keberadaan peralatan dan
proses layanan Laboratorium K3 pada UPTD Balai
Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok
di bawah kendali Disnakertrans Nusa Tenggara Barat
ke depan dapat meningkatkan pelayanan K3.

106 19 July Kelanjutan
Neutral
. 2022 pengiriman
PMI ke
Malaysia dan
Arab Saudi
dalam
pembahasan,
kata Menaker

Antara
Kalteng

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

107 19 July Moratorium Positive
. 2022 Pengiriman
PMI, Malaysia
Siap Tawarkan
Solusi

Jawa Post Malaysia telah memulai pembicaraan dengan
National Indonesia dan akan menyampaikan usulan solusi
Network terkait persoalan sistem perekrutan pekerja migran
Indonesia (PMI). "Sudah ada pembicaraan dengan
Indonesia, hasilnya Malaysia akan menyampaikan
usulan solusi besok," kata Duta Besar RI untuk
Malaysia Hermono di Kuala Lumpur, Senin (18/7)
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malam. Diskusi tentang pengelolaan tenaga kerja
Indonesia mencermati beberapa isu sebelumnya,
namun ia mengatakan belum tahu apa yang akan
menjadi usulan Malaysia. Menteri Dalam Negeri
Malaysia Hamzah Zainudin usai melakukan Rapat
Panitia Gabungan Kementerian Dalam Negeri dan
Kementerian Sumber Daya Manusia mengatakan
masih akan melakukan pembicaraan terkait
persoalan nota kesepahaman (MoU) tenaga kerja
dengan Indonesia.
108 19 July Indonesia
Negative
. 2022 Hentikan
Pengiriman TKI
Karena Adanya
Dugaan
Malaysia
Langgar
Kesepakatan Berita KBB

Beritakbb. BERITA KBB- Indonesia sementara ini menghentikan
com
sementara penempatan pekerja migran Indonesia
(PMI) atau tenaga kerja Indonesia ( TKI ) ke Malaysia..
Langkah ini diambil pemerintah karena Malaysia
tidak mengikuti kesepakatan dalam MoU. Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengatakan Malaysia kesepakatan dalam MoU untuk
menerapkan sistem satu kanal (one channel system)
yang telah disepakati pada 1 April 2022. Meski sudah
ada MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI,
perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti
Malaysia masih menerapkan sistem di luar
kesepakatan.. Sistem itu merupakan system maid
online, (SMO), yang dikelola langsung Kementerian
Dalam Negeri Malaysia, melalui jabatan Imigreseen
Malaysia.

109 20 July BLT Subsidi
. 2022 Gaji Tak
Kunjung Cair,
Apa
Masalahnya?

Okezone BLT subsidi gaji tak kunjung cair. Lantas apa masalah
BLT subsidi tak kunjung cair?. Diketahui, BLT subsidi
gaji Rp1 juta akan disalurkan kepada kepada 8,8 juta
pekerja. Untuk anggaran BLT subsidi gaji ini mencapai
Rp8,8 triliun.

Neutral

110 20 July PAM Jaya
Positive
. 2022 Kelola Air
Bersih Jakarta,
KSPSI
Perjuangkan
Nasib Buruh
Palyja dan
Aetra

Jawa Post Ketua DPD KSPSI DKI Jakarta William Yani Wea
National mengingatkan ada beberapa hal yang harus
Network mendapatkan perhatian khusus terkait proses
pengalihan pengelolaan air minum dari Palyja dan
Aetra kepada PAM Jaya. Hal ini kami anggap sangat
penting karena akan adanya dampak terhadap para
pekerja di kedua mitra PAM Jaya (Palyja dan Aetra)
tersebut. "Di mana di dalam kedua mitra PAM Jaya
terdapat anggota serikat pekerja kami yang
tergabung di DPD KSPSI DKI Jakarta, yakni SPSI Palyja
& SPSI Aetra," ujar William Yani dalam keterangan
tertulisnya, Selasa (19/7). Terakhir, KSPSI menuntut
dilibatkan dalam forum-forum dan pembahasan
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peralihan, baik di Palyja dan Aetra, Perumda PAM
Jaya, Pemda DKI Jakarta, dan istansi terkait lainnya.
111 20 July Malaysia setuju Positive
. 2022 integrasikan
sistem
perekrutan
PMI dengan
Indonesia

Antara

Dalam diskusi dengan Indonesia, mereka
menyarankan menggunakan Sistem Penempatan
Satu Kanal Kuala Lumpur (ANTARA)- Menteri Sumber
Daya Manusia Malaysia M Saravanan mengatakan
Malaysia pada prinsipnya menyetujui untuk
mengintegrasikan sistem perekrutan pekerja migran
dengan Indonesia. Langkah tersebut, menurut dia,
agar kedua negara bisa memperoleh informasi
masuknya pekerja migran Indonesia (PMI) ke
Malaysia. "Dalam diskusi dengan Indonesia, mereka
menyarankan menggunakan Sistem Penempatan
Satu Kanal ( One Channel System/OCS) di Indonesia.
Untuk saat ini, kami, berpikir Kementerian Dalam
Negeri menggunakan ' Maid Online System' (MOS)
yang Indonesia klaim tidak menyajikan informasi
pekerja dari Indonesia yang masuk ke Malaysia," kata
Saravanan dikutip Bernama, Selasa.

112 20 July Malaysia setuju Positive
. 2022 integrasikan
sistem
perekrutan
PMI dengan
Indonesia -

24hour.id Dalam diskusi dengan Indonesia, mereka
menyarankan menggunakan Sistem Penempatan
Satu Kanal. Kuala Lumpur (ANTARA)- Menteri Sumber
Daya Manusia Malaysia M Saravanan mengatakan
Malaysia pada prinsipnya menyetujui untuk
mengintegrasikan sistem perekrutan pekerja migran
dengan Indonesia. Langkah tersebut, menurut dia,
agar kedua negara bisa memperoleh informasi
masuknya pekerja migran Indonesia (PMI) ke
Malaysia. "Dalam diskusi dengan Indonesia, mereka
menyarankan menggunakan Sistem Penempatan
Satu Kanal (One Channel System/OCS) di Indonesia.

113 20 July Cek BSU 2022 Neutral
. 2022 Cair di Link Ini,
Mudah Hanya
dengan NIK
KTP

Ayo
Seluruh pekerja penerima upah tentunya sudah lama
Bandung menantikan BSU 2022 cair dan disalurkan ke rekening
masing-masing dengan nominal sebesar Rp1 juta.
Lantas bagaimana cara melakukan cek BSU 2022
untuk mengetahui sudah cair atau belum?. : BSU
2022 Cair? Mengacu pada Permenaker Nomor 16
Tahun 2021 Pasal 3, terdapat syarat penerima BSU
2022, antara lain:. : Tanggapan Menaker Jadi Tanda
BSU 2022 Cair, Bantuan Subsidi Upah BPJS
Ketenagakerjaan Cair Akhir Juli?. Apakah anda
pekerja penerima upah yang memenuhi syarat
menjadi penerima Bantuan Subsidi Upah?
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114 20 July Ternyata BSU Neutral
. 2022 2022 Sudah
Cair dengan
Tanda Ini? Cek
di Link Ini

Ayo
Kemnaker akan memberikan tanda berupa notifikasi
Bandung khusus tersebut kepada pekerja penerima upah yang
telah memenuhi syarat menjadi penerima BSU 2022
atau BSU BPJS Ketenagakerjaan. : Cek BSU 2022 Cair
di Link Ini, Mudah Hanya dengan NIK KTP. Ternyata
BSU 2022 sudah cair melalui tanda berupa notifikasi
khusus yang dikirimkan oleh Kemnaker langsung ke
pekerja. BSU 2022 dipastikan sudah cair ketika
pekerja menerima tanda berupa notifikasi khusus
yang dikirimkan oleh Kemnaker. Mengacu pada
Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 3, terdapat
syarat penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan, antara
lain:. : BSU 2022 Cair?

115 20 July BSU BLT
Neutral
. 2022 Subsidi Gaji via
BPJS
Ketenagakerjaa
n 2022 Rp1
Juta Batal
Diterima
Pekerja Kena
PHK?

Ayo
Pekerja kena PHK batal terima BSU BLT subsidi gaji
Bandung via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta?
AYOSURABAYA.COM-- Kabar BSU BLT subsidi gaji via
BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta batal cair untuk
pekerja kena pemutusan hubungan kerja alias PHK
merebak di kalangan pekerja. Benarkan BSU BLT
subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta
batal diterima pekerja kena PHK? Bagaimana nasib
pekerja yang kena PHK sebelum BSU BLT subsidi gaji
via BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair?

116 20 July Pengiriman
Negative
. 2022 Pekerja Migran
ke Malaysia
Disetop, Ini
Biang Keroknya

Tempo.co Sejak 13 juli 2022, pemerintah RI telah memutuskan
untuk menghentikan Kerjasama pengiriman Pekerja
Migran Indonesia disingkat PMI ke Malaysia. Hal ini
berdasarkan temuan Duta Besar Indonesia untuk
Malaysia, Hermono bahwa terdapat aktivitas
pengiklanan pekerja domestik asal Indonesia di
media sosial. Padahal mekanisme seperti itu tidak
pernah disepakati melalui MoU Penempatan &
Perlindungan PMI di Malaysia. Padahal baru 1 april
2022 silam Pemerintah Indonesia beserta
Pemerintah Malaysia menandatangani MoU terkait
Penempatan dan Perlindungan PMI sector domestik
di Malaysia.

117 20 July Kemnaker
Neutral
. 2022 Ungkap Lima
Strategi Sistem
Informasi Pasar
Kerja

Rrinews
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Strategi ketiga yaitu terwujudnya sistem
penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi yang
sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
Sekretaris Jenderal kementerian Ketenagakerjaan,
Anwar Sanusi, mengungkapkan lima strategi nasional
pengembangan sistem informasi pasar kerja dan
layanan informasi pasar kerja. Salah satunya
memperkuat peran Kamar Dagang dan Industri

Indonesia (KADIN) dalam penyelenggaraan
pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. "Layanan
sistem informasi pasar kerja yang optimal dan
terintegrasi dengan data industri, akan membantu
KADIN dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
vokasi," ujar Anwar Sanusi saat membuka sosialisasi
dan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 68
Tahun 2022 di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa
(19/7/2022).
118 20 July Malaysia dan
. 2022 Indonesia
sepakat
integrasikan
sistem
perekrutan
PMI

Positive

Antara
Sulsel

Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M
Saravanan mengatakan Malaysia pada prinsipnya
menyetujui untuk mengintegrasikan sistem
perekrutan pekerja migran dengan Indonesia.
Langkah tersebut, menurut dia, agar kedua negara
bisa memperoleh informasi masuknya pekerja
migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. "Dalam diskusi
dengan Indonesia, mereka menyarankan
menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal ( One
Channel System/OCS) di Indonesia. Untuk saat ini,
kami, berpikir Kementerian Dalam Negeri
menggunakan ' Maid Online System' (MOS) yang
Indonesia klaim tidak menyajikan informasi pekerja
dari Indonesia yang masuk ke Malaysia," kata
Saravanan dikutip Bernama, Selasa.

119 20 July Malaysia setuju Positive
. 2022 integrasi
perekrutan
PMI dengan
Indonesia

Antara
Kepri

Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M
Saravanan mengatakan Malaysia pada prinsipnya
menyetujui integrasi sistem perekrutan pekerja
migran dengan Indonesia, agar kedua negara bisa
memperoleh informasi masuknya PMI. "Dalam
diskusi dengan Indonesia, mereka menyarankan
menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal ( One
Channel System/OCS) di Indonesia. Untuk saat ini,
kami, berpikir Kementerian Dalam Negeri
menggunakan ' Maid Online System' (MOS) yang
Indonesia klaim tidak menyajikan informasi pekerja
dari Indonesia yang masuk ke Malaysia," kata
Saravanan dikutip Bernama, Selasa. Menurut dia,
nota kesepakatan (MoU) antara Indonesia dan
Malaysia tidak memuat penghapusan MOS.

120 20 July Malaysia . 2022 Indonesia
sepakat
integrasikan
sistem

Antara
Kalteng

Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia, M
Saravanan mengatakan Malaysia pada prinsipnya
menyetujui untuk mengintegrasikan sistem
perekrutan pekerja migran dengan Indonesia.
Langkah tersebut, menurut dia, agar kedua negara

Positive
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perekrutan
pekerja migran
- ANTARA
News Jawa
Timur

bisa memperoleh informasi masuknya pekerja
migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. "Dalam diskusi
dengan Indonesia, mereka menyarankan
menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal (One
Channel System/OCS) di Indonesia. Untuk saat ini,
kami, berpikir Kementerian Dalam Negeri
menggunakan 'Maid Online System' (MOS) yang
Indonesia klaim tidak menyajikan informasi pekerja
dari Indonesia yang masuk ke Malaysia," kata
Saravanan dikutip Bernama, Selasa.

121 20 July Malaysia setuju Positive
. 2022 integrasikan
sistem
perekrutan
PMI dengan
Indonesia

Elshinta

Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M
Saravanan mengatakan Malaysia pada prinsipnya
menyetujui untuk mengintegrasikan sistem
perekrutan pekerja migran dengan Indonesia.
Langkah tersebut, menurut dia, agar kedua negara
bisa memperoleh informasi masuknya pekerja
migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. "Dalam diskusi
dengan Indonesia, mereka menyarankan
menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal ( One
Channel System/ OCS) di Indonesia. Untuk saat ini,
kami, berpikir Kementerian Dalam Negeri
menggunakan ' Maid Online System ' (MOS) yang
Indonesia klaim tidak menyajikan informasi pekerja
dari Indonesia yang masuk ke Malaysia," kata
Saravanan dikutip Bernama, Selasa.

122 20 July Malaysia Positive
. 2022 Indonesia
sepakat
integrasikan
sistem
perekrutan
pekerja migran

Antara
Jatim

Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia, M
Saravanan mengatakan Malaysia pada prinsipnya
menyetujui untuk mengintegrasikan sistem
perekrutan pekerja migran dengan Indonesia.
Langkah tersebut, menurut dia, agar kedua negara
bisa memperoleh informasi masuknya pekerja
migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. "Dalam diskusi
dengan Indonesia, mereka menyarankan
menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal ( One
Channel System/OCS) di Indonesia. Untuk saat ini,
kami, berpikir Kementerian Dalam Negeri
menggunakan ' Maid Online System' (MOS) yang
Indonesia klaim tidak menyajikan informasi pekerja
dari Indonesia yang masuk ke Malaysia," kata
Saravanan dikutip Bernama, Selasa.

123 20 July Kartu Prakerja Positive
. 2022 Gelombang 37
Ditutup? Cek 3
Ciri Lolos

Ayo
Berikut info Kartu Prakerja Gelombang 37 ditutup?
Bandung cek 3 ciri dapat Rp3,55 juta Kartu Prakerja
Gelombang 37. Diketahui, peserta yang lolos akan
mendapatkan 3 ciri. Penerima 3 ciri ini akan
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Seleksi, Kamu
Salah Satunya

mendapatkan bantuan total Rp3,55 juta Kartu
Prakerja. 3 ciri itu yakni SMS berisi status kelolosan,
informasi lewat E-Mail, atau dengan mengecek
sendiri dari situs prakerja.go.id. Peserta yang lolos
dapat mengidentifikasikan diri dengan mengecek
saldo pada akun Kartu Prakerja. : Tanggapan
Menaker Jadi Tanda BSU 2022 Cair, Bantuan Subsidi
Upah BPJS Ketenagakerjaan Cair Akhir Juli?.

124 20 July Nasib Pekerja Negative
. 2022 Kena PHK, BSU
2022 Gagal
Diterima?
Kemnaker
Jelaskan Ini

Ayo
Bagaimana nasib pekerja yang kena PHK sebelum
Bandung BSU 2022 cair? Menuju akhir bulan Juli 2022 belum
ada kepastian kabar BSU 2022 cair. Pekerja yang
kena PHK sebelum BSU 2022 cair menanti penjelasan
dari Kemnaker dan masih sangat berharap tidak gagal
dapat bantuan subsidi upah sebesar Rp1 juta,
meskipun bukan lagi pekerja penerima upah. : Cek
BSU 2022 Cair di Link Ini, Mudah Hanya dengan NIK
KTP. Apakah pekerja kena PHK tidak masuk dalam
syarat penerima BSU 2022?

125 20 July Malaysia setuju Positive
. 2022 integrasikan
sistem
perekrutan
PMI dengan RI

Antara
Sumsel

126 20 July Malaysia
. 2022 sepakat
integrasikan
sistem
perekrutan
tenaga kerja
dengan
Indonesia

Antara
Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M
Lampung Saravanan mengatakan Malaysia pada prinsipnya
menyetujui untuk mengintegrasikan sistem
perekrutan pekerja migran atau tenaga kerja dengan
Indonesia. Langkah tersebut, menurut dia, agar
kedua negara bisa memperoleh informasi masuknya
pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. "Dalam
diskusi dengan Indonesia, mereka menyarankan
menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal ( One
Channel System/OCS) di Indonesia. Untuk saat ini,
kami, berpikir Kementerian Dalam Negeri
menggunakan ' Maid Online System' (MOS) yang

Positive

Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M
Saravanan mengatakan Malaysia pada prinsipnya
menyetujui untuk mengintegrasikan sistem
perekrutan pekerja migran dengan Indonesia.
Langkah tersebut, menurut dia, agar kedua negara
bisa memperoleh informasi masuknya pekerja
migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. Untuk saat ini,
kami, berpikir Kementerian Dalam Negeri
menggunakan ' Maid Online System' (MOS) yang
Indonesia klaim tidak menyajikan informasi pekerja
dari Indonesia yang masuk ke Malaysia," kata
Saravanan dikutip Bernama, Selasa. Menurut dia,
tidak ada dalam nota kesepakatan (MoU) antara
Indonesia dan Malaysia tentang penghapusan MOS.
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Indonesia klaim tidak menyajikan informasi pekerja
dari Indonesia yang masuk ke Malaysia," kata
Saravanan dikutip Bernama, Selasa.
127 20 July Indonesia dan Neutral
. 2022 Malaysia
Integrasikan
Sistem
Rekrutmen
Pekerja
Migram

Merah
Putih

128 20 July Kartu Prakerja Neutral
. 2022 Gelombang 37
Dibuka, Cara
Daftarnya
Simak Link
Berikut Ini

Prianganti Berikut adalah persyaratan pendaftaran online Kartu
mur
Prakerja 2022 gelombang 37:. Kartu Prakerja
gelombang 37 sudah mulai dibuka. Pemerintah terus
melanjutkan program Kartu Prakerja. Bagi Anda yang
baru lulus kuliah, tentu main bingung bagaimana cara
mendaftar Kartu Prakerja.

129 20 July Malaysia
. 2022 Setuju
Integrasikan
Sistem
Perekrutan
PMI dengan
Indonesia

Tempo.co Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M
Saravanan mengatakan Malaysia pada prinsipnya
menyetujui untuk mengintegrasikan sistem
perekrutan pekerja migran dengan Indonesia.
Langkah tersebut, menurut dia, agar kedua negara
bisa memperoleh informasi masuknya pekerja
migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. "Dalam diskusi
dengan Indonesia, mereka menyarankan
menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal (One
Channel System/OCS) di Indonesia.

Positive

130 20 July Heboh RI
Neutral
. 2022 'Larang'
Pengiriman TKI
ke Malaysia,
Gajinya
Berapa?

Pemerintah Indonesia pada 13 Juli lalu telah
mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan
sementara pengiriman pekerja migran Indonesia
untuk semua sektor ke Malaysia. Hal itu terjadi
karena masih ditemukan penggunaan metode
rekrutmen MOS di Malaysia untuk mempekerjakan
PMI sektor domestik dari Indonesia. Selain itu, dalam
MoU yang ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia
Malaysia M Saravanan pada 1 April 2022, disepakati
penempatan PMI sektor domestik di Malaysia
melalui Sistem Penempatan Satu Kanal atau One
Channel System sebagai satu-satunya kanal legal.
Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M
Saravanan mengatakan, Malaysia menyetujui untuk
mengintegrasikan sistem perekrutan pekerja migran
dengan Indonesia.

Obligasi.id Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah memutuskan
untuk membekukan sementara pengiriman tenaga
kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengemukakan ada
bukti kuat bahwa Malaysia menerapkan sistem di
luar kesepakatan bersama oleh kedua negara yakni
system maid online (SMO) yang dikelola Kementerian
52

Dalam Negeri Malaysia. Terlepas dari itu, sampai saat
ini masih ada sejumlah pekerja migran yang tetap
ingin bekerja di Malaysia karena iming-iming
penghasilan yang lebih besar ketimbang di dalam
negeri, apalagi jika dibandingkan di Indonesia. Lantas,
berapa besaran gaji TKI di Malaysia saat ini?.
131 20 July PP Kabupaten Positive
. 2022 Tangerang
Diharapkan
Bisa Ciptakan
Hubungan
Industrial
Harmonis

Banten
News

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tangerang
menggelar sosialisasi untuk mengedukasi para
pengusaha dan para pekerja terkait penyusunan
Peraturan Perusahaan (PP). Sekitar 60 pengelola
perusahaan di Kabupaten Tangerang dan unsur
pekerja hadir dalam sosialisasi yang digelar Disnaker
tersebut. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan
Pengendalian Ketenagakerjaan Disnaker Kabupaten
Tangerang, Sapta Laelani mengatakan kegiatan ini
bertujuan untuk mengedukasi para pengusaha dan
juga para pekerja akan pentingnya PP dalam
mengatur hubungan kerja antara kedua belah pihak.
Setiap PP yang dibuat oleh perusahaan ditekankan
agar mengatur hubungan kerja antara pengusaha
dan pekerja.

132 20 July Siap-Siap
Positive
. 2022 Pendaftaran
Kartu Prakerja
Gelombang 38
Dibuka, Ini
Prediksi
Jadwalnya

Ayo
Prediksi waktu pembukaan gelombang Kartu Prakerja
Bandung Gelombang 38 dapat dilihat dari skema jadwal Kartu
Prakerja gelombang sebelumnya. Pendaftaran Kartu
Prakerja Gelombang 37 telah ditutup. Tentu, peserta
yang belum bergabung di Gelombang 37 sedang
menunggu jadwal pendaftaran Kartu Prakerja
Gelombang 38. Jadwal pendaftaran Kartu Prakerja
Gelombang 38 secara resmi akan diumumkan pihak
Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja. : Kartu
Prakerja Gelombang 37 Ditutup?

133 20 July Kemnaker
Neutral
. 2022 Kirim Tanda
BSU 2022 Cair
ke Pekerja, Ini
Cara Ceknya

Ayo
Kemnaker mengirimkan tanda BSU 2022 cair
Bandung langsung ke pekerja penerima upah berupa notifikasi
khusus. Pekerja penerima upah akan menerima
langsung tanda berupa notifikasi khusus yang
dikirimkan oleh Kemnaker setelah BSU 2022 sebesar
Rp1 juta cair ke rekening Bank Himbara (Mandiri, BRI,
BNI, dan BTN) milik masing-masing pekerja. Pekerja
yang menerima tanda berupa notifikasi khusus
tersebut hanyalah pekerja yang telah memenuhi
syarat menjadi penerima BSU 2022 atau BSU BPJS
Ketenagakerjaan sesuai dengan Permenaker Nomor
16 Tahun 2021. : Ternyata BSU 2022 Sudah Cair
dengan Tanda Ini? Apa saja syarat menjadi penerima
53

BSU 2022 dan bagaimana cara pekerja dapat
melakukan cek notifikasi khusus tersebut?.
134 20 July Kartu Prakerja Positive
. 2022 Gelombang 38
Dibuka? Ini
Ciri-Ciri Lolos
Pendaftaranny
a

Ayo
Berikut info Kartu Prakerja Gelombang 38 dibuka?
Bandung Lalu kapan Kartu Prakerja Gelombang 38 dibuka?. Ini
ciri-ciri lolos pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang
38. Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 38 akan
segera dibuka sebentar lagi.

135 20 July Info Lowongan Neutral
. 2022 Kerja D3 di PT
Wanho
Industries
Indonesia, Ini
Syarat dan
Cara Daftarnya
- Semarangku

Semarang Cek info loker PT Wanho Industries Indonesia dimana
ku.com
membuka lowongan kerja D3. PT Wanho Industries
Indonesia membuka loker atau lowongan kerja D3
untuk formasi yang tersedia. Berikut persyaratan dan
cara daftar loker atau lowongan kerja D3 yang dibuka
PT Wanho Industries Indonesia.

136 20 July Heboh RI
Neutral
. 2022 'Larang'
Pengiriman TKI
ke Malaysia,
Gajinya
Berapa?

Cnbc
Pemerintah memutuskan untuk membekukan
Indonesia sementara pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI)
ke Malaysia. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
mengemukakan ada bukti kuat bahwa Malaysia
menerapkan sistem di luar kesepakatan bersama
oleh kedua negara yakni system maid online (SMO)
yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia.

137 20 July Malaysia
Positive
. 2022 Setuju
Integrasikan
Sistem
Perekrutan
Pekerja Migran
dengan
Indonesia

Konfrotasi Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M
.co
Saravanan mengatakan Malaysia pada prinsipnya
menyetujui untuk mengintegrasikan sistem
perekrutan pekerja migran dengan Indonesia.
Langkah tersebut, menurut dia, agar kedua negara
bisa memperoleh informasi masuknya pekerja
migran Indonesia (PMI) ke Malaysia.

138 20 July Kartu Prakerja Neutral
. 2022 Gelombang 37
Dibuka, Yuk
Buruan Daftar
Sebelum
Ditutup

Prianganti Program Kartu Prakerja gelombang ke 37 sudah
mur
dibuka beberapa hari lalu. Peminat Kartu Prakerja
gelombang 37 memang banyak diminati masyarakat.
Berikut adalah persyaratan pendaftaran online Kartu
Prakerja 2022 gelombang 37:. Mungkin program
Kartu Prakerja ini akan ditutup sebelum waktunya
jika kuota sudah terpenuhi.

139 20 July BSU 2022
Neutral
. 2022 sudah Cair? Ini
Kabar Terbaru
Kemnaker dan

Ayo
Simak kabar terbaru BSU 2022 sudah cair? dari
Bandung Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah
melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
dikabarkan segera mengirimkan dana BSU 2022.
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BPJS
Ketenagakerjaa
n

Kabar kapan jadwal BSU Rp1 juta cair, tentu
ditunggu-tunggu oleh seluruh pekerja atau karyawan
yang terdaftar sebagai penerima BLT Subsidi gaji atau
BSU BPJS Ketenagakerjaan. : BSU 2022 Jadi Cair atau
Tidak? Program BSU 2022 atau BSU Rp1 juta ini
hanya diperuntukkan bagi pekerja atau karyawan
yang memiliki pendapatan atau gaji di bawah Rp3,5
juta atau upah minimun di wilayah setempat.

140 20 July BSU 2022 Akan Positive
. 2022 Cair Akhir Juli
2022? Inilah 4
Tanda Pekerja
yang Bakal
Terima
Bantuan
Subsidi Upah

Ayo
BSU 2022 akan cair akhir Juli 2022? Dengan
Bandung demikian, apakah BSU 2022 akan cair akhir Juli 2022?
Inilah 4 tanda pekerja yang bakal terima bantuan
subsidi upah tahun anggaran 2022. Banyak pekerja
yang sampai hari ini masih menanyakan kapan BSU
2022 cair?

141 20 July BSU 2022 Cair Neutral
. 2022 Agustus Seperti
Tahun 2021?
Ini
Penyampaian
Menaker Soal
Jadwal
Pencairan dan
Regulasinya

Ayo
BSU 2022 cair Agustus seperti tahun 2021 lalu?
Bandung Apakah BSU 2022 mengalami hal yang sama seperti
pada tahun lalu yang mana dananya akan disalurkan
pada bulan Agustus?. Sehingga, tidak jarang ada yang
mengatakan BSU 2022 akan cair di bulan Agustus
yang mendatang.

142 20 July Pendaftaran Positive
. 2022 Kartu Prakerja
Gelombang 37
Telah Ditutup,
Simak Cara Cek
Lolos atau
Tidak

Tribun
News
Jakarta

143 20 July Kemnaker
Neutral
. 2022 Ungkap Lima
Strategi Sistem
Informasi Pasar

Hariannasi Merdeka.com- Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi,
onal.com mengungkapkan lima strategi nasional
pengembangan sistem informasi pasar kerja dan
layanan informasi pasar kerja. "Tujuan lainnya yakni
mendorong pembangunan keunggulan spesifik di

Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 37 telah
ditutup pada Selasa, (19/7/2022), simak cara cek
hasilnya. Melansir Instagram @prakerja.go.id,
pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 37 ditutup
pukul 23.59 WIB. Diketahui, Kartu Prakerja
gelombang 37 dibuka sejak Minggu (17/7/2022).
Informasi penutupan Kartu Prakerja tersebut
diketahui melalui akun Instagram resmi
@prakerja.go.id Berikut cara cek hasil Kartu Prakerja
gelombang 37 dirangkum TribunJakarta: Kamu bisa
secara berkala mengecek dashboard di laman Kartu
Prakerja, dengan login menggunakan akun masingmasing.
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Kerja - HarianNasional.com

144 20 July Kemnaker
Neutral
. 2022 Ungkap Lima
Strategi Sistem
Informasi Pasar
Kerja

masing-masing lembaga pendidikan vokasi dan
pelatihan vokasi sesuai potensi daerah dan
kebutuhan pasar kerja," ujarnya. 2022 Merdeka.
Strategi ketiga yaitu terwujudnya sistem
penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi yang
sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi
vokasi berbasis spesialisasi dan kompetensi sesuai
dengan kebutuhan pasar kerja. Salah satunya
memperkuat peran Kamar Dagang dan Industri
Indonesia (KADIN) dalam penyelenggaraan
pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.
Merdeka Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, mengungkapkan
lima strategi nasional pengembangan sistem
informasi pasar kerja dan layanan informasi pasar
kerja. Strategi ketiga yaitu terwujudnya sistem
penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi yang
sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi
vokasi berbasis spesialisasi dan kompetensi sesuai
dengan kebutuhan pasar kerja. Salah satunya
memperkuat peran Kamar Dagang dan Industri
Indonesia (KADIN) dalam penyelenggaraan
pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. "Layanan
sistem informasi pasar kerja yang optimal dan
terintegrasi dengan data industri, akan membantu
KADIN dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
vokasi," ujar Anwar Sanusi saat membuka sosialisasi
dan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 68
Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi
dan Pelatihan Vokasi, di, Sulawesi Selatan, Selasa
(19/7/2022).
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Title

Malaysia akan sampaikan usulan solusi terkait
perekrutan PMI

Author

Pt. Content First
Indonesia

Media

Elshinta

Reporter

Date

19 July 2022

Tone

Link

http://elshinta.com/news/274145/2022/07/19/malaysia-akan-sampaikan-usulan-solusiterkait-perekrutan-pmi

Positive

Summary Malaysia telah memulai pembicaraan dengan Indonesia dan akan menyampaikan usulan
solusi terkait persoalan sistem perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI). "Sudah ada
pembicaraan dengan Indonesia, hasilnya Malaysia akan menyampaikan usulan solusi besok,"
kata Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono di Kuala Lumpur, Senin (18/7) malam. Diskusi
tentang pengelolaan tenaga kerja Indonesia mencermati beberapa isu sebelumnya, namun
ia mengatakan belum tahu apa yang akan menjadi usulan Malaysia. Menteri Dalam Negeri
Malaysia Hamzah Zainudin usai melakukan Rapat Panitia Gabungan Kementerian Dalam
Negeri dan Kementerian Sumber Daya Manusia mengatakan masih akan melakukan
pembicaraan terkait persoalan nota kesepahaman (MoU) tenaga kerja dengan Indonesia.

Malaysia telah memulai pembicaraan dengan Indonesia dan akan menyampaikan usulan solusi terkait
persoalan sistem perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI). "Sudah ada pembicaraan dengan
Indonesia, hasilnya Malaysia akan menyampaikan usulan solusi besok," kata Duta Besar RI untuk
Malaysia Hermono di Kuala Lumpur, Senin (18/7) malam. Diskusi tentang pengelolaan tenaga kerja
Indonesia mencermati beberapa isu sebelumnya, namun ia mengatakan belum tahu apa yang akan
menjadi usulan Malaysia. Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin usai melakukan Rapat Panitia
Gabungan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Daya Manusia mengatakan masih akan
melakukan pembicaraan terkait persoalan nota kesepahaman (MoU) tenaga kerja dengan Indonesia.
Meski demikian belum ada pernyataan final untuk penyelesaian persoalan metode rekrutmen PMI
bidang domestik dengan system maid online (SMO) yang menjadi keberatan Pemerintah Indonesia.
Hamzah mengatakan masih ada beberapa hal yang perlu diluruskan dan menunggu hasil diskusi dengan
Indonesia selesai. Pada kesempatan sama ia mengatakan pemerintah akan selalu memastikan
pengelolaan tenaga kerja asing di Malaysia sesuai dengan aturan hukum dan mereka akan dilindungi dan
diperlakukan secara adil. Pemerintah Indonesia pada 13 Juli lalu telah mengeluarkan kebijakan untuk
menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia untuk semua sektor ke Malaysia. Hal itu
terjadi karena masih ditemukan penggunaan metode rekrutmen SMO di Malaysia untuk mempekerjakan
PMI sektor domestik dari Indonesia. Sementara dalam MoU yang ditandatangani Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan pada 1 April
2022 disepakati penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu Kanal
atau One Channel System (OCS) sebagai satu-satunya kanal legal.
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Info Loker Juli 2022: PT Pra Kerja Nusantara Buka Posisi Front
Office untuk lulusan SMK Perhotelan
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Pikiran Rakyat Bekasi

Reporter

Date

19 July 2022

Tone

Link

http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-125043117/info-loker-juli-2022-pt-pra-kerjanusantara-buka-posisi-front-office-untuk-lulusan-smk-perhotelan

Neutral

Summary Informasi lowongan kerja (loker) bagi Anda lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
jurusan Perhotelan bulan Juli 2022. PT Pra Kerja Nusantara sedang mencari Front Office
untuk ditempatkan di hotel daerah DKI Jakarta. Loker PT Pra Kerja Nusantara ini dibuka bagi
Anda pria atau wanita dengan usia maksimal 23 tahun. Adapun tugas dari Front Office yang
dibuka oleh PT Pra Kerja Nusantara salah satunya adalah menerima dan menangani reservasi
kamar Check-in dan Check-out.

Informasi lowongan kerja (loker) bagi Anda lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jurusan
Perhotelan bulan Juli 2022PT Pra Kerja Nusantara sedang mencari Front Office untuk ditempatkan di
hotel daerah DKI Jakarta.Loker PT Pra Kerja Nusantara ini dibuka bagi Anda pria atau wanita dengan usia
maksimal 23 tahun.Adapun tugas dari Front Office yang dibuka oleh PT Pra Kerja Nusantara salah satunya
adalah menerima dan menangani reservasi kamar Check-in dan Check-outBerikut syarat dan kualifikasi
lengkap pada posisi Front Office seperti yang dikutip PikiranRakyat-bekasi.com dari laman resmi
@kemnaker- Pria atau wanita berusia maksimal 23 tahun- Lulusan SMK Perhotelan- Tinggi badan pria
165 cm dan wanita 157 cm- Tidak memakai kacamata- Berpenampilan menarik dan energik- Mampu
berkomunikasi dengan baik- Diutamakan berdomisili di Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Kota
TangerangApabila Anda tertarik dan merasa memenuhi kualifikasi pada loker kali bisa mengakses laman
karihub.kemnaker.go.id.Sekedar informasi bahwa loker ini gratis tanpa dipungut biaya apapun.Waspada
terhadap pihak yang mengatasnamakan PT Pra Kerja Nusantara dengan meminta sejumlah imbalan.
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Positive

Summary Malaysia telah memulai pembicaraan dengan Indonesia dan akan menyampaikan usulan
solusi terkait persoalan sistem perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI).

Malaysia telah memulai pembicaraan dengan Indonesia dan akan menyampaikan usulan solusi terkait
persoalan sistem perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI). Seperti diketahui, Indonesia hentikan
sementara pengiriman pekerja migran ke Malaysia untuk semua sektor."Sudah ada pembicaraan dengan
Indonesia, hasilnya Malaysia akan menyampaikan usulan solusi besok," kata Duta Besar RI untuk
Malaysia Hermono di Kuala Lumpur, Senin (18/7/2022) malam.Diskusi tentang pengelolaan tenaga kerja
Indonesia mencermati beberapa isu sebelumnya, namun ia mengatakan belum tahu apa yang akan
menjadi usulan Malaysia.Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin usai melakukan Rapat Panitia
Gabungan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Daya Manusia mengatakan masih akan
melakukan pembicaraan terkait persoalan nota kesepahaman (MoU) tenaga kerja dengan Indonesia.
Meski demikian belum ada pernyataan final untuk penyelesaian persoalan metode rekrutmen PMI
bidang domestik dengan system maid online (SMO) yang menjadi keberatan Pemerintah
Indonesia.Hamzah mengatakan masih ada beberapa hal yang perlu diluruskan dan menunggu hasil
diskusi dengan Indonesia selesai.Pada kesempatan sama ia mengatakan pemerintah akan selalu
memastikan pengelolaan tenaga kerja asing di Malaysia sesuai dengan aturan hukum dan mereka akan
dilindungi dan diperlakukan secara adil.Pemerintah Indonesia pada 13 Juli lalu telah mengeluarkan
kebijakan untuk menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia untuk semua sektor ke
Malaysia. Hal itu terjadi karena masih ditemukan penggunaan metode rekrutmen SMO di Malaysia untuk
mempekerjakan PMI sektor domestik dari Indonesia.Sementara dalam MoU yang ditandatangani
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan pada
1 April 2022 disepakati penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu
Kanal atau One Channel System (OCS) sebagai satu-satunya kanal legal.
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Neutral

Summary Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin mengatakan, Kementerian Sumber Daya
Manusia dan Departemen Imigrasi Malaysia masih akan melakukan pembicaraan dengan
Indonesia terkait persoalan nota kesepahaman (MoU) tenaga kerja. Langkah itu telah
disepakati dalam Rapat Panitia Gabungan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian
Sumber Daya Manusia yang membahas pengelolaan tenaga kerja asing di Malaysia bersama
Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan, kata Hamzah dalam keterangan
persnya di Kuala Lumpur, Senin (18/7/2022). Diskusi tentang pengelolaan tenaga kerja asing
Indonesia, menurut dia, dimulai pada Senin dan terdapat beberapa isu yang perlu dicermati.
Pada kesempatan yang sama, ia mengatakan pemerintah akan selalu memastikan bahwa
pengelolaan tenaga kerja asing di Malaysia selalu berdasarkan aturan hukum dan pada saat
yang sama memastikan bahwa semuanya dilindungi secara adil.

Facebook Twitter WhatsApp Telegram LinkedIn Copy LinkMenteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah
Zainudin mengatakan, Kementerian Sumber Daya Manusia dan Departemen Imigrasi Malaysia masih
akan melakukan pembicaraan dengan Indonesia terkait persoalan nota kesepahaman (MoU) tenaga
kerja.Langkah itu telah disepakati dalam Rapat Panitia Gabungan Kementerian Dalam Negeri dan
Kementerian Sumber Daya Manusia yang membahas pengelolaan tenaga kerja asing di Malaysia bersama
Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan, kata Hamzah dalam keterangan persnya di Kuala
Lumpur, Senin (18/7/2022).Diskusi tentang pengelolaan tenaga kerja asing Indonesia, menurut dia,
dimulai pada Senin dan terdapat beberapa isu yang perlu dicermati.Pada kesempatan yang sama, ia
mengatakan pemerintah akan selalu memastikan bahwa pengelolaan tenaga kerja asing di Malaysia
selalu berdasarkan aturan hukum dan pada saat yang sama memastikan bahwa semuanya dilindungi
secara adil.Pemerintah Indonesia pada 13 Juli 2022 telah mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan
sementara pengiriman pekerja migran Indonesia untuk semua sektor ke Malaysia.Kebijakan itu diambil
karena masih ditemukan penggunaan metode rekrutmen dengan system maid online (SMO) di Malaysia
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untuk mempekerjakan PMI sektor domestik dari Indonesia.Sementara, dalam MoU yang ditandatangani
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan pada
1 April 2022 disepakati penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik di Malaysia melalui
Sistem Penempatan Satu Kanal atau One Channel System (OCS) sebagai satu-satunya kanal legal.Perdana
Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob juga telah meminta Kementerian Sumber Daya Manusia dan
Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan masalah tersebut sesegera mungkin.Facebook Twitter
WhatsApp Telegram LinkedIn Copy Link Berita Terkait: Transformasi Layanan Digital, Transaksi QRIS Bank
DKI Tumbuh. Miris, Warga Indonesia Paling Malas Jalan Kaki Padahal. Respon Ketum PSSI Usai Malaysia
Juara Piala AFF U-19 di. Hindari Risiko seperti Sri Lanka, Pemerintah Diminta Siapkan. AS-Arab Saudi
Tandatangani 18 Perjanjian, Termasuk soal. Piala AFF U-19: Kembali Raih Gelar di Indonesia, Pelatih.
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Neutral

Summary PT Pra Kerja Nusantara adalah salah satu perusahaan yang terletak di Tanah Abang, Jakarta
Pusat, DKI Jakarta. Saat ini PT Pra Kerja Nusantara sedang membuka lowongan kerja (loker).
Formasi untuk lowongan kerja yang tersedia di PT Pra Kerja Nusantara yaitu front office.
Terdapat beberapa kualifikasi dan deskripsi pekerjaan di PT Pra Kerja Nusantara.

PT Pra Kerja Nusantara adalah salah satu perusahaan yang terletak di Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI
Jakarta.Saat ini PT Pra Kerja Nusantara sedang membuka lowongan kerja (loker).Formasi untuk lowongan
kerja yang tersedia di PT Pra Kerja Nusantara yaitu front office.Terdapat beberapa kualifikasi dan
deskripsi pekerjaan di PT Pra Kerja Nusantara.Sebagimana yang dikutip oleh PikiranRakyatTasikmalaya.com dari akun Instagram @kemnaker, Kualifikasi dan deskripsi pekerjaannya
yaitu:KUALIFIKASI:- Pertama, Laki-laki/Perempuan, maksimal 23 tahun.- Lalu, yang kedua Pendidikan
minimal SMK Perhotelan.- Selanjutnya, yang ketiga memiliki tinggi badan:- Untuk wanita minimal 157
cm.- Untuk pria minimal 165 cm.- Keempat, tidak berkacamata.- Kelima, berpenampilan menarik &
energik.- Keenam, mampu berkomunikasi dengan baik.Kemudian, yang Ketujuh, Diutamakan Domisili
Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Kota Tangerang.DESKRIPSI PEKERJAAN:1. Menerima dan menangani
reservasi kamar Check-in dan Check-out;2. Menangani guest complaint;3. Membuat laporan hotel
occupancy;4. Menangani sambungan telepon di hotel;5. Menangani tagihan tamu atau guest bill.Info
lebih lanjut bisa mengunjungi laman karirhub.kemnaker.go.id.Ayo, persiapkan diri dan bagikan informasi
ke teman-teman yang lain.
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Positive

Summary AYOINDONESIA.COM- Berikut ini akan diulas mengenai golongan karyawan yang bakal
menerima BSU dari Kementerian Tenaga Kerja sebesar Rp1 juta. Kabar BSU 2022 segera cair
dan informasi mengenai hanya 5 karyawan ini yang dapat Bantuan Subsidi Upah ada di
artikel ini. Kemnaker mencoba menanggapi masalah dengan menjelaskan bahwa saat ini
pihak Kemnaker sedang menyelesaikan masalah administrasi yang menyebabkan BSU 2022
berjalan lambat. Dia menjelaskan program BSU 2022 perlu Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) yang sedang diproses.

AYOINDONESIA.COM - Berikut ini akan diulas mengenai golongan karyawan yang bakal menerima BSU
dari Kementerian Tenaga Kerja sebesar Rp1 juta. Kabar BSU 2022 segera cair dan informasi mengenai
hanya 5 karyawan ini yang dapat Bantuan Subsidi Upah ada di artikel ini. Jadwal resmi penyaluran BSU
2022 hingga kini masih belum diketahui.Kemnaker mencoba menanggapi masalah dengan menjelaskan
bahwa saat ini pihak Kemnaker sedang menyelesaikan masalah administrasi yang menyebabkan BSU
2022 berjalan lambat. Demikian disampaikan Nindya Putri Sub Koordinator Kepesertaan Jaminan Sosial
Kemnaker. Dia menjelaskan program BSU 2022 perlu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker)
yang sedang diproses."Jadi memang akhirnya belum selesai sampai sekarang. Tapi Permenakernya
sedang diproses," ungkapnya, Selasa 28 Juni 2022. Sebagai acuan, pemerintah pertama kali
mengumumkan BSU atau BLT subsidi gaji akan berlanjut pada tahun 2022 ini sekitar April atau sebelum
Idul Fitri tahun lalu.

63

Title

BSU 2022 segera Cair? Resmi Kata Kemnaker dan BPJS
Ketenagakerjaan

Author

_noname

Media

Ayo Bandung

Reporter

Date

19 July 2022

Tone

Link

http://www.ayobandung.com/umum/pr-793921377/bsu-2022-segera-cair-resmi-katakemnaker-dan-bpjs-ketenagakerjaan

Positive

Summary Simak informasi dari BSU 2022 segera cair, resmi kata Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dikabarkan segera menyalurkan dana BSU 2022.
Kabar jadwal BSU Rp 1 juta cair, tentu dinantikan oleh seluruh pekerja atau karyawan yang
terdaftar sebagai penerima BLT Subsidi gaji atau BSU BPJS Ketenagakerjaan. : BSU 2022
Segera Cair, Maaf Hanya 5 Golongan Karyawan Ini yang Dapat Bantuan Subsidi Upah. Seperti
diketahui, BSU 2022 atau BSU Rp1 juta ini hanya diperuntukkan bagi pekerja atau karyawan
yang memiliki pendapatan atau gaji di bawah Rp3,5 juta.

Simak informasi dari BSU 2022 segera cair, resmi kata Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan.Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) dikabarkan segera menyalurkan dana BSU 2022.Kabar jadwal BSU Rp 1 juta
cair, tentu dinantikan oleh seluruh pekerja atau karyawan yang terdaftar sebagai penerima BLT Subsidi
gaji atau BSU BPJS Ketenagakerjaan.: BSU 2022 Segera Cair, Maaf Hanya 5 Golongan Karyawan Ini yang
Dapat Bantuan Subsidi UpahSeperti diketahui, BSU 2022 atau BSU Rp1 juta ini hanya diperuntukkan bagi
pekerja atau karyawan yang memiliki pendapatan atau gaji di bawah Rp3,5 juta.Lalu, kapan BSU 2022
cair?Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah sempat memberikan jawaban perihal jadwal BSU Rp1 juta
cair, di Instagram pribadinya.Ia mengungkapkan, BSU pasti cair kepada pekerja atau karyawan, apabila
proses penetapan regulasi telah selesai."Itu pasti, sabar ya. kita sedang proses tuntaskan regulasinya,"
Tulis Menaker Ida, saat membalas komentar 1 warganet, belum lama ini.
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Negative

Summary Simak kabar BSU 2022 segera cair, ternyata 3 penyebab ini jadi kendala selengkapnya dalam
artikel ini. BSU 2022 cair, jika persiapan regulasi pencairannya sudah beres, Menteri
Ketenagakerjaan memberi kode dan kepastian pencairan dana bantuan subsidi usaha tahun
2022. Kapan BSU 2022 cair? Oleh karena itu satu hal yang harus perlu diketahui oleh para
pekerja atau buruh, yaitu BSU 2022 cair jika persiapan regulasi pencairannya sudah beres. :
BSU 2022 segera Cair?

Simak kabar BSU 2022 segera cair, ternyata 3 penyebab ini jadi kendala selengkapnya dalam artikel
ini.BSU 2022 cair, jika persiapan regulasi pencairannya sudah beres, Menteri Ketenagakerjaan memberi
kode dan kepastian pencairan dana bantuan subsidi usaha tahun 2022.Kapan BSU 2022 cair? Tentu para
pekerja sudah tidak sabar lagi soal pencairan bantuan ini.Oleh karena itu satu hal yang harus perlu
diketahui oleh para pekerja atau buruh, yaitu BSU 2022 cair jika persiapan regulasi pencairannya sudah
beres.: BSU 2022 segera Cair? Resmi Kata Kemnaker dan BPJS KetenagakerjaanHal itu disampaikan oleh
Kementerian Ketenagakerjaan sendiri soal jadwal pencairan dana ini.Kiranya apa yang disampaikan oleh
Kemnaker bisa menjadi kode keras dan sebuah tanda akan pencairan dana bantuan subsidi usaha bagi
pekerja tersebut.Memang dalam perjalanannya hingga saat ini dana bantuan tersebut sempat
mengalami penundaan dan hingga saat ini belum ada kabar kapan pencairannya yang pasti.Pada bulan
Juni lalu Menteri Ketenagakerjaan sendiri telah menyampaikan tanggapannya mengenai pencairannya.
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Neutral

Summary Banyak pekerja yang masih mempertanyakan proses penyaluran BSU 2022. Subsidi gaji
tersebut dilaksanakan guna melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan
ekonomi pekerja/buruh dalam rangka penanganan Covid-19. : BSU 2022 segera Cair?
Sebelumnya pemerintah telah menjanjikan bahwa Bantuan Subsidi Upah akan cair pada
bulan April sebelum Hari Raya Idulfitri. Namun, hingga kini belum ada kepastian mengenai
jadwal pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan tersebut.

Banyak pekerja yang masih mempertanyakan proses penyaluran BSU 2022. Sebelumnya pemerintah
telah menjanjikan bahwa Bantuan Subsidi Upah akan cair pada bulan April sebelum Hari Raya
Idulfitri.Namun, hingga kini belum ada kepastian mengenai jadwal pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan
tersebut.Program BSU sendiri merupakan bantuan yang diberikan pemerintah berupa subsidi gaji atau
upah bagi pekerja/buruh.Subsidi gaji tersebut dilaksanakan guna melindungi, mempertahankan dan
meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja/buruh dalam rangka penanganan Covid-19.: BSU 2022
segera Cair? Resmi Kata Kemnaker dan BPJS KetenagakerjaanBentuk dari subsidi upah ini berupa bantuan
uang tunai sebesar Rp500 ribu/bln selama 2 bulan yang akan diberikan dalam 1 tahap yakni sebesar Rp
1 juta.Banyak pekerja yang merasa kecewa karena hingga hari ini pemerintah masih belum juga
memberikan kepastian mengenai penyaluran BSU. Seperti komentar pengguna instagram o
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Neutral

Summary PT Wanho Industries Indonesia sedang membuka loker mencari posisi Supervisor Produksi
untuk lulusan D3. Bila Anda merasa memenuhi syarat dan kualifikasi menjadi Supervisor
Produksi di PT Wanho Industries Indonesia, untuk info lebih lanjut bisa mengakses laman
karihub.kemnaker.go.id. Perlu diketahui bahwa loker ini gratis tanpa dipungut biaya apapun.
"PT Wanho Industries Indonesia membuka kesempatan bagimu untuk mengisi formasi yang
tersedia, ayo buruan siapkan diri dan daftarkan diri Rekaner segera!" tulis akun instagram
resmi Kementerian Ketenagakerjaan. Berikut PikiranRakyat-Bekasi.com tampilkan syarat
dan kualifikasi PT Wanho Industries Indonesia seperti yang dikutip dari akun @kemnaker
pada Selasa 19 Juli 2022.

Informasi lowongan kerja (loker) bulan Juli 2022 bagi Anda yang berdomisili di Batang, Jawa Tengah.PT
Wanho Industries Indonesia sedang membuka loker mencari posisi Supervisor Produksi untuk lulusan
D3Loker ini terbuka bagi Anda pria atau wanita yang berusia maksimal 35 tahun serta memiliki
pengalaman di bidang terkait selama 1 tahun."PT Wanho Industries Indonesia membuka kesempatan
bagimu untuk mengisi formasi yang tersedia, ayo buruan siapkan diri dan daftarkan diri Rekaner segera!"
tulis akun instagram resmi Kementerian KetenagakerjaanAdapun tugas yang akan diemban oleh pelamar
yang mendaftar posisi tersebut yakni bertanggungjawab merencanakan dan mengatur operasional
produksi departement terkait.Baik dalam segi material, mesin dan juga man power. Serta
bertanggungjawab atas pencapaian target produksi dan memastikan kualitas dan kuantitas
produk.Berikut PikiranRakyat-Bekasi.com tampilkan syarat dan kualifikasi PT Wanho Industries Indonesia
seperti yang dikutip dari akun @kemnaker pada Selasa 19 Juli 2022.- Pria atau wanita dengan usia
maksimal 35 tahun- Lulusan D3 segala jurusan- Berpengalaman di bidang terkait minimal 1 tahunMemahami dasar-dasar manufakturing- Mampu mengimplementasikan SS, K3 dan Standar ISO- Mahir
terhadap mesin-mesin, tool, mould, jig dan fixture- Memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, aktif dan
produktifBila Anda merasa memenuhi syarat dan kualifikasi menjadi Supervisor Produksi di PT Wanho
Industries Indonesia, untuk info lebih lanjut bisa mengakses laman karihub.kemnaker.go.idPerlu
diketahui bahwa loker ini gratis tanpa dipungut biaya apapun.Berhati-hatilah terhadap segala bentuk
penipuan yang mengatasnamakan perusahaan pencari kerja.
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Neutral

Summary Manado, Pemerintah RI bakal membangun sentra pelatihan bagi calon pekerja migran
Indonesia di provinsi sulawesi utara. Benny menyampaikan, pemerintah pusat akan
membangun sentra pelatihan bagi calon pekerja migran di provinsi Sulawesi Utara.
Pembangunan sentra pelatihan calon pekerja migran di provinsi Sulawesi Utara, sebagai
salah satu upaya pemerataan akses layanan, agar tidak hanya terfokus di pulau Jawa seperti
yang selama ini terjadi. "Tempat pelatihan dibangun untuk mendekatkan calon pekerja di
tempat tinggal, untuk zona sulawesi dilaksanakan di sulawesi utara untuk pelatihan jepang,
duta besar jepang sudah setuju pelatihan bahasa jepang di sini.

Manado, Pemerintah RI bakal membangun sentra pelatihan bagi calon pekerja migran Indonesia di
provinsi sulawesi utara. Hal ini dikatakan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Benny
Rhamdani saat kunjungan kerja di Manado. Benny menyampaikan, pemerintah pusat akan membangun
sentra pelatihan bagi calon pekerja migran di provinsi Sulawesi Utara. Pembangunan sentra pelatihan
calon pekerja migran di provinsi Sulawesi Utara, sebagai salah satu upaya pemerataan akses layanan,
agar tidak hanya terfokus di pulau Jawa seperti yang selama ini terjadi. Pembangunan sentra pelatihan
pekerja migran di luar pulau Jawa, akan memberikan pemerataan akses bagi seluruh warga Indonesia,
terutama yang tertarik untuk menjadi pekerja migran di sejumlah negara tujuan. "Tempat pelatihan
dibangun untuk mendekatkan calon pekerja di tempat tinggal, untuk zona sulawesi dilaksanakan di
sulawesi utara untuk pelatihan jepang, duta besar jepang sudah setuju pelatihan bahasa jepang di sini.
Kemudian pelatihan bahasa korea dan tenaga kerja korea dilaksanakan di sulawesi utara, " jelas Benny
Rhamdani, di Graha Gubernuran Sulawesi Utara, di Manado, Sulawesi Utara, Jumat
(15/7/2022).Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengatakan, kordinasi
bersama pemerintah pusat secara khusus menteri ketenagakerjaan, sehingga pembangunan balai
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pelatihan akan segera dimulai. Rencana pembangunan sentra pelatihan calon pekerja migran di Sulawesi
Utara akan dilakuan di dua lokasi, yakni Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Tomohon. "Pemerintah
daerah sudah minta ke menteri tenaga kerja supaya membangun pusat pelatihan calon pekerja migran
di tomohon sama di minahasa utara. Saya bilang ke menteri dari pada mengambil blk provinsi di bitung
lebih baik membangun baru, supaya pemerintah provinsi juga ada peran langsung penanganan kesiapan
para tenaga kerja, " kata Olly Dondokambey Gubernur Sulawesi Utara. Sentra pelatihan calon pekerja
migran, akan fokus mempersiapkan pekerja migran yang akan bekerja di Jepang dan Korea Selatan.
Kehadiran sentra pelatihan akan mempermudah akses bagi masyarakat di kawasan Indonesia timur, yang
mencari pekerjaan di luar negeri melalui jalur resmi yang diatur oleh pemerintah Indonesia.
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Positive

Summary BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair Rp1 juta ke rekening jika terdapat
ciri-ciri yang disebutkan dalam artikel ini. Kabar pencairan BSU BLT subsidi gaji via BPJS
Ketenagakerjaan 2022 cair Rp1 juta hingga kini masih dinanti pekerja calon penerima dana.
Pasalnya, BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 yang disebut akan cair bulan
April hingga saat ini belum juga disalurkan ke rekening pekerja penerima dana. Sebanyak 8,8
juta pekerja yang direncanakan menerima dana BSU BLT subsidi gaji via BPJS
Ketenagakerjaan 2022 cair Rp1 juta risau menunggu pencairannya.

BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair Rp1 juta ke rekening jika terdapat ciri-ciri yang
disebutkan dalam artikel ini.Kabar pencairan BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair Rp1
juta hingga kini masih dinanti pekerja calon penerima dana.Pasalnya, BSU BLT subsidi gaji via BPJS
Ketenagakerjaan 2022 yang disebut akan cair bulan April hingga saat ini belum juga disalurkan ke
rekening pekerja penerima dana.Sebanyak 8,8 juta pekerja yang direncanakan menerima dana BSU BLT
subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair Rp1 juta risau menunggu pencairannya.Melalui akun
Instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), banyak netizen yang kemudian resah karena
BSU 2022 belum juga dicairkan.Lantas kapan BSU 2022 cair? Sebelum mengetahui hal itu, simak terlebih
dahulu ciri BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp1 juta cair ke rekening penerima.1. Kunjungi website
kemnaker.go.id
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Positive

Summary Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM ( Menko Polhukam ) Mahfud MD
terkonfirmasi positif Covid-19 saat kembali ke Tanah Air Usai menunaikan Ibadah Haji.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM ( Menko Polhukam ) Mahfud MD terkonfirmasi
positif Covid-19 saat kembali ke Tanah Air Usai menunaikan Ibadah Haji. "Saya sudah di tanah air, tapi
isoman dulu karena terdeteksi positif covid sepulang dari Mekkah," unggah Mahfud MD dalam akun
instagram pribadinya @mohmahfudmd, pada Senin (18/7/2022).Mahfud mengakui dirinya tidak
merasakan seperti demam dan pusing seperti yang dialami menyintas Covid-19 lainnya. Bahkan mobilitas
fisik dan selera makan pun sejauh ini dirasa baik."Tidak ada gejala demam maupun pusing, selera makan
bagus dan mobilitas fisik juga normal," ungkapnya.Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut
membagikan beberapa kegiatan yang ia jalani selama isoman, seperti bermain pingpong dan memimpin
rapat secara virtual. "Hari Minggu dan Senin ini, saya juga memimpin rapat dan mengisi acara virtual
sampai malam. Pagi ini saya asyik bermain pingpong dengan ajudan. Tapi saya isoman dan WFH sesuai
protokol kesehatan," lanjutnya.Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD berangkat menuju ke Tanah
Suci untuk melaksanakan ibadah Haji. Dirinya mengunggah sebuah video pada akun
Instagramnya.Terlihat dalam video tersebut, Mahfud bersama sang Istri tengah berada di depan Ka'bah.
Dirinya menuliskan dalam unggahan tersebut akan menuju ke Arafah pada (8/7/2022) lalu."Bismillah,
berangkat menuju Arafah. Labbaik Allahumma Labbaik," tulis Mahfud dalam Instagramnya.Sejumlah
pejabat Indonesia lainnya juga berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan Haji pada tahun ini. Pejabat
tersebut diantaranya Wapres Ma'ruf Amin, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menteri Tenaga Kerja Ida
Fauziah. Sementara Pejabat Daerah Seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta keluarga, juga
Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto juga menunaikan ibadah haji pada tahun ini.
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Positive

Summary Kementerian Ketenagakerjaan RI segera membangun layanan anjungan siap kerja di
Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat), untuk
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat pencari kerja. "Layanan anjungan siap kerja ini
akan diintegrasikan dengan Mal Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah,"
kata Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja pada Kementerian
Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) Muhyiddin usai rapat koordinasi dengan Badan Latihan dan
Keterampilan (BLK) Praya di Lombok Tengah, Selasa. Selain itu, layanan anjungan ini untuk
menghubungkan informasi kerja kepada para pencari kerja khususnya di wilayah Lombok
Tengah. Kepala BLK Lombok Tengah, Dedet Zelthauzallam menyampaikan apresiasi kepada
Kemnaker atas rencana pembangunan anjungan siap kerja tersebut.

Kementerian Ketenagakerjaan RI segera membangun layanan anjungan siap kerja di Kabupaten Lombok
Tengah, Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat), untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
pencari kerja."Layanan anjungan siap kerja ini akan diintegrasikan dengan Mal Pelayanan Publik
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah," kata Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja pada
Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) Muhyiddin usai rapat koordinasi dengan Badan Latihan dan
Keterampilan (BLK) Praya di Lombok Tengah, Selasa.Anjungan siap kerja, katanya, merupakan pelayan
satu atap Kemnaker dalam rangka mendekatkan pelayan dari pemerintah untuk angkatan kerja, para
pencari kerja dan perusahaan yang mencari tenaga kerja.Selain itu, layanan anjungan ini untuk
menghubungkan informasi kerja kepada para pencari kerja khususnya di wilayah Lombok Tengah."Warga
yang ingin bekerja bisa datang langsung ke anjungan untuk melamar kerja," katanya.Ia mengatakan
pemerintah juga terus memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk menyiapkan kompetensi para
pencari kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan.Dipilihnya Lombok Tengah, menurut dia, karena
pertumbuhan ekonomi di daerah itu dengan adanya pengembangan Mandalika yang bakal
membutuhkan tenaga siap kerja."Ini pelayanan satu atap untuk meningkatkan pelayanan kepada
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masyarakat," katanya.Layanan anjungan siap kerja ini juga bakal melayani rekrutmen calon pekerja
migran Indonesia (CPMI), sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang pekerjaan ke negara
tujuan."Jangan sampai para CPMI ini diberangkatkan secara ilegal," katanya.Kepala BLK Lombok Tengah,
Dedet Zelthauzallam menyampaikan apresiasi kepada Kemnaker atas rencana pembangunan anjungan
siap kerja tersebut."Kami berharap layanan anjungan siap kerja ini bisa dibangun di Lombok Tengah,"
katanya.
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Summary Kementerian Ketenagakerjaan RI segera membangun layanan anjungan siap kerja di
Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat), untuk
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat pencari kerja. "Layanan anjungan siap kerja ini
akan diintegrasikan dengan Mal Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah,"
kata Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja pada Kementerian
Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) Muhyiddin usai rapat koordinasi dengan Badan Latihan dan
Keterampilan (BLK) Praya di Lombok Tengah, Selasa. Selain itu, layanan anjungan ini untuk
menghubungkan informasi kerja kepada para pencari kerja khususnya di wilayah Lombok
Tengah. Kepala BLK Lombok Tengah, Dedet Zelthauzallam menyampaikan apresiasi kepada
Kemnaker atas rencana pembangunan anjungan siap kerja tersebut.

Kementerian Ketenagakerjaan RI segera membangun layanan anjungan siap kerja di Kabupaten Lombok
Tengah, Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat), untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
pencari kerja."Layanan anjungan siap kerja ini akan diintegrasikan dengan Mal Pelayanan Publik
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah," kata Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja pada
Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) Muhyiddin usai rapat koordinasi dengan Badan Latihan dan
Keterampilan (BLK) Praya di Lombok Tengah, Selasa. Anjungan siap kerja, katanya, merupakan pelayan
satu atap Kemnaker dalam rangka mendekatkan pelayan dari pemerintah untuk angkatan kerja, para
pencari kerja dan perusahaan yang mencari tenaga kerja. Selain itu, layanan anjungan ini untuk
menghubungkan informasi kerja kepada para pencari kerja khususnya di wilayah Lombok Tengah."Warga
yang ingin bekerja bisa datang langsung ke anjungan untuk melamar kerja," katanya.Ia mengatakan
pemerintah juga terus memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk menyiapkan kompetensi para
pencari kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dipilihnya Lombok Tengah, menurut dia, karena
pertumbuhan ekonomi di daerah itu dengan adanya pengembangan Mandalika yang bakal
membutuhkan tenaga siap kerja."Ini pelayanan satu atap untuk meningkatkan pelayanan kepada
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masyarakat," katanya. Layanan anjungan siap kerja ini juga bakal melayani rekrutmen calon pekerja
migran Indonesia (CPMI), sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang pekerjaan ke negara
tujuan."Jangan sampai para CPMI ini diberangkatkan secara ilegal," katanya. Kepala BLK Lombok Tengah,
Dedet Zelthauzallam menyampaikan apresiasi kepada Kemnaker atas rencana pembangunan anjungan
siap kerja tersebut."Kami berharap layanan anjungan siap kerja ini bisa dibangun di Lombok Tengah,"
katanya. Kementerian Ketenagakerjaan RI segera membangun layanan anjungan siap kerja di Kabupaten
Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat), untuk mendekatkan pelayanan kepada
masyarakat pencari kerja."Layanan anjungan siap kerja ini akan diintegrasikan dengan Mal Pelayanan
Publik Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah," kata Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Tenaga
Kerja pada Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) Muhyiddin usai rapat koordinasi dengan Badan
Latihan dan Keterampilan (BLK) Praya di Lombok Tengah, Selasa. Anjungan siap kerja, katanya,
merupakan pelayan satu atap Kemnaker dalam rangka mendekatkan pelayan dari pemerintah untuk
angkatan kerja, para pencari kerja dan perusahaan yang mencari tenaga kerja. Selain itu, layanan
anjungan ini untuk menghubungkan informasi kerja kepada para pencari kerja khususnya di wilayah
Lombok Tengah."Warga yang ingin bekerja bisa datang langsung ke anjungan untuk melamar kerja,"
katanya.Ia mengatakan pemerintah juga terus memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk
menyiapkan kompetensi para pencari kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dipilihnya Lombok
Tengah, menurut dia, karena pertumbuhan ekonomi di daerah itu dengan adanya pengembangan
Mandalika yang bakal membutuhkan tenaga siap kerja."Ini pelayanan satu atap untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat," katanya. Layanan anjungan siap kerja ini juga bakal melayani rekrutmen
calon pekerja migran Indonesia (CPMI), sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang
pekerjaan ke negara tujuan."Jangan sampai para CPMI ini diberangkatkan secara ilegal," katanya. Kepala
BLK Lombok Tengah, Dedet Zelthauzallam menyampaikan apresiasi kepada Kemnaker atas rencana
pembangunan anjungan siap kerja tersebut."Kami berharap layanan anjungan siap kerja ini bisa dibangun
di Lombok Tengah," katanya.
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Positive

Summary Kementerian Ketenagakerjaan RI segera membangun layanan anjungan siap kerja di
Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat), untuk
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat pencari kerja. "Layanan anjungan siap kerja ini
akan diintegrasikan dengan Mal Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah,"
kata Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja pada Kementerian
Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) Muhyiddin usai rapat koordinasi dengan Badan Latihan dan
Keterampilan (BLK) Praya di Lombok Tengah, Selasa. Selain itu, layanan anjungan ini untuk
menghubungkan informasi kerja kepada para pencari kerja khususnya di wilayah Lombok
Tengah. Kepala BLK Lombok Tengah, Dedet Zelthauzallam menyampaikan apresiasi kepada
Kemnaker atas rencana pembangunan anjungan siap kerja tersebut.

Kementerian Ketenagakerjaan RI segera membangun layanan anjungan siap kerja di Kabupaten Lombok
Tengah, Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat), untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
pencari kerja. "Layanan anjungan siap kerja ini akan diintegrasikan dengan Mal Pelayanan Publik
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah," kata Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja pada
Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) Muhyiddin usai rapat koordinasi dengan Badan Latihan dan
Keterampilan (BLK) Praya di Lombok Tengah, Selasa. Anjungan siap kerja, katanya, merupakan pelayan
satu atap Kemnaker dalam rangka mendekatkan pelayan dari pemerintah untuk angkatan kerja, para
pencari kerja dan perusahaan yang mencari tenaga kerja. Selain itu, layanan anjungan ini untuk
menghubungkan informasi kerja kepada para pencari kerja khususnya di wilayah Lombok Tengah.
"Warga yang ingin bekerja bisa datang langsung ke anjungan untuk melamar kerja," katanya. Ia
mengatakan pemerintah juga terus memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk menyiapkan
kompetensi para pencari kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dipilihnya Lombok Tengah, menurut
dia, karena pertumbuhan ekonomi di daerah itu dengan adanya pengembangan Mandalika yang bakal
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membutuhkan tenaga siap kerja. "Ini pelayanan satu atap untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat," katanya. Layanan anjungan siap kerja ini juga bakal melayani rekrutmen calon pekerja
migran Indonesia (CPMI), sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang pekerjaan ke negara
tujuan. "Jangan sampai para CPMI ini diberangkatkan secara ilegal," katanya. Kepala BLK Lombok Tengah,
Dedet Zelthauzallam menyampaikan apresiasi kepada Kemnaker atas rencana pembangunan anjungan
siap kerja tersebut. "Kami berharap layanan anjungan siap kerja ini bisa dibangun di Lombok Tengah,"
katanya.
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Positive

Summary Kementerian Ketenagakerjaan RI segera membangun layanan anjungan siap kerja di
Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat), untuk
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat pencari kerja. "Layanan anjungan siap kerja ini
akan diintegrasikan dengan Mal Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah,"
kata Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja pada Kementerian
Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) Muhyiddin usai rapat koordinasi dengan Badan Latihan dan
Keterampilan (BLK) Praya di Lombok Tengah, Selasa. Selain itu, layanan anjungan ini untuk
menghubungkan informasi kerja kepada para pencari kerja khususnya di wilayah Lombok
Tengah. Kepala BLK Lombok Tengah, Dedet Zelthauzallam menyampaikan apresiasi kepada
Kemnaker atas rencana pembangunan anjungan siap kerja tersebut.

Kementerian Ketenagakerjaan RI segera membangun layanan anjungan siap kerja di Kabupaten Lombok
Tengah, Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat), untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
pencari kerja. "Layanan anjungan siap kerja ini akan diintegrasikan dengan Mal Pelayanan Publik
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah," kata Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja pada
Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) Muhyiddin usai rapat koordinasi dengan Badan Latihan dan
Keterampilan (BLK) Praya di Lombok Tengah, Selasa. Anjungan siap kerja, katanya, merupakan pelayan
satu atap Kemnaker dalam rangka mendekatkan pelayan dari pemerintah untuk angkatan kerja, para
pencari kerja dan perusahaan yang mencari tenaga kerja. Selain itu, layanan anjungan ini untuk
menghubungkan informasi kerja kepada para pencari kerja khususnya di wilayah Lombok Tengah.
"Warga yang ingin bekerja bisa datang langsung ke anjungan untuk melamar kerja," katanya. Ia
mengatakan pemerintah juga terus memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk menyiapkan
kompetensi para pencari kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dipilihnya Lombok Tengah, menurut
dia, karena pertumbuhan ekonomi di daerah itu dengan adanya pengembangan Mandalika yang bakal
78

membutuhkan tenaga siap kerja. "Ini pelayanan satu atap untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat," katanya. Layanan anjungan siap kerja ini juga bakal melayani rekrutmen calon pekerja
migran Indonesia (CPMI), sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang pekerjaan ke negara
tujuan. "Jangan sampai para CPMI ini diberangkatkan secara ilegal," katanya. Kepala BLK Lombok Tengah,
Dedet Zelthauzallam menyampaikan apresiasi kepada Kemnaker atas rencana pembangunan anjungan
siap kerja tersebut. "Kami berharap layanan anjungan siap kerja ini bisa dibangun di Lombok Tengah,"
katanya.
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Summary Layanan anjungan siap kerja ini akan diintegrasikan dengan Mal Pelayanan Publik
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (ANTARA)Kementerian Ketenagakerjaan RI segera membangun layanan anjungan siap kerja di
Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat), untuk
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat pencari kerja. "Layanan anjungan siap kerja ini
akan diintegrasikan dengan Mal Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah,"
kata Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja pada Kementerian
Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) Muhyiddin usai rapat koordinasi dengan Badan Latihan dan
Keterampilan (BLK) Praya di Lombok Tengah, Selasa. Selain itu, layanan anjungan ini untuk
menghubungkan informasi kerja kepada para pencari kerja khususnya di wilayah Lombok
Tengah. Kepala BLK Lombok Tengah, Dedet Zelthauzallam menyampaikan apresiasi kepada
Kemnaker atas rencana pembangunan anjungan siap kerja tersebut.

Layanan anjungan siap kerja ini akan diintegrasikan dengan Mal Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten
Lombok Tengah Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan RI
segera membangun layanan anjungan siap kerja di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat
(Nusa Tenggara Barat), untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat pencari kerja."Layanan
anjungan siap kerja ini akan diintegrasikan dengan Mal Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Lombok
Tengah," kata Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja pada Kementerian Ketenagakerjaan
RI (Kemnaker) Muhyiddin usai rapat koordinasi dengan Badan Latihan dan Keterampilan (BLK) Praya di
Lombok Tengah, Selasa.Anjungan siap kerja, katanya, merupakan pelayan satu atap Kemnaker dalam
rangka mendekatkan pelayan dari pemerintah untuk angkatan kerja, para pencari kerja dan perusahaan
yang mencari tenaga kerja.Selain itu, layanan anjungan ini untuk menghubungkan informasi kerja kepada
para pencari kerja khususnya di wilayah Lombok Tengah."Warga yang ingin bekerja bisa datang langsung
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ke anjungan untuk melamar kerja," katanya.Ia mengatakan pemerintah juga terus memberikan pelatihan
kepada masyarakat untuk menyiapkan kompetensi para pencari kerja yang dibutuhkan oleh
perusahaan.Dipilihnya Lombok Tengah, menurut dia, karena pertumbuhan ekonomi di daerah itu dengan
adanya pengembangan Mandalika yang bakal membutuhkan tenaga siap kerja."Ini pelayanan satu atap
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," katanya.Layanan anjungan siap kerja ini juga bakal
melayani rekrutmen calon pekerja migran Indonesia (CPMI), sehingga masyarakat bisa mendapatkan
informasi tentang pekerjaan ke negara tujuan."Jangan sampai para CPMI ini diberangkatkan secara
ilegal," katanya.Kepala BLK Lombok Tengah, Dedet Zelthauzallam menyampaikan apresiasi kepada
Kemnaker atas rencana pembangunan anjungan siap kerja tersebut."Kami berharap layanan anjungan
siap kerja ini bisa dibangun di Lombok Tengah," katanya.
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Positive

Summary Kementerian Ketenagakerjaan RI segera membangun layanan anjungan siap kerja di
Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat), untuk
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat pencari kerja. "Layanan anjungan siap kerja ini
akan diintegrasikan dengan Mal Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah,"
kata Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja pada Kementerian
Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) Muhyiddin usai rapat koordinasi dengan Badan Latihan dan
Keterampilan (BLK) Praya di Lombok Tengah, Selasa. Selain itu, layanan anjungan ini untuk
menghubungkan informasi kerja kepada para pencari kerja khususnya di wilayah Lombok
Tengah. Kepala BLK Lombok Tengah, Dedet Zelthauzallam menyampaikan apresiasi kepada
Kemnaker atas rencana pembangunan anjungan siap kerja tersebut.

Kementerian Ketenagakerjaan RI segera membangun layanan anjungan siap kerja di Kabupaten Lombok
Tengah, Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat), untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
pencari kerja."Layanan anjungan siap kerja ini akan diintegrasikan dengan Mal Pelayanan Publik
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah," kata Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja pada
Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) Muhyiddin usai rapat koordinasi dengan Badan Latihan dan
Keterampilan (BLK) Praya di Lombok Tengah, Selasa.Anjungan siap kerja, katanya, merupakan pelayan
satu atap Kemnaker dalam rangka mendekatkan pelayan dari pemerintah untuk angkatan kerja, para
pencari kerja dan perusahaan yang mencari tenaga kerja.Selain itu, layanan anjungan ini untuk
menghubungkan informasi kerja kepada para pencari kerja khususnya di wilayah Lombok Tengah."Warga
yang ingin bekerja bisa datang langsung ke anjungan untuk melamar kerja," katanya.Ia mengatakan
pemerintah juga terus memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk menyiapkan kompetensi para
pencari kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan.Dipilihnya Lombok Tengah, menurut dia, karena
pertumbuhan ekonomi di daerah itu dengan adanya pengembangan Mandalika yang bakal
membutuhkan tenaga siap kerja."Ini pelayanan satu atap untuk meningkatkan pelayanan kepada
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masyarakat," katanya.Layanan anjungan siap kerja ini juga bakal melayani rekrutmen calon pekerja
migran Indonesia (CPMI), sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang pekerjaan ke negara
tujuan."Jangan sampai para CPMI ini diberangkatkan secara ilegal," katanya.Kepala BLK Lombok Tengah,
Dedet Zelthauzallam menyampaikan apresiasi kepada Kemnaker atas rencana pembangunan anjungan
siap kerja tersebut."Kami berharap layanan anjungan siap kerja ini bisa dibangun di Lombok Tengah,"
katanya.
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Neutral

Summary Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan memutuskan untuk
menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) atau yang biasa
disebut dengan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia. Keputusan ini diambil lantaran
Malaysia melanggar kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal (one
channel system) pada 1 April 2022. Sementara, Malaysia masih menggunakan system maid
online (SMO) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan
Imigreseen Malaysia. Pemerintah Indonesia menilai penggunaan SMO membuat TKI menjadi
rentan tereksploitasi karena tidak sesuai dengan UU No. 18/2017 tentang Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia dan tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan memutuskan untuk menghentikan
sementara pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) atau yang biasa disebut dengan tenaga kerja
Indonesia (TKI) ke Malaysia. Penghentian pengiriman ini termasuk para pekerja yang masuk dalam sektor
perkebunan dan manufaktur.Keputusan ini diambil lantaran Malaysia melanggar kesepakatan dalam
MoU untuk menerapkan sistem satu kanal (one channel system) pada 1 April 2022. Sistem ini disepakati
sebagai satu-satunya cara untuk menempatkan PMI sektor domestik ke negeri jiran tersebut.Sementara,
Malaysia masih menggunakan system maid online (SMO) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri
Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia. Pemerintah Indonesia menilai penggunaan SMO
membuat TKI menjadi rentan tereksploitasi karena tidak sesuai dengan UU No.18/2017 tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar.Sistem
online ini juga dikaitkan dengan tuduhan perdagangan manusia dan kerja paksa. Karena membuat
pemerintah Indonesia tak bisa mengetahui nama majikan, maupun besaran gaji yang diterima PMI
sebagai pembantu rumah tangga (PRT).Pemerintah Malaysia melalui Kementerian Sumber Daya Manusia
telah menerbitkan pernyataan media pada 13 Juli lalu bahwa akan mengadakan pembahasan dengan
Kementerian Dalam Negeri mereka untuk persoalan ini.Perlu diketahui bahwa pembekuan pengiriman
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PMI bisa jadi pukulan untuk Malaysia yang bergantung dengan para pekerja asing. Lebih dari 50 persen
pekerja asing mereka berasal dari Indonesia, disusul Bangladesh dan Nepal yang menyumbangkan
pekerja terbanyak.Berdasarkan data BNP2TKI pada 2021, Indonesia setidaknya mengirimkan sebanyak
1,62 juta pekerja ke Malaysia. Para pekerja ini menempati posisi di pabrik dan perkebunan yang tidak
diminati oleh penduduk negara tersebut.
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Positive

Summary Kementerian Ketenagakerjaan RI segera membangun layanan anjungan siap kerja di
Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat), untuk
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat pencari kerja. "Layanan anjungan siap kerja ini
akan diintegrasikan dengan Mal Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah,"
kata Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja pada Kementerian
Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) Muhyiddin usai rapat koordinasi dengan Badan Latihan dan
Keterampilan (BLK) Praya di Lombok Tengah, Selasa. Selain itu, layanan anjungan ini untuk
menghubungkan informasi kerja kepada para pencari kerja khususnya di wilayah Lombok
Tengah. Kepala BLK Lombok Tengah, Dedet Zelthauzallam menyampaikan apresiasi kepada
Kemnaker atas rencana pembangunan anjungan siap kerja tersebut.

Kementerian Ketenagakerjaan RI segera membangun layanan anjungan siap kerja di Kabupaten Lombok
Tengah, Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat), untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
pencari kerja."Layanan anjungan siap kerja ini akan diintegrasikan dengan Mal Pelayanan Publik
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah," kata Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja pada
Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) Muhyiddin usai rapat koordinasi dengan Badan Latihan dan
Keterampilan (BLK) Praya di Lombok Tengah, Selasa.Anjungan siap kerja, katanya, merupakan pelayan
satu atap Kemnaker dalam rangka mendekatkan pelayan dari pemerintah untuk angkatan kerja, para
pencari kerja dan perusahaan yang mencari tenaga kerja.Selain itu, layanan anjungan ini untuk
menghubungkan informasi kerja kepada para pencari kerja khususnya di wilayah Lombok Tengah."Warga
yang ingin bekerja bisa datang langsung ke anjungan untuk melamar kerja," katanya.Ia mengatakan
pemerintah juga terus memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk menyiapkan kompetensi para
pencari kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan.Dipilihnya Lombok Tengah, menurut dia, karena
pertumbuhan ekonomi di daerah itu dengan adanya pengembangan Mandalika yang bakal
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membutuhkan tenaga siap kerja."Ini pelayanan satu atap untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat," katanya.Layanan anjungan siap kerja ini juga bakal melayani rekrutmen calon pekerja
migran Indonesia (CPMI), sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang pekerjaan ke negara
tujuan."Jangan sampai para CPMI ini diberangkatkan secara ilegal," katanya.Kepala BLK Lombok Tengah,
Dedet Zelthauzallam menyampaikan apresiasi kepada Kemnaker atas rencana pembangunan anjungan
siap kerja tersebut."Kami berharap layanan anjungan siap kerja ini bisa dibangun di Lombok Tengah,"
katanya.
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Neutral

Summary Indonesia menghentikan sementara pengiriman Tenaga Kerja Indonesia disingkat TKI mulai
13 Juli 2022 ke Malaysia. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sebelumnya menyatakan
kebijakan pemerintah menyetop sementara pengiriman TKI ke Malaysia adalah langkah yang
tepat. Pada awal April lalu, kata Ida, kedua negara telah meneken nota kesepahaman atau
MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia. MoU itu pada
intinya menyebutkan penempatan tenaga kerja asal Indonesia sektor domestik di Malaysia
dilakukan lewat sistem satu kanal, dan ini adalah satu-satunya cara penempatan.

Indonesia menghentikan sementara pengiriman Tenaga Kerja Indonesia disingkat TKI mulai 13 Juli 2022
ke Malaysia.Hal tersebut akibat adanya indikasi pelanggaran MoU tenaga kerja. Pintu masuk bagi para
TKI yang kini disebut pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Negeri Jiran sudah ditutup dan
negara tersebut tak lagi menjadi tujuan kerja.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sebelumnya
menyatakan kebijakan pemerintah menyetop sementara pengiriman TKI ke Malaysia adalah langkah
yang tepat. Hal ini dilakukan karena negara jiran itu melanggar kesepakatan menerapkan sistem satu
kanal (one channel system) yang sebelumnya berlaku per 1 April 2022.Pada awal April lalu, kata Ida,
kedua negara telah meneken nota kesepahaman atau MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI
Sektor Domestik di Malaysia. MoU itu pada intinya menyebutkan penempatan tenaga kerja asal
Indonesia sektor domestik di Malaysia dilakukan lewat sistem satu kanal, dan ini adalah satu-satunya
cara penempatan.Tapi belakangan, perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa negeri
jiran tersebut masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati bersama kedua negara, yaitu
system maid online (SMO). SMO tersebut dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan
Imigreseen Malaysia."Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara, karena
penempatan seharusnya menggunakan one channel system," kata Ida sebagaimana dikutip dari Tempo
beberapa hari lalu.6 Fakta1. Melanggar Undang -UndangPerekrutan secara online tersebut membuat
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pekerja migran Indonesia atau TKI rentan dieksploitasi dan jelas melanggar Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran.Ini dikarenakan sistem "Maid Online" itu membuat
pekerja migran Indonesia masuk ke Malaysia tanpa melalui pelatihan, tidak memahami kontrak kerja,
dan datang menggunakan visa turis yang kemudian diubah menjadi visa kerja. Kementerian dan lembaga
terkait sudah mengadakan rapat untuk menyikapi persoalan itu.2. Sistem rekrutmen online dikaitkan
dengan tuduhan perdagangan manusia dan kerja paksa.Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Hermono,
mengatakan kepada Reuters bahwa pembekuan itu diberlakukan setelah otoritas imigrasi Malaysia terus
menggunakan sistem rekrutmen online untuk pekerja rumah tangga yang telah dikaitkan dengan
tuduhan perdagangan manusia dan kerja paksa.Pengoperasian sistem yang berkelanjutan melanggar.
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Positive

Summary Kementerian Ketenagakerjaan RI segera membangun layanan anjungan siap kerja di
Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat), untuk
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat pencari kerja. "Layanan anjungan siap kerja ini
akan diintegrasikan dengan Mal Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah,"
kata Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja pada Kementerian
Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) Muhyiddin usai rapat koordinasi dengan Badan Latihan dan
Keterampilan (BLK) Praya di Lombok Tengah, Selasa. Selain itu, layanan anjungan ini untuk
menghubungkan informasi kerja kepada para pencari kerja khususnya di wilayah Lombok
Tengah. Kepala BLK Lombok Tengah, Dedet Zelthauzallam menyampaikan apresiasi kepada
Kemnaker atas rencana pembangunan anjungan siap kerja tersebut.

Kementerian Ketenagakerjaan RI segera membangun layanan anjungan siap kerja di Kabupaten Lombok
Tengah, Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat), untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
pencari kerja."Layanan anjungan siap kerja ini akan diintegrasikan dengan Mal Pelayanan Publik
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah," kata Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja pada
Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) Muhyiddin usai rapat koordinasi dengan Badan Latihan dan
Keterampilan (BLK) Praya di Lombok Tengah, Selasa.Anjungan siap kerja, katanya, merupakan pelayan
satu atap Kemnaker dalam rangka mendekatkan pelayan dari pemerintah untuk angkatan kerja, para
pencari kerja dan perusahaan yang mencari tenaga kerja.Selain itu, layanan anjungan ini untuk
menghubungkan informasi kerja kepada para pencari kerja khususnya di wilayah Lombok Tengah."Warga
yang ingin bekerja bisa datang langsung ke anjungan untuk melamar kerja," katanya.Ia mengatakan
pemerintah juga terus memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk menyiapkan kompetensi para
pencari kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan.Dipilihnya Lombok Tengah, menurut dia, karena
pertumbuhan ekonomi di daerah itu dengan adanya pengembangan Mandalika yang bakal
membutuhkan tenaga siap kerja."Ini pelayanan satu atap untuk meningkatkan pelayanan kepada
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masyarakat," katanya.Layanan anjungan siap kerja ini juga bakal melayani rekrutmen calon pekerja
migran Indonesia (CPMI), sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang pekerjaan ke negara
tujuan."Jangan sampai para CPMI ini diberangkatkan secara ilegal," katanya.Kepala BLK Lombok Tengah,
Dedet Zelthauzallam menyampaikan apresiasi kepada Kemnaker atas rencana pembangunan anjungan
siap kerja tersebut."Kami berharap layanan anjungan siap kerja ini bisa dibangun di Lombok Tengah,"
katanya.
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Neutral

Summary Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 cair kapan untuk karyawan dan pekerja? Seperti
diketahui, pencairan dana BSU 2022 kembali dilanjutkan dan rencananya akan diberikan
kepada 8,8 juta tenaga kerja yang membutuhkan. BLT Subsidi Gaji atau BSU 2022 diberikan
kepada pegawai yang gajinya kurang dari Rp 3 juta per bulan. : CATAT! Ciri BSU 2022 Rp1
Juta Cair ke Rekening Penerima, 2 Cara Cek Klik Link Ini!.

Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 cair kapan untuk karyawan dan pekerja? Cek status penyaluran
lewat 2 link berikut.Seperti diketahui, pencairan dana BSU 2022 kembali dilanjutkan dan rencananya akan
diberikan kepada 8,8 juta tenaga kerja yang membutuhkan.BLT Subsidi Gaji atau BSU 2022 diberikan
kepada pegawai yang gajinya kurang dari Rp 3 juta per bulan.: CATAT! Ciri BSU 2022 Rp1 Juta Cair ke
Rekening Penerima, 2 Cara Cek Klik Link Ini!Jumlah yang ditawarkan Rp1 juta per pekerja, sama seperti
tahun lalu.Namun, jadwal pencairan dana BLT Subsidi Gaji Rp1 juta belum diumumkan.Diketahui, dalam
akun Instagram pribadi Menaker (Menteri Tenaga Kerja), Ida Fauziyah mengungkapkan bahwa bantuan
BSU 2022 pasti akan cair.Bantuan ini belum disalurkan karena sedang menyelesaikan proses regulasi.:
Selamat! Gaji Pokok PNS Dikabarkan Naik di Tahun 2023, ini Penjelasan Sri Mulyani
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Neutral

Summary Simak ciri BSU 2022 cair ke rekening penerima melalui link dan cara cek nama sebagai
penerima BSU atau tidak. 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. : BSU 2022 segera
Cair? Melalui Instagram resmi Kemnaker, banyak netizen yang kemudian resah karena BSU
2022 belum juga dicairkan.

Simak ciri BSU 2022 cair ke rekening penerima melalui link dan cara cek nama sebagai penerima BSU atau
tidak.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.: BSU 2022 segera Cair? Resmi Kata Kemnaker dan BPJS
KetenagakerjaanMelalui Instagram resmi Kemnaker, banyak netizen yang kemudian resah karena BSU
2022 belum juga dicairkan.Lantas kapan BSU 2022 cair? Sebelum mengetahui hal itu, simak terlebih
dahulu ciri BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp1 juta cair ke rekening penerima.1. Kunjungi website
kemnaker.go.id;2. 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 Anda;
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Neutral

Summary Simak ciri BSU 2022 cair ke rekening penerima melalui link di bawah 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. : Kabar BSU 2022 Sudah Cair? Melalui Instagram resmi
Kemnaker, banyak netizen yang kemudian resah karena BSU 2022 belum juga dicairkan.

Simak ciri BSU 2022 cair ke rekening penerima melalui link di bawah 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.:
Kabar BSU 2022 Sudah Cair? Ternyata 3 Penyebab Ini Jadi Kendala!Melalui Instagram resmi Kemnaker,
banyak netizen yang kemudian resah karena BSU 2022 belum juga dicairkan.Lantas kapan BSU 2022 cair?
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 anda
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Positive

Summary Lombok Tengah, Kementerian Ketenagakerjaan RI segera membangun layanan anjungan
siap kerja di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat), untuk
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat pencari kerja. "Layanan anjungan siap kerja ini
akan diintegrasikan dengan Mal Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah,"
kata Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja pada Kementerian
Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) Muhyiddin usai rapat koordinasi dengan Badan Latihan dan
Keterampilan (BLK) Praya di Lombok Tengah, Selasa. Selain itu, layanan anjungan ini untuk
menghubungkan informasi kerja kepada para pencari kerja khususnya di wilayah Lombok
Tengah. Kepala BLK Lombok Tengah, Dedet Zelthauzallam menyampaikan apresiasi kepada
Kemnaker atas rencana pembangunan anjungan siap kerja tersebut.

Lombok Tengah, Kementerian Ketenagakerjaan RI segera membangun layanan anjungan siap kerja di
Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat), untuk mendekatkan pelayanan
kepada masyarakat pencari kerja."Layanan anjungan siap kerja ini akan diintegrasikan dengan Mal
Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah," kata Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan
Tenaga Kerja pada Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) Muhyiddin usai rapat koordinasi dengan
Badan Latihan dan Keterampilan (BLK) Praya di Lombok Tengah, Selasa.Anjungan siap kerja, katanya,
merupakan pelayan satu atap Kemnaker dalam rangka mendekatkan pelayan dari pemerintah untuk
angkatan kerja, para pencari kerja dan perusahaan yang mencari tenaga kerja.Selain itu, layanan
anjungan ini untuk menghubungkan informasi kerja kepada para pencari kerja khususnya di wilayah
Lombok Tengah."Warga yang ingin bekerja bisa datang langsung ke anjungan untuk melamar kerja,"
katanya.Ia mengatakan pemerintah juga terus memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk
menyiapkan kompetensi para pencari kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan.Dipilihnya Lombok
Tengah, menurut dia, karena pertumbuhan ekonomi di daerah itu dengan adanya pengembangan
Mandalika yang bakal membutuhkan tenaga siap kerja."Ini pelayanan satu atap untuk meningkatkan
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pelayanan kepada masyarakat," katanya.Layanan anjungan siap kerja ini juga bakal melayani rekrutmen
calon pekerja migran Indonesia (CPMI), sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang
pekerjaan ke negara tujuan."Jangan sampai para CPMI ini diberangkatkan secara ilegal," katanya.Kepala
BLK Lombok Tengah, Dedet Zelthauzallam menyampaikan apresiasi kepada Kemnaker atas rencana
pembangunan anjungan siap kerja tersebut."Kami berharap layanan anjungan siap kerja ini bisa dibangun
di Lombok Tengah," katanya.
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Summary Dirjen Binwasnaker RI bersama Kepala Disnakertransf Nusa Tenggara Barat Drs. Itu sebabnya
Presiden melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 67/2021 tentang Penanggulangan TB,
memberikan mandat kepada seluruh menteri untuk melakukan sosialisasi terhadap
pencegahan TB, termasuk di Nusa Tenggara Barat. Melaksanakan Perpres tersebut,
Kementrian Ketenagakerjaan melalui Dirjen. Workshop yang diikuti oleh 60 peserta yang
terdiri dari Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Nusa Tenggara Barat, dan 43 perwakilan dari perusahaan ini merupakan upaya
meningkatkan pemahaman terhadap pencegahan dan pengendalian TB di tempat kerja dan
meningkatkan peran K3 untuk menurunkan angka TB di tempat kerja.

LOMBOK INSIDER - Potensi penyakit TB sangatlah besar, lebih-lebih setelah pandemi covid-19. itu
sebabnya Presiden melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 67/2021 tentang Penanggulangan TB,
memberikan mandat kepada seluruh menteri untuk melakukan sosialisasi terhadap pencegahan TB,
termasuk di Nusa Tenggara Barat.Tuberkulosis (TB) merupakan salah satu dari 10 penyakit menular yang
menyebabkan kematian terbanyak di dunia. Lebih besar dibandingkan HIV/AIDS setiap
tahunnya.Menurut WHO, Penyakit tuberkulosis di Indonesia menempati peringkat ketiga setelah India
dan Cina dengan jumlah kasus 824 ribu dan kematian 93 ribu per tahun atau setara dengan 11 kematian
per jam. Potensi penyakit TB sangatlah besar, lebih-lebih setelah pandemi covid-19.Untuk megatasi hal
tersebut, Presiden melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 67/2021 tentang Penanggulangan TB
memberikan mandat kepada seluruh menteri untuk melakukan sosialisasi terhadap pencegahan
TB.Melaksanakan Perpres tersebut, Kementrian Ketenagakerjaan melalui Dirjen. Pengawasan
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja mengadakan Workshop Pencegahan dan
Pengendalian Kasus TB serta strategi DOTS di Tempat Kerja yang berlangsung di Prime Park, Senin
(18/07/2022).Workshop yang diikuti oleh 60 peserta yang terdiri dari Kementerian Ketenagakerjaan,
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Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan 43 perwakilan dari perusahaan
ini merupakan upaya meningkatkan pemahaman terhadap pencegahan dan pengendalian TB di tempat
kerja dan meningkatkan peran K3 untuk menurunkan angka TB di tempat kerja.Dirjen Binwasnaker RI
bersama Kepala Disnakertransf Nusa Tenggara Barat Drs. Putu Gede AryadiDirjen Pembinaan dan
Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Haiyani Rumondang, M.A, mengungkapkan bahwa sebagian besar
kasus TB, 67%nya terjadi pada usia produktif (15-54 tahun)."Seperti yang kita tahu, bahwa TB ini tidak
bisa segera sembuh sehingga tentu akan mengakibatkan turunnya produktivitas tenaga kerja dan bahkan
bisa menyebabkan potensi kecelakaan kerja. Karena itu, kepedulian pimpinan perusahaan sangat
diperlukan. TB sangat bahaya jika tidak dideteksi sejak awal karena akan merugikan human investment
di perusahaan tersebut," papar Haiyani.Belum lagi potensi penularannya yang begitu mudah. Seperti
Virus Corona, bakteri TB dapat ditularkan melalui droplet yang terinfeksi di udara. Seseorang dengan TB
dapat menularkan bakteri melalui bersin, batuk, berbicara, dan nyanyian.
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Neutral

Summary Beredarnya kabar tentang pemberhentian sementara pengiriman Pekerja Migran Indonesia
(PMI) ke Malaysia direspons serius oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)
Lombok Timur. Memang ia khawatir jika ratusan CPMI dari Lotim yang telah siap berangkat
secara resmi tersebut batal karena kendala perjanjian kerjasama antara Indonesia dan
Malaysia yang mengalami perubahan. Sebab, hal itu dipandang akan berpengaruh pada
ratusan calon PMI asal Lotim yang sejauh ini telah mengurus keberangkatannya. Kepala
Disnakertrans Lotim H Supardi menjelaskan, memang sejauh ini pihaknya belum menerima
keterangan resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Beredarnya kabar tentang pemberhentian sementara pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke
Malaysia direspons serius oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lombok Timur.
Sebab, hal itu dipandang akan berpengaruh pada ratusan calon PMI asal Lotim yang sejauh ini telah
mengurus keberangkatannya. Kepala Disnakertrans Lotim H Supardi menjelaskan, memang sejauh ini
pihaknya belum menerima keterangan resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). "Tapi
begitu beredar kabar ini di medsos, saya langsung berkoordinasi dengan BP2MI. Jawabannya sama, saya
diminta untuk menunggu keterangan resmi juga," terang Supardi pada awak media, Senin (18/7).Sejauh
ini, ada sekian perusahaan penyalur yang telah memiliki job order dan dalam proses pemberangkatan.
Kata Supardi, setiap perusahaan mencapai 20 sampai 30 CPMI. Menurutnya, jika ada nanti memang
benar akan ada pemberhentian sementara, maka pihaknya telah mempersiapkan langkah-langkah
antisipasi sesuai dengan arahan dari pusat.Langkah-langkah selanjutnya baru bisa dipastikan setelah ada
keterangan resmi tersebut. Bukan spekulasi berdasarkan informasi yang masih beredar di media sosial.
Kendati benar, maka ia berasumsi proses pemberhentian pengiriman hanya berlaku bagi yang baru akan
diproses. "Sedangkan yang sudah kemungkinan akan tetap diberangkatkan. Harapan kita seperti itu. Tapi
kembali lagi ke aturan yang nanti tertera dari pusat," jelasnya. Memang ia khawatir jika ratusan CPMI
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dari Lotim yang telah siap berangkat secara resmi tersebut batal karena kendala perjanjian kerjasama
antara Indonesia dan Malaysia yang mengalami perubahan. Ia khawatir jika CPMI tersebut akhirnya
terpaksa memilih jalur ilegal. "Namun kita terus mengimbau kepada warga, agar tidak melalui jalur ilegal
lagi. Karena sudah sangat banyak buktinya," terang Supardi.
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Positive

Summary Malaysia telah memulai pembicaraan dengan Indonesia dan akan menyampaikan usulan
solusi terkait persoalan sistem perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI). "Sudah ada
pembicaraan dengan Indonesia, hasilnya Malaysia akan menyampaikan usulan solusi," kata
Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono di Kuala Lumpur, Senin (18/7) malam. Diskusi
tentang pengelolaan tenaga kerja Indonesia mencermati beberapa isu sebelumnya. Namun,
ia mengatakan belum tahu apa yang akan menjadi usulan Malaysia.

Malaysia telah memulai pembicaraan dengan Indonesia dan akan menyampaikan usulan solusi terkait
persoalan sistem perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI). "Sudah ada pembicaraan dengan
Indonesia, hasilnya Malaysia akan menyampaikan usulan solusi," kata Duta Besar RI untuk Malaysia
Hermono di Kuala Lumpur, Senin (18/7) malam.Diskusi tentang pengelolaan tenaga kerja Indonesia
mencermati beberapa isu sebelumnya. Namun, ia mengatakan belum tahu apa yang akan menjadi usulan
Malaysia.Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin usai melakukan Rapat Panitia Gabungan
Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Daya Manusia mengatakan masih akan melakukan
pembicaraan terkait persoalan nota kesepahaman (MoU) tenaga kerja dengan Indonesia.Meski
demikian, belum ada pernyataan final untuk penyelesaian persoalan metode rekrutmen PMI bidang
domestik dengan system maid online (SMO) yang menjadi keberatan Pemerintah Indonesia.Hamzah
mengatakan masih ada beberapa hal yang perlu diluruskan dan menunggu hasil diskusi dengan Indonesia
selesai.Pada kesempatan sama ia mengatakan pemerintah akan selalu memastikan pengelolaan tenaga
kerja asing di Malaysia sesuai dengan aturan hukum. Dan, mereka akan dilindungi dan diperlakukan
secara adil.Pemerintah Indonesia pada 13 Juli lalu telah mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan
sementara pengiriman pekerja migran Indonesia untuk semua sektor ke Malaysia. Hal itu terjadi karena
masih ditemukan penggunaan metode rekrutmen SMO di Malaysia untuk mempekerjakan PMI sektor
domestik dari Indonesia.Sementara dalam MoU yang ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Ida
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Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan pada 1 April 2022 disepakati
penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu Kanal atau One Channel
System (OCS) sebagai satu-satunya kanal legal.
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Positive

Summary Cek Notifikasi Subsidi Upah Sudah Masuk Rekening Lewat Link Ini. Melalui Instagram
Kemnaker banyak pekerja yang kemudian mengeluhkan jadwal pencairan Bantuan Subsidi
Upah BPJS Ketenagakerjaan yang tak kunjung cair. Sebelum mengetahui link cek BSU 2022
Rp1 juta, simak terlebih dahulu syarat mendaftar BSU BPJS Ketenagakerjaan di bawah ini.
Bantuan Subsidi Upah Cair Rp 1 Juta Segera Dikirim.

Artikel di bawah ini memuat informasi link untuk cek BSU 2022 Rp1 juta cair ke rekening
penerima.Pencairan BSU 2022 belum juga menunjukan titik terang. Hal ini membuat pekerja dan buruh
harap harap cemas.Pasalnya BSU 2022 yang dijanjikan akan cair pada bulan April belum juga dicairkan ke
rekening bank penerima.: Data Penyaluran BSU 2022 Sudah Siap? Cek Notifikasi Subsidi Upah Sudah
Masuk Rekening Lewat Link IniMelalui Instagram Kemnaker banyak pekerja yang kemudian mengeluhkan
jadwal pencairan Bantuan Subsidi Upah BPJS Ketenagakerjaan yang tak kunjung cair.Sebelum
mengetahui link cek BSU 2022 Rp1 juta, simak terlebih dahulu syarat mendaftar BSU BPJS
Ketenagakerjaan di bawah ini.1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK).: Ada Kabar Cair? Cek BSU 2022 Segera! Bantuan Subsidi Upah Cair Rp 1 Juta Segera
Dikirim2. Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan s.d 30 Juni 2021.
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Positive

Summary Klik link cek BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 untuk pencairan Rp1 juta ke
rekening Himbara. Informasi terkait link cek BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan
2022 Rp1 juta bisa diakses dengan satu kali klik dalam artikel ini. Belum juga ada informasi
terkait pencairan dana BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022. Pasalnya BSU BLT
subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 yang dijanjikan akan cair pada bulan April
sebelum hari raya Idul Fitri belum juga dicairkan.

Klik link cek BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 untuk pencairan Rp1 juta ke rekening
Himbara.Informasi terkait link cek BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta bisa
diakses dengan satu kali klik dalam artikel ini.Belum juga ada informasi terkait pencairan dana BSU BLT
subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022. Inilah yang memicu pekerja calon penerima dana harap harap
cemas.Pasalnya BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 yang dijanjikan akan cair pada bulan
April sebelum hari raya Idul Fitri belum juga dicairkan.Pekerja mengeluhkan jadwal pencairan BSU BLT
subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 yang tak kunjung ada informasi lanjutan dari Kementerian
Ketenagakerjaan alias Kemnaker.Ini bisa dilihat di akun Instagram resmi Kemnaker yang terus menerus
menanyakan kapan bantuan subsidi upah cair, atau malah putus asa dengan penantian bantuan langsung
tunai subsidi gaji ini.Sebelum mengetahui link cek BSU 2022 Rp1 juta, simak terlebih dahulu syarat
mendaftar BSU BPJS Ketenagakerjaan di bawah ini.
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Summary Kementerian Ketenagakerjaan RI segera membangun layanan anjungan siap kerja di
Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat), untuk
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat pencari kerja. "Layanan anjungan siap kerja ini
akan diintegrasikan dengan Mal Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah,"
kata Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja pada Kementerian
Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) Muhyiddin usai rapat koordinasi dengan Badan Latihan dan
Keterampilan (BLK) Praya di Lombok Tengah, Selasa 19 Juli. Selain itu, layanan anjungan ini
untuk menghubungkan informasi kerja kepada para pencari kerja khususnya di wilayah
Lombok Tengah. Dipilihnya Lombok Tengah, menurut dia, karena pertumbuhan ekonomi di
daerah itu dengan adanya pengembangan Mandalika yang bakal membutuhkan tenaga siap
kerja.

Kementerian Ketenagakerjaan RI segera membangun layanan anjungan siap kerja di Kabupaten Lombok
Tengah, Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat), untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
pencari kerja."Layanan anjungan siap kerja ini akan diintegrasikan dengan Mal Pelayanan Publik
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah," kata Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja pada
Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) Muhyiddin usai rapat koordinasi dengan Badan Latihan dan
Keterampilan (BLK) Praya di Lombok Tengah, Selasa 19 Juli.Anjungan siap kerja, katanya, merupakan
pelayan satu atap Kemnaker dalam rangka mendekatkan pelayan dari pemerintah untuk angkatan kerja,
para pencari kerja dan perusahaan yang mencari tenaga kerja.Selain itu, layanan anjungan ini untuk
menghubungkan informasi kerja kepada para pencari kerja khususnya di wilayah Lombok Tengah."Warga
yang ingin bekerja bisa datang langsung ke anjungan untuk melamar kerja," katanya dikutip Antara.Ia
mengatakan pemerintah juga terus memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk menyiapkan
kompetensi para pencari kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan.Dipilihnya Lombok Tengah, menurut
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dia, karena pertumbuhan ekonomi di daerah itu dengan adanya pengembangan Mandalika yang bakal
membutuhkan tenaga siap kerja."Ini pelayanan satu atap untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat," katanya.Layanan anjungan siap kerja ini juga bakal melayani rekrutmen calon pekerja
migran Indonesia (CPMI), sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang pekerjaan ke negara
tujuan."Jangan sampai para CPMI ini diberangkatkan secara ilegal," katanya.Kepala BLK Lombok Tengah,
Dedet Zelthauzallam menyampaikan apresiasi kepada Kemnaker atas rencana pembangunan anjungan
siap kerja tersebut."Kami berharap layanan anjungan siap kerja ini bisa dibangun di Lombok Tengah,"
katanya.
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Summary Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani didampingi Kadisnaker Gresik Andhi Hendro Wijaya
menyerahkan Sainiyah kepada keluarganya. Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani bersama
keluarga Sainiyah sudah menunggu di kantor Disnaker berada di Jalan Permata, Kompleks
Perumahan Bunder Asri, Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas. GRESIK, 1minute.id- Tangis
Nur Hayati alias Sainiyah pecah. Sainiyah, Pekerjaan Migran Indonesia (PMI) di Malaysia ini
asal Desa Gelam, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

GRESIK, 1minute.id - Tangis Nur Hayati alias Sainiyah pecah. Tangis haru perempuan 45 tahun itu setelah
bertemu dengan keluarga di kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Gresik pada Senin malam, 18 Juli 2022.
Sainiyah, Pekerjaan Migran Indonesia (PMI) di Malaysia ini asal Desa Gelam, Kecamatan Tambak, Pulau
Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Ia sempat di penjara selama 6 bulan karena tidak memiliki
dokumen. Disnaker Gresik bersinergi dengan Kementerian Tenagakerjaan (Kemenajer) Indonesia
menjemput Sainiyah di RS Darurat Wisma Atlet di Jakarta Utara. Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani
didampingi Kadisnaker Gresik Andhi Hendro Wijaya menyerahkan Sainiyah kepada keluarganya. "Semoga
kejadian ini tidak terjadi lagi pada pekerja dari Gresik,"ujar Bupati Fandi Akhmad Yani. Gus Yani-sapaanFandi Akhmad Yani mengapresiasi kinerja Disnaker Gresik bersinergi dengan Kementerian Tenagakerjaan
untuk memulangkan Sainiyah. Sebab, memberikan perlindungan kepada Tenaga kerja menjadi tanggung
jawab pemerintah. Sainiyah adalah potret buram PMI. Sainiyah sudah bekerja selama 20 tahun di negeri
jiran, Malaysia. Ia bekerja sebagai cleaning service di Jalan Duta, Kuala Lumpur, Malaysia. Akhir Desember
2021, Sainiyah sedang menunggu bus ditangkap oleh aparat kepolisian Diraja Malaysia. Karena tidak
memiliki dokumen, Sainiyah kemudian di penjara. Sejak Desember 2021 itu, Sainiyah tidak bisa
berkomunikasi dengan pihak keluarga di Desa Gelam, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten
Gresik. Setelah menjalani penahanan selama 6 bulan Sainiyah kemudian di deportasi ke Indonesia.
Kondisi Sainiyah sakit. Ia pun kemudian dirawat di RS Atlet di Jakarta Utara. Kementerian
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Ketenagakerjaan mengidentifikasi Sainiyah berasal Kabupaten Gresik. Kadisnaker Gresik Andhy Hendro
Wijaya kemudian menjemput Sainiyah ke Jakarta. Sainiyah tiba di kantor Dinas Tenaga Kerja Gresik pada
Senin, 18 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WIB. Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani bersama keluarga Sainiyah
sudah menunggu di kantor Disnaker berada di Jalan Permata, Kompleks Perumahan Bunder Asri, Desa
Kembangan, Kecamatan Kebomas. Dalam Kementerian Ketenagakerjaan, pada 2005, Sainiyah pernah di
deportasi dari Malaysia. Namun, tiga tahun kemudian atau 2008 Sainiyah kembali nekat berangkat ke
Malaysia tanpa dokumen.
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Positive

Summary Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menyatakan penyetopan pengiriman
calon pekerja migran Indonesia (CPMI) ke Malaysia sementara waktu ditujukan untuk
perlindungan kepada calon pekerja itu sendiri. "Pengiriman CPMI ke Malaysia memang
kembali disetop saat ini," kata Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Muhyiddin usai rapat koordinasi dengan Balai
Latihan Kerja (BLK) Praya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Selasa. Ia mengatakan
pengiriman CPMI ke Malaysia bukan ditutup untuk selamanya, namun hal itu dilakukan
sambil menunggu peningkatan sistem pengiriman CPMI itu sendiri, sehingga bisa
memberikan jaminan keselamatan kepada warga Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri.
Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa
Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat) menyatakan pengiriman pekerja migrain Indonesia ke
Malaysia saat ini menjadi favorit warga untuk mengadu nasib di luar negeri.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menyatakan penyetopan pengiriman calon pekerja
migran Indonesia (CPMI) ke Malaysia sementara waktu ditujukan untuk perlindungan kepada calon
pekerja itu sendiri. "Pengiriman CPMI ke Malaysia memang kembali disetop saat ini," kata Kepala Pusat
Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Muhyiddin usai
rapat koordinasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Praya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Selasa.
Ia mengatakan pengiriman CPMI ke Malaysia bukan ditutup untuk selamanya, namun hal itu dilakukan
sambil menunggu peningkatan sistem pengiriman CPMI itu sendiri, sehingga bisa memberikan jaminan
keselamatan kepada warga Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri. "Kebijakan pemerintah ini bagian
dari perlindungan kepada para CPMI," katanya. Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat) menyatakan pengiriman pekerja
migrain Indonesia ke Malaysia saat ini menjadi favorit warga untuk mengadu nasib di luar negeri.
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"Pendaftaran CPMI di Lombok Tengah saat ini mencapai 200 orang per hari," kata Kepala Bidang
Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Tengah, Syamsul Rijal di
Praya. Setelah dibukanya kran pengiriman PMI ke Malaysia, animo warga untuk bekerja keluar negeri
kian dominan, di mana pada bulan Juni itu sekitar 50 orang per hari yang mendaftar dan saat ini bisa
mencapai ratusan orang setiap harinya. "Malaysia masih dominan bila dibandingkan dengan negara
Hongkong, Taiwan, Singapura dan Arab Saudi," katanya. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah menyatakan Indonesia menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI)
sektor domestik ke Malaysia, karena tidak mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem
satu kanal (one channel system) pada 1 April 2022. Kedua negara telah menandatangani MoU tentang
Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan
penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara menempatkan PMI sektor domestik ke
Malaysia. Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa Negeri
Jiran masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati bersama kedua negara, yaitu sistem
maid online (SMO) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen
Malaysia. "Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara karena
penempatan seharusnya menggunakan 'one channel system'," katanya. Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia menyatakan penyetopan pengiriman calon pekerja migran Indonesia (CPMI) ke
Malaysia sementara waktu ditujukan untuk perlindungan kepada calon pekerja itu sendiri. "Pengiriman
CPMI ke Malaysia memang kembali disetop saat ini," kata Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Tenaga
Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Muhyiddin usai rapat koordinasi dengan Balai Latihan
Kerja (BLK) Praya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Selasa. Ia mengatakan pengiriman CPMI ke
Malaysia bukan ditutup untuk selamanya, namun hal itu dilakukan sambil menunggu peningkatan sistem
pengiriman CPMI itu sendiri, sehingga bisa memberikan jaminan keselamatan kepada warga Indonesia
yang ingin bekerja di luar negeri. "Kebijakan pemerintah ini bagian dari perlindungan kepada para CPMI,"
katanya. Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara
Barat (Nusa Tenggara Barat) menyatakan pengiriman pekerja migrain Indonesia ke Malaysia saat ini
menjadi favorit warga untuk mengadu nasib di luar negeri. "Pendaftaran CPMI di Lombok Tengah saat ini
mencapai 200 orang per hari," kata Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Lombok Tengah, Syamsul Rijal di Praya. Setelah dibukanya kran pengiriman PMI ke
Malaysia, animo warga untuk bekerja keluar negeri kian dominan, di mana pada bulan Juni itu sekitar 50
orang per hari yang mendaftar dan saat ini bisa mencapai ratusan orang setiap harinya. "Malaysia masih
dominan bila dibandingkan dengan negara Hongkong, Taiwan, Singapura dan Arab Saudi," katanya.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan Indonesia menghentikan sementara
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia, karena tidak mengikuti
kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal (one channel system) pada 1 April 2022.
Kedua negara telah menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik
di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satusatunya cara menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia. Namun, kata Menaker Ida, perwakilan
Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa Negeri Jiran masih menerapkan sistem di luar sistem
yang telah disepakati bersama kedua negara, yaitu sistem maid online (SMO) yang dikelola Kementerian
Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia. "Hal ini tentu tidak sesuai dengan
kesepakatan dan komitmen kedua negara karena penempatan seharusnya menggunakan 'one channel
system'," katanya.
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Summary Kebijakan pemerintah ini bagian dari perlindungan kepada para CPMI Lombok Tengah, Nusa
Tenggara Barat (ANTARA)- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menyatakan
penyetopan pengiriman calon pekerja migran Indonesia (CPMI) ke Malaysia sementara
waktu ditujukan untuk perlindungan kepada calon pekerja itu sendiri. "Pengiriman CPMI ke
Malaysia memang kembali disetop saat ini," kata Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan
Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Muhyiddin usai rapat koordinasi
dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Praya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Selasa. Ia
mengatakan pengiriman CPMI ke Malaysia bukan ditutup untuk selamanya, namun hal itu
dilakukan sambil menunggu peningkatan sistem pengiriman CPMI itu sendiri, sehingga bisa
memberikan jaminan keselamatan kepada warga Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri.
Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa
Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat) menyatakan pengiriman pekerja migrain Indonesia ke
Malaysia saat ini menjadi favorit warga untuk mengadu nasib di luar negeri.

Kebijakan pemerintah ini bagian dari perlindungan kepada para CPMI Lombok Tengah, Nusa Tenggara
Barat (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menyatakan penyetopan pengiriman
calon pekerja migran Indonesia (CPMI) ke Malaysia sementara waktu ditujukan untuk perlindungan
kepada calon pekerja itu sendiri."Pengiriman CPMI ke Malaysia memang kembali disetop saat ini," kata
Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI,
Muhyiddin usai rapat koordinasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Praya di Lombok Tengah, Nusa
Tenggara Barat, Selasa.Ia mengatakan pengiriman CPMI ke Malaysia bukan ditutup untuk selamanya,
namun hal itu dilakukan sambil menunggu peningkatan sistem pengiriman CPMI itu sendiri, sehingga bisa
memberikan jaminan keselamatan kepada warga Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri."Kebijakan
pemerintah ini bagian dari perlindungan kepada para CPMI," katanya.Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja
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dan Transmigrasi, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat) menyatakan
pengiriman pekerja migrain Indonesia ke Malaysia saat ini menjadi favorit warga untuk mengadu nasib
di luar negeri."Pendaftaran CPMI di Lombok Tengah saat ini mencapai 200 orang per hari," kata Kepala
Bidang Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Tengah, Syamsul
Rijal di Praya.Setelah dibukanya kran pengiriman PMI ke Malaysia, animo warga untuk bekerja keluar
negeri kian dominan, di mana pada bulan Juni itu sekitar 50 orang per hari yang mendaftar dan saat ini
bisa mencapai ratusan orang setiap harinya."Malaysia masih dominan bila dibandingkan dengan negara
Hongkong, Taiwan, Singapura dan Arab Saudi," katanya.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah menyatakan Indonesia menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI)
sektor domestik ke Malaysia, karena tidak mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem
satu kanal (one channel system) pada 1 April 2022.Kedua negara telah menandatangani MoU tentang
Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan
penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara menempatkan PMI sektor domestik ke
Malaysia.Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa Negeri
Jiran masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati bersama kedua negara, yaitu sistem
maid online (SMO) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen
Malaysia."Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara karena
penempatan seharusnya menggunakan 'one channel system'," katanya.
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Positive

Summary Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menyatakan penyetopan pengiriman
calon pekerja migran Indonesia (CPMI) ke Malaysia sementara waktu ditujukan untuk
perlindungan kepada calon pekerja itu sendiri. "Pengiriman CPMI ke Malaysia memang
kembali disetop saat ini," kata Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Muhyiddin usai rapat koordinasi dengan Balai
Latihan Kerja (BLK) Praya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Selasa. Ia mengatakan
pengiriman CPMI ke Malaysia bukan ditutup untuk selamanya, namun hal itu dilakukan
sambil menunggu peningkatan sistem pengiriman CPMI itu sendiri, sehingga bisa
memberikan jaminan keselamatan kepada warga Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri.
Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa
Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat) menyatakan pengiriman pekerja migrain Indonesia ke
Malaysia saat ini menjadi favorit warga untuk mengadu nasib di luar negeri.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menyatakan penyetopan pengiriman calon pekerja
migran Indonesia (CPMI) ke Malaysia sementara waktu ditujukan untuk perlindungan kepada calon
pekerja itu sendiri. "Pengiriman CPMI ke Malaysia memang kembali disetop saat ini," kata Kepala Pusat
Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Muhyiddin usai
rapat koordinasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Praya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Selasa.
Ia mengatakan pengiriman CPMI ke Malaysia bukan ditutup untuk selamanya, namun hal itu dilakukan
sambil menunggu peningkatan sistem pengiriman CPMI itu sendiri, sehingga bisa memberikan jaminan
keselamatan kepada warga Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri. "Kebijakan pemerintah ini bagian
dari perlindungan kepada para CPMI," katanya. Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat) menyatakan pengiriman pekerja
migrain Indonesia ke Malaysia saat ini menjadi favorit warga untuk mengadu nasib di luar negeri.
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"Pendaftaran CPMI di Lombok Tengah saat ini mencapai 200 orang per hari," kata Kepala Bidang
Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Tengah, Syamsul Rijal di
Praya. Setelah dibukanya kran pengiriman PMI ke Malaysia, animo warga untuk bekerja keluar negeri
kian dominan, di mana pada bulan Juni itu sekitar 50 orang per hari yang mendaftar dan saat ini bisa
mencapai ratusan orang setiap harinya. "Malaysia masih dominan bila dibandingkan dengan negara
Hongkong, Taiwan, Singapura dan Arab Saudi," katanya. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah menyatakan Indonesia menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI)
sektor domestik ke Malaysia, karena tidak mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem
satu kanal (one channel system) pada 1 April 2022. Kedua negara telah menandatangani MoU tentang
Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan
penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara menempatkan PMI sektor domestik ke
Malaysia. Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa Negeri
Jiran masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati bersama kedua negara, yaitu sistem
maid online (SMO) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen
Malaysia. "Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara karena
penempatan seharusnya menggunakan 'one channel system'," katanya.
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Positive

Summary Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menyatakan penyetopan pengiriman
calon pekerja migran Indonesia (CPMI) ke Malaysia sementara waktu ditujukan untuk
perlindungan kepada calon pekerja itu sendiri. "Pengiriman CPMI ke Malaysia memang
kembali disetop saat ini," kata Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Muhyiddin usai rapat koordinasi dengan Balai
Latihan Kerja (BLK) Praya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Selasa. Ia mengatakan
pengiriman CPMI ke Malaysia bukan ditutup untuk selamanya, namun hal itu dilakukan
sambil menunggu peningkatan sistem pengiriman CPMI itu sendiri, sehingga bisa
memberikan jaminan keselamatan kepada warga Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri.
Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa
Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat) menyatakan pengiriman pekerja migrain Indonesia ke
Malaysia saat ini menjadi favorit warga untuk mengadu nasib di luar negeri.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menyatakan penyetopan pengiriman calon pekerja
migran Indonesia (CPMI) ke Malaysia sementara waktu ditujukan untuk perlindungan kepada calon
pekerja itu sendiri."Pengiriman CPMI ke Malaysia memang kembali disetop saat ini," kata Kepala Pusat
Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Muhyiddin usai
rapat koordinasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Praya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Selasa.Ia
mengatakan pengiriman CPMI ke Malaysia bukan ditutup untuk selamanya, namun hal itu dilakukan
sambil menunggu peningkatan sistem pengiriman CPMI itu sendiri, sehingga bisa memberikan jaminan
keselamatan kepada warga Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri."Kebijakan pemerintah ini bagian
dari perlindungan kepada para CPMI," katanya.Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat) menyatakan pengiriman pekerja
migrain Indonesia ke Malaysia saat ini menjadi favorit warga untuk mengadu nasib di luar
115

negeri."Pendaftaran CPMI di Lombok Tengah saat ini mencapai 200 orang per hari," kata Kepala Bidang
Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Tengah, Syamsul Rijal di
Praya. Setelah dibukanya kran pengiriman PMI ke Malaysia, animo warga untuk bekerja keluar negeri
kian dominan, di mana pada bulan Juni itu sekitar 50 orang per hari yang mendaftar dan saat ini bisa
mencapai ratusan orang setiap harinya."Malaysia masih dominan bila dibandingkan dengan negara
Hongkong, Taiwan, Singapura dan Arab Saudi," katanya. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah menyatakan Indonesia menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI)
sektor domestik ke Malaysia, karena tidak mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem
satu kanal (one channel system) pada 1 April 2022. Kedua negara telah menandatangani MoU tentang
Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan
penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara menempatkan PMI sektor domestik ke
Malaysia.Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa Negeri
Jiran masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati bersama kedua negara, yaitu sistem
maid online (SMO) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen
Malaysia."Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara karena
penempatan seharusnya menggunakan 'one channel system'," katanya. Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia menyatakan penyetopan pengiriman calon pekerja migran Indonesia (CPMI) ke
Malaysia sementara waktu ditujukan untuk perlindungan kepada calon pekerja itu sendiri."Pengiriman
CPMI ke Malaysia memang kembali disetop saat ini," kata Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Tenaga
Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Muhyiddin usai rapat koordinasi dengan Balai Latihan
Kerja (BLK) Praya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Selasa.Ia mengatakan pengiriman CPMI ke
Malaysia bukan ditutup untuk selamanya, namun hal itu dilakukan sambil menunggu peningkatan sistem
pengiriman CPMI itu sendiri, sehingga bisa memberikan jaminan keselamatan kepada warga Indonesia
yang ingin bekerja di luar negeri."Kebijakan pemerintah ini bagian dari perlindungan kepada para CPMI,"
katanya.Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara
Barat (Nusa Tenggara Barat) menyatakan pengiriman pekerja migrain Indonesia ke Malaysia saat ini
menjadi favorit warga untuk mengadu nasib di luar negeri."Pendaftaran CPMI di Lombok Tengah saat ini
mencapai 200 orang per hari," kata Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Lombok Tengah, Syamsul Rijal di Praya. Setelah dibukanya kran pengiriman PMI ke
Malaysia, animo warga untuk bekerja keluar negeri kian dominan, di mana pada bulan Juni itu sekitar 50
orang per hari yang mendaftar dan saat ini bisa mencapai ratusan orang setiap harinya."Malaysia masih
dominan bila dibandingkan dengan negara Hongkong, Taiwan, Singapura dan Arab Saudi," katanya.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan Indonesia menghentikan sementara
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia, karena tidak mengikuti
kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal (one channel system) pada 1 April 2022.
Kedua negara telah menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik
di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satusatunya cara menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.Namun, kata Menaker Ida, perwakilan
Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa Negeri Jiran masih menerapkan sistem di luar sistem
yang telah disepakati bersama kedua negara, yaitu sistem maid online (SMO) yang dikelola Kementerian
Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia."Hal ini tentu tidak sesuai dengan
kesepakatan dan komitmen kedua negara karena penempatan seharusnya menggunakan 'one channel
system'," katanya.
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Positive

Summary Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menyatakan penyetopan pengiriman
calon pekerja migran Indonesia (CPMI) ke Malaysia sementara waktu ditujukan untuk
perlindungan kepada calon pekerja itu sendiri. "Pengiriman CPMI ke Malaysia memang
kembali disetop saat ini," kata Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Muhyiddin usai rapat koordinasi dengan Balai
Latihan Kerja (BLK) Praya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Selasa. Ia mengatakan
pengiriman CPMI ke Malaysia bukan ditutup untuk selamanya, namun hal itu dilakukan
sambil menunggu peningkatan sistem pengiriman CPMI itu sendiri, sehingga bisa
memberikan jaminan keselamatan kepada warga Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri.
Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa
Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat) menyatakan pengiriman pekerja migrain Indonesia ke
Malaysia saat ini menjadi favorit warga untuk mengadu nasib di luar negeri.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menyatakan penyetopan pengiriman calon pekerja
migran Indonesia (CPMI) ke Malaysia sementara waktu ditujukan untuk perlindungan kepada calon
pekerja itu sendiri."Pengiriman CPMI ke Malaysia memang kembali disetop saat ini," kata Kepala Pusat
Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Muhyiddin usai
rapat koordinasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Praya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Selasa.Ia
mengatakan pengiriman CPMI ke Malaysia bukan ditutup untuk selamanya, namun hal itu dilakukan
sambil menunggu peningkatan sistem pengiriman CPMI itu sendiri, sehingga bisa memberikan jaminan
keselamatan kepada warga Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri."Kebijakan pemerintah ini bagian
dari perlindungan kepada para CPMI," katanya.Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat) menyatakan pengiriman pekerja
migrain Indonesia ke Malaysia saat ini menjadi favorit warga untuk mengadu nasib di luar
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negeri."Pendaftaran CPMI di Lombok Tengah saat ini mencapai 200 orang per hari," kata Kepala Bidang
Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Tengah, Syamsul Rijal di
Praya.Setelah dibukanya kran pengiriman PMI ke Malaysia, animo warga untuk bekerja keluar negeri kian
dominan, di mana pada bulan Juni itu sekitar 50 orang per hari yang mendaftar dan saat ini bisa mencapai
ratusan orang setiap harinya."Malaysia masih dominan bila dibandingkan dengan negara Hongkong,
Taiwan, Singapura dan Arab Saudi," katanya.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menyatakan Indonesia menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor
domestik ke Malaysia, karena tidak mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu
kanal (one channel system) pada 1 April 2022.Kedua negara telah menandatangani MoU tentang
Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan
penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara menempatkan PMI sektor domestik ke
Malaysia.Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa Negeri
Jiran masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati bersama kedua negara, yaitu sistem
maid online (SMO) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen
Malaysia."Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara karena
penempatan seharusnya menggunakan 'one channel system'," katanya.
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Summary Lumajang, Jawa Timur Hari Ini- Ikuti aturan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Lumajang hentikan sementara pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke
Malaysia. "Keputusan untuk menghentikan pengiriman sementara PMI ke Malaysia adalah
wewenang Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI. Kita (Daerah) mengikuti kebijakan
Pemerintah Pusat," ujar Kabid Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnaker
Lumajang, Hanum Mubarokah, Selasa (19/7/2022). Ia menyebut berdasarkan registrasi
penempatan kerja Lumajang periode Januari hingga Juli tahun 2022 ini, hanya 4 orang telah
terdaftar untuk bekerja ke Malaysia, dari total 187 PMI Lumajang.

Lumajang, Jawa Timur Hari Ini - Ikuti aturan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Lumajang hentikan sementara pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia.Hal ini buntut dari
Negeri Jiran tersebut yang sudah melanggar nota kesepahaman (MoU) tenaga kerja yang telah disepakati
oleh kedua belah pihak."Keputusan untuk menghentikan pengiriman sementara PMI ke Malaysia adalah
wewenang Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI. Kita (Daerah) mengikuti kebijakan Pemerintah
Pusat," ujar Kabid Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnaker Lumajang, Hanum Mubarokah,
Selasa (19/7/2022).Ia menyebut berdasarkan registrasi penempatan kerja Lumajang periode Januari
hingga Juli tahun 2022 ini, hanya 4 orang telah terdaftar untuk bekerja ke Malaysia, dari total 187 PMI
Lumajang."Ada aplikasi untuk masuk ke SISKOP2MI guna menginput data PMI yang akan berangkat
sehingga terbit Rekom ID dari Kementrian," terang dia."Jadi ketika terdapat masalah, tentunya akan
ditutup secara otomatis dari sistem tersebut," lanjutnya.Ditanya terkait bagaimana nasib PMI Lumajang
yang gagal berangkat ke Malaysia. Hanum mengatakan pihaknya sudah memberikan opsi terhadap
sejumlah PMI itu, semisal mengalihkan keberangkatan tujuan mereka ke negara lain."Beberapa PMI yang
gagal bekerja di Malaysia, kita sarankan untuk beralih ke negara lain, misalnya Taiwan dan Hongkong,"
tutupnya.

119

Title

Kemnaker: Penyetopan pengiriman CPMI ke Malaysia untuk
perlindungan

Author

Agus Salim

Media

Antara Sumut

Reporter

Date

19 July 2022

Tone

Link

http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3004957/kemnaker-penyetopanpengiriman-cpmi-ke-malaysia-untuk-perlindungan

Positive

Summary Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menyatakan penyetopan pengiriman
calon pekerja migran Indonesia (CPMI) ke Malaysia sementara waktu ditujukan untuk
perlindungan kepada calon pekerja itu sendiri. "Pengiriman CPMI ke Malaysia memang
kembali disetop saat ini," kata Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Muhyiddin usai rapat koordinasi dengan Balai
Latihan Kerja (BLK) Praya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Selasa. Ia mengatakan
pengiriman CPMI ke Malaysia bukan ditutup untuk selamanya, namun hal itu dilakukan
sambil menunggu peningkatan sistem pengiriman CPMI itu sendiri, sehingga bisa
memberikan jaminan keselamatan kepada warga Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri.
Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa
Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat) menyatakan pengiriman pekerja migrain Indonesia ke
Malaysia saat ini menjadi favorit warga untuk mengadu nasib di luar negeri.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menyatakan penyetopan pengiriman calon pekerja
migran Indonesia (CPMI) ke Malaysia sementara waktu ditujukan untuk perlindungan kepada calon
pekerja itu sendiri."Pengiriman CPMI ke Malaysia memang kembali disetop saat ini," kata Kepala Pusat
Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Muhyiddin usai
rapat koordinasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Praya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Selasa.Ia
mengatakan pengiriman CPMI ke Malaysia bukan ditutup untuk selamanya, namun hal itu dilakukan
sambil menunggu peningkatan sistem pengiriman CPMI itu sendiri, sehingga bisa memberikan jaminan
keselamatan kepada warga Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri."Kebijakan pemerintah ini bagian
dari perlindungan kepada para CPMI," katanya.Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat) menyatakan pengiriman pekerja
migrain Indonesia ke Malaysia saat ini menjadi favorit warga untuk mengadu nasib di luar
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negeri."Pendaftaran CPMI di Lombok Tengah saat ini mencapai 200 orang per hari," kata Kepala Bidang
Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Tengah, Syamsul Rijal di
Praya. Setelah dibukanya kran pengiriman PMI ke Malaysia, animo warga untuk bekerja keluar negeri
kian dominan, di mana pada bulan Juni itu sekitar 50 orang per hari yang mendaftar dan saat ini bisa
mencapai ratusan orang setiap harinya."Malaysia masih dominan bila dibandingkan dengan negara
Hongkong, Taiwan, Singapura dan Arab Saudi," katanya. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah menyatakan Indonesia menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI)
sektor domestik ke Malaysia, karena tidak mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem
satu kanal (one channel system) pada 1 April 2022. Kedua negara telah menandatangani MoU tentang
Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan
penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara menempatkan PMI sektor domestik ke
Malaysia.Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa Negeri
Jiran masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati bersama kedua negara, yaitu sistem
maid online (SMO) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen
Malaysia."Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara karena
penempatan seharusnya menggunakan 'one channel system'," katanya.
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Positive

Summary Kementerian Ketenagakerjaan RI segera membangun layanan anjungan siap kerja di
Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat), untuk
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat pencari kerja. "Layanan anjungan siap kerja ini
akan diintegrasikan dengan Mal Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah,"
kata Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja pada Kementerian
Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) Muhyiddin usai rapat koordinasi dengan Badan Latihan dan
Keterampilan (BLK) Praya di Lombok Tengah, Selasa. Selain itu, layanan anjungan ini untuk
menghubungkan informasi kerja kepada para pencari kerja khususnya di wilayah Lombok
Tengah. Kepala BLK Lombok Tengah, Dedet Zelthauzallam menyampaikan apresiasi kepada
Kemnaker atas rencana pembangunan anjungan siap kerja tersebut.

Kementerian Ketenagakerjaan RI segera membangun layanan anjungan siap kerja di Kabupaten Lombok
Tengah, Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat), untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
pencari kerja."Layanan anjungan siap kerja ini akan diintegrasikan dengan Mal Pelayanan Publik
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah," kata Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja pada
Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) Muhyiddin usai rapat koordinasi dengan Badan Latihan dan
Keterampilan (BLK) Praya di Lombok Tengah, Selasa.Anjungan siap kerja, katanya, merupakan pelayan
satu atap Kemnaker dalam rangka mendekatkan pelayan dari pemerintah untuk angkatan kerja, para
pencari kerja dan perusahaan yang mencari tenaga kerja.Selain itu, layanan anjungan ini untuk
menghubungkan informasi kerja kepada para pencari kerja khususnya di wilayah Lombok Tengah."Warga
yang ingin bekerja bisa datang langsung ke anjungan untuk melamar kerja," katanya.Ia mengatakan
pemerintah juga terus memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk menyiapkan kompetensi para
pencari kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan.Dipilihnya Lombok Tengah, menurut dia, karena
pertumbuhan ekonomi di daerah itu dengan adanya pengembangan Mandalika yang bakal
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membutuhkan tenaga siap kerja."Ini pelayanan satu atap untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat," katanya.Layanan anjungan siap kerja ini juga bakal melayani rekrutmen calon pekerja
migran Indonesia (CPMI), sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang pekerjaan ke negara
tujuan."Jangan sampai para CPMI ini diberangkatkan secara ilegal," katanya.Kepala BLK Lombok Tengah,
Dedet Zelthauzallam menyampaikan apresiasi kepada Kemnaker atas rencana pembangunan anjungan
siap kerja tersebut."Kami berharap layanan anjungan siap kerja ini bisa dibangun di Lombok Tengah,"
katanya.Berita ini telah tayang di Antaranews. com dengan judul: Kemnaker segera bangun anjungan siap
kerja di Lombok Tengah
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Positive

Summary Lombok Tengah, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menyatakan penyetopan
pengiriman calon pekerja migran Indonesia (CPMI) ke Malaysia sementara waktu ditujukan
untuk perlindungan kepada calon pekerja itu sendiri. "Pengiriman CPMI ke Malaysia
memang kembali disetop saat ini," kata Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Muhyiddin usai rapat koordinasi dengan Balai
Latihan Kerja (BLK) Praya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Selasa. Ia mengatakan
pengiriman CPMI ke Malaysia bukan ditutup untuk selamanya, namun hal itu dilakukan
sambil menunggu peningkatan sistem pengiriman CPMI itu sendiri, sehingga bisa
memberikan jaminan keselamatan kepada warga Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri.
Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa
Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat) menyatakan pengiriman pekerja migrain Indonesia ke
Malaysia saat ini menjadi favorit warga untuk mengadu nasib di luar negeri.

Lombok Tengah, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menyatakan penyetopan pengiriman
calon pekerja migran Indonesia (CPMI) ke Malaysia sementara waktu ditujukan untuk perlindungan
kepada calon pekerja itu sendiri."Pengiriman CPMI ke Malaysia memang kembali disetop saat ini," kata
Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI,
Muhyiddin usai rapat koordinasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Praya di Lombok Tengah, Nusa
Tenggara Barat, Selasa.Ia mengatakan pengiriman CPMI ke Malaysia bukan ditutup untuk selamanya,
namun hal itu dilakukan sambil menunggu peningkatan sistem pengiriman CPMI itu sendiri, sehingga bisa
memberikan jaminan keselamatan kepada warga Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri."Kebijakan
pemerintah ini bagian dari perlindungan kepada para CPMI," katanya.Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat) menyatakan
pengiriman pekerja migrain Indonesia ke Malaysia saat ini menjadi favorit warga untuk mengadu nasib
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di luar negeri."Pendaftaran CPMI di Lombok Tengah saat ini mencapai 200 orang per hari," kata Kepala
Bidang Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Tengah, Syamsul
Rijal di Praya.Setelah dibukanya kran pengiriman PMI ke Malaysia, animo warga untuk bekerja keluar
negeri kian dominan, di mana pada bulan Juni itu sekitar 50 orang per hari yang mendaftar dan saat ini
bisa mencapai ratusan orang setiap harinya."Malaysia masih dominan bila dibandingkan dengan negara
Hongkong, Taiwan, Singapura dan Arab Saudi," katanya.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah menyatakan Indonesia menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI)
sektor domestik ke Malaysia, karena tidak mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem
satu kanal (one channel system) pada 1 April 2022.Kedua negara telah menandatangani MoU tentang
Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan
penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara menempatkan PMI sektor domestik ke
Malaysia.Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa Negeri
Jiran masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati bersama kedua negara, yaitu sistem
maid online (SMO) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen
Malaysia."Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara karena
penempatan seharusnya menggunakan 'one channel system'," katanya.
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Positive

Summary Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menyatakan penyetopan pengiriman
calon pekerja migran Indonesia (CPMI) ke Malaysia sementara waktu ditujukan untuk
perlindungan kepada calon pekerja itu sendiri. "Pengiriman CPMI ke Malaysia memang
kembali disetop saat ini," kata Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Muhyiddin usai rapat koordinasi dengan Balai
Latihan Kerja (BLK) Praya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Selasa. Ia mengatakan
pengiriman CPMI ke Malaysia bukan ditutup untuk selamanya, namun hal itu dilakukan
sambil menunggu peningkatan sistem pengiriman CPMI itu sendiri, sehingga bisa
memberikan jaminan keselamatan kepada warga Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri.
Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa
Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat) menyatakan pengiriman pekerja migrain Indonesia ke
Malaysia saat ini menjadi favorit warga untuk mengadu nasib di luar negeri.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menyatakan penyetopan pengiriman calon pekerja
migran Indonesia (CPMI) ke Malaysia sementara waktu ditujukan untuk perlindungan kepada calon
pekerja itu sendiri."Pengiriman CPMI ke Malaysia memang kembali disetop saat ini," kata Kepala Pusat
Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Muhyiddin usai
rapat koordinasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Praya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Selasa.Ia
mengatakan pengiriman CPMI ke Malaysia bukan ditutup untuk selamanya, namun hal itu dilakukan
sambil menunggu peningkatan sistem pengiriman CPMI itu sendiri, sehingga bisa memberikan jaminan
keselamatan kepada warga Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri."Kebijakan pemerintah ini bagian
dari perlindungan kepada para CPMI," katanya.Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat) menyatakan pengiriman pekerja
migrain Indonesia ke Malaysia saat ini menjadi favorit warga untuk mengadu nasib di luar
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negeri."Pendaftaran CPMI di Lombok Tengah saat ini mencapai 200 orang per hari," kata Kepala Bidang
Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Tengah, Syamsul Rijal di
Praya.Setelah dibukanya kran pengiriman PMI ke Malaysia, animo warga untuk bekerja keluar negeri kian
dominan, di mana pada bulan Juni itu sekitar 50 orang per hari yang mendaftar dan saat ini bisa mencapai
ratusan orang setiap harinya."Malaysia masih dominan bila dibandingkan dengan negara Hongkong,
Taiwan, Singapura dan Arab Saudi," katanya.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menyatakan Indonesia menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor
domestik ke Malaysia, karena tidak mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu
kanal (one channel system) pada 1 April 2022.Kedua negara telah menandatangani MoU tentang
Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan
penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara menempatkan PMI sektor domestik ke
Malaysia.Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa Negeri
Jiran masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati bersama kedua negara, yaitu sistem
maid online (SMO) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen
Malaysia."Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara karena
penempatan seharusnya menggunakan 'one channel system'," katanya.
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Positive

Summary Pemerintah Malaysia akan menyampaikan usulan solusi terkait persoalan sistem perekrutan
pekerja migran Indonesia (PMI/ TKI). Jakarta, CNN Indonesia--. Duta Besar RI untuk Malaysia
Hermono mengatakan pemerintah Negeri Jiran akan menyampaikan usulan solusi terkait
persoalan sistem perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI/ TKI).

Pemerintah Malaysia akan menyampaikan usulan solusi terkait persoalan sistem perekrutan pekerja
migran Indonesia (PMI/ TKI). (eric ireng).Jakarta, CNN Indonesia --Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono
mengatakan pemerintah Negeri Jiran akan menyampaikan usulan solusi terkait persoalan sistem
perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI/ TKI)."Sudah ada pembicaraan dengan Indonesia, hasilnya
Malaysia akan menyampaikan usulan solusi besok," kata Hermono mengutip Antara, Selasa
(19/7).Kendati demikian, ia mengaku belum tahu apa saja yang menjadi usulan Malaysia.Sementara itu,
Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin mengatakan masih akan melakukan pembicaraan
terkait persoalan nota kesepahaman (MoU) tenaga kerja dengan Indonesia.Meski demikian belum ada
pernyataan final untuk penyelesaian persoalan metode rekrutmen PMI bidang domestik dengan system
maid online (SMO) yang menjadi keberatan Pemerintah Indonesia.Hamzah mengatakan masih ada
beberapa hal yang perlu diluruskan dan menunggu hasil diskusi dengan Indonesia selesai.Ia menegaskan
Malaysia akan selalu memastikan pengelolaan tenaga kerja asing di negara tersebut sesuai dengan aturan
hukum, dan mereka akan dilindungi serta diperlakukan secara adil.Sebelumnya, Indonesia memutuskan
untuk setop mengirim PMI ke Malaysia.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan penghentian
pengiriman dilakukan untuk menindaklanjuti pelanggaran kesepakatan perekrutan pekerja yang
ditandatangani antara dua negara tersebut.Ia mengatakan terdapat bukti Malaysia menerapkan sistem
di luar kesepakatan bersama oleh kedua negara, yaitu system maid online (SMO).SMO dikelola oleh
Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigresen Malaysia. SMO tersebut membuat posisi
pekerja migran Indonesia (PMI) atau TKI menjadi rentan tereksploitasi karena bertentangan dengan UU
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan tidak melalui tahap
pemberangkatan yang benar.[Gambas:Video CNN]
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Positive

Summary Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menyatakan penyetopan pengiriman
calon pekerja migran Indonesia (CPMI) ke Malaysia sementara waktu ditujukan untuk
perlindungan kepada calon pekerja itu sendiri. "Pengiriman CPMI ke Malaysia memang
kembali disetop saat ini," kata Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Muhyiddin usai rapat koordinasi dengan Balai
Latihan Kerja (BLK) Praya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Selasa. Ia mengatakan
pengiriman CPMI ke Malaysia bukan ditutup untuk selamanya, namun hal itu dilakukan
sambil menunggu peningkatan sistem pengiriman CPMI itu sendiri, sehingga bisa
memberikan jaminan keselamatan kepada warga Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri.
Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa
Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat) menyatakan pengiriman pekerja migrain Indonesia ke
Malaysia saat ini menjadi favorit warga untuk mengadu nasib di luar negeri.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menyatakan penyetopan pengiriman calon pekerja
migran Indonesia (CPMI) ke Malaysia sementara waktu ditujukan untuk perlindungan kepada calon
pekerja itu sendiri."Pengiriman CPMI ke Malaysia memang kembali disetop saat ini," kata Kepala Pusat
Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Muhyiddin usai
rapat koordinasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Praya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Selasa.Ia
mengatakan pengiriman CPMI ke Malaysia bukan ditutup untuk selamanya, namun hal itu dilakukan
sambil menunggu peningkatan sistem pengiriman CPMI itu sendiri, sehingga bisa memberikan jaminan
keselamatan kepada warga Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri."Kebijakan pemerintah ini bagian
dari perlindungan kepada para CPMI," katanya.Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat) menyatakan pengiriman pekerja
migrain Indonesia ke Malaysia saat ini menjadi favorit warga untuk mengadu nasib di luar
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negeri."Pendaftaran CPMI di Lombok Tengah saat ini mencapai 200 orang per hari," kata Kepala Bidang
Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Tengah, Syamsul Rijal di
Praya.Setelah dibukanya kran pengiriman PMI ke Malaysia, animo warga untuk bekerja keluar negeri kian
dominan, di mana pada bulan Juni itu sekitar 50 orang per hari yang mendaftar dan saat ini bisa mencapai
ratusan orang setiap harinya."Malaysia masih dominan bila dibandingkan dengan negara Hongkong,
Taiwan, Singapura dan Arab Saudi," katanya.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menyatakan Indonesia menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor
domestik ke Malaysia, karena tidak mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu
kanal (one channel system) pada 1 April 2022.Kedua negara telah menandatangani MoU tentang
Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan
penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara menempatkan PMI sektor domestik ke
Malaysia.Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa Negeri
Jiran masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati bersama kedua negara, yaitu sistem
maid online (SMO) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen
Malaysia."Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara karena
penempatan seharusnya menggunakan 'one channel system'," katanya.
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Positive

Summary Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono mengatakan pemerintah Negeri Jiran akan
menyampaikan usulan solusi terkait persoalan sistem perekrutan pekerja migran Indonesia
(PMI/ TKI). "Sudah ada pembicaraan dengan Indonesia, hasilnya Malaysia akan
menyampaikan usulan solusi besok," kata Hermono mengutip Antara, Selasa (19/7).

Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono mengatakan pemerintah Negeri Jiran akan menyampaikan usulan
solusi terkait persoalan sistem perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI/ TKI)."Sudah ada pembicaraan
dengan Indonesia, hasilnya Malaysia akan menyampaikan usulan solusi besok," kata Hermono mengutip
Antara, Selasa (19/7).Kendati demikian, ia mengaku belum tahu apa saja yang menjadi usulan
Malaysia.ADVERTISEMENTSCROLL TO RESUME CONTENTSementara itu, Menteri Dalam Negeri Malaysia
Hamzah Zainudin mengatakan masih akan melakukan pembicaraan terkait persoalan nota kesepahaman
(MoU) tenaga kerja dengan Indonesia.Meski demikian belum ada pernyataan final untuk penyelesaian
persoalan metode rekrutmen PMI bidang domestik dengan system maid online (SMO) yang menjadi
keberatan Pemerintah Indonesia.Hamzah mengatakan masih ada beberapa hal yang perlu diluruskan dan
menunggu hasil diskusi dengan Indonesia selesai.Ia menegaskan Malaysia akan selalu memastikan
pengelolaan tenaga kerja asing di negara tersebut sesuai dengan aturan hukum, dan mereka akan
dilindungi serta diperlakukan secara adil.Sebelumnya, Indonesia memutuskan untuk setop mengirim PMI
ke Malaysia.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan penghentian pengiriman dilakukan
untuk menindaklanjuti pelanggaran kesepakatan perekrutan pekerja yang ditandatangani antara dua
negara tersebut.Ia mengatakan terdapat bukti Malaysia menerapkan sistem di luar kesepakatan bersama
oleh kedua negara, yaitu system maid online (SMO).SMO dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri
Malaysia melalui Jabatan Imigresen Malaysia. SMO tersebut membuat posisi pekerja migran Indonesia
(PMI) atau TKI menjadi rentan tereksploitasi karena bertentangan dengan UU Nomor 18 Tahun 2017
tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar.
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Negative

Summary Istilah ini juga sering digunakan dalam dunia pekerja migran Indonesia. Para pejabat
pemerintah dalam menentukan penghentian sementara pengiriman Pekerja Migran
Indonesia ke suatu negara disebut moratorium. Pertimbangannya karena negara
penempatan tersebut tidak ramah atau menimbulkan masalah kepada Pekerja Migran
Indonesia. Moratorium diberlakukan pemerintah Indonesia agar negara penempatan
menjamin perlindungan, pemberian hak-hak, dan hal lain yang diperlukan para pekerja
migran Indonesia di negara tersebut.

KATA moratorium berasal dari bahasa Latin, morari yang berarti penundaan. Dalam bidang ekonomi,
moratorium mengandung makna khusus, yakni otorisasi legal menunda pembayaran utang atau
kewajiban tertentu selama batas waktu yang ditentukan.Istilah ini juga sering digunakan dalam dunia
pekerja migran Indonesia. Para pejabat pemerintah dalam menentukan penghentian sementara
pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke suatu negara disebut moratorium.Pertimbangannya karena
negara penempatan tersebut tidak ramah atau menimbulkan masalah kepada Pekerja Migran
Indonesia.Sering kebijakan moratorium dibuat alasan heroik, yaitu menyangkut nasionalisme, azas
pelindungan PMI, hak asasi manusia (HAM), dan masalah hukum tersandung pada PMI di negara
penempatan yang mendapat perhatian nasional.Moratorium diberlakukan pemerintah Indonesia agar
negara penempatan menjamin perlindungan, pemberian hak-hak, dan hal lain yang diperlukan para
pekerja migran Indonesia di negara tersebut.Peristiwa moratorium paling bersejarah di dunia pekerja
migran Indonesia atau dulu disebut TKI adalah pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.SBY
menginstruksikan pelaksanaan moratorium atau penghentian sementera pengiriman tenaga kerja
Indonesia sektor informal ke Arab Saudi, efektif per 1 Agustus 2011.Diikuti tahun 2015, masa
pemerintahan Presiden Joko Widodo melanjutkan pemberlakukan moratorium pengiriman pekerja
migran pada negara-negara di Timur-Tengah dengan menerbitkan Keputusan Menteri (Kepmen)
Kemnaker Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja
Indonesia pada Penggunaan Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah. Kepmen tersebut
sampai artikel ini ditulis masih tetap berlaku.Sebanyak 19 negara-negara di kawasan Timur-Tengah
dilarang PMI bekerja pada penggunaan perseorangan, sedangkan pada pengguna perusahaan atau
formal dibolehkan.Dasar pertimbangan keluar Kepmen ini adalah banyak permasalahan yang menimpa
TKI yang bekerja penggunaan perseorangan dan lemahnya jaminan perlindungan di negara-negara
kawasan Timur-Tengah.Memang nasib PMI di negara-negara Timur-Tengah terdapat catatan kelam
menimpa PMI/TKI. Diperkirakan dari 10 PMI terdapat 2 kasus mengalami perbudakan, pelanggaran HAM,
tindak kekerasan dan penyiksaan serta korban seksual yang dilakukan oleh majikan penggunaan
perseorangan.Puncaknya, ketika PMI/TKI dihukum mati di Arab Saudi, sehingga pemerintah mengambil
kebijakan memberlakukan moratorium.Update terbaru tentang moratorium ini adalah penghentian
sementara penempatan PMI ke Malaysia baru-baru ini.Pada 12 Juli 2022, KBRI di Kuala Lumpur
merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk melakukan moratorium semua sektor jabatan ke
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negara penempatan Malaysia.Alasan pertimbangan, pihak Malaysia dinyatakan tidak patuh dengan isi
yang ada di MoU dan masih meluluskan single entry visa masuk ke Malaysia.Selain itu, alasan gaji PMI
masih di bawah kesepakatan yang ada di MoU, yaitu sebesar RM 1500 yang sebelumnya RM
1200.Sedangkan MoU tersebut disaksikan oleh Presiden Jokowi dengan PM Malaysia Dato' Sri Ismail
Sabri Yaakob di Istana Merdeka pada 1 April 2022.Sekarang pertanyaannya, benarkah moratorium
sebuah solusi dalam menyelesaikan permasalahan PMI? Seberapa efektifkah moratorium menjadi alat
perjuangan pemerintah untuk melindungi PMI ?Apalagi kebijakan moratorium tersebut bisa jadi
berantakan karena ego sektoral di masing-masing lembaga negara di mana moratorium bisa dilakukan
sepihak oleh sebuah instansi pemerintahan.Contoh, BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia) bisa menghentikan pelayanan PMI sebagai pelaksana teknis.Begitu juga KBRI di negara
penempatan atau pemerintah daerah dengan membuat aturan sendiri sebagai daerah asal calon Pekerja
Migran.Hukum pasar suply dan demandSebagaimana diketahui motivasi seseorang bekerja keluar negeri
adalah mencari nafkah, selain motivasi lainnya seperti mendapatkan pengalaman baru.Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap Warga Negara
Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.Karena keterbatasan
kesediaan lapangan pekerjaan, maka bekerja keluar negeri menjadi pilihan bagi sebagian Warga Negara
Indonesia untuk mencari nafkah.Bekerja keluar negeri bukan hal yang diharamkan atau sebuah kehinaan
bagi negara penyuplai pekerja migran.Dari zaman dahulu, pekerja migran sudah terjadi. Dalam
peradaban modern, dunia pekerja migran menjadi sebuah industri dalam memenuhi kebutuhan pasar
ketenagakerjaaan, sehingga terbentuk hukum pasar, yaitu supply dan demand.Simbiosis mutualisme
antara negara penyuplai dengan negara penempatan akhirnya terjalin.Negara penempatan butuh
pekerja migran dari negara luar, karena negaranya krisis kependudukan atau sumber daya manusia.
Seperti Jepang dari tahun ke tahun terus menurun.Malaysia dan negara-negara kawasan Timur-Tengah
pun butuh tenaga kerja dari luar untuk menyelamatkan penduduknya dan mengerakan roda
ekonominya.Karena itu, pada 18 Desember 1990, Majelis Umum PBB mengadopsi Konvensi Internasional
tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.Konvensi tersebut
menjadi standar pelindungan pekerja migran bagi negara penempatan dan negara penyuplai. Sekaligus
menjadi acuan para agency dalam melaksanakan bisnis jasa penyediaan tenaga kerja migran.Ketika
negara penyuplai melarang warga negaranya berangkat bekerja ke negara penempatan yang diberi
sanksi moratorium, maka ekonomi kedua negara tersebut akan terganggu.Industri di negara penempatan
akan macet karena kekurangan tenaga buruh. Begitu juga bagi negara penyuplai akan terjadi
penambahan angka pengangguran.Apalagi moratorium diberlakukan pada kondisi sudah saling
ketergantungan antardua negara atau kerja sama yang sudah terjalin lama.Negara penempatan tidak
serta-merta akan mudah mendapatkan pasokan sumber tenaga kerja migran baru dari negara lain.Begitu
juga negara penyuplai tidak mudah mendapat lowongan kerja di negara lain yang membutuhkan.Jadi
sebenarnya moratorium tidak dikehendaki bagi warga negara pencari kerja ke negara luar (PMI) maupun
user (majikan) di negara penempatan.Apalagi alasan moratorium dinilai tidak fundamental, seperti
menyangkut proses tata cara penempatan, visa dan gaji.Bagi pekerja migran, apapun bentuk sistem dan
bentuk visanya, yang paling penting mereka bisa berangkat.Kehadiran negara yang mereka butuhkan
adalah bagaimana proses pembuatan dokumentasi cepat selesai alias tidak bolak-balik ke daerah asal ke
pusat.Kemudian, bagaimana negara hadir memfasilitasi dan memperkuat calon pekerja migran untuk
bisa mendapatkan pinjaman pembiayaan dengan mudah.Ketika majikan tidak bayar gajinya, negara hadir
menuntut haknya. Bagaimana mereka (CPMI) tidak banyak mengeluarkan biaya atau menjadi korban
praktik pungli hingga pemerasan.Bagaimana ketika dia mendapat perlakuan tidak manusiawi dan terjadi
kekerasan di negara penempatan, negara cepat hadir melindungi mereka.Sedangkan yang dibutuhkan
majikan pada negara penempatan adalah bagaimana tenaga migran segera cepat tersedia dan memiliki
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kualifikasi bagus (memiliki skill dan bisa bahasa mereka). Bagaimana pekerja migran tersebut mempunyai
attitute dan etos kerja bagus.Black market penempatan buruh migranBlack market penempatan pekerja
migran terjadi karena regulasi berbelit-belit, baik di negara penyuplai maupun negara
penempatan.Sehingga timbul praktik penempatan ilegal oleh para sindikat dengan cara penyelundupan
sampai praktik human trafficking.Pada negara penempatan (demand) biasanya disebabkan faktor sulit
atau lambatnya mendapatkan visa kerja.Kasus ini terjadi pada negara Polandia di mana penerbitan visa
bisa sampai satu tahun lebih.Akhirnya terjadi black market penempatan dan menjadi modus bagi agency
di Polandia untuk mendapatkan tenaga murah bagi buruh migran yang datang dengan masa kontrak kerja
hampir habis.Sedangkan di negara penyuplai disebabkan oleh faktor berbelit-belitnya birokrasi dan
memakan waktu lama.Kasus ini hampir terjadi ke semua negara penempatan. Sehingga muncul praktik
memotong kompas dengan cara black market.Ada juga black market disebabkan oleh negara
penempatan yang melegalkan pekerja migran masuk ke negaranya meski tidak memenuhi syarat di
negara penyuplai.Ini seperti terjadi di negara Singapura di mana pekerja migran Indonesia masuk ke
Singapura meski hanya bermodalkan paspor tetapi bisa dilegalkan oleh majikannya.Selain faktor
disebutkan di atas, salah satu penyebab maraknya black market adalah moratorium dan tidak adanya
hubungan diplomasi kedua negara yang mengatur kerja sama bilateral.Karena kekosongan regulasi, para
sindikat kedua negara memanfaatkan hukum pasar 'supply dan demand'. Para sindikat memanfaatkan
keadaan dengan penempatan unprosedural.Transaksi gelap penyediaan tenaga kerja migran menjadi
ladang bisnis para sindikat black market penempatan.Perekrutan calon pekerja migran dilakukan secara
bujuk rayu oleh sponsor dengan iming-iming uang dan pekerjaan layak. Para sindikat memberangkatkan
mereka dengan cara menyeludupkan ke negara penempatan.Praktik ilegal tersebut menyusahkan negara
penempatan dan membuat negara penyuplai kewalahan dalam pelindungan warga negaranya.Tindak
kekerasan, perbudakan, gaji tidak dibayar, pelecehan seksual, buruh migran kabur, tindak kriminal dan
sebagainya menjadi permasalahan menimpa kedua negara.Tidak jarang juga terjadi human trafficking
yang dilarang oleh dunia seperti kurir narkoba bahkan terkait terorisme.Praktik black market juga sangat
merugikan agency-agency yang taat hukum. Seperti Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
(P3MI) dengan dokumen lengkap yang didapat lewat perjuangan serta menaruh deposit sebesar Rp 1,5
miliar, akhirnya bangkrut.Moratorium Malaysia dan sindikat penempatan PMIRencana moratorium
penempatan ke negara Malaysia perlu dikritisi secara komprehensif. Pemberlakuan moratorium
penempatan tidak bisa dilakukan secara serampangan dan emosional oleh pemerintah
pusat.Sebagaimana sekilas diuraikan di atas, moratorium menciptakan black market penempatan PMI
ilegal.Pemberlakuan moratorium harus memiliki daya efektif dalam penegakan hukum dan perjanjian
bilateral.
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Summary Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menyatakan penyetopan pengiriman
calon pekerja migran Indonesia (CPMI) ke Malaysia sementara waktu ditujukan untuk
perlindungan kepada calon pekerja itu sendiri. "Pengiriman CPMI ke Malaysia memang
kembali disetop saat ini," kata Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Muhyiddin usai rapat koordinasi dengan Balai
Latihan Kerja (BLK) Praya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Selasa. Ia mengatakan
pengiriman CPMI ke Malaysia bukan ditutup untuk selamanya, namun hal itu dilakukan
sambil menunggu peningkatan sistem pengiriman CPMI itu sendiri, sehingga bisa
memberikan jaminan keselamatan kepada warga Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri.
Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa
Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat) menyatakan pengiriman pekerja migrain Indonesia ke
Malaysia saat ini menjadi favorit warga untuk mengadu nasib di luar negeri.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menyatakan penyetopan pengiriman calon pekerja
migran Indonesia (CPMI) ke Malaysia sementara waktu ditujukan untuk perlindungan kepada calon
pekerja itu sendiri."Pengiriman CPMI ke Malaysia memang kembali disetop saat ini," kata Kepala Pusat
Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Muhyiddin usai
rapat koordinasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Praya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Selasa.Ia
mengatakan pengiriman CPMI ke Malaysia bukan ditutup untuk selamanya, namun hal itu dilakukan
sambil menunggu peningkatan sistem pengiriman CPMI itu sendiri, sehingga bisa memberikan jaminan
keselamatan kepada warga Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri."Kebijakan pemerintah ini bagian
dari perlindungan kepada para CPMI," katanya.Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat) menyatakan pengiriman pekerja
migrain Indonesia ke Malaysia saat ini menjadi favorit warga untuk mengadu nasib di luar
negeri."Pendaftaran CPMI di Lombok Tengah saat ini mencapai 200 orang per hari," kata Kepala Bidang
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Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Tengah, Syamsul Rijal di
Praya.Setelah dibukanya kran pengiriman PMI ke Malaysia, animo warga untuk bekerja keluar negeri kian
dominan, di mana pada bulan Juni itu sekitar 50 orang per hari yang mendaftar dan saat ini bisa mencapai
ratusan orang setiap harinya."Malaysia masih dominan bila dibandingkan dengan negara Hongkong,
Taiwan, Singapura dan Arab Saudi," katanya.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menyatakan Indonesia menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor
domestik ke Malaysia, karena tidak mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu
kanal (one channel system) pada 1 April 2022.Kedua negara telah menandatangani MoU tentang
Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan
penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara menempatkan PMI sektor domestik ke
Malaysia.Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa Negeri
Jiran masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati bersama kedua negara, yaitu sistem
maid online (SMO) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen
Malaysia."Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara karena
penempatan seharusnya menggunakan 'one channel system'," katanya.Berita ini telah tayang di
Antaranews. com dengan judul: Kemnaker: Penyetopan pengiriman CPMI ke Malaysia untuk
perlindungan
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Negative

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

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan Indonesia menghentikan sementara
penempatan TKI sektor domestik ke Malaysia, karena tidak mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk
menerapkan sistem satu kanal (one channel system) pada 1 April 2022.Kedua negara telah
menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1
April 2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara
menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di
Malaysia menemukan bukti bahwa Negeri Jiran masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah
disepakati bersama kedua negara, yaitu sistem maid online (SMO) yang dikelola Kementerian Dalam
Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia."Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan
komitmen kedua negara karena penempatan seharusnya menggunakan 'one channel system',"
katanya.Kementerian Ketenagakerjaan sambut positif Malaysia hentikan sementara pintu penerimaan
calon TKI. Menurut Indonesia, itu sebagai upaya melindungi TKI.Pengiriman TKI ke Malaysia bukan
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ditutup untuk selamanya.Namun hal itu dilakukan sambil menunggu peningkatan sistem pengiriman
calon TKI itu sendiri."Pengiriman CPMI ke Malaysia memang kembali disetop saat ini," kata Kepala Pusat
Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Muhyiddin usai
rapat koordinasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Praya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat,
Selasa.Sehingga bisa memberikan jaminan keselamatan kepada warga Indonesia yang ingin bekerja di
luar negeri."Kebijakan pemerintah ini bagian dari perlindungan kepada para CPMI," katanya.Sebelumnya,
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara
Barat) menyatakan pengiriman pekerja migrain Indonesia ke Malaysia saat ini menjadi favorit warga
untuk mengadu nasib di luar negeri."Pendaftaran CPMI di Lombok Tengah saat ini mencapai 200 orang
per hari," kata Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Lombok Tengah, Syamsul Rijal di Praya.Setelah dibukanya kran pengiriman PMI ke Malaysia, animo warga
untuk bekerja keluar negeri kian dominan, di mana pada bulan Juni itu sekitar 50 orang per hari yang
mendaftar dan saat ini bisa mencapai ratusan orang setiap harinya."Malaysia masih dominan bila
dibandingkan dengan negara Hongkong, Taiwan, Singapura dan Arab Saudi," katanya.
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Negative

Summary Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki kepedulian terhadap Pekerja Migran Indonesia
(PMI), melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur tepatnya UPT
Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (P2TK) membantu kepulangan Kepulangan
Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia. Jawa Timur dan Disnaker Kab. Gresik, atas
fasilitasi dan pendampingan kepulangan seorang PMI/WNI wanita asal Kec. Tambak,
Bawean, Gresik.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki kepedulian terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), melalui
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur tepatnya UPT Pelayanan dan Perlindungan
Tenaga Kerja (P2TK) membantu kepulangan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari
Malaysia.Dengan bisa pulangnya PMI tersebut, n Kepala UPT P2TK Surabaya, Purwanti Utami
menyampaikan banyak terima kasih atas kerjasama berbagai pihak, yaitu Direktorat Bina PPMI Kemnaker
RI, KABAR BUMI (Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia), UPT P2TK Disnakertrans Prov. Jawa Timur dan
Disnaker Kab. Gresik, atas fasilitasi dan pendampingan kepulangan seorang PMI/WNI wanita asal Kec.
Tambak, Bawean, Gresik. "PMI tersebut sebelumnya bekerja di Malaysia. Atas laporan masyarakat,
keberadaan PMI terinfo berada di Wisma Atlet Jakarta dan telah menjalani isolasi selama 11 hari karena
positif Covid-19 saat tiba di Bandara Soeta, Tangerang," katanya. Dikatakannya, PMI juga ada yang
menderita Diabetes (luka di punggung bawah), paru dan depresi ringan tersebut telah bekerja di Malaysia
lebih dari 24 tahun dan dideportasi setelah tertangkap dan menjalani tahanan imigrasi Malaysia selama
beberapa bulan. "Setelah diantar langsung staf Direktorat Bina PPMI Kemnaker RI dari Jakarta dan
diserahterimakan kepada Disnaker Kabupaten Gresik bertempat di UPT P2TK. Hari ini PMI/WNI tersebut
telah dipertemukan dengan kakak kandung dan kembali ke tengah keluarganya di Bawean," terang
Purwanti.[rac.
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Summary Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menyatakan penyetopan pengiriman
calon pekerja migran Indonesia (CPMI) ke Malaysia sementara waktu ditujukan untuk
perlindungan kepada calon pekerja itu sendiri. "Pengiriman CPMI ke Malaysia memang
kembali disetop saat ini," kata Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Muhyiddin usai rapat koordinasi dengan Balai
Latihan Kerja (BLK) Praya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Selasa. Ia mengatakan
pengiriman CPMI ke Malaysia bukan ditutup untuk selamanya, namun hal itu dilakukan
sambil menunggu peningkatan sistem pengiriman CPMI itu sendiri, sehingga bisa
memberikan jaminan keselamatan kepada warga Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri.
Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa
Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat) menyatakan pengiriman pekerja migrain Indonesia ke
Malaysia saat ini menjadi favorit warga untuk mengadu nasib di luar negeri.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menyatakan penyetopan pengiriman calon pekerja
migran Indonesia (CPMI) ke Malaysia sementara waktu ditujukan untuk perlindungan kepada calon
pekerja itu sendiri."Pengiriman CPMI ke Malaysia memang kembali disetop saat ini," kata Kepala Pusat
Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Muhyiddin usai
rapat koordinasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Praya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Selasa.Ia
mengatakan pengiriman CPMI ke Malaysia bukan ditutup untuk selamanya, namun hal itu dilakukan
sambil menunggu peningkatan sistem pengiriman CPMI itu sendiri, sehingga bisa memberikan jaminan
keselamatan kepada warga Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri."Kebijakan pemerintah ini bagian
dari perlindungan kepada para CPMI," katanya.Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat) menyatakan pengiriman pekerja
migrain Indonesia ke Malaysia saat ini menjadi favorit warga untuk mengadu nasib di luar
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negeri."Pendaftaran CPMI di Lombok Tengah saat ini mencapai 200 orang per hari," kata Kepala Bidang
Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Tengah, Syamsul Rijal di
Praya.Setelah dibukanya kran pengiriman PMI ke Malaysia, animo warga untuk bekerja keluar negeri kian
dominan, di mana pada bulan Juni itu sekitar 50 orang per hari yang mendaftar dan saat ini bisa mencapai
ratusan orang setiap harinya."Malaysia masih dominan bila dibandingkan dengan negara Hongkong,
Taiwan, Singapura dan Arab Saudi," katanya.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menyatakan Indonesia menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor
domestik ke Malaysia, karena tidak mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu
kanal (one channel system) pada 1 April 2022.Kedua negara telah menandatangani MoU tentang
Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan
penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara menempatkan PMI sektor domestik ke
Malaysia.Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa Negeri
Jiran masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati bersama kedua negara, yaitu sistem
maid online (SMO) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen
Malaysia."Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara karena
penempatan seharusnya menggunakan 'one channel system'," katanya.Berita ini juga telah tayang di
Antaranews. com dengan judul: Kemnaker: Penyetopan pengiriman CPMI ke Malaysia untuk
perlindungan
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Positive

Summary Simak informasi dari kapan BSU 2022 cair serta 7 golongan karyawan siap-siap dapat Rp 1
Juta. Pihak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Kemnaker dikabarkan segera
menyalurkan BSU 2022, kepada seluruh karyawan di berbagai sektor, kecuali bidang
pendidikan dan kesehatan. Tak heran, memasuki akhir Juli pencairan bansos tersebut
semakin dinantikan oleh para penerima BLT Subsidi gaji Rp1 juta atau BSU 2022. : BSU 2022:
Klik Link Ini untuk Cek Rp1 Juta Cair ke Rekening Penerima Bantuan Subsidi Upah BPJS
Ketenagakerjaan. Hal tersebut ia sampaikan melalui Instagram pribadinya, saat seorang
warganet menanyakan soal kapan BSU 2022 akan cair.

Simak informasi dari kapan BSU 2022 cair serta 7 golongan karyawan siap-siap dapat Rp 1 Juta.Pihak
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Kemnaker dikabarkan segera menyalurkan BSU 2022, kepada
seluruh karyawan di berbagai sektor, kecuali bidang pendidikan dan kesehatan.Bansos ini merupakan
salah satu cara pemerintah untuk mensejahterahkan para karyawan, khususnya bagi mereka yang
terdampak pandemi Covid-19.Tak heran, memasuki akhir Juli pencairan bansos tersebut semakin
dinantikan oleh para penerima BLT Subsidi gaji Rp1 juta atau BSU 2022.: BSU 2022: Klik Link Ini untuk Cek
Rp1 Juta Cair ke Rekening Penerima Bantuan Subsidi Upah BPJS KetenagakerjaanAdapun besaran yang
akan diterima ialah senilai Rp1 juta. Dana tersebut akan disalurkan melalui bank himbara, di antaranya,
BRI, BTN, BNI, Mandiri, serta Bank Syarah Indonesia (Khusus Aceh).Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah sempat menegaskan pihaknya akan segera menyalurkan hak para karyawan, bila regulasi
terbaru BSU BPJS Ketenagakerjaan telah rampung.Hal tersebut ia sampaikan melalui Instagram
pribadinya, saat seorang warganet menanyakan soal kapan BSU 2022 akan cair.Namun, meski telah
mengumumkan hal tersebut, Ida Fauziyah tidak menyebutkan secara gamblang soal kapan jadwal bansos
tersebut akan cair.
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Summary Inilah syarat bagi penerima BSU tahun 2022 seperti dilansir dari website
Kemnaker.go.id(19/07/2022) : Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan
NIK Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan s/d Juni
2021 Mempunyai Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta. Bagaimana cara cek nama
penerima manfaat BSU tahun 2022? Ikuti langkah-langkah berikut ini: Akses situs
Kemnaker.go.id. Zonanusantara.com- Pemerintah Indonesia memberikan bantuan subsidi
upah (BSU) berupa subsidi gaji atau upah bagi para pekerja/buruh dengan tujuan untuk
melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para penerima
manfaat tersebut selama pandemi.

Zonanusantara.com - Pemerintah Indonesia memberikan bantuan subsidi upah (BSU) berupa subsidi gaji
atau upah bagi para pekerja/buruh dengan tujuan untuk melindungi, mempertahankan dan
meningkatkan kemampuan ekonomi para penerima manfaat tersebut selama pandemi.Adapun
penyaluran bantuan subsidi tahun ini diberikan dengan nilai sebesar Rp 500.000,-/bulan selama dua
bulan, yang akan diberikan sekaligus sebesar Rp 1.000.000,-.Apakah Anda termasuk penerima BSU? Inilah
syarat bagi penerima BSU tahun 2022 seperti dilansir dari website Kemnaker.go.id(19/07/2022) : Warga
Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK Peserta aktif program jaminan sosial
ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan s/d Juni 2021 Mempunyai Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp
3,5 juta. Pekerja/Buruh bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih
besar dari Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) maka persyaratan Gaji/Upah tersebut menjadi
paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.
Sebagai contoh: Upah minimum Kabupaten Karawang sebesar Rp 4.798.312 dibulatkan menjadi Rp
4.800.000 Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang ditetapkan pemerintah Diutamakan yang
bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate,
perdagangan & jasa kecuali Pendidikan dan Kesehatan (sesuai klasifikasi data sektoral
BPJSTK).Bagaimana cara cek nama penerima manfaat BSU tahun 2022? Ikuti langkah-langkah berikut ini:
Akses situs Kemnaker.go.id. Segera daftarkan akun jika Anda belum memiliki akun. Lengkapi pendaftaran
akun. Aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone Anda.
Setelah proses pendaftaran selesai, silakan login ke dalam akun Anda. Lengkapi profil biodata diri Anda
berupa foto profil, status pernikahan dan tipe lokasi.Cek selalu pemberitahuan untuk mendapatkan
notifikasi apakah kamu terdaftar atau tidak terdaftar atau. Jika terdaftar, Anda akan mendapatkan
notifikasi apabila telah terdaftar sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) sesuai dengan
tahapan penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian
Ketenagakerjaan.Bagi penerima manfaat BSU, Anda akan mendapatkan notifikasi apabila dana Bantuan
Subsidi Upah telah tersalurkan ke rekening Bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN) Anda.
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Positive

Summary Bpjsketenagakerjaan.go.id untuk cek nama penerima BSU 2022. Berdasarkan sumber yang
dikutip dari laman https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/ diakses pa 19 Juli 2022. Bantuan
subsidi berupa upah yang diberikan oleh pemerintah merupakan bantuan berupa Gaji/Upah
bagi pekerj/buruh dalam penanganan dampak Covid-19. Berdasarkan ketentuannya subsidi
yang diberikan untuk penerima subsidi bagi para pekerja buruh Rp 500.000/ bulan selama
dua bulan.

Bantuan subsidi berupa upah yang diberikan oleh pemerintah merupakan bantuan berupa Gaji/Upah
bagi pekerj/buruh dalam penanganan dampak Covid-19.Berdasarkan ketentuannya subsidi yang
diberikan untuk penerima subsidi bagi para pekerja buruh Rp 500.000/ bulan selama dua bulan.Untuk
penyaluranya biasa diadakan dua bulan sekali sehingga bagi pekerja yang menerima subsidi akan
mendapat dengan nominal RP 1.000.000/bulan.Dalam artikel ini akan membahas tentang bagaimana
cara membuat akun penerima BSU, sekaligus persyaratan apa saja yang harus dipenuhi.Mekanisme dan
tata cara BSU 2021 merujuk kepada Permenaker Nomor 16 Tahun 2021Berikut merupakan syarat
penerima BSU berdasarkan data dari https://bsu.kemnaker.go.id* Warga Negara Indonesia yang
dibuktikan dengan kepemilikan NIK* Peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan s/d Juni
2021* Mempunyai Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta.* Pekerja/Buruh bekerja di wilayah
dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus
ribu rupiah) maka persyaratan Gaji/Upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum
kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.* Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan
Level 4 yang ditetapkan pemerintah.Diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi,
transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan & jasa kecuali Pendidikan dan
Kesehatan (sesuai klasifikasi data sektoral BPJSTK)Berikut merupakan langkah unutk mendaftar penerima
bantuan BSU kemenker* Kunjungi web* Daftar akunApabila belum memiliki akun, maka Anda harus
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melakukan pendaftaran.Lengkapi pendaftaran akun.* Aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP
yang akan dikirimkan ke nomor handphone Anda.* Masuk "login kedalam akun anda"* Lengkapi Profil "
Lengkapi profil biodata diri Anda berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan dan tipe tipe lokasi.*
Cek PemberitahuanUntuk mendapatkan informasi tentang apakah anda termasuk karyawan yang akan
menerima pencairan dana BSU BPJSKetenagakerjaan terbaru.1. Pertama, lebih dulu login di.
bpjsketenagakerjaan.go.id untuk cek nama penerima BSU 2022.2. Input data diri penerima di kolom
pengecekan BSU 2022, pastikan di isi dengan benar.3. Input nomor KTP penerima BSU 2022 pada kolom
pengecekan data.4.Tulis nama lengkap penerima BSU 2022 sesuai dengan KTP domisili penerima.5.Tulis
keterangan tanggal lahir penerima BSU 2022 sesuai domisili6. Klik opsi 'Saya Bukan Robot' kemudian
lanjutkan sesuai dengan instruksi berikutnya hingga selesai.7. Kemudian klik menu 'Lanjutkan' untuk
mengakses data yang sudah dimasukan sebelumnya.8. Setelah itu data penerima BSU 2022 akan
dimunculkan, dan dinyatakan sebagai penerima bantuan.Berdasarkan sumber yang dikutip dari laman
https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/ diakses pa 19 Juli 2022.Nantinya pencauiran akan dilakuakan
pada bank Bank PenyalurJika Anda memiliki rekening Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau Bank
Syariah Indonesia (khusus wilayah Aceh), maka dana BSU 2021 akan langsung ditransfer ke rekening
Anda.Jika Anda belum memiliki rekening Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau Bank Syariah Indonesia
(khusus wilayah Aceh), maka Anda akan dibuatkan rekening kolektif oleh Kemnaker yang bekerja sama
dengan pihak bank dan perusahaan tempat Anda bekerja.Anda bisa cek nama calon penerima Bantuan
Subsidi Upah di bawah ini:: https:/
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Positive

Summary RADAR BOGOR, Malaysia telah memulai pembicaraan dengan Indonesia dan akan
menyampaikan usulan solusi terkait persoalan sistem perekrutan pekerja migran Indonesia
(PMI).

RADAR BOGOR, Malaysia telah memulai pembicaraan dengan Indonesia dan akan menyampaikan usulan
solusi terkait persoalan sistem perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI). "Sudah ada pembicaraan
dengan Indonesia, hasilnya Malaysia akan menyampaikan usulan solusi," kata Duta Besar RI untuk
Malaysia Hermono di Kuala Lumpur, Senin (18/7) malam.Diskusi tentang pengelolaan tenaga kerja
Indonesia mencermati beberapa isu sebelumnya. Namun, ia mengatakan belum tahu apa yang akan
menjadi usulan Malaysia.Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin usai melakukan Rapat Panitia
Gabungan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Daya Manusia mengatakan masih akan
melakukan pembicaraan terkait persoalan nota kesepahaman (MoU) tenaga kerja dengan
Indonesia.Meski demikian, belum ada pernyataan final untuk penyelesaian persoalan metode rekrutmen
PMI bidang domestik dengan system maid online (SMO) yang menjadi keberatan Pemerintah
Indonesia.Hamzah mengatakan masih ada beberapa hal yang perlu diluruskan dan menunggu hasil
diskusi dengan Indonesia selesai.Pada kesempatan sama ia mengatakan pemerintah akan selalu
memastikan pengelolaan tenaga kerja asing di Malaysia sesuai dengan aturan hukum. Dan, mereka akan
dilindungi dan diperlakukan secara adil.Pemerintah Indonesia pada 13 Juli lalu telah mengeluarkan
kebijakan untuk menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia untuk semua sektor ke
Malaysia. Hal itu terjadi karena masih ditemukan penggunaan metode rekrutmen SMO di Malaysia untuk
mempekerjakan PMI sektor domestik dari Indonesia.Sementara dalam MoU yang ditandatangani
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan pada
1 April 2022 disepakati penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu
Kanal atau One Channel System (OCS) sebagai satu-satunya kanal legal.
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Positive

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyatakan penyetopan pengiriman calon
pekerja migran Indonesia (CPMI) ke Malaysia sementara waktu ditujukan untuk
perlindungan kepada calon pekerja itu sendiri. "Pengiriman CPMI ke Malaysia memang
kembali disetop saat ini," kata Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja
Kemnaker, Muhyiddin usai rapat koordinasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Praya di
Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Selasa 19 Juli. Ia mengatakan, pengiriman calon
pekerja migran Indonesia ke Malaysia bukan ditutup untuk selamanya. Namun hal itu
dilakukan sambil menunggu peningkatan sistem pengiriman calon pekerja migran itu sendiri,
sehingga bisa memberikan jaminan keselamatan kepada warga Indonesia yang ingin bekerja
di luar negeri.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyatakan penyetopan pengiriman calon pekerja migran
Indonesia (CPMI) ke Malaysia sementara waktu ditujukan untuk perlindungan kepada calon pekerja itu
sendiri."Pengiriman CPMI ke Malaysia memang kembali disetop saat ini," kata Kepala Pusat
Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja Kemnaker, Muhyiddin usai rapat koordinasi dengan Balai Latihan
Kerja (BLK) Praya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Selasa 19 Juli.Ia mengatakan, pengiriman
calon pekerja migran Indonesia ke Malaysia bukan ditutup untuk selamanya. Namun hal itu dilakukan
sambil menunggu peningkatan sistem pengiriman calon pekerja migran itu sendiri, sehingga bisa
memberikan jaminan keselamatan kepada warga Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri."Kebijakan
pemerintah ini bagian dari perlindungan kepada para CPMI," katanya disitat Antara.Sebelumnya, Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Lombok Tengah, menyatakan pengiriman pekerja migrain
Indonesia ke Malaysia saat ini menjadi favorit warga untuk mengadu nasib di luar negeri."Pendaftaran
CPMI di Lombok Tengah saat ini mencapai 200 orang per hari," kata Kepala Bidang Penempatan Tenaga
Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Tengah, Syamsul Rijal di Praya.Setelah
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dibukanya kran pengiriman calon pekerja migran ke Malaysia, animo warga untuk bekerja keluar negeri
kian dominan, di mana pada bulan Juni itu sekitar 50 orang per hari yang mendaftar dan saat ini bisa
mencapai ratusan orang setiap harinya."Malaysia masih dominan bila dibandingkan dengan negara
Hongkong, Taiwan, Singapura dan Arab Saudi," katanya.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah menyatakan, Indonesia menghentikan sementara penempatan pekerja migran sektor domestik
ke Malaysia, karena tidak mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal atau
one channel system pada 1 April 2022.Kedua negara telah menandatangani MoU tentang Penempatan
dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan penempatan
lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara menempatkan PMI sektor domestik ke
Malaysia.Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa Negeri
Jiran masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati bersama kedua negara, yaitu sistem
maid online (SMO) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen
Malaysia."Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara karena
penempatan seharusnya menggunakan one channel syste'," kata
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Positive

Summary Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menyatakan penyetopan pengiriman
pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia sementara waktu untuk perlindungan kepada
calon pekerja itu sendiri. Pemerintah memutuskan menyetop pengiriman PMI ke Malaysia
sementara sejak pekan kemarin. "Pengiriman CPMI ke Malaysia memang kembali disetop
saat ini," kata Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, Muhyiddin usai rapat koordinasi dengan Balai Latihan
Kerja (BLK) Praya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Selasa (19/7/2022). Ia
mengatakan pengiriman CPMI ke Malaysia bukan ditutup untuk selamanya, namun hal itu
dilakukan sambil menunggu peningkatan sistem pengiriman CPMI itu sendiri.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menyatakan penyetopan pengiriman pekerja migran
Indonesia (PMI) ke Malaysia sementara waktu untuk perlindungan kepada calon pekerja itu sendiri.
Pemerintah memutuskan menyetop pengiriman PMI ke Malaysia sementara sejak pekan
kemarin."Pengiriman CPMI ke Malaysia memang kembali disetop saat ini," kata Kepala Pusat
Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, Muhyiddin usai
rapat koordinasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Praya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Selasa
(19/7/2022).Ia mengatakan pengiriman CPMI ke Malaysia bukan ditutup untuk selamanya, namun hal itu
dilakukan sambil menunggu peningkatan sistem pengiriman CPMI itu sendiri. Sehingga bisa memberikan
jaminan keselamatan kepada warga Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri."Kebijakan pemerintah
ini bagian dari perlindungan kepada para CPMI," katanya. Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat) menyatakan
pengiriman pekerja migrain Indonesia ke Malaysia saat ini menjadi favorit warga untuk mengadu nasib
di luar negeri."Pendaftaran CPMI di Lombok Tengah saat ini mencapai 200 orang per hari," kata Kepala
Bidang Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Tengah, Syamsul
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Rijal di Praya.Setelah dibukanya kran pengiriman PMI ke Malaysia, animo warga untuk bekerja keluar
negeri kian dominan, dimana pada Juni itu sekitar 50 orang per hari yang mendaftar dan saat ini bisa
mencapai ratusan orang setiap harinya. "Malaysia masih dominan bila dibandingkan dengan negara
Hongkong, Taiwan, Singapura, dan Arab Saudi," katanya.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah menyatakan Indonesia menghentikan sementara penempatan PMI sektor domestik ke
Malaysia. Hal ini dilakukan karena Malaysia tidak mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan
sistem satu kanal ( one channel system ) pada 1 April 2022.Kedua negara telah menandatangani MoU
tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang
menyatakan penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara menempatkan PMI sektor
domestik ke Malaysia. Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti
bahwa Negeri Jiran masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati bersama kedua negara,
yaitu sistem maid online (SMO) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan
Imigreseen Malaysia."Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara karena
penempatan seharusnya menggunakan one channel system ," katanya.
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Neutral

Summary Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menyatakan penyetopan pengiriman
calon pekerja migran Indonesia (CPMI) ke Malaysia sementara waktu ditujukan untuk
perlindungan kepada calon pekerja itu sendiri.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menyatakan penyetopan pengiriman calon pekerja
migran Indonesia (CPMI) ke Malaysia sementara waktu ditujukan untuk perlindungan kepada calon
pekerja itu sendiri. "Pengiriman CPMI ke Malaysia memang kembali disetop saat ini," kata Kepala Pusat
Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Muhyiddin usai
rapat koordinasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Praya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dikutip
dari Antara, Selasa (19/7/2022). Ia mengatakan pengiriman CPMI ke Malaysia bukan ditutup untuk
selamanya, namun hal itu dilakukan sambil menunggu peningkatan sistem pengiriman CPMI itu sendiri,
sehingga bisa memberikan jaminan keselamatan kepada warga Indonesia yang ingin bekerja di luar
negeri. "Kebijakan pemerintah ini bagian dari perlindungan kepada para CPMI," katanya. Sebelumnya,
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara
Barat) menyatakan pengiriman pekerja migrain Indonesia ke Malaysia saat ini menjadi favorit warga
untuk mengadu nasib di luar negeri. "Pendaftaran CPMI di Lombok Tengah saat ini mencapai 200 orang
per hari," kata Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Lombok Tengah, Syamsul Rijal di Praya. Setelah dibukanya kran pengiriman PMI ke Malaysia, animo
warga untuk bekerja keluar negeri kian dominan, di mana pada bulan Juni itu sekitar 50 orang per hari
yang mendaftar dan saat ini bisa mencapai ratusan orang setiap harinya. "Malaysia masih dominan bila
dibandingkan dengan negara Hongkong, Taiwan, Singapura dan Arab Saudi," katanya. Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan Indonesia menghentikan sementara penempatan
pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia, karena tidak mengikuti kesepakatan dalam
MoU untuk menerapkan sistem satu kanal (one channel system) pada 1 April 2022. Kedua negara telah
menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1
April 2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara
menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia. Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di
Malaysia menemukan bukti bahwa Negeri Jiran masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah
disepakati bersama kedua negara, yaitu sistem maid online (SMO) yang dikelola Kementerian Dalam
Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia. "Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan
dan komitmen kedua negara karena penempatan seharusnya menggunakan 'one channel system',"
katanya.
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Neutral

Summary Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menyatakan penyetopan pengiriman
calon pekerja migran Indonesia (CPMI) ke Malaysia sementara waktu ditujukan untuk
perlindungan kepada calon pekerja itu sendiri. "Pengiriman CPMI ke Malaysia memang
kembali disetop saat ini," kata Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Muhyiddin usai rapat koordinasi dengan Balai
Latihan Kerja (BLK) Praya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dikutip dari Antara, Selasa
(19/7/2022). Ia mengatakan pengiriman CPMI ke Malaysia bukan ditutup untuk selamanya,
namun hal itu dilakukan sambil menunggu peningkatan sistem pengiriman CPMI itu sendiri,
sehingga bisa memberikan jaminan keselamatan kepada warga Indonesia yang ingin bekerja
di luar negeri. Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Lombok
Tengah, Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat) menyatakan pengiriman pekerja
migrain Indonesia ke Malaysia saat ini menjadi favorit warga untuk mengadu nasib di luar
negeri.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menyatakan penyetopan pengiriman calon pekerja
migran Indonesia (CPMI) ke Malaysia sementara waktu ditujukan untuk perlindungan kepada calon
pekerja itu sendiri."Pengiriman CPMI ke Malaysia memang kembali disetop saat ini," kata Kepala Pusat
Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Muhyiddin usai
rapat koordinasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Praya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dikutip
dari Antara, Selasa (19/7/2022).Ia mengatakan pengiriman CPMI ke Malaysia bukan ditutup untuk
selamanya, namun hal itu dilakukan sambil menunggu peningkatan sistem pengiriman CPMI itu sendiri,
sehingga bisa memberikan jaminan keselamatan kepada warga Indonesia yang ingin bekerja di luar
negeri."Kebijakan pemerintah ini bagian dari perlindungan kepada para CPMI," katanya.Sebelumnya,
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara
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Barat) menyatakan pengiriman pekerja migrain Indonesia ke Malaysia saat ini menjadi favorit warga
untuk mengadu nasib di luar negeri."Pendaftaran CPMI di Lombok Tengah saat ini mencapai 200 orang
per hari," kata Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Lombok Tengah, Syamsul Rijal di Praya.Setelah dibukanya kran pengiriman PMI ke Malaysia, animo warga
untuk bekerja keluar negeri kian dominan, di mana pada bulan Juni itu sekitar 50 orang per hari yang
mendaftar dan saat ini bisa mencapai ratusan orang setiap harinya."Malaysia masih dominan bila
dibandingkan dengan negara Hongkong, Taiwan, Singapura dan Arab Saudi," katanya.Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan Indonesia menghentikan sementara penempatan
pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia, karena tidak mengikuti kesepakatan dalam
MoU untuk menerapkan sistem satu kanal (one channel system) pada 1 April 2022.Kedua negara telah
menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1
April 2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara
menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di
Malaysia menemukan bukti bahwa Negeri Jiran masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah
disepakati bersama kedua negara, yaitu sistem maid online (SMO) yang dikelola Kementerian Dalam
Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia."Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan
komitmen kedua negara karena penempatan seharusnya menggunakan 'one channel system'," katanya.
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Summary Bagi Anda penerima bsu kemnaker.go.id Subsidi Gaji, bisa cek langsung di laman
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id dan kemnaker.go.id. Seperti yang diketahui, Kemnaker akan
memperluas cakupan penerima bantuan subsidi upah (BSU) atau bsu kemnaker.go.id
sebesar Rp1 juta. Subsidi gaji ini disalurkan oleh bank-bank milik BUMN atau Himbara (BRI,
BNI, Mandiri, BTN). "Anda lolos verifikasi dan validasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon
penerima bsu kemnaker.go.id atau bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk verifikasi selanjutnya
akan dilakukan oleh Kemnaker. - Setelah melakukan login aplikasi pilih menu Bantuan Subsidi
Upah.

Bagi Anda penerima bsu kemnaker.go.id Subsidi Gaji, bisa cek langsung di laman
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id dan kemnaker.go.id.Seperti yang diketahui, Kemnaker akan memperluas
cakupan penerima bantuan subsidi upah (BSU) atau bsu kemnaker.go.id sebesar Rp1 juta. Subsidi gaji ini
disalurkan oleh bank-bank milik BUMN atau Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN).Kebijakan perluasan
penerima bsu kemnaker.go.id ini diputuskan lantaran adanya sisa anggaran dan setelah melakukan
koordinasi dengan Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Kementerian Keuangan untuk
memperluas cakupan penerima program BSU.Sisa Anggaran BSU tersebut sebesar
Rp1.791.477.000.000,00 (Rp 1,7 triliun) dan akan menyasar 1.791.477 pekerja. Anggaran yang ditetapkan
dan diberikan Komite PEN untuk Program BSU sebesar Rp8,7 triliun untuk 8.783.350 pekerja terdampak
pandemi Covid-19. Cara Cek BSU bsu kemnaker.go.id di Laman bsu.bpjsketenagakerjaan.go.idBuka laman
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, Siapkan KTP: masukkan NIK, nama lengkap, dan tanggal lahir.Jika
dinyatakan lolos verifikasi, maka pada laman akan muncul keterangan berikut ini:"Anda lolos verifikasi
dan validasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima bsu kemnaker.go.id atau bantuan Subsidi
Upah (BSU), untuk verifikasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker. Proses verifikasi dan validasi
dilakukan sesuai dengan Permenaker Nomor 16 tahun 2021."Bila masih dalam tahapan verifikasi, maka
pada laman akan muncul keterangan berikut ini:"Data Anda sedang dalam proses verifikasi sesuai kriteria
Permenaker Nomor 16 tahun 2021."Pastikan data yang diisikan sesuai dengan data yang dilaporkan
kepada BPJamsostek. Cara Cek BSU di Website Kemnaker:- Kunjungi website kemnaker.go.id.- Daftar
Akun.- Kemudian login ke akun Anda.- Lengkapi Profil biodata diri Anda berupa foto profil, tentang Anda,
status pernikahan, dan tipe lokasi.- Cek Pemberitahuan.Setelah itu, Anda akan mendapatkan notifikasi.
Jika terdaftar, Anda akan mendapatkan notifikasi sebagai calon penerima bsu kemnaker.go.id sesuai
tahapan penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian
Ketenagakerjaan.Sementara jika tidak terdaftar, Anda akan mendapatkan notifikasi tidak terdaftar jika
tidak memenuhi syarat atau data belum masuk ke tahapan penyerahan data calon penerima BSU dari
BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan.Peserta yang sudah memiliki akun
SSO/BPJSTKU- Buka laman sso.bpjsketenagakerjaan.go.id;- Setelah melakukan login aplikasi pilih menu
Bantuan Subsidi Upah.- Chat nomor WhatsApp 081380070175.- Setelah mendapatkan alternatif respon,
pilih "Informasi Penerima BSU 2021".- Ikuti petunjuk yang tampil.- Warga Negara Indonesia (WNI) yang
dibuktikan dengan NIK.- Calon penerima BSU terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang masih
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aktif dan dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2021.- Memiliki
gaji/upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta.- Calon penerima BSU bsu kemnaker.go.id adalah
pekerja/buruh yang bekerja di wilayah PPKM level 4 dan 3 yang ditetapkan oleh pemerintah.- Penerima
BSU akan diutamakan diberikan kepada pekerja yang bekerja di sektor industri barang konsumsi,
transportasi, aneka industri properti dan real estat, perdagangan dan jasa, dan dikecualikan pada pekerja
di sektor pendidikan dan Kesehatan.Verifikasi sesuai kriteria Permenaker RI No. 16 Tahun 2021, yakni:WNI;- Kategori Peserta Penerima Upah;- Status aktif posisi 30 Juni 2021;- Upah paling banyak Rp 3,5 juta
(jika UMP/UMK > Rp 3,5 juta menggunakan UMP/UMK);- Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan 4 (sesuai
Inmendagri No. 22/2021 dan no. 23/2021);- Sektor Usaha.Validasi Administrasi dan pembayaran bsu
kemnaker.go.id- Data penerima kartu prakerja atau program keluarga harapan (PKH) dan program
bantuan produktif usaha mikro (UMKM);- Kelengkapan, kesesuaian format, dan duplikasi data.Jika Anda
membutuhkan bantuan atau informasi lainnya bisa menghubungi call center nomor telepon 175, email
[email protected], Direct Message (DM) sosial media resmi seperti Facebook BPJS Ketenagakerjaan, dan
Twitter @BPJSTKinfo.Untuk bantuan bsu kemnaker.go.id ini mohon untuk tidak mencantumkan data
pribadi seperti KTP, nama, dan tanggal lahir pada kolom komentar Facebook atau reply Twitter.
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Positive

Summary "Posisi kami sederhana dan jelas; Kami hanya ingin Malaysia menghormati MoU tersebut,"
kata Dubes RI Hermono merujuk pada Nota Kesepahaman yang ditandatangani kedua
negara pada 1 April lalu, dilansir Free Malaysia Today. Pemerintah Indonesia masih menanti
usulan solusi dari Malaysia soal sistem perekrutan pekerja migran dari Tanah Air. Indonesia
membekukan sementara pengiriman tenaga kerja ke Kuala Lumpur setelah Negeri Jiran itu
tidak menjalankan MoU tentang perekrutan asisten rumah tangga yang telah disepakati
kedua negara pada April 2022. Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri
RI Judha Nugraha melalui pesan singat menyampaikan bahwa belum ada pembahasan resmi
antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia soal PMI ini.

Pemerintah Indonesia masih menanti usulan solusi dari Malaysia soal sistem perekrutan pekerja migran
dari Tanah Air. "Masih nunggu proposal mereka, usulan mereka apa," kata Duta Besar RI di Kuala Lumpur,
Hermono, kepada Tempo, Selasa, 19 Juli 2022.Indonesia membekukan sementara pengiriman tenaga
kerja ke Kuala Lumpur setelah Negeri Jiran itu tidak menjalankan MoU tentang perekrutan asisten rumah
tangga yang telah disepakati kedua negara pada April 2022.Direktur Perlindungan WNI dan BHI
Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha melalui pesan singat menyampaikan bahwa belum ada
pembahasan resmi antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia soal PMI ini.Sebelumnya, seperti dikutip
Antara, Senin, Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin mengatakan, pihaknya masih akan
melakukan pembicaraan terkait persoalan nota kesepahaman (MoU) tenaga kerja dengan
Indonesia.Meski demikian belum ada pernyataan final untuk penyelesaian persoalan metode rekrutmen
tenaga kerja domestik dengan sistem maid online (SMO) yang menjadi keberatan Pemerintah Indonesia.
Hamzah mengatakan masih ada beberapa hal yang perlu diluruskan dan menunggu hasil diskusi dengan
Indonesia selesai.Pada kesempatan sama ia mengatakan pemerintah akan selalu memastikan
pengelolaan tenaga kerja asing di Malaysia sesuai dengan aturan hukum dan mereka akan dilindungi dan
diperlakukan secara adil.Satu hari sebelum pertemuan para menteri Malaysia pada Senin dengan agenda
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penghentian pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Negeri Jiran, Hermono menegaskan sikap
Indonesia."Posisi kami sederhana dan jelas; Kami hanya ingin Malaysia menghormati MoU tersebut,"
kata Dubes RI Hermono merujuk pada Nota Kesepahaman yang ditandatangani kedua negara pada 1
April lalu, dilansir Free Malaysia Today.Pemerintah Indonesia pada 13 Juli 2022, memutuskan untuk
menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia untuk semua sektor ke Malaysia.
Musababnya ditemukan indikasi penggunaan metode rekrutmen maid online di Malaysia untuk
mempekerjakan PMI sektor domestik dari Indonesia.Sementara dalam MoU yang ditandatangani
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan pada
1 April 2022 disepakati, penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu
Kanal atau One Channel System (OCS) sebagai satu-satunya jalur legal.
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Neutral

Summary Selain itu, peserta yang dinyatakan lolos seleksi Prakerja akan mendapatkan sejumlah
insentif sebanyak Rp3.550.000. Apakah Pengumuman Kartu Prakerja Gelombang 37 Sudah
Keluar?. Pengumuman seleksi Kartu Prakerja Gelombang 37 diumumkan di sini, cek apakah
sudah keluar?. Pembukaan Kartu Prakerja Gelombang 37 kini sudah mulai dibuka sejak satu
hari lalu yaitu hari Minggu, 17 Juli 2022. Bagi Anda yang ingin menjadi peserta Kartu Prakerja
Gelombang 37, sangat bisa untuk mendaftar dan bergabung.

Pengumuman seleksi Kartu Prakerja Gelombang 37 diumumkan di sini, cek apakah sudah
keluar?Pembukaan Kartu Prakerja Gelombang 37 kini sudah mulai dibuka sejak satu hari lalu yaitu hari
Minggu, 17 Juli 2022.Bagi Anda yang ingin menjadi peserta Kartu Prakerja Gelombang 37, sangat bisa
untuk mendaftar dan bergabung.Bantuan sosial (bansos) Kartu Prakerja ini diperuntukan untuk para
pencari kerja atau yang ingin menambah skill melalui pelatihan.: Tanggapan Menaker Jadi Tanda BSU
2022 Cair, Bantuan Subsidi Upah BPJS Ketenagakerjaan Cair Akhir Juli?Selain itu, peserta yang dinyatakan
lolos seleksi Prakerja akan mendapatkan sejumlah insentif sebanyak Rp3.550.000.Apakah Pengumuman
Kartu Prakerja Gelombang 37 Sudah Keluar?Pengumuman gelombang 37 saat ini masih harus menunggu
penutupannya. Namun, hal itu bisa diprediksi dari pengumuman gelombang sebelumnya yaitu
gelombang 36.Jika mengacu pada pengumuman sebelumnya yaitu gelombang 36, penutupan dilakukan
3 hari setelah pembukaan.
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Neutral

Summary Tanggapan Menaker Ida Fauziyah bisa jadi tanda BSU 2022 cair dalam waktu dekat. Bisa jadi,
sebab jika diprediksi dari tanggapan Menaker terkait waktu pencairan dana bantuan bagi
pekerja tersebut. Beberapa waktu lalu Menaker memberikan bocoran informasi pencairan
dana ke rekening peserta penerima bantuan tersebut. Diketahui, program ini adalah salah
satu program berupa BLT yang diperuntukkan bagi pekerja dari Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Tanggapan Menaker Ida Fauziyah bisa jadi tanda BSU 2022 cair dalam waktu dekat.Akankah Bantuan
Subsidi Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair di akhir Juli 2022? Bisa jadi, sebab jika diprediksi dari
tanggapan Menaker terkait waktu pencairan dana bantuan bagi pekerja tersebut.Tentunya ini menjadi
sebuah angin segar buat mereka yang sudah berhak terima bantuan BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022.:
Kapan BSU 2022 Cair? 7 Golongan Karyawan Siap-siap Dapat Rp1 JutaBeberapa waktu lalu Menaker
memberikan bocoran informasi pencairan dana ke rekening peserta penerima bantuan tersebut.Sudah
lama dinanti, namun dana bantuan subsidi upah 2022 belum juga dicairkan.Sudah melewati pertengahan
Juli 2022, dana bantuan subsidi usaha tersebut belum juga kunjung ada kabar pencairannya.Diketahui,
program ini adalah salah satu program berupa BLT yang diperuntukkan bagi pekerja dari Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker).Tak sedikit pekerja yang menantikan jadwal pencairan dana tersebut yang
dikabarkan sebesar Rp1 Juta.
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Negative

Summary AYOINDONESIA.COM- BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 belum pasti cair ? simak
pernyataan Menaker Ida Fauziyah. Bagi yang masih ragu BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan
akan cair atau tidak jadi, ada kabar baik bahwa Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Ida
Fauziyah pernah memberikan pernyataan soal kepastian dana bantuan tersebut car atau
tidak jadi.

AYOINDONESIA.COM - BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 belum pasti cair ? simak pernyataan Menaker
Ida Fauziyah. BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 belum pasti cair mengakibatkan para pekerja terus
bertanya-tanya apakah program yang juga dikenal sebagai BLT BPJS Ketenagakerjaan ini benar-benar
tidak jadi cair. Sebelumnya Kemnaker pernah menyatakan bahwa sedang melakukan penyusunan
regulasi BSU 2022, para pekerja tetap meragukan BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan tidak jadi cair. Hal itu
karena hingga beberapa bulan masih belum ada update mengenai regulasi tersebut.Bagi yang masih ragu
BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan akan cair atau tidak jadi, ada kabar baik bahwa Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) RI, Ida Fauziyah pernah memberikan pernyataan soal kepastian dana bantuan tersebut car
atau tidak jadi. Pernyataan ini dikeluarkan oleh Ida setelah banyak komentar dari pekerja yang
membanjiri unggahan Instagram Kemnaker maupun unggahan di akun Instagram resmi Menaker
sendiri.Komentar yang ditinggalkan oleh para pekerja sebagian besar bernada hampir sama yaitu
mengenai kelanjutan BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan apakah jadi cair atau tidak. Foto Ida yang sedang
mewakili pemerintah Indonesia untuk melakukan kolaborasi dengan pemerintah Austria juga tidak luput
untuk dijadikan tempat bertanya tentang BSU 2022. Beruntung, pada saat itu Ida bersedia merespon
keingin tahuan dari salah seorang pekerja tersebut.
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Positive

Summary FAKTUAL INDONESIA: Seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Desa Gelam, Kecamatan
Tambak, Pulau Bawean, Gresik, yang dipenjara di Malaysia karena tidak memiliki dokumen,
akhirnya bertemu keluarganya. Selanjutnya, atas koordinasi Disnaker Kabupaten Gresik
dengan Kementerian Tenagakerjaan (Kemenaker) Indonesia dipertemukan dengan
keluarganya di Gresik.

FAKTUAL INDONESIA: Seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Desa Gelam, Kecamatan Tambak,
Pulau Bawean, Gresik, yang dipenjara di Malaysia karena tidak memiliki dokumen, akhirnya bertemu
keluarganya.Perempuan bernama Nur Hayati (45) alias Sainiyah yang menderita sakit itu berhasil
dipulangkan ke RS Darurat Wisma Atlet di Jakarta Utara. Selanjutnya, atas koordinasi Disnaker Kabupaten
Gresik dengan Kementerian Tenagakerjaan (Kemenaker) Indonesia dipertemukan dengan keluarganya di
Gresik."Kami berharap, kejadian yang menimpa Sainiyah bisa menjadi pelajaran berharga, dan tidak
terjadi lagi di Kabupaten Gresik," ujar Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, Selasa (19/7/2022).Sainiyah
sendiri sudah 20 tahun bekerja di Malaysia sebagai petugas cleaning service di Jalan Duta Kualalumpur.
Suatu ketika, saat sedang menunggu bus tiba-tiba ditangkap oleh aparat Polisi Diraja Malaysia.Karena
tidak memiliki dokumen lengkap, Sainiyah langsung dijebloskan ke penjara. Sempat menjalani pengapnya
jeruji besi selama 6 bulan, Sainiyah yang mengalami sakit itu akhirnya diderpotasi ke Indonesia.Oleh
poihak Disnaker Gresik, Sainiyah dijemput di Jakarta dan dipertemukan dengan keluarganya di Kantor
Disnaker Gresik ditunggu keluarganya.Pertemuan itu turut dihadiri Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani dan
Kadisnaker Gresik Andhi Hendro Wijaya. "Kemarin sempat di Wisma atlet karena kondisinya belum sehat.
Alhamdulilah sekarang sudah sehat," ujar Fandi.Sainiyah sendiri pada 2005 pernah juga dideportasi dari
Malaysia karena faktor dokumen. Tapi pada 2008, dia nekat berangkat mencari nafkah kembali di negeri
Jiran hingga akhirnya ditangkap polisi lagi.
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Positive

Summary Tangis Pekerja Migran Indonesia (PMI), Nur Hayati alias Siniyah (45) bercururan setelah bisa
pulang kembali ke Pulau Bawean Kabupaten Gresik. Perempuan asal Desa Gelam,
Kecamatan Tambak, Pulau Bawean sempat ditahan selama enam bulan di Malaysia karena
tidak memiliki dokumen resmi. Disnaker Kabupaten Gresik berkoordinasi dengan
Kementerian Tenagakerjaan (Kemenaker) Indonesia menjemput Sainiyah di RS Darurat
Wisma Atlet di Jakarta Utara. Pertemuan itu turut dihadiri Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani
dan Kadisnaker Gresik Andhi Hendro Wijaya.

Tangis Pekerja Migran Indonesia (PMI), Nur Hayati alias Siniyah (45) bercururan setelah bisa pulang
kembali ke Pulau Bawean Kabupaten Gresik. Perempuan asal Desa Gelam, Kecamatan Tambak, Pulau
Bawean sempat ditahan selama enam bulan di Malaysia karena tidak memiliki dokumen resmi. Disnaker
Kabupaten Gresik berkoordinasi dengan Kementerian Tenagakerjaan (Kemenaker) Indonesia menjemput
Sainiyah di RS Darurat Wisma Atlet di Jakarta Utara.Ia akhirnya bisa pulang bertemu keluarganya pada
Senin (18/7/2022) malam. Pertemuan itu turut dihadiri Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani dan Kadisnaker
Gresik Andhi Hendro Wijaya. Pria yang akrab disapa Gus Yani berharap hal ini tidak lagi menimpa para
pekerja Gresik. "Kemarin sempat di Wisma atlet karena kondisinya belum sehat. Alhamdulilah sekarang
sudah sehat," kata Gus Yani, Selasa (19/7/2022). Diketahui Sainiyah sudah bekerja kurang lebih 20 tahun
di Malaysia. Di sana, dia bekerja di Kuala Lumpur tepatnya di Jalan Duta sebagai cleaning service.Pada
penghujung tahun lalu, Sainiyah diamankan aparat kepolisian Diraja Malaysia karena tidak memiliki
dokumen. Sainiyah hilang kontak dengan keluarga di Pulau Bawean. Sainiyah ditahan selama enam bulan.
Kemudian dideportasi ke Indonesia. Kondisi kesehatan Sainiyah yang semakin memburuk, membuatnya
langsung dirujuk di RS Wisma Atlet Jakarta.Kemenaker berhasil mengidentifikasi Sainiyah sebagai warga
Gresik.Langsung saja, Disnaker Gresik menjemput ke Jakarta. "Semoga hal seperti ini tidak terjadi lagi. Ini
merupakan bentuk respon melihat warga kita PMI asal Gresik," kata Gus Yani.
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Neutral

Summary Simak informasi dari BSU 2022 cair hingga 2 tanda BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp 1 juta
masuk rekening. Penantian para pekerja soal kapan BSU 2022 cair masih berlangsung hingga
saat ini. Karena sejak April hingga pertengahan bulan Juli 2022, belum diketahui pasti kapan
BSU 2022 cair. Seperti apa yang disampaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, bahwa
proses pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan masih berlangsung hingga saat ini. : Kapan BSU
2022 Cair?

Simak informasi dari BSU 2022 cair hingga 2 tanda BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp 1 juta masuk
rekening.Penantian para pekerja soal kapan BSU 2022 cair masih berlangsung hingga saat ini.Karena sejak
April hingga pertengahan bulan Juli 2022, belum diketahui pasti kapan BSU 2022 cair.Seperti apa yang
disampaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, bahwa proses pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan
masih berlangsung hingga saat ini.: Kapan BSU 2022 Cair? 7 Golongan Karyawan Siap-siap Dapat Rp1
JutaBahkan seiring dilakukannya pendataan, para peserta Bantuan Subsidi Upah kian bertambah,
sebelumnya Kemnaker telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp8,8 triliun.Namun dengan
bertambahnya peserta setelah dilakukan pendataan, kemungkinan anggaran akan naik menjadi Rp14,4
triliun."Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp8,8 Triliun karena pertambahan jumlah
peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa saja jumlah Rp8,8 Triliun ini akan meningkat kurang lebih Rp14,4
triliun," lanjutnyaMeski belum ada kepastian BSU 2022 kapan cair, namun ciri-ciri di bawah ini akan
menjadi tanda jika BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp1 juta masuk rekening.
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Negative

Summary Pria yang akrab disapa Gus Yani berharap hal ini tidak lagi menimpa para pekerja Gresik. Ini
merupakan bentuk respon melihat warga kita PMI asal Gresik," kata Gus Yani. Cerita haru
Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Nur Hayati alias Siniyah
menangis tak tertahan setelah bisa pulang ke Gresik. Perempuan asal Desa Gelam,
Kecamatan Tambak, Pulau Bawean sempat ditahan selama enam bulan.

Cerita haru Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Nur Hayati alias Siniyah
menangis tak tertahan setelah bisa pulang ke Gresik. Perempuan asal Desa Gelam, Kecamatan Tambak,
Pulau Bawean sempat ditahan selama enam bulan. Wanita berusia 45 tahun ditahan selama 6 bulan
karena tidak memiliki dokumen. Disnaker Kabupaten Gresik berkoordinasi dengan Kementerian
Tenagakerjaan (Kemenaker) Indonesia menjemput Sainiyah di RS Darurat Wisma Atlet di Jakarta
Utara.Sainiyah akhirnya bisa pulang bertemu keluarganya pada Senin (18/7/2022) malam. Pertemuan itu
turut dihadiri Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani dan Kadisnaker Gresik Andhi Hendro Wijaya. Pria yang
akrab disapa Gus Yani berharap hal ini tidak lagi menimpa para pekerja Gresik. "Kemarin sempat di Wisma
atlet karena kondisinya belum sehat. Alhamdulilah sekarang sudah sehat," kata Gus Yani, Selasa
(19/7/2022). Diketahui Sainiyah sudah bekerja kurang lebih 20 tahun di Malaysia. Di sana, dia bekerja di
Kuala Lumpur tepatnya di Jalan Duta sebagai cleaning service. Pada penghujung tahun lalu, Sainiyah
diamankan aparat kepolisian Diraja Malaysia karena tidak memiliki dokumen. Sejak bulan Desember
tahun 2021, Sainiyah hilang kontak dengan keluarga di Pulau Bawean. Sainiyah ditahan selama enam
bulan. Kemudian dideportasi ke Indonesia.Kondisi kesehatan Sainiyah yang semakin memburuk,
membuatnya langsung dirujuk di RS Wisma Atlet Jakarta. Kemenaker berhasil mengidentifikasi Sainiyah
sebagai warga Gresik. Langsung saja, Disnaker Gresik menjemput ke Jakarta. "Semoga hal seperti ini tidak
terjadi lagi. Ini merupakan bentuk respon melihat warga kita PMI asal Gresik," kata Gus Yani. Informasi
lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJawa Timur.
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Positive

Summary Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Pulau Bawean, Gresik, Nur Hayati (45) alias Sainiyah
hanya bisa menangis saat bertemu dengan keluarganya di Kantor Dinas Tenaga Kerja
(Disnaker) Gresik. Berkat sinergi Disnaker Gresik dengan Kementrian Tenaga Kerja
(Kemenaker). Selanjutnya, dikembalikan ke keluarganya dengan difasilitasi oleh Disnaker
Gresik. "Kejadian yang menimpa Sainiyah bisa menjadi pelajaran berharga, dan tidak terjadi
lagi di Kabupaten Gresik," ujar Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, Selasa (19/07/2022).

Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Pulau Bawean, Gresik, Nur Hayati (45) alias Sainiyah hanya bisa
menangis saat bertemu dengan keluarganya di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Gresik.google.com,
pub-9591068673925608, DIRECT, f08c47fec0942fa0Sainiyah nama panggilannya sempat dipenjara enam
bulan di negeri 'Jiran Malaysia' karena tidak memiliki dokumen.Berkat sinergi Disnaker Gresik dengan
Kementrian Tenaga Kerja (Kemenaker). Perempuan tersebut, bisa dibebaskan lalu dijemput keluarganya
di Wisma Atlet Jakarta. Selanjutnya, dikembalikan ke keluarganya dengan difasilitasi oleh Disnaker
Gresik."Kejadian yang menimpa Sainiyah bisa menjadi pelajaran berharga, dan tidak terjadi lagi di
Kabupaten Gresik," ujar Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, Selasa (19/07/2022).Sainiyah sudah 20 tahun
bekerja di Malaysia. Dirinya bekerja sebagai petugas cleaning service di Jalan Duta Kualalumpur. Saat
sedang menunggu bus, tiba-tiba ditangkap oleh aparat Polisi Diraja Malaysia karena tidak memiliki
dokumen lengkap kemudikan dijebloskan ke penjara.Setelah menjalani hukuman, warga asal Desa
Gelam, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean itu menjalaninya selama enam bulan. Selanjutnya, diderpotasi
ke Indonesia dan mengalami sakit.Atas kejadian itu, Kementrian Ketenagakerjaan mengidentifikasi PMI
tersebut berasal dari Kabupaten Gresik.Kadisnaker Gresik Andhy Hendro Wijaya menuturkan, pihaknya
menjemput langsung Sainiyah ke Jakarta kemudian tiba di Kantor Disnaker Gresik ditunggu
keluarganya.Sebelumnya 2005 Sainiyah pernah juga dideportasi dari Malaysia. Namun, pada tahun 2008.
Dirinya kembali nekad berangkat lagi ke Malaysia juga tanpa dokumen.
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Negative

Summary TEMPO.CO, Jakarta-Indonesia has temporarily suspended the sending of Indonesian Migrant
Workers, abbreviated as TKI, starting July 13, 2022, to Malaysia. The entrance for TKI who
are now called Indonesian Migrant Workers (PMI) for the domestic sector to a neighboring
country has been closed and the country is no longer a work destination. This online
recruitment makes Indonesian migrant workers or TKI vulnerable to exploitation and clearly
violates Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Migrant Workers. This is
because the "Maid Online" system makes Indonesian migrant workers enter Malaysia
without going through training, not understanding work contracts, and coming on tourist
visas which are then converted into work visas.

TEMPO.CO, Jakarta -Indonesia has temporarily suspended the sending of Indonesian Migrant Workers,
abbreviated as TKI, starting July 13, 2022, to Malaysia.This is due to indications of violations of the MoU
on labor. The entrance for TKI who are now called Indonesian Migrant Workers (PMI) for the domestic
sector to a neighboring country has been closed and the country is no longer a work destination.The
Minister of Manpower Ida Fauziyah previously stated that the government's policy to temporarily stop
sending TKI to Malaysia was the right step. This was done because the neighboring country violated the
agreement to implement the one-channel system, which was previously valid as of April 1, 2022.In early
April, said Ida, the two countries had signed a memorandum of understanding or MoU on the Placement
and Protection of Domestic Sector PMIs in Malaysia. The MoU essentially states that the placement of
workers from Indonesia in the domestic sector in Malaysia is carried out through a one-channel system,
and this is the only way of placement.But recently, Indonesian representatives in Malaysia found
evidence that the neighboring country is still implementing a system outside the system that has been
agreed upon with the two countries, namely the online maid system (SMO). The SMO is managed by the
Ministry of Home Affairs of Malaysia through the Malaysian Immigration Department."This is certainly
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not in accordance with the agreement and commitment of the two countries, because the placement
should use a one-channel system," said Ida as quoted from Tempo a few days ago. 1. Breaking the
LawThis online recruitment makes Indonesian migrant workers or TKI vulnerable to exploitation and
clearly violates Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Migrant Workers.This is because
the "Maid Online" system makes Indonesian migrant workers enter Malaysia without going through
training, not understanding work contracts, and coming on tourist visas which are then converted into
work visas. The relevant ministries and institutions have held a meeting to address the issue.2. The online
recruitment system is linked to allegations of human trafficking and forced labour.Indonesia's
ambassador to Malaysia, Hermono, told Reuters that the freeze was imposed after Malaysian
immigration authorities continued to use an online recruitment system for domestic workers who had
been linked to allegations of trafficking and forced labour.
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Positive

Summary "Still waiting for their proposal, what are their proposals," said the Indonesian Ambassador
in Kuala Lumpur, Hermono, to Jakarta Tempo Tuesday, July 19, 2022. "Our position is simple
and clear; We just want Malaysia to respect the MoU," said Indonesian Ambassador
Hermono referring to the Memorandum of Understanding signed by the two countries on
April 1. TEMPO.CO, Jakarta- The Indonesian government is still waiting for a proposed
solution from Malaysia regarding the recruitment system for migrant workers from the
country. Indonesia temporarily suspended sending workers to Kuala Lumpur after the
neighboring country did not implement the MoU on the recruitment of domestic assistants
that the two countries had agreed on in April 2022.

TEMPO.CO, Jakarta - The Indonesian government is still waiting for a proposed solution from Malaysia
regarding the recruitment system for migrant workers from the country. "Still waiting for their proposal,
what are their proposals," said the Indonesian Ambassador in Kuala Lumpur, Hermono, to Jakarta Tempo
Tuesday, July 19, 2022.Indonesia temporarily suspended sending workers to Kuala Lumpur after the
neighboring country did not implement the MoU on the recruitment of domestic assistants that the two
countries had agreed on in April 2022.The Director of Protection for Indonesian Citizens and BHI at the
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, Judha Nugraha, through a short message
conveyed that there has been no official discussion between the Governments of Indonesia and Malaysia
regarding this PMI.Previously, as quoted Between, On Monday, Malaysian Home Affairs Minister Hamzah
Zainudin said his party would still hold talks regarding the issue of the labor memorandum of
understanding (MoU) with Indonesia.However, there has been no final statement to resolve the issue of
the method of domestic labor recruitment with the maid online system (SMO) which is an objection by
the Government of Indonesia. Hamzah said there are still some things that need to be straightened out
and waiting for the results of the discussion with Indonesia to be completed.On the same occasion he
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said the government would always ensure the management of foreign workers in Malaysia in accordance
with the rule of law and they would be protected and treated fairly.One day before the meeting of
Malaysian ministers on Monday with the agenda of stopping the sending of Indonesian workers to
neighboring countries, Hermono emphasized Indonesia's stance. "Our position is simple and clear; We
just want Malaysia to respect the MoU," said Indonesian Ambassador Hermono referring to the
Memorandum of Understanding signed by the two countries on April 1. Free Malaysia Today.The
Indonesian government on July 13, 2022, decided to temporarily stop sending Indonesian migrant
workers for all sectors to Malaysia. The reason is that there are indications of the use of online maid
recruitment methods in Malaysia to employ domestic workers from Indonesia.Meanwhile, in the MoU
signed by the Minister of Manpower Ida Fauziyah and the Minister of Human Resources of Malaysia M
Saravanan on April 1, 2022, it was agreed that the placement of PMIs in the domestic sector in Malaysia
through the One Channel Placement System (OCS) as the only legal route.
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Negative

Summary Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia Saravanan Murugan mengklaim tidak ada
kewajiban untuk menghapus Sistem Maid Online (SMO) dalam nota kesepahaman (MoU)
dengan Indonesia tentang penerimaan pekerja migran ke Malaysia. Saat dicecar anggota
DPR Loke Siew Fook mengapa Putrajaya tidak mematuhi syarat-syarat yang dituangkan
dalam MoU, Saravanan menegaskan, tidak ada pembekuan pekerja Indonesia yang masuk
ke Malaysia tetapi itu hanya penundaan sementara. Kepada Dewan Rakyat, Saravanan
menyatakan, penundaan sementara semua tenaga kerja Indonesia yang masuk ke Malaysia
itu disebabkan kekacauan mekanisme perekrutan tenaga kerja dari RI. Panitia sepakat
bahwa diskusi harus segera dilakukan antara kedua kementerian, departemen imigrasi, dan
Duta Besar Indonesia (Hermono) untuk menyelesaikan kebingungan ini," kata Saravanan
seperti dilansir Free Malaysia Today, Selasa, 19 Juli 2022.

Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia Saravanan Murugan mengklaim tidak ada kewajiban untuk
menghapus Sistem Maid Online (SMO) dalam nota kesepahaman (MoU) dengan Indonesia tentang
penerimaan pekerja migran ke Malaysia. Dia menyalahkan prosedur Indonesia soal perekrutan PMI yang
rumit.Saat dicecar anggota DPR Loke Siew Fook mengapa Putrajaya tidak mematuhi syarat-syarat yang
dituangkan dalam MoU, Saravanan menegaskan, tidak ada pembekuan pekerja Indonesia yang masuk ke
Malaysia tetapi itu hanya penundaan sementara.Kepada Dewan Rakyat, Saravanan menyatakan,
penundaan sementara semua tenaga kerja Indonesia yang masuk ke Malaysia itu disebabkan kekacauan
mekanisme perekrutan tenaga kerja dari RI."Hal itu dibahas dalam rapat komite yang melibatkan sumber
daya manusia dan kementerian dalam negeri kemarin. Panitia sepakat bahwa diskusi harus segera
dilakukan antara kedua kementerian, departemen imigrasi, dan Duta Besar Indonesia (Hermono) untuk
menyelesaikan kebingungan ini," kata Saravanan seperti dilansir Free Malaysia Today, Selasa, 19 Juli
2022.Saravanan mengatakan dalam rapat kementerian pada Senin, disepakati bahwa Malaysia akan
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mengintegrasikan MOS dan OCS untuk membantu Indonesia memantau status warganya yang bekerja di
negeri jiran tersebut.Saat dihubungi Tempo, Duta Besar RI untuk Malaysia menolak berkomentar atas
klaim Saravanan. "Saya belum terima surat dari pihak Malaysia," katanya.Seorang sumber mengatakan
kepada Free Malaysia Today, bahwa klaim Saravanan soal SMO adalah tidak benar. Dia menyatakan
kesepakatan untuk menghapus SMO itu sudah jelas ada di dokumen MoU."Sudah jelas ada hitam di atas
putih. Itu bagian dari lampiran yang merupakan bagian integral dari nota kesepahaman (MoU)," kata
sumber yang menolak disebutkan namanya.Menurut salinan lampiran yang dilihat FMT, kondisi
penghapusan MOS untuk penerimaan PMI Indonesia berada di bawah subjek One Channel System (OCS).
Surat itu mencantumkan OCS sebagai satu-satunya mekanisme penempatan Buruh Migran Domestik
Indonesia (IDMW) di Malaysia.Dokumen itu juga menyatakan bahwa "tidak ada mekanisme penempatan
IDMW lain kecuali OCS, misalnya Sistem Maid Online, Journey Performed Visa, dan MyTravel
Pass".Pemerintah Indonesia pada 13 Juli 2022, memutuskan untuk menghentikan sementara pengiriman
pekerja migran Indonesia untuk semua sektor ke Malaysia. Musababnya ditemukan indikasi penggunaan
metode rekrutmen maid online di Malaysia untuk mempekerjakan pekerja migran Indonesia di sektor
domestik.Sementara dalam MoU yang ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan
Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan pada 1 April 2022 sudah tercantum, penempatan
PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu Kanal atau One Channel System (OCS)
sebagai satu-satunya jalur legal.
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Positive

Summary Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tengah dihentikan pengiriman ke Malaysia untuk
sementara waktu.

Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tengah dihentikan pengiriman ke Malaysia untuk sementara
waktu.Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebagai pihak yang bertanggung jawab, menyebut
penyetopan pengiriman CPMI ke Malaysia adalah untuk perlindungan kepada calon pekerja.Kemnaker
menilai pengiriman CPMI ke Malaysia saat ini penuh risiko, mengingat ada sistem tak sejalan yang
berakibat ancaman untuk keselamatan pekerja Indonesia."Pengiriman CPMI ke Malaysia memang
kembali disetop saat ini," kata Muhyiddin selaku Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Tenaga Kerja
Kemnaker.Lebih lanjut, Muhyiddin menyatakan pengiriman CPMI ke Malaysia hanya dihentikan
sementara waktu, bukan ditutup selamanya.Ini berarti, Kemnaker sedang menunggu peningkatan sistem
CPMI hingga menciptakan jaminan keselamatan warga Indonesia di luar negeri."Kebijakan pemerintah
ini bagian dari perlindungan kepada para CPMI," katanya.Dalam kesempatan berbeda, Menaker Ida
Fauziyah mengungkap alasan dari keputusan Indonesia untuk menghentikan pengiriman CPMI ke
Malaysia.Diakui Menaker Ida, perwakilan Indonesia di Malaysia telah menemukan bukti tentang Malaysia
yang memiliki sistem sendiri di luar sistem yang disepakati bersama terkait pengiriman CPMI.Dalam hal
ini, sistem sendiri yang dijalankan Malaysia adalah SMO alias sistem maid online yang dikelola
Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia.Padahal sebelumnya,
Indonesia dan Malaysia memiliki kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal (one
channel system) pada 1 April 2022.Sontak, ini menjadi bukti kuat adanya pelanggaran kesepakatan di
antara Indonesia dan Malaysia."Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua
negara karena penempatan seharusnya menggunakan 'one channel system'," ujar Menaker Ida
menegaskan.
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Negative

Summary Nur Hayati alias Sainiyah (45) warga Desa Gelam, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean,
Kabupaten Gresik, seorang Pekerjaan Migran Indonesia (PMI) di Malaysia, akhirnya
dikembalikan kepada pihak keluarganya. Untuk memulangkannya, Disnaker Gresik
bersinergi dengan Kementerian Tenagakerjaan (Kemenajer) Indonesia menjemput Sainiyah
di RS Darurat Wisma Atlet di Jakarta Utara. Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, didampingi
Kepala Dinas Tenaga Kerja Gresik Andhi Hendro Wijaya mempertemukan langsung Sainiyah
dengan keluarganya di Kantor Disnaker setempat. "Semoga kejadian ini, tidak kembali terjadi
pada pekerja dari Gresik," ucap Bupati dikutip Kantor Berita Selasa (19/7).

Nur Hayati alias Sainiyah (45) warga Desa Gelam, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik,
seorang Pekerjaan Migran Indonesia (PMI) di Malaysia, akhirnya dikembalikan kepada pihak
keluarganya.Ia sempat dipenjara selama 6 bulan karena tidak memiliki dokumen sebagai pekerja.Untuk
memulangkannya, Disnaker Gresik bersinergi dengan Kementerian Tenagakerjaan (Kemenajer) Indonesia
menjemput Sainiyah di RS Darurat Wisma Atlet di Jakarta Utara.Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani,
didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja Gresik Andhi Hendro Wijaya mempertemukan langsung Sainiyah
dengan keluarganya di Kantor Disnaker setempat."Semoga kejadian ini, tidak kembali terjadi pada
pekerja dari Gresik," ucap Bupati dikutip Kantor Berita Selasa (19/7).Dalam kesempatan itu, Bupati juga
mengapresiasi kinerja Disnaker Gresik yang tanggap terhadap persoalan tersebut."Respon luar biasa
Disnaker Gresik yang tanggap dan langsung bersinergi dengan Kementerian Tenagakerjaan untuk
memulangkan Sainiyah. Sebab, memberikan perlindungan kepada Tenaga kerja menjadi tanggung jawab
pemerintah," tandasnya.Untuk diketahui Sainiyah sudah bekerja selama 20 tahun di Malaysia sebagai
cleaning service.Namun, diakhir Desember 2021 Sainiyah diamankan aparat kepolisian Diraja Malaysia
saat sedang menunggu bus. Karena tidak memiliki dokumen resmi hingga kemudian di penjara.Sejak
ditangkap dan dipenjara selama 6 bulan, Sainiyah tidak bisa berkomunikasi dengan pihak keluarganya
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hingga kemudian dideportasi ke Indonesia dalam kondisi sakit dan harus mendapatkan perawatan medis
di RS Atlet di Jakarta.Sainiyah dipulangkan ke Gresik, setelah pihak Kementerian Ketenagakerjaan
mengidentifikasi
asal
usulnya.
Kemudian
menghubungi
Disnaker
Gresik,
untuk
menindaklanjutinya.Catatan Kementerian Ketenagakerjaan, Sainiyah pada tahun 2005 pernah di
deportasi dari Malaysia. Namun, tiga tahun kemudian atau tepatnya 2008 nekat kembali berangkat ke
Malaysia tanpa dokumen.
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Neutral

Summary AYOINDONESIA.COM- Kemnaker akan kembali mencairkankan BSU 2022 langsung ke
rekening penerima BLT subsidi Rp1 juta tersebut. Dalam artikel ini akan dibahas mengenai
pencairan BSU 2022 yang akan masuk ke rekening penerima dan tahapan penyalurannya.
Pasalnya, sejak beberapa bulan lalu pemerintah telah mengumumkan BSU 2022 akan cair.
Namun hingga saat ini dana tersebut yang dipastikan akan masuk ke rekening penerima BSU
2022 belum kunjung terealisasi.

AYOINDONESIA.COM - Kemnaker akan kembali mencairkankan BSU 2022 langsung ke rekening penerima
BLT subsidi Rp1 juta tersebut. Dalam artikel ini akan dibahas mengenai pencairan BSU 2022 yang akan
masuk ke rekening penerima dan tahapan penyalurannya. Hingga pertengahan Juli penerima BLT Subsidi
Gaji masih menantikan kabar kapan BSU Ketenagakerjaan ini akan cair .Pasalnya, sejak beberapa bulan
lalu pemerintah telah mengumumkan BSU 2022 akan cair. Namun hingga saat ini dana tersebut yang
dipastikan akan masuk ke rekening penerima BSU 2022 belum kunjung terealisasi.Diketahui, Kemnaker
beberapa waktu lalu pernah mengabarkan melalui akun Instagram @kemnaker, pencairan BSU 2022
akan segera disalurkan jika mekanisme telah rampung. Kemnaker tengah berupaya pencairan BSU 2022,
dapat tersalurkan dengan cepat dan tepat sasaran. Namun demikian kemnaker belum memastikan kapan
BSU 2022 akan cair ke rekening penerima. Beberapa tanda BSU Subsidi Gaji yang akan cair ke rekening
pekerja jika memenuhi semua syarat BLT Subsidi Gaji, Status calon "TERDAFTAR", muncul status sebagai
penerima dan status penyaluran telah tersalurkan ke rekening.
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Positive

Summary Setelah enam bulan mendekam di penjara di negeri Malaysia, Nur Hayati, pekerja migran
Indonesia (PMI) asal Bawean Gresik akhirnya bebas dan pulang ke rumahnya. Ia sempat
dipenjara enam bulan di negeri 'Jiran Malaysia' karena tidak memiliki dokumen. Sainiyah
sudah 20 tahun bekerja di Malaysia. Saat sedang menunggu bus, tiba-tiba ditangkap oleh
aparat Polisi Diraja Malaysia karena tidak memiliki dokumen lengkap kemudikan dijebloskan
ke penjara.

Setelah enam bulan mendekam di penjara di negeri Malaysia, Nur Hayati, pekerja migran Indonesia (PMI)
asal Bawean Gresik akhirnya bebas dan pulang ke rumahnya.Tangis Hayati pecah setelah bertemu
dengan keluarganya di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Gresik. Ia sempat dipenjara enam bulan di
negeri 'Jiran Malaysia' karena tidak memiliki dokumen.Setelah mendekam di penjara itu, Kementerian
Tenaga Kerja (Kemenaker) akhirnya berusaha membebaskan perempuan yang memiliki nama panggilan
Sainiyah itu."Kejadian yang menimpa Sainiyah bisa menjadi pelajaran berharga, dan tidak terjadi lagi di
Kabupaten Gresik," ujar Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, dikutip dari beritajatim. com jejaring media
suara.com, Selasa (19/07/2022).Sainiyah sudah 20 tahun bekerja di Malaysia. Dirinya bekerja sebagai
petugas cleaning service di Jalan Duta Kualalumpur. Saat sedang menunggu bus, tiba-tiba ditangkap oleh
aparat Polisi Diraja Malaysia karena tidak memiliki dokumen lengkap kemudikan dijebloskan ke
penjara.Setelah menjalani hukuman, warga asal Desa Gelam, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean itu
menjalaninya selama enam bulan. Selanjutnya, diderpotasi ke Indonesia dan mengalami sakit.Atas
kejadian itu, Kementrian Ketenagakerjaan mengidentifikasi PMI tersebut berasal dari Kabupaten
Gresik.Kadisnaker Gresik Andhy Hendro Wijaya menuturkan, pihaknya menjemput langsung Sainiyah ke
Jakarta kemudian tiba di Kantor Disnaker Gresik ditunggu keluarganya.Sebelumnya 2005 Sainiyah pernah
juga dideportasi dari Malaysia. Namun, pada tahun 2008. Dirinya kembali nekad berangkat lagi ke
Malaysia juga tanpa dokumen.
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Neutral

Summary IDX CHANNEL- Pasca penghentian sementara pekerja migran Indonesia-Malaysia,
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan melakukan kaji ulang MoU dengan
pemerintah Malaysia. Kementerian memastikan moratorium ini tidak akan berdampak pada
pekerja yang sudah terdaftar.

IDX CHANNEL - Pasca penghentian sementara pekerja migran Indonesia-Malaysia, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan melakukan kaji ulang MoU dengan pemerintah Malaysia.Kementerian
memastikan moratorium ini tidak akan berdampak pada pekerja yang sudah terdaftar.
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Positive

Summary Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur, melalui UPT Pelayanan dan
Perlindungan Tenaga Kerja (P2TK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur
membantu kepulangan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia. Jawa
Timur dan Disnaker Kab. Gresik, atas fasilitasi dan pendampingan kepulangan seorang
PMI/WNI wanita asal Kec. Tambak, Bawean, Selasa (19/7/2022). "Setelah diantar langsung
staf Direktorat Bina PPMI Kemnaker RI dari Jakarta dan diserahterimakan kepada Disnaker
Kab. Gresik bertempat di UPT P2TK. Diikatakan Kepala UPT P2TK Surabaya Purwanti Utami
S, pihaknya mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama berbagai pihak, yaitu
Direktorat Bina PPMI Kemnaker RI, KABAR BUMI (Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia),
UPT P2TK Disnakertrans Prov.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur, melalui UPT Pelayanan dan
Perlindungan Tenaga Kerja (P2TK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur membantu
kepulangan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia. Diikatakan Kepala UPT P2TK
Surabaya Purwanti Utami S, pihaknya mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama berbagai pihak,
yaitu Direktorat Bina PPMI Kemnaker RI, KABAR BUMI (Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia), UPT
P2TK Disnakertrans Prov. Jawa Timur dan Disnaker Kab. Gresik, atas fasilitasi dan pendampingan
kepulangan seorang PMI/WNI wanita asal Kec. Tambak, Bawean, Selasa (19/7/2022). "PMI tersebut
sebelumnya bekerja di Malaysia. Atas laporan masyarakat, keberadaan PMI terinfo berada di Wisma Atlet
Jakarta dan telah menjalani isolasi selama 11 hari karena positif Covid-19 saat tiba di Bandara Soeta,
Tangerang," katanya. PMI yg juga menderita Diabetes (luka di punggung bawah), paru dan depresi ringan
tersebut telah bekerja di Malaysia lebih dari 24 tahun dan dideportasi setelah tertangkap dan menjalani
tahanan imigrasi Malaysia selama beberapa bulan. "Setelah diantar langsung staf Direktorat Bina PPMI
Kemnaker RI dari Jakarta dan diserahterimakan kepada Disnaker Kab. Gresik bertempat di UPT P2TK. Hari
ini PMI/WNI tersebut telah dipertemukan dengan kakak kandung dan kembali ke tengah keluarganya di
Bawean," terang Purwanti.
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Positive

Summary "Mengatasi ketakseimbangan tersebut, Kemnaker telah mengeluarkan berbagai kebijakan
tentang pengembangan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kerja di perdesaan," ucap
Anwar Sanusi, saat menjadi pembicara pada webinar bertajuk 'Kebijakan Pengembangan
Ketenagakerjaan di Perdesaan Memasuki Ekonomi Digital dalam Upaya Menyejahterkan
Masyarakat', Senin (18/07/2022). Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen
Kemnaker), Anwar Sanusi menyatakan ketakseimbangan teknologi digital, baik di perkotaan
maupun perdesaan menjadi tantangan cukup serius. Teknologi digital bukan semata-mata
alat, melainkan objek material memiliki relasi kompleks terkait perkembangan struktur
ekonomi, sosial, politik, dan budaya tertentu dalam suatu negara. "Ini juga mendorong
adanya perubahan struktur relasi pasar dengan wilayah yang kemudian relasi wilayah
dengan masyarakat dan masyarakat dengan pasar," ujar Anwar Sanusi, dilansir dari laman
resmi Kementerian Ketenagakerjaan RI, kemnaker.go.id. Anwar Sanusi menilai tentang
pemahaman teknologi digital.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker), Anwar Sanusi menyatakan
ketakseimbangan teknologi digital, baik di perkotaan maupun perdesaan menjadi tantangan cukup
serius."Mengatasi ketakseimbangan tersebut, Kemnaker telah mengeluarkan berbagai kebijakan tentang
pengembangan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kerja di perdesaan," ucap Anwar Sanusi, saat
menjadi pembicara pada webinar bertajuk 'Kebijakan Pengembangan Ketenagakerjaan di Perdesaan
Memasuki Ekonomi Digital dalam Upaya Menyejahterkan Masyarakat', Senin (18/07/2022).Anwar Sanusi
mengatakan, perkembangan teknologi digital adalah satu keharusan yang akan memengaruhi seluruh
aspek, baik dari sisi negara maupun masyarakat.Teknologi digital bukan semata-mata alat, melainkan
objek material memiliki relasi kompleks terkait perkembangan struktur ekonomi, sosial, politik, dan
budaya tertentu dalam suatu negara."Ini juga mendorong adanya perubahan struktur relasi pasar dengan
wilayah yang kemudian relasi wilayah dengan masyarakat dan masyarakat dengan pasar," ujar Anwar
Sanusi, dilansir dari laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan RI, kemnaker.go.id.Anwar Sanusi menilai
tentang pemahaman teknologi digital. Jika dilihat dari anak muda zaman sekarang sudah sangat bagus,
apalagi kini daya teknologi digital tiap daerah cukup tinggi, seperti Pulau Jawa. Kendati demikian, tidak
menutup kemungkinan daerah-daerah lain masih cukup rendah, terutama di wilayah terpencil yang
koneksi internetnya agak sulit untuk akses.Adapun rendahnya teknologi digital ini disebabkan beberapa
faktor, antara lain sumber daya manusia (SDM), perekonomian digital, kewirausahaan, lapangan
pekerjaan, dan infrastruktur pendukung lainnya."Ketakseimbangan ini tentunya akan menjadi tantangan
bagi kita semua yang harus bisa kita atasi," tutup Anwar Sanusi.
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Negative

Summary JAKARTA- BLT subsidi gaji tak kunjung cair. Lantas apa masalah BLT subsidi tak kunjung cair?
Diketahui, BLT subsidi gaji Rp1 juta akan disalurkan kepada kepada 8,8 juta pekerja. Untuk
anggaran BLT subsidi gaji ini mencapai Rp8,8 triliun.

JAKARTA - BLT subsidi gaji tak kunjung cair. Di mana bantuan sosial (bansos) tersebut rencananya
diberikan Rp1 juta kepada masing-masing pekerja. Lantas apa masalah BLT subsidi tak kunjung cair?
Menurut Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng, letak masalah ada pada proses validasi data
pekerja penerima manfaat BSU. "Kami melihat ada masalah pada proses validasi data penerima BSU.
Perlu di crosscheck. Kami berharap Kemnaker melakukan verifikasi data calon penerima BSU sehingga
dapat menyajikan data yang valid serta meminimalisir gagal bayar," ujar Robert, Rabu (20/7/2022). Oleh
sebab itu, Ombudsman memberikan sejumlah saran terhadap pelaksanaan program BSU
Ketenagakerjaan, di antaranya pekerja status dirumahkan agar dibuatkan skema afirmasi dari program
BSU. "Kemudian, bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang PHK atau dipulangkan, pekerja non formal
atau Bukan Penerima Upah (BPU) iuran mandiri agar dapat dimasukkan menjadi penerima BSU," lanjut
Robert.Diketahui, BLT subsidi gaji Rp1 juta akan disalurkan kepada kepada 8,8 juta pekerja. Untuk
anggaran BLT subsidi gaji ini mencapai Rp8,8 triliun. Serta pekerja penerima BLT subsidi gaji ini hanya
yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta per bulan.
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Positive

Summary Salah satunya memperkuat peran Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dalam
penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. "Layanan sistem informasi pasar
kerja yang optimal dan terintegrasi dengan data industri akan membantu KADIN dalam
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi," kata Sekjen Anwar Sanusi saat membuka
sosialisasi dan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi
Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Makassar, Selasa (19/7). Sekretaris Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker) Anwar Sanusi mengungkapkan lima
strategi nasional pengembangan sistem informasi pasar kerja dan layanan informasi pasar
kerja. Sekjen Anwar menjelaskan optimalisasi sistem informasi pasar kerja akan
menghasilkan data yang dapat membantu menyiapkan tenaga kerja yang siap terserap
industri, salah satunya pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker) Anwar Sanusi mengungkapkan
lima strategi nasional pengembangan sistem informasi pasar kerja dan layanan informasi pasar
kerja.Salah satunya memperkuat peran Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dalam
penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi."Layanan sistem informasi pasar kerja yang
optimal dan terintegrasi dengan data industri akan membantu KADIN dalam pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan vokasi," kata Sekjen Anwar Sanusi saat membuka sosialisasi dan tindak lanjut Peraturan
Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Makassar,
Selasa (19/7).Sekjen Anwar menjelaskan optimalisasi sistem informasi pasar kerja akan menghasilkan
data yang dapat membantu menyiapkan tenaga kerja yang siap terserap industri, salah satunya pada
sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)."Melalui sistem informasi pasar kerja nasional ini, kami
optimistis ke depan dapat memiliki forecasting demand tenaga kerja yang tepat, sehingga dapat
mempersiapkan supply tenaga kerja lebih dini," ujarnya.Berdasarkan Pasal 2 Perpres 68 Tahun 2022,
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revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi bertujuan meningkatkan akses, mutu, dan relevansi
penyelenggaran pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja."Tujuan
lainnya yakni mendorong pembangunan keunggulan spesifik di masing-masing lembaga pendidikan
vokasi dan pelatihan vokasi sesuai potensi daerah dan kebutuhan pasar kerja," terang pria yang baru saja
meraih gelar profesor dari Universitas Brawijaya Malang itu.Sekjen Anwar Sanusi menambahkan strategi
pengembangan informasi pasar kerja dan layanan informasi pasar kerja lainnya, yakni membangun
sistem informasi pasar kerja mutakhir dan komprehensif dalam menggambarkan struktur tenaga kerja,
karakteristik tenaga kerja, persediaan dan kebutuhan tenaga kerja secara komprehensif.
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Positive

Summary Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi mengungkapkan 5 strategi sistem informasi pasar kerja,
salah satunya memperkuat peran Kadin. Salah satunya memperkuat peran Kamar Dagang
dan Industri Indonesia (Kadin) dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan
vokasi. "Layanan sistem informasi pasar kerja yang optimal dan terintegrasi dengan data
industri akan membantu KADIN dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi," kata
Sekjen Anwar Sanusi saat membuka sosialisasi dan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor
68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Makassar,
Selasa (19/7). Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi (dua dari kiri) hadir membuka sosialisasi dan
tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan
Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Makassar, Selasa (19/7).

Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi (dua dari kiri) hadir membuka sosialisasi dan tindak lanjut Peraturan
Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Makassar,
Selasa (19/7). Foto: Dokumentasi Kemnakerjpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker) Anwar Sanusi mengungkapkan lima strategi nasional
pengembangan sistem informasi pasar kerja dan layanan informasi pasar kerja.Salah satunya
memperkuat peran Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dalam penyelenggaraan pendidikan
vokasi dan pelatihan vokasi. "Layanan sistem informasi pasar kerja yang optimal dan terintegrasi dengan
data industri akan membantu KADIN dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi," kata Sekjen
Anwar Sanusi saat membuka sosialisasi dan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022
tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Makassar, Selasa (19/7).Sekjen Anwar
menjelaskan optimalisasi sistem informasi pasar kerja akan menghasilkan data yang dapat membantu
menyiapkan tenaga kerja yang siap terserap industri, salah satunya pada sektor usaha mikro kecil dan
menengah (UMKM). "Melalui sistem informasi pasar kerja nasional ini, kami optimistis ke depan dapat
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memiliki forecasting demand tenaga kerja yang tepat, sehingga dapat mempersiapkan supply tenaga
kerja lebih dini," ujarnya. Berdasarkan Pasal 2 Perpres 68 Tahun 2022, revitalisasi pendidikan vokasi dan
pelatihan vokasi bertujuan meningkatkan akses, mutu, dan relevansi penyelenggaran pendidikan vokasi
dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja."Tujuan lainnya yakni mendorong
pembangunan keunggulan spesifik di masing-masing lembaga pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi
sesuai potensi daerah dan kebutuhan pasar kerja," terang pria yang baru saja meraih gelar profesor dari
Universitas Brawijaya Malang itu. Sekjen Anwar Sanusi menambahkan strategi pengembangan informasi
pasar kerja dan layanan informasi pasar kerja lainnya, yakni membangun sistem informasi pasar kerja
mutakhir dan komprehensif dalam menggambarkan struktur tenaga kerja, karakteristik tenaga kerja,
persediaan dan kebutuhan tenaga kerja secara komprehensif.Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi
mengungkapkan 5 strategi sistem informasi pasar kerja, salah satunya memperkuat peran KadinSilakan
baca konten menarik lainnya dari JPNN.
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Positive

Summary Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi mengungkapkan 5 strategi sistem informasi pasar kerja,
salah satunya memperkuat peran Kadin. Salah satunya memperkuat peran Kamar Dagang
dan Industri Indonesia (Kadin) dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan
vokasi. "Layanan sistem informasi pasar kerja yang optimal dan terintegrasi dengan data
industri akan membantu KADIN dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi," kata
Sekjen Anwar Sanusi saat membuka sosialisasi dan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor
68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Makassar,
Selasa (19/7). Selasa, 19 Juli 2022- 21:37 WIB Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi (dua dari kiri)
hadir membuka sosialisasi dan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022
tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Makassar, Selasa (19/7).

Selasa, 19 Juli 2022 - 21:37 WIB Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi (dua dari kiri) hadir membuka sosialisasi
dan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan
Pelatihan Vokasi di Makassar, Selasa (19/7). Foto: Dokumentasi Kemnakerjpnn.com, JAKARTA - Sekretaris
Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker) Anwar Sanusi mengungkapkan lima strategi
nasional pengembangan sistem informasi pasar kerja dan layanan informasi pasar kerja. Salah satunya
memperkuat peran Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dalam penyelenggaraan pendidikan
vokasi dan pelatihan vokasi. "Layanan sistem informasi pasar kerja yang optimal dan terintegrasi dengan
data industri akan membantu KADIN dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi," kata Sekjen
Anwar Sanusi saat membuka sosialisasi dan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022
tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Makassar, Selasa (19/7). Sekjen Anwar
menjelaskan optimalisasi sistem informasi pasar kerja akan menghasilkan data yang dapat membantu
menyiapkan tenaga kerja yang siap terserap industri, salah satunya pada sektor usaha mikro kecil dan
menengah (UMKM). "Melalui sistem informasi pasar kerja nasional ini, kami optimistis ke depan dapat
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memiliki forecasting demand tenaga kerja yang tepat, sehingga dapat mempersiapkan supply tenaga
kerja lebih dini," ujarnya. Berdasarkan Pasal 2 Perpres 68 Tahun 2022, revitalisasi pendidikan vokasi dan
pelatihan vokasi bertujuan meningkatkan akses, mutu, dan relevansi penyelenggaran pendidikan vokasi
dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. "Tujuan lainnya yakni mendorong
pembangunan keunggulan spesifik di masing-masing lembaga pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi
sesuai potensi daerah dan kebutuhan pasar kerja," terang pria yang baru saja meraih gelar profesor dari
Universitas Brawijaya Malang itu. Sekjen Anwar Sanusi menambahkan strategi pengembangan informasi
pasar kerja dan layanan informasi pasar kerja lainnya, yakni membangun sistem informasi pasar kerja
mutakhir dan komprehensif dalam menggambarkan struktur tenaga kerja, karakteristik tenaga kerja,
persediaan dan kebutuhan tenaga kerja secara komprehensif.Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi
mengungkapkan 5 strategi sistem informasi pasar kerja, salah satunya memperkuat peran KadinSilakan
baca konten menarik lainnya dari JPNN.
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Positive

Summary Salah satunya memperkuat peran Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dalam
penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. "Layanan sistem informasi pasar
kerja yang optimal dan terintegrasi dengan data industri akan membantu KADIN dalam
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi," kata Sekjen Anwar Sanusi saat membuka
sosialisasi dan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi
Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Makassar, Selasa (19/7). jpnn.com, JAKARTASekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker) Anwar Sanusi
mengungkapkan lima strategi nasional pengembangan sistem informasi pasar kerja dan
layanan informasi pasar kerja. Sekjen Anwar menjelaskan optimalisasi sistem informasi pasar
kerja akan menghasilkan data yang dapat membantu menyiapkan tenaga kerja yang siap
terserap industri, salah satunya pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker) Anwar Sanusi
mengungkapkan lima strategi nasional pengembangan sistem informasi pasar kerja dan layanan
informasi pasar kerja.Salah satunya memperkuat peran Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin)
dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi."Layanan sistem informasi pasar kerja
yang optimal dan terintegrasi dengan data industri akan membantu KADIN dalam pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan vokasi," kata Sekjen Anwar Sanusi saat membuka sosialisasi dan tindak lanjut
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di
Makassar, Selasa (19/7).Sekjen Anwar menjelaskan optimalisasi sistem informasi pasar kerja akan
menghasilkan data yang dapat membantu menyiapkan tenaga kerja yang siap terserap industri, salah
satunya pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)."Melalui sistem informasi pasar kerja
nasional ini, kami optimistis ke depan dapat memiliki forecasting demand tenaga kerja yang tepat,
sehingga dapat mempersiapkan supply tenaga kerja lebih dini," ujarnya.Berdasarkan Pasal 2 Perpres 68
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Tahun 2022, revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi bertujuan meningkatkan akses, mutu,
dan relevansi penyelenggaran pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan pasar
kerja."Tujuan lainnya yakni mendorong pembangunan keunggulan spesifik di masing-masing lembaga
pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sesuai potensi daerah dan kebutuhan pasar kerja," terang pria
yang baru saja meraih gelar profesor dari Universitas Brawijaya Malang itu.Sekjen Anwar Sanusi
menambahkan strategi pengembangan informasi pasar kerja dan layanan informasi pasar kerja lainnya,
yakni membangun sistem informasi pasar kerja mutakhir dan komprehensif dalam menggambarkan
struktur tenaga kerja, karakteristik tenaga kerja, persediaan dan kebutuhan tenaga kerja secara
komprehensif.
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Positive

Summary Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi mengungkapkan 5 strategi sistem informasi pasar kerja,
salah satunya memperkuat peran Kadin. Salah satunya memperkuat peran Kamar Dagang
dan Industri Indonesia (Kadin) dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan
vokasi. "Layanan sistem informasi pasar kerja yang optimal dan terintegrasi dengan data
industri akan membantu KADIN dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi," kata
Sekjen Anwar Sanusi saat membuka sosialisasi dan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor
68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Makassar,
Selasa (19/7). Selasa, 19 Juli 2022- 21:37 WIB Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi (dua dari kiri)
hadir membuka sosialisasi dan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022
tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Makassar, Selasa (19/7).

Selasa, 19 Juli 2022 - 21:37 WIB Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi (dua dari kiri) hadir membuka sosialisasi
dan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan
Pelatihan Vokasi di Makassar, Selasa (19/7). Foto: Dokumentasi Kemnakerjpnn.com, JAKARTA - Sekretaris
Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker) Anwar Sanusi mengungkapkan lima strategi
nasional pengembangan sistem informasi pasar kerja dan layanan informasi pasar kerja. Salah satunya
memperkuat peran Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dalam penyelenggaraan pendidikan
vokasi dan pelatihan vokasi. "Layanan sistem informasi pasar kerja yang optimal dan terintegrasi dengan
data industri akan membantu KADIN dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi," kata Sekjen
Anwar Sanusi saat membuka sosialisasi dan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022
tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Makassar, Selasa (19/7). Sekjen Anwar
menjelaskan optimalisasi sistem informasi pasar kerja akan menghasilkan data yang dapat membantu
menyiapkan tenaga kerja yang siap terserap industri, salah satunya pada sektor usaha mikro kecil dan
menengah (UMKM). "Melalui sistem informasi pasar kerja nasional ini, kami optimistis ke depan dapat
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memiliki forecasting demand tenaga kerja yang tepat, sehingga dapat mempersiapkan supply tenaga
kerja lebih dini," ujarnya. Berdasarkan Pasal 2 Perpres 68 Tahun 2022, revitalisasi pendidikan vokasi dan
pelatihan vokasi bertujuan meningkatkan akses, mutu, dan relevansi penyelenggaran pendidikan vokasi
dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. "Tujuan lainnya yakni mendorong
pembangunan keunggulan spesifik di masing-masing lembaga pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi
sesuai potensi daerah dan kebutuhan pasar kerja," terang pria yang baru saja meraih gelar profesor dari
Universitas Brawijaya Malang itu. Sekjen Anwar Sanusi menambahkan strategi pengembangan informasi
pasar kerja dan layanan informasi pasar kerja lainnya, yakni membangun sistem informasi pasar kerja
mutakhir dan komprehensif dalam menggambarkan struktur tenaga kerja, karakteristik tenaga kerja,
persediaan dan kebutuhan tenaga kerja secara komprehensif.Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi
mengungkapkan 5 strategi sistem informasi pasar kerja, salah satunya memperkuat peran KadinSilakan
baca konten menarik lainnya dari JPNN.
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Positive

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengapresiasi kemajuan pelayanan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat).
"Pelayanan K3 di Nusa Tenggara Barat ini sudah cukup baik dan telah menerapkan standarstandar yang ditentukan, bahkan capaian kinerjanya setiap tahun selalu melampaui target,"
kata Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemenaker Haiyani
Rumondang pada workshop Pencegahan dan Pengendalian Kasus TB serta strategi DOTS di
Mataram, Selasa. Ia juga mengapresiasi langkah Disnakertrans Nusa Tenggara Barat yang
memprogramkan peningkatan peralatan Laboratorium J3 Pulau Lombok, dan juga
membangun Laboratorium K3 di Pulau Sumbawa dari alokasi dana bagi hasil cukai hasil
tembakau (DBHCHT). Menurut dia, keberadaan peralatan dan proses layanan Laboratorium
K3 pada UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok di bawah kendali
Disnakertrans Nusa Tenggara Barat ke depan dapat meningkatkan pelayanan K3.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengapresiasi kemajuan pelayanan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) di Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat)."Pelayanan K3 di Nusa Tenggara
Barat ini sudah cukup baik dan telah menerapkan standar-standar yang ditentukan, bahkan capaian
kinerjanya setiap tahun selalu melampaui target," kata Dirjen Pembinaan dan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan K3 Kemenaker Haiyani Rumondang pada workshop Pencegahan dan Pengendalian
Kasus TB serta strategi DOTS di Mataram, Selasa.Ia juga mengapresiasi langkah Disnakertrans Nusa
Tenggara Barat yang memprogramkan peningkatan peralatan Laboratorium J3 Pulau Lombok, dan juga
membangun Laboratorium K3 di Pulau Sumbawa dari alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau
(DBHCHT).Menurut dia, keberadaan peralatan dan proses layanan Laboratorium K3 pada UPTD Balai
Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok di bawah kendali Disnakertrans Nusa Tenggara Barat
ke depan dapat meningkatkan pelayanan K3. Terlebih lagi laboratorium K3 ini merupakan salah satu
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sumber PAD yang potensial."Dengan mengalokasikan anggaran untuk biaya perawatan peralatan hibah
dari Kemenaker, sekaligus melakukan modernisasi peralatan atau pengadaan peralatan baru untuk
melengkapi yang sudah ada serta peningkatan kapasitas SDM-nya," kata dia.Kepala Disnakertrans Nusa
Tenggara Barat I Gede Putu Aryadi mengatakan saat ini Nusa Tenggara Barat sedang menjadi sorotan
dunia. Oleh karena itu, selain meningkatkan kompetensi tenaga kerja, pemilik badan usaha perlu juga
meningkatkan kondisi lingkungan kerja untuk menghindari risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat
kerja."Lingkungan kerja yang baik, higienis, dan sehat akan membuat nyaman pekerja sehingga dapat
meningkatkan produktivitas pekerja. Meningkatnya produktivitas tentu meningkatkan produktivitas
perusahaan yang pada akhirnya membantu meningkatkan perekonomian negara," ujar Aryadi.Ia
mengatakan adanya workshop adalah bagian upaya pemerintah untuk memastikan proses yang terjadi
di perusahaan harus benar-benar menerapkan standar K3, seperti menguji secara berkala setiap
peralatan yang digunakan, lingkungan kerja, bahkan tata kelola kelembagaan. Hal tersebut menjadi
penting, karena dapat memastikan setiap proses yang terjadi benar-benar mencapai kemaslahatan,
keselamatan dan kesejahteraan."Harus dipastikan bahwa seluruh proses yang terjadi dalam suatu
perusahaan menaati Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Kita harus terus
melakukan pembinaan agar Nusa Tenggara Barat Gemilang Indonesia maju bisa diwujudkan," kata
mantan Irbansus pada Inspektorat Nusa Tenggara Barat tersebut.Aryadi berharap sejumlah perusahaan
yang sudah mendapatkan Penghargaan K3 pada 2021 untuk terus mempertahankan prestasi tersebut.
Bagi perusahaan yang belum memperoleh penghargaan untuk terus berusaha mengupayakan
terwujudnya K3 agar tidak lagi terjadi kecelakaan kerja."Kami berharap Nusa Tenggara Barat dapat
memperoleh Penghargaan Zero Accident dari Kementerian Ketenagakerjaan," katanya.
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Positive

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengapresiasi kemajuan pelayanan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara
Barat)."Pelayanan K3 di Nusa Tenggara Barat ini sudah cukup baik dan telah menerapkan
standar-standar yang ditentukan, bahkan capaian kinerjanya setiap tahun selalu melampaui
target," kata Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemenaker
Haiyani Rumondang pada workshop Pencegahan dan Pengendalian Kasus TB serta strategi
DOTS di Mataram, Selasa. Ia juga mengapresiasi langkah Disnakertrans Nusa Tenggara Barat
yang memprogramkan peningkatan peralatan Laboratorium J3 Pulau Lombok, dan juga
membangun Laboratorium K3 di Pulau Sumbawa dari alokasi dana bagi hasil cukai hasil
tembakau (DBHCHT).Menurut dia, keberadaan peralatan dan proses layanan Laboratorium
K3 pada UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok di bawah kendali
Disnakertrans Nusa Tenggara Barat ke depan dapat meningkatkan pelayanan K3. Kepala
Disnakertrans Nusa Tenggara Barat I Gede Putu Aryadi mengatakan saat ini Nusa Tenggara
Barat sedang menjadi sorotan dunia. Kita harus terus melakukan pembinaan agar Nusa
Tenggara Barat Gemilang Indonesia maju bisa diwujudkan," kata mantan Irbansus pada
Inspektorat Nusa Tenggara Barat tersebut.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengapresiasi kemajuan pelayanan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) di Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat)."Pelayanan K3 di Nusa Tenggara
Barat ini sudah cukup baik dan telah menerapkan standar-standar yang ditentukan, bahkan capaian
kinerjanya setiap tahun selalu melampaui target," kata Dirjen Pembinaan dan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan K3 Kemenaker Haiyani Rumondang pada workshop Pencegahan dan Pengendalian
Kasus TB serta strategi DOTS di Mataram, Selasa.Ia juga mengapresiasi langkah Disnakertrans Nusa
Tenggara Barat yang memprogramkan peningkatan peralatan Laboratorium J3 Pulau Lombok, dan juga
193

membangun Laboratorium K3 di Pulau Sumbawa dari alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau
(DBHCHT).Menurut dia, keberadaan peralatan dan proses layanan Laboratorium K3 pada UPTD Balai
Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok di bawah kendali Disnakertrans Nusa Tenggara Barat
ke depan dapat meningkatkan pelayanan K3. Terlebih lagi laboratorium K3 ini merupakan salah satu
sumber PAD yang potensial."Dengan mengalokasikan anggaran untuk biaya perawatan peralatan hibah
dari Kemenaker, sekaligus melakukan modernisasi peralatan atau pengadaan peralatan baru untuk
melengkapi yang sudah ada serta peningkatan kapasitas SDM-nya," kata dia. Kepala Disnakertrans Nusa
Tenggara Barat I Gede Putu Aryadi mengatakan saat ini Nusa Tenggara Barat sedang menjadi sorotan
dunia. Oleh karena itu, selain meningkatkan kompetensi tenaga kerja, pemilik badan usaha perlu juga
meningkatkan kondisi lingkungan kerja untuk menghindari risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat
kerja."Lingkungan kerja yang baik, higienis, dan sehat akan membuat nyaman pekerja sehingga dapat
meningkatkan produktivitas pekerja. Meningkatnya produktivitas tentu meningkatkan produktivitas
perusahaan yang pada akhirnya membantu meningkatkan perekonomian negara," ujar Aryadi.Ia
mengatakan adanya workshop adalah bagian upaya pemerintah untuk memastikan proses yang terjadi
di perusahaan harus benar-benar menerapkan standar K3, seperti menguji secara berkala setiap
peralatan yang digunakan, lingkungan kerja, bahkan tata kelola kelembagaan. Hal tersebut menjadi
penting, karena dapat memastikan setiap proses yang terjadi benar-benar mencapai kemaslahatan,
keselamatan dan kesejahteraan."Harus dipastikan bahwa seluruh proses yang terjadi dalam suatu
perusahaan menaati Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Kita harus terus
melakukan pembinaan agar Nusa Tenggara Barat Gemilang Indonesia maju bisa diwujudkan," kata
mantan Irbansus pada Inspektorat Nusa Tenggara Barat tersebut. Aryadi berharap sejumlah perusahaan
yang sudah mendapatkan Penghargaan K3 pada 2021 untuk terus mempertahankan prestasi tersebut.
Bagi perusahaan yang belum memperoleh penghargaan untuk terus berusaha mengupayakan
terwujudnya K3 agar tidak lagi terjadi kecelakaan kerja."Kami berharap Nusa Tenggara Barat dapat
memperoleh Penghargaan Zero Accident dari Kementerian Ketenagakerjaan," katanya. Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengapresiasi kemajuan pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3) di Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat)."Pelayanan K3 di Nusa Tenggara Barat ini sudah cukup
baik dan telah menerapkan standar-standar yang ditentukan, bahkan capaian kinerjanya setiap tahun
selalu melampaui target," kata Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemenaker
Haiyani Rumondang pada workshop Pencegahan dan Pengendalian Kasus TB serta strategi DOTS di
Mataram, Selasa.Ia juga mengapresiasi langkah Disnakertrans Nusa Tenggara Barat yang
memprogramkan peningkatan peralatan Laboratorium J3 Pulau Lombok, dan juga membangun
Laboratorium K3 di Pulau Sumbawa dari alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).Menurut
dia, keberadaan peralatan dan proses layanan Laboratorium K3 pada UPTD Balai Pengawasan
Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok di bawah kendali Disnakertrans Nusa Tenggara Barat ke depan
dapat meningkatkan pelayanan K3. Terlebih lagi laboratorium K3 ini merupakan salah satu sumber PAD
yang potensial."Dengan mengalokasikan anggaran untuk biaya perawatan peralatan hibah dari
Kemenaker, sekaligus melakukan modernisasi peralatan atau pengadaan peralatan baru untuk
melengkapi yang sudah ada serta peningkatan kapasitas SDM-nya," kata dia. Kepala Disnakertrans Nusa
Tenggara Barat I Gede Putu Aryadi mengatakan saat ini Nusa Tenggara Barat sedang menjadi sorotan
dunia. Oleh karena itu, selain meningkatkan kompetensi tenaga kerja, pemilik badan usaha perlu juga
meningkatkan kondisi lingkungan kerja untuk menghindari risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat
kerja."Lingkungan kerja yang baik, higienis, dan sehat akan membuat nyaman pekerja sehingga dapat
meningkatkan produktivitas pekerja. Meningkatnya produktivitas tentu meningkatkan produktivitas
perusahaan yang pada akhirnya membantu meningkatkan perekonomian negara," ujar Aryadi.Ia
mengatakan adanya workshop adalah bagian upaya pemerintah untuk memastikan proses yang terjadi
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di perusahaan harus benar-benar menerapkan standar K3, seperti menguji secara berkala setiap
peralatan yang digunakan, lingkungan kerja, bahkan tata kelola kelembagaan. Hal tersebut menjadi
penting, karena dapat memastikan setiap proses yang terjadi benar-benar mencapai kemaslahatan,
keselamatan dan kesejahteraan."Harus dipastikan bahwa seluruh proses yang terjadi dalam suatu
perusahaan menaati Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Kita harus terus
melakukan pembinaan agar Nusa Tenggara Barat Gemilang Indonesia maju bisa diwujudkan," kata
mantan Irbansus pada Inspektorat Nusa Tenggara Barat tersebut. Aryadi berharap sejumlah perusahaan
yang sudah mendapatkan Penghargaan K3 pada 2021 untuk terus mempertahankan prestasi tersebut.
Bagi perusahaan yang belum memperoleh penghargaan untuk terus berusaha mengupayakan
terwujudnya K3 agar tidak lagi terjadi kecelakaan kerja."Kami berharap Nusa Tenggara Barat dapat
memperoleh Penghargaan Zero Accident dari Kementerian Ketenagakerjaan," katanya.
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Positive

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengapresiasi kemajuan pelayanan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat).
"Pelayanan K3 di Nusa Tenggara Barat ini sudah cukup baik dan telah menerapkan standarstandar yang ditentukan, bahkan capaian kinerjanya setiap tahun selalu melampaui target,"
kata Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemenaker Haiyani
Rumondang pada workshop Pencegahan dan Pengendalian Kasus TB serta strategi DOTS di
Mataram, Selasa. Ia juga mengapresiasi langkah Disnakertrans Nusa Tenggara Barat yang
memprogramkan peningkatan peralatan Laboratorium J3 Pulau Lombok, dan juga
membangun Laboratorium K3 di Pulau Sumbawa dari alokasi dana bagi hasil cukai hasil
tembakau (DBHCHT). Menurut dia, keberadaan peralatan dan proses layanan Laboratorium
K3 pada UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok di bawah kendali
Disnakertrans Nusa Tenggara Barat ke depan dapat meningkatkan pelayanan K3.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengapresiasi kemajuan pelayanan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) di Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat). "Pelayanan K3 di Nusa Tenggara
Barat ini sudah cukup baik dan telah menerapkan standar-standar yang ditentukan, bahkan capaian
kinerjanya setiap tahun selalu melampaui target," kata Dirjen Pembinaan dan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan K3 Kemenaker Haiyani Rumondang pada workshop Pencegahan dan Pengendalian
Kasus TB serta strategi DOTS di Mataram, Selasa. Ia juga mengapresiasi langkah Disnakertrans Nusa
Tenggara Barat yang memprogramkan peningkatan peralatan Laboratorium J3 Pulau Lombok, dan juga
membangun Laboratorium K3 di Pulau Sumbawa dari alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau
(DBHCHT). Menurut dia, keberadaan peralatan dan proses layanan Laboratorium K3 pada UPTD Balai
Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok di bawah kendali Disnakertrans Nusa Tenggara Barat
ke depan dapat meningkatkan pelayanan K3. Terlebih lagi laboratorium K3 ini merupakan salah satu
sumber PAD yang potensial. "Dengan mengalokasikan anggaran untuk biaya perawatan peralatan hibah
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dari Kemenaker, sekaligus melakukan modernisasi peralatan atau pengadaan peralatan baru untuk
melengkapi yang sudah ada serta peningkatan kapasitas SDM-nya," kata dia. Kepala Disnakertrans Nusa
Tenggara Barat I Gede Putu Aryadi mengatakan saat ini Nusa Tenggara Barat sedang menjadi sorotan
dunia. Oleh karena itu, selain meningkatkan kompetensi tenaga kerja, pemilik badan usaha perlu juga
meningkatkan kondisi lingkungan kerja untuk menghindari risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat
kerja. "Lingkungan kerja yang baik, higienis, dan sehat akan membuat nyaman pekerja sehingga dapat
meningkatkan produktivitas pekerja. Meningkatnya produktivitas tentu meningkatkan produktivitas
perusahaan yang pada akhirnya membantu meningkatkan perekonomian negara," ujar Aryadi. Ia
mengatakan adanya workshop adalah bagian upaya pemerintah untuk memastikan proses yang terjadi
di perusahaan harus benar-benar menerapkan standar K3, seperti menguji secara berkala setiap
peralatan yang digunakan, lingkungan kerja, bahkan tata kelola kelembagaan. Hal tersebut menjadi
penting, karena dapat memastikan setiap proses yang terjadi benar-benar mencapai kemaslahatan,
keselamatan dan kesejahteraan. "Harus dipastikan bahwa seluruh proses yang terjadi dalam suatu
perusahaan menaati Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Kita harus terus
melakukan pembinaan agar Nusa Tenggara Barat Gemilang Indonesia maju bisa diwujudkan," kata
mantan Irbansus pada Inspektorat Nusa Tenggara Barat tersebut. Aryadi berharap sejumlah perusahaan
yang sudah mendapatkan Penghargaan K3 pada 2021 untuk terus mempertahankan prestasi tersebut.
Bagi perusahaan yang belum memperoleh penghargaan untuk terus berusaha mengupayakan
terwujudnya K3 agar tidak lagi terjadi kecelakaan kerja. "Kami berharap Nusa Tenggara Barat dapat
memperoleh Penghargaan Zero Accident dari Kementerian Ketenagakerjaan," katanya. Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengapresiasi kemajuan pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3) di Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat). "Pelayanan K3 di Nusa Tenggara Barat ini sudah cukup
baik dan telah menerapkan standar-standar yang ditentukan, bahkan capaian kinerjanya setiap tahun
selalu melampaui target," kata Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemenaker
Haiyani Rumondang pada workshop Pencegahan dan Pengendalian Kasus TB serta strategi DOTS di
Mataram, Selasa. Ia juga mengapresiasi langkah Disnakertrans Nusa Tenggara Barat yang
memprogramkan peningkatan peralatan Laboratorium J3 Pulau Lombok, dan juga membangun
Laboratorium K3 di Pulau Sumbawa dari alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). Menurut
dia, keberadaan peralatan dan proses layanan Laboratorium K3 pada UPTD Balai Pengawasan
Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok di bawah kendali Disnakertrans Nusa Tenggara Barat ke depan
dapat meningkatkan pelayanan K3. Terlebih lagi laboratorium K3 ini merupakan salah satu sumber PAD
yang potensial. "Dengan mengalokasikan anggaran untuk biaya perawatan peralatan hibah dari
Kemenaker, sekaligus melakukan modernisasi peralatan atau pengadaan peralatan baru untuk
melengkapi yang sudah ada serta peningkatan kapasitas SDM-nya," kata dia. Kepala Disnakertrans Nusa
Tenggara Barat I Gede Putu Aryadi mengatakan saat ini Nusa Tenggara Barat sedang menjadi sorotan
dunia. Oleh karena itu, selain meningkatkan kompetensi tenaga kerja, pemilik badan usaha perlu juga
meningkatkan kondisi lingkungan kerja untuk menghindari risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat
kerja. "Lingkungan kerja yang baik, higienis, dan sehat akan membuat nyaman pekerja sehingga dapat
meningkatkan produktivitas pekerja. Meningkatnya produktivitas tentu meningkatkan produktivitas
perusahaan yang pada akhirnya membantu meningkatkan perekonomian negara," ujar Aryadi. Ia
mengatakan adanya workshop adalah bagian upaya pemerintah untuk memastikan proses yang terjadi
di perusahaan harus benar-benar menerapkan standar K3, seperti menguji secara berkala setiap
peralatan yang digunakan, lingkungan kerja, bahkan tata kelola kelembagaan. Hal tersebut menjadi
penting, karena dapat memastikan setiap proses yang terjadi benar-benar mencapai kemaslahatan,
keselamatan dan kesejahteraan. "Harus dipastikan bahwa seluruh proses yang terjadi dalam suatu
perusahaan menaati Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Kita harus terus
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melakukan pembinaan agar Nusa Tenggara Barat Gemilang Indonesia maju bisa diwujudkan," kata
mantan Irbansus pada Inspektorat Nusa Tenggara Barat tersebut. Aryadi berharap sejumlah perusahaan
yang sudah mendapatkan Penghargaan K3 pada 2021 untuk terus mempertahankan prestasi tersebut.
Bagi perusahaan yang belum memperoleh penghargaan untuk terus berusaha mengupayakan
terwujudnya K3 agar tidak lagi terjadi kecelakaan kerja. "Kami berharap Nusa Tenggara Barat dapat
memperoleh Penghargaan Zero Accident dari Kementerian Ketenagakerjaan," katanya.
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Positive

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengapresiasi kemajuan pelayanan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat).
"Pelayanan K3 di Nusa Tenggara Barat ini sudah cukup baik dan telah menerapkan standarstandar yang ditentukan, bahkan capaian kinerjanya setiap tahun selalu melampaui target,"
kata Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemenaker Haiyani
Rumondang pada workshop Pencegahan dan Pengendalian Kasus TB serta strategi DOTS di
Mataram, Selasa. Ia juga mengapresiasi langkah Disnakertrans Nusa Tenggara Barat yang
memprogramkan peningkatan peralatan Laboratorium J3 Pulau Lombok, dan juga
membangun Laboratorium K3 di Pulau Sumbawa dari alokasi dana bagi hasil cukai hasil
tembakau (DBHCHT). Menurut dia, keberadaan peralatan dan proses layanan Laboratorium
K3 pada UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok di bawah kendali
Disnakertrans Nusa Tenggara Barat ke depan dapat meningkatkan pelayanan K3.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengapresiasi kemajuan pelayanan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) di Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat)."Pelayanan K3 di Nusa Tenggara
Barat ini sudah cukup baik dan telah menerapkan standar-standar yang ditentukan, bahkan capaian
kinerjanya setiap tahun selalu melampaui target," kata Dirjen Pembinaan dan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan K3 Kemenaker Haiyani Rumondang pada workshop Pencegahan dan Pengendalian
Kasus TB serta strategi DOTS di Mataram, Selasa.Ia juga mengapresiasi langkah Disnakertrans Nusa
Tenggara Barat yang memprogramkan peningkatan peralatan Laboratorium J3 Pulau Lombok, dan juga
membangun Laboratorium K3 di Pulau Sumbawa dari alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau
(DBHCHT).Menurut dia, keberadaan peralatan dan proses layanan Laboratorium K3 pada UPTD Balai
Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok di bawah kendali Disnakertrans Nusa Tenggara Barat
ke depan dapat meningkatkan pelayanan K3. Terlebih lagi laboratorium K3 ini merupakan salah satu
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sumber PAD yang potensial."Dengan mengalokasikan anggaran untuk biaya perawatan peralatan hibah
dari Kemenaker, sekaligus melakukan modernisasi peralatan atau pengadaan peralatan baru untuk
melengkapi yang sudah ada serta peningkatan kapasitas SDM-nya," kata dia.Kepala Disnakertrans Nusa
Tenggara Barat I Gede Putu Aryadi mengatakan saat ini Nusa Tenggara Barat sedang menjadi sorotan
dunia. Oleh karena itu, selain meningkatkan kompetensi tenaga kerja, pemilik badan usaha perlu juga
meningkatkan kondisi lingkungan kerja untuk menghindari risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat
kerja."Lingkungan kerja yang baik, higienis, dan sehat akan membuat nyaman pekerja sehingga dapat
meningkatkan produktivitas pekerja. Meningkatnya produktivitas tentu meningkatkan produktivitas
perusahaan yang pada akhirnya membantu meningkatkan perekonomian negara," ujar Aryadi.Ia
mengatakan adanya workshop adalah bagian upaya pemerintah untuk memastikan proses yang terjadi
di perusahaan harus benar-benar menerapkan standar K3, seperti menguji secara berkala setiap
peralatan yang digunakan, lingkungan kerja, bahkan tata kelola kelembagaan. Hal tersebut menjadi
penting, karena dapat memastikan setiap proses yang terjadi benar-benar mencapai kemaslahatan,
keselamatan dan kesejahteraan."Harus dipastikan bahwa seluruh proses yang terjadi dalam suatu
perusahaan menaati Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Kita harus terus
melakukan pembinaan agar Nusa Tenggara Barat Gemilang Indonesia maju bisa diwujudkan," kata
mantan Irbansus pada Inspektorat Nusa Tenggara Barat tersebut.Aryadi berharap sejumlah perusahaan
yang sudah mendapatkan Penghargaan K3 pada 2021 untuk terus mempertahankan prestasi tersebut.
Bagi perusahaan yang belum memperoleh penghargaan untuk terus berusaha mengupayakan
terwujudnya K3 agar tidak lagi terjadi kecelakaan kerja."Kami berharap Nusa Tenggara Barat dapat
memperoleh Penghargaan Zero Accident dari Kementerian Ketenagakerjaan," katanya.
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Positive

Summary Salah satunya memperkuat peran Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dalam
penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. "Layanan sistem informasi pasar
kerja yang optimal dan terintegrasi dengan data industri akan membantu KADIN dalam
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi," kata Sekjen Anwar Sanusi saat membuka
sosialisasi dan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi
Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Makassar, Selasa (19/7). Sekretaris Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker) Anwar Sanusi mengungkapkan lima
strategi nasional pengembangan sistem informasi pasar kerja dan layanan informasi pasar
kerja. Sekjen Anwar menjelaskan optimalisasi sistem informasi pasar kerja akan
menghasilkan data yang dapat membantu menyiapkan tenaga kerja yang siap terserap
industri, salah satunya pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker) Anwar Sanusi mengungkapkan lima
strategi nasional pengembangan sistem informasi pasar kerja dan layanan informasi pasar kerja.Salah
satunya memperkuat peran Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dalam penyelenggaraan
pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi."Layanan sistem informasi pasar kerja yang optimal dan
terintegrasi dengan data industri akan membantu KADIN dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
vokasi," kata Sekjen Anwar Sanusi saat membuka sosialisasi dan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor
68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Makassar, Selasa
(19/7).Sekjen Anwar menjelaskan optimalisasi sistem informasi pasar kerja akan menghasilkan data yang
dapat membantu menyiapkan tenaga kerja yang siap terserap industri, salah satunya pada sektor usaha
mikro kecil dan menengah (UMKM)."Melalui sistem informasi pasar kerja nasional ini, kami optimistis ke
depan dapat memiliki forecasting demand tenaga kerja yang tepat, sehingga dapat mempersiapkan
supply tenaga kerja lebih dini," ujarnya.Berdasarkan Pasal 2 Perpres 68 Tahun 2022, revitalisasi
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pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi bertujuan meningkatkan akses, mutu, dan relevansi
penyelenggaran pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja."Tujuan
lainnya yakni mendorong pembangunan keunggulan spesifik di masing-masing lembaga pendidikan
vokasi dan pelatihan vokasi sesuai potensi daerah dan kebutuhan pasar kerja," terang pria yang baru saja
meraih gelar profesor dari Universitas Brawijaya Malang itu.Sekjen Anwar Sanusi menambahkan strategi
pengembangan informasi pasar kerja dan layanan informasi pasar kerja lainnya, yakni membangun
sistem informasi pasar kerja mutakhir dan komprehensif dalam menggambarkan struktur tenaga kerja,
karakteristik tenaga kerja, persediaan dan kebutuhan tenaga kerja secara komprehensif.Strategi ketiga,
yaitu terwujudnya sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi yang sesuai dengan standar nasional
pendidikan tinggi vokasi berbasis spesialisasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar
kerja.Kemudian strategi keempat, yaitu terwujudnya pelatihan vokasi yang berbasis kompetensi sesuai
kebutuhan pasar kerja."Kelima, monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan revitalisasi pendidikan
vokasi dan pelatihan vokasi," sebut Sekjen Anwar Sanusi.Redaktur &
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Positive

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengapresiasi kemajuan pelayanan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat).
"Pelayanan K3 di Nusa Tenggara Barat ini sudah cukup baik dan telah menerapkan standarstandar yang ditentukan, bahkan capaian kinerjanya setiap tahun selalu melampaui target,"
kata Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemenaker Haiyani
Rumondang pada workshop Pencegahan dan Pengendalian Kasus TB serta strategi DOTS di
Mataram, Selasa. Ia juga mengapresiasi langkah Disnakertrans Nusa Tenggara Barat yang
memprogramkan peningkatan peralatan Laboratorium J3 Pulau Lombok, dan juga
membangun Laboratorium K3 di Pulau Sumbawa dari alokasi dana bagi hasil cukai hasil
tembakau (DBHCHT). Menurut dia, keberadaan peralatan dan proses layanan Laboratorium
K3 pada UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok di bawah kendali
Disnakertrans Nusa Tenggara Barat ke depan dapat meningkatkan pelayanan K3.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengapresiasi kemajuan pelayanan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) di Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat)."Pelayanan K3 di Nusa Tenggara
Barat ini sudah cukup baik dan telah menerapkan standar-standar yang ditentukan, bahkan capaian
kinerjanya setiap tahun selalu melampaui target," kata Dirjen Pembinaan dan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan K3 Kemenaker Haiyani Rumondang pada workshop Pencegahan dan Pengendalian
Kasus TB serta strategi DOTS di Mataram, Selasa.Ia juga mengapresiasi langkah Disnakertrans Nusa
Tenggara Barat yang memprogramkan peningkatan peralatan Laboratorium J3 Pulau Lombok, dan juga
membangun Laboratorium K3 di Pulau Sumbawa dari alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau
(DBHCHT).Menurut dia, keberadaan peralatan dan proses layanan Laboratorium K3 pada UPTD Balai
Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok di bawah kendali Disnakertrans Nusa Tenggara Barat
ke depan dapat meningkatkan pelayanan K3. Terlebih lagi laboratorium K3 ini merupakan salah satu
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sumber PAD yang potensial."Dengan mengalokasikan anggaran untuk biaya perawatan peralatan hibah
dari Kemenaker, sekaligus melakukan modernisasi peralatan atau pengadaan peralatan baru untuk
melengkapi yang sudah ada serta peningkatan kapasitas SDM-nya," kata dia.Kepala Disnakertrans Nusa
Tenggara Barat I Gede Putu Aryadi mengatakan saat ini Nusa Tenggara Barat sedang menjadi sorotan
dunia. Oleh karena itu, selain meningkatkan kompetensi tenaga kerja, pemilik badan usaha perlu juga
meningkatkan kondisi lingkungan kerja untuk menghindari risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat
kerja."Lingkungan kerja yang baik, higienis, dan sehat akan membuat nyaman pekerja sehingga dapat
meningkatkan produktivitas pekerja. Meningkatnya produktivitas tentu meningkatkan produktivitas
perusahaan yang pada akhirnya membantu meningkatkan perekonomian negara," ujar Aryadi.Ia
mengatakan adanya workshop adalah bagian upaya pemerintah untuk memastikan proses yang terjadi
di perusahaan harus benar-benar menerapkan standar K3, seperti menguji secara berkala setiap
peralatan yang digunakan, lingkungan kerja, bahkan tata kelola kelembagaan. Hal tersebut menjadi
penting, karena dapat memastikan setiap proses yang terjadi benar-benar mencapai kemaslahatan,
keselamatan dan kesejahteraan."Harus dipastikan bahwa seluruh proses yang terjadi dalam suatu
perusahaan menaati Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Kita harus terus
melakukan pembinaan agar Nusa Tenggara Barat Gemilang Indonesia maju bisa diwujudkan," kata
mantan Irbansus pada Inspektorat Nusa Tenggara Barat tersebut.Aryadi berharap sejumlah perusahaan
yang sudah mendapatkan Penghargaan K3 pada 2021 untuk terus mempertahankan prestasi tersebut.
Bagi perusahaan yang belum memperoleh penghargaan untuk terus berusaha mengupayakan
terwujudnya K3 agar tidak lagi terjadi kecelakaan kerja."Kami berharap Nusa Tenggara Barat dapat
memperoleh Penghargaan Zero Accident dari Kementerian Ketenagakerjaan," katanya.
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Positive

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengapresiasi kemajuan pelayanan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara
Barat)."Pelayanan K3 di Nusa Tenggara Barat ini sudah cukup baik dan telah menerapkan
standar-standar yang ditentukan, bahkan capaian kinerjanya setiap tahun selalu melampaui
target," kata Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemenaker
Haiyani Rumondang pada workshop Pencegahan dan Pengendalian Kasus TB serta strategi
DOTS di Mataram, Selasa.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengapresiasi kemajuan pelayanan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) di Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat)."Pelayanan K3 di Nusa Tenggara
Barat ini sudah cukup baik dan telah menerapkan standar-standar yang ditentukan, bahkan capaian
kinerjanya setiap tahun selalu melampaui target," kata Dirjen Pembinaan dan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan K3 Kemenaker Haiyani Rumondang pada workshop Pencegahan dan Pengendalian
Kasus TB serta strategi DOTS di Mataram, Selasa.Ia juga mengapresiasi langkah Disnakertrans Nusa
Tenggara Barat yang memprogramkan peningkatan peralatan Laboratorium J3 Pulau Lombok, dan juga
membangun Laboratorium K3 di Pulau Sumbawa dari alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau
(DBHCHT).Menurut dia, keberadaan peralatan dan proses layanan Laboratorium K3 pada UPTD Balai
Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok di bawah kendali Disnakertrans Nusa Tenggara Barat
ke depan dapat meningkatkan pelayanan K3. Terlebih lagi laboratorium K3 ini merupakan salah satu
sumber PAD yang potensial."Dengan mengalokasikan anggaran untuk biaya perawatan peralatan hibah
dari Kemenaker, sekaligus melakukan modernisasi peralatan atau pengadaan peralatan baru untuk
melengkapi yang sudah ada serta peningkatan kapasitas SDM-nya," kata dia. Kepala Disnakertrans Nusa
Tenggara Barat I Gede Putu Aryadi mengatakan saat ini Nusa Tenggara Barat sedang menjadi sorotan
dunia. Oleh karena itu, selain meningkatkan kompetensi tenaga kerja, pemilik badan usaha perlu juga
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meningkatkan kondisi lingkungan kerja untuk menghindari risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat
kerja."Lingkungan kerja yang baik, higienis, dan sehat akan membuat nyaman pekerja sehingga dapat
meningkatkan produktivitas pekerja. Meningkatnya produktivitas tentu meningkatkan produktivitas
perusahaan yang pada akhirnya membantu meningkatkan perekonomian negara," ujar Aryadi.Ia
mengatakan adanya workshop adalah bagian upaya pemerintah untuk memastikan proses yang terjadi
di perusahaan harus benar-benar menerapkan standar K3, seperti menguji secara berkala setiap
peralatan yang digunakan, lingkungan kerja, bahkan tata kelola kelembagaan. Hal tersebut menjadi
penting, karena dapat memastikan setiap proses yang terjadi benar-benar mencapai kemaslahatan,
keselamatan dan kesejahteraan."Harus dipastikan bahwa seluruh proses yang terjadi dalam suatu
perusahaan menaati Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Kita harus terus
melakukan pembinaan agar Nusa Tenggara Barat Gemilang Indonesia maju bisa diwujudkan," kata
mantan Irbansus pada Inspektorat Nusa Tenggara Barat tersebut. Aryadi berharap sejumlah perusahaan
yang sudah mendapatkan Penghargaan K3 pada 2021 untuk terus mempertahankan prestasi tersebut.
Bagi perusahaan yang belum memperoleh penghargaan untuk terus berusaha mengupayakan
terwujudnya K3 agar tidak lagi terjadi kecelakaan kerja."Kami berharap Nusa Tenggara Barat dapat
memperoleh Penghargaan Zero Accident dari Kementerian Ketenagakerjaan," katanya.
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Positive

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengapresiasi kemajuan pelayanan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat).
"Pelayanan K3 di Nusa Tenggara Barat ini sudah cukup baik dan telah menerapkan standarstandar yang ditentukan, bahkan capaian kinerjanya setiap tahun selalu melampaui target,"
kata Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemenaker Haiyani
Rumondang pada workshop Pencegahan dan Pengendalian Kasus TB serta strategi DOTS di
Mataram, Selasa. Ia juga mengapresiasi langkah Disnakertrans Nusa Tenggara Barat yang
memprogramkan peningkatan peralatan Laboratorium J3 Pulau Lombok, dan juga
membangun Laboratorium K3 di Pulau Sumbawa dari alokasi dana bagi hasil cukai hasil
tembakau (DBHCHT). Menurut dia, keberadaan peralatan dan proses layanan Laboratorium
K3 pada UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok di bawah kendali
Disnakertrans Nusa Tenggara Barat ke depan dapat meningkatkan pelayanan K3.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengapresiasi kemajuan pelayanan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) di Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat)."Pelayanan K3 di Nusa Tenggara
Barat ini sudah cukup baik dan telah menerapkan standar-standar yang ditentukan, bahkan capaian
kinerjanya setiap tahun selalu melampaui target," kata Dirjen Pembinaan dan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan K3 Kemenaker Haiyani Rumondang pada workshop Pencegahan dan Pengendalian
Kasus TB serta strategi DOTS di Mataram, Selasa.Ia juga mengapresiasi langkah Disnakertrans Nusa
Tenggara Barat yang memprogramkan peningkatan peralatan Laboratorium J3 Pulau Lombok, dan juga
membangun Laboratorium K3 di Pulau Sumbawa dari alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau
(DBHCHT).Menurut dia, keberadaan peralatan dan proses layanan Laboratorium K3 pada UPTD Balai
Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok di bawah kendali Disnakertrans Nusa Tenggara Barat
ke depan dapat meningkatkan pelayanan K3. Terlebih lagi laboratorium K3 ini merupakan salah satu
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sumber PAD yang potensial."Dengan mengalokasikan anggaran untuk biaya perawatan peralatan hibah
dari Kemenaker, sekaligus melakukan modernisasi peralatan atau pengadaan peralatan baru untuk
melengkapi yang sudah ada serta peningkatan kapasitas SDM-nya," kata dia.Kepala Disnakertrans Nusa
Tenggara Barat I Gede Putu Aryadi mengatakan saat ini Nusa Tenggara Barat sedang menjadi sorotan
dunia. Oleh karena itu, selain meningkatkan kompetensi tenaga kerja, pemilik badan usaha perlu juga
meningkatkan kondisi lingkungan kerja untuk menghindari risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat
kerja."Lingkungan kerja yang baik, higienis, dan sehat akan membuat nyaman pekerja sehingga dapat
meningkatkan produktivitas pekerja. Meningkatnya produktivitas tentu meningkatkan produktivitas
perusahaan yang pada akhirnya membantu meningkatkan perekonomian negara," ujar Aryadi.Ia
mengatakan adanya workshop adalah bagian upaya pemerintah untuk memastikan proses yang terjadi
di perusahaan harus benar-benar menerapkan standar K3, seperti menguji secara berkala setiap
peralatan yang digunakan, lingkungan kerja, bahkan tata kelola kelembagaan. Hal tersebut menjadi
penting, karena dapat memastikan setiap proses yang terjadi benar-benar mencapai kemaslahatan,
keselamatan dan kesejahteraan."Harus dipastikan bahwa seluruh proses yang terjadi dalam suatu
perusahaan menaati Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Kita harus terus
melakukan pembinaan agar Nusa Tenggara Barat Gemilang Indonesia maju bisa diwujudkan," kata
mantan Irbansus pada Inspektorat Nusa Tenggara Barat tersebut.Aryadi berharap sejumlah perusahaan
yang sudah mendapatkan Penghargaan K3 pada 2021 untuk terus mempertahankan prestasi tersebut.
Bagi perusahaan yang belum memperoleh penghargaan untuk terus berusaha mengupayakan
terwujudnya K3 agar tidak lagi terjadi kecelakaan kerja."Kami berharap Nusa Tenggara Barat dapat
memperoleh Penghargaan Zero Accident dari Kementerian Ketenagakerjaan," katanya.
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Positive

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengapresiasi kemajuan pelayanan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat).
"Pelayanan K3 di Nusa Tenggara Barat ini sudah cukup baik dan telah menerapkan standarstandar yang ditentukan, bahkan capaian kinerjanya setiap tahun selalu melampaui target,"
kata Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemenaker Haiyani
Rumondang pada workshop Pencegahan dan Pengendalian Kasus TB serta strategi DOTS di
Mataram, Selasa. Ia juga mengapresiasi langkah Disnakertrans Nusa Tenggara Barat yang
memprogramkan peningkatan peralatan Laboratorium J3 Pulau Lombok, dan juga
membangun Laboratorium K3 di Pulau Sumbawa dari alokasi dana bagi hasil cukai hasil
tembakau (DBHCHT). Menurut dia, keberadaan peralatan dan proses layanan Laboratorium
K3 pada UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok di bawah kendali
Disnakertrans Nusa Tenggara Barat ke depan dapat meningkatkan pelayanan K3.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengapresiasi kemajuan pelayanan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) di Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat)."Pelayanan K3 di Nusa Tenggara
Barat ini sudah cukup baik dan telah menerapkan standar-standar yang ditentukan, bahkan capaian
kinerjanya setiap tahun selalu melampaui target," kata Dirjen Pembinaan dan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan K3 Kemenaker Haiyani Rumondang pada workshop Pencegahan dan Pengendalian
Kasus TB serta strategi DOTS di Mataram, Selasa.Ia juga mengapresiasi langkah Disnakertrans Nusa
Tenggara Barat yang memprogramkan peningkatan peralatan Laboratorium J3 Pulau Lombok, dan juga
membangun Laboratorium K3 di Pulau Sumbawa dari alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau
(DBHCHT).Menurut dia, keberadaan peralatan dan proses layanan Laboratorium K3 pada UPTD Balai
Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok di bawah kendali Disnakertrans Nusa Tenggara Barat
ke depan dapat meningkatkan pelayanan K3. Terlebih lagi laboratorium K3 ini merupakan salah satu
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sumber PAD yang potensial."Dengan mengalokasikan anggaran untuk biaya perawatan peralatan hibah
dari Kemenaker, sekaligus melakukan modernisasi peralatan atau pengadaan peralatan baru untuk
melengkapi yang sudah ada serta peningkatan kapasitas SDM-nya," kata dia.Kepala Disnakertrans Nusa
Tenggara Barat I Gede Putu Aryadi mengatakan saat ini Nusa Tenggara Barat sedang menjadi sorotan
dunia. Oleh karena itu, selain meningkatkan kompetensi tenaga kerja, pemilik badan usaha perlu juga
meningkatkan kondisi lingkungan kerja untuk menghindari risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat
kerja."Lingkungan kerja yang baik, higienis, dan sehat akan membuat nyaman pekerja sehingga dapat
meningkatkan produktivitas pekerja. Meningkatnya produktivitas tentu meningkatkan produktivitas
perusahaan yang pada akhirnya membantu meningkatkan perekonomian negara," ujar Aryadi.Ia
mengatakan adanya workshop adalah bagian upaya pemerintah untuk memastikan proses yang terjadi
di perusahaan harus benar-benar menerapkan standar K3, seperti menguji secara berkala setiap
peralatan yang digunakan, lingkungan kerja, bahkan tata kelola kelembagaan. Hal tersebut menjadi
penting, karena dapat memastikan setiap proses yang terjadi benar-benar mencapai kemaslahatan,
keselamatan dan kesejahteraan."Harus dipastikan bahwa seluruh proses yang terjadi dalam suatu
perusahaan menaati Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Kita harus terus
melakukan pembinaan agar Nusa Tenggara Barat Gemilang Indonesia maju bisa diwujudkan," kata
mantan Irbansus pada Inspektorat Nusa Tenggara Barat tersebut.Aryadi berharap sejumlah perusahaan
yang sudah mendapatkan Penghargaan K3 pada 2021 untuk terus mempertahankan prestasi tersebut.
Bagi perusahaan yang belum memperoleh penghargaan untuk terus berusaha mengupayakan
terwujudnya K3 agar tidak lagi terjadi kecelakaan kerja."Kami berharap Nusa Tenggara Barat dapat
memperoleh Penghargaan Zero Accident dari Kementerian Ketenagakerjaan," katanya.
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Summary Salah satunya memperkuat peran Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dalam
penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. "Layanan sistem informasi pasar
kerja yang optimal dan terintegrasi dengan data industri, akan membantu KADIN dalam
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi," ujar Anwar Sanusi saat membuka sosialisasi
dan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan
Vokasi dan Pelatihan Vokasi, di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (19/7/2022). Sekjen
Kemnaker, Anwar Sanusi, mengungkapkan lima strategi nasional pengembangan sistem
informasi pasar kerja dan layanan informasi pasar kerja. Sekjen Anwar menjelaskan,
optimalisasi sistem informasi pasar kerja akan menghasilkan data yang dapat membantu
menyiapkan tenaga kerja yang siap terserap industri.

Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, mengungkapkan lima strategi nasional pengembangan sistem informasi
pasar kerja dan layanan informasi pasar kerja. Salah satunya memperkuat peran Kamar Dagang dan
Industri Indonesia (KADIN) dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi."Layanan
sistem informasi pasar kerja yang optimal dan terintegrasi dengan data industri, akan membantu KADIN
dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi," ujar Anwar Sanusi saat membuka sosialisasi dan
tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan
Pelatihan Vokasi, di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (19/7/2022).Sekjen Anwar menjelaskan,
optimalisasi sistem informasi pasar kerja akan menghasilkan data yang dapat membantu menyiapkan
tenaga kerja yang siap terserap industri. Salah satunya pada sektor usaha mikro kecil dan menengah
(UMKM). "Melalui sistem informasi pasar kerja nasional ini, kita optimistis ke depan dapat memiliki
forecasting demand tenaga kerja yang tepat, sehingga dapat mempersiapkan supply tenaga kerja lebih
dini," katanya.Berdasarkan pasal 2 Perpres 68 Tahun 2022, revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan
vokasi bertujuan untuk meningkatkan akses, mutu, dan relevansi penyelenggaran pendidikan vokasi dan
pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. "Tujuan lainnya yakni mendorong pembangunan
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keunggulan spesifik di masing-masing lembaga pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sesuai potensi
daerah dan kebutuhan pasar kerja.Anwar Sanusi menambahkan strategi pengembangan informasi pasar
kerja dan layanan informasi pasar kerja lainnya yakni membangun sistem informasi pasar kerja mutakhir
dan komprehensif dalam menggambarkan struktur tenaga kerja, karakteristik tenaga kerja, persediaan
dan kebutuhan tenaga kerja secara komprehensif.Strategi ketiga yaitu terwujudnya sistem
penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi yang sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi vokasi
berbasis spesialisasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Keempat, terwujudnya
pelatihan vokasi yang berbasis kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja."Kelima, monitoring dan
evaluasi efektivitas pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi," ujar Anwar Sanusi.
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Summary Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, mengungkapkan lima strategi nasional pengembangan
sistem informasi pasar kerja dan layanan informasi pasar kerja. Strategi ketiga yaitu
terwujudnya sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi yang sesuai dengan standar
nasional pendidikan tinggi vokasi berbasis spesialisasi dan kompetensi sesuai dengan
kebutuhan pasar kerja. Salah satunya memperkuat peran Kamar Dagang dan Industri
Indonesia (KADIN) dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. "Layanan
sistem informasi pasar kerja yang optimal dan terintegrasi dengan data industri, akan
membantu KADIN dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi," ujar Anwar Sanusi
saat membuka sosialisasi dan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022
tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, di Makassar, Sulawesi Selatan,
Selasa (19/7/2022).

Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, mengungkapkan lima strategi nasional pengembangan sistem informasi
pasar kerja dan layanan informasi pasar kerja. Salah satunya memperkuat peran Kamar Dagang dan
Industri Indonesia (KADIN) dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi."Layanan
sistem informasi pasar kerja yang optimal dan terintegrasi dengan data industri, akan membantu KADIN
dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi," ujar Anwar Sanusi saat membuka sosialisasi dan
tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan
Pelatihan Vokasi, di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (19/7/2022).Sekjen Anwar menjelaskan,
optimalisasi sistem informasi pasar kerja akan menghasilkan data yang dapat membantu menyiapkan
tenaga kerja yang siap terserap industri. Salah satunya pada sektor usaha mikro kecil dan menengah
(UMKM). "Melalui sistem informasi pasar kerja nasional ini, kita optimistis ke depan dapat memiliki
forecasting demand tenaga kerja yang tepat, sehingga dapat mempersiapkan supply tenaga kerja lebih
dini," katanya.Berdasarkan pasal 2 Perpres 68 Tahun 2022, revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan
vokasi bertujuan untuk meningkatkan akses, mutu, dan relevansi penyelenggaran pendidikan vokasi dan
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pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. "Tujuan lainnya yakni mendorong pembangunan
keunggulan spesifik di masing-masing lembaga pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sesuai potensi
daerah dan kebutuhan pasar kerja.Anwar Sanusi menambahkan strategi pengembangan informasi pasar
kerja dan layanan informasi pasar kerja lainnya yakni membangun sistem informasi pasar kerja mutakhir
dan komprehensif dalam menggambarkan struktur tenaga kerja, karakteristik tenaga kerja, persediaan
dan kebutuhan tenaga kerja secara komprehensif.Strategi ketiga yaitu terwujudnya sistem
penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi yang sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi vokasi
berbasis spesialisasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Keempat, terwujudnya
pelatihan vokasi yang berbasis kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja."Kelima, monitoring dan
evaluasi efektivitas pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi," ujar Anwar Sanusi.
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Summary Salah satunya memperkuat peran Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dalam
penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. "Layanan sistem informasi pasar
kerja yang optimal dan terintegrasi dengan data industri, akan membantu KADIN dalam
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi," ujar Anwar. Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi,
mengungkapkan lima strategi nasional pengembangan sistem informasi pasar kerja dan
layanan informasi pasar kerja. Demikian disampaiakn Anwar Sanusi saat membuka sosialisasi
dan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan
Vokasi dan Pelatihan Vokasi, di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (19/7/2022).

Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, mengungkapkan lima strategi nasional pengembangan sistem informasi
pasar kerja dan layanan informasi pasar kerja.Salah satunya memperkuat peran Kamar Dagang dan
Industri Indonesia (KADIN) dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.Demikian
disampaiakn Anwar Sanusi saat membuka sosialisasi dan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 68
Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, di Makassar, Sulawesi Selatan,
Selasa (19/7/2022)."Layanan sistem informasi pasar kerja yang optimal dan terintegrasi dengan data
industri, akan membantu KADIN dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi," ujar AnwarSekjen
Anwar menjelaskan, optimalisasi sistem informasi pasar kerja akan menghasilkan data yang dapat
membantu menyiapkan tenaga kerja yang siap terserap industri. Salah satunya pada sektor usaha mikro
kecil dan menengah (UMKM)."Melalui sistem informasi pasar kerja nasional ini, kita optimistis ke depan
dapat memiliki forecasting demand tenaga kerja yang tepat, sehingga dapat mempersiapkan supply
tenaga kerja lebih dini," katanya.Berdasarkan pasal 2 Perpres 68 Tahun 2022, revitalisasi pendidikan
vokasi dan pelatihan vokasi bertujuan untuk meningkatkan akses, mutu, dan relevansi penyelenggaran
pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja."Tujuan lainnya yakni
mendorong pembangunan keunggulan spesifik di masing-masing lembaga pendidikan vokasi dan
pelatihan vokasi sesuai potensi daerah dan kebutuhan pasar kerja.Anwar Sanusi menambahkan strategi
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pengembangan informasi pasar kerja dan layanan informasi pasar kerja lainnya yakni membangun sistem
informasi pasar kerja mutakhir dan komprehensif dalam menggambarkan struktur tenaga kerja,
karakteristik tenaga kerja, persediaan dan kebutuhan tenaga kerja secara komprehensif.Strategi ketiga
yaitu terwujudnya sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi yang sesuai dengan standar nasional
pendidikan tinggi vokasi berbasis spesialisasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Keempat, terwujudnya pelatihan vokasi yang berbasis kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja."Kelima,
monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi," ujar
Anwar Sanusi.Share this: Twitter Facebook
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Summary Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, mengungkapkan lima strategi nasional pengembangan
sistem informasi pasar kerja dan layanan informasi pasar kerja. Strategi ketiga yaitu
terwujudnya sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi yang sesuai dengan standar
nasional pendidikan tinggi vokasi berbasis spesialisasi dan kompetensi sesuai dengan
kebutuhan pasar kerja. Salah satunya memperkuat peran Kamar Dagang dan Industri
Indonesia (KADIN) dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. "Layanan
sistem informasi pasar kerja yang optimal dan terintegrasi dengan data industri, akan
membantu KADIN dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi," ujar Anwar Sanusi
saat membuka sosialisasi dan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022
tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, di Makassar, Sulawesi Selatan,
Selasa (19/7/2022).

Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, mengungkapkan lima strategi nasional pengembangan sistem informasi
pasar kerja dan layanan informasi pasar kerja. Salah satunya memperkuat peran Kamar Dagang dan
Industri Indonesia (KADIN) dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. "Layanan
sistem informasi pasar kerja yang optimal dan terintegrasi dengan data industri, akan membantu KADIN
dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi," ujar Anwar Sanusi saat membuka sosialisasi dan
tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan
Pelatihan Vokasi, di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (19/7/2022). Sekjen Anwar menjelaskan,
optimalisasi sistem informasi pasar kerja akan menghasilkan data yang dapat membantu menyiapkan
tenaga kerja yang siap terserap industri. Salah satunya pada sektor usaha mikro kecil dan menengah
(UMKM). "Melalui sistem informasi pasar kerja nasional ini, kita optimistis ke depan dapat memiliki
forecasting demand tenaga kerja yang tepat, sehingga dapat mempersiapkan supply tenaga kerja lebih
dini," katanya. Berdasarkan pasal 2 Perpres 68 Tahun 2022, revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan
vokasi bertujuan untuk meningkatkan akses, mutu, dan relevansi penyelenggaran pendidikan vokasi dan
pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. "Tujuan lainnya yakni mendorong pembangunan
keunggulan spesifik di masing-masing lembaga pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sesuai potensi
daerah dan kebutuhan pasar kerja. Anwar Sanusi menambahkan strategi pengembangan informasi pasar
kerja dan layanan informasi pasar kerja lainnya yakni membangun sistem informasi pasar kerja mutakhir
dan komprehensif dalam menggambarkan struktur tenaga kerja, karakteristik tenaga kerja, persediaan
dan kebutuhan tenaga kerja secara komprehensif. Strategi ketiga yaitu terwujudnya sistem
penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi yang sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi vokasi
berbasis spesialisasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Keempat, terwujudnya
pelatihan vokasi yang berbasis kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja. "Kelima, monitoring dan
evaluasi efektivitas pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi ," ujar Anwar Sanusi.
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Summary "Anda lolos verifikasi dan validasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan
Subsidi Upah (BSU), untuk verifikasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker. Bagi
masyarakat yang telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan juga bisa melakukan
pengecekkan melalui bsu.kemnaker.go.id. Program subsidi upah ini hanya diperuntukkan
bagi Pekerja atau buruh dengan gaji di bawah 3,5 juta per bulan. Pengecekkan dilakukan
menggunakan KTP Elektronik secara online. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran
sebesar Rp 8,8 triliun untuk program BSU 2022 dengan cakupan penerima berjumlah 8,8 juta
pekerja atau buruh.

Bagi masyarakat yang telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan juga bisa melakukan
pengecekkan melalui bsu.kemnaker.go.id.Program subsidi upah ini hanya diperuntukkan bagi Pekerja
atau buruh dengan gaji di bawah 3,5 juta per bulan.Nantinya, lewat bantuan ini pekerja atau buruh akan
menerima dana sebesar Rp 500. 000 per bulan untuk dua bulan.Namun rencananya pembayaran BSU
2022 akan dilakukan sekaligus sebesar Rp 1 juta.Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp
8,8 triliun untuk program BSU 2022 dengan cakupan penerima berjumlah 8,8 juta pekerja atau
buruh.Mulanya direncanakan BSU cair pada April 2022, namun sampai saat ini belum terealisasi karena
Kemnaker masih melakukan finalisasi regulasi dan data calon penerima.Adapun pemerintah sudah dua
kali memberikan BSU untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta pada 2020 dan Rp 3,5 juta pada
2021.Bantuan diberikan untuk memulihkan ekonomi yang terkena dampak pandemi Covid19.Pengecekkan dilakukan menggunakan KTP Elektronik secara online.Selanjutnya peserta BPJS
Ketenagakerjaan mengunjungi website kemnaker.go.id untuk melakukan pendaftaran.Apabila belum
memiliki akun, maka harus melakukan pendaftaran.Lengkapi pendaftaran akun dan aktivasi akun dengan
menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone.Jika sudah, login ke dalam akun yang
dibuat.Lengkapi profil biodata diri berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan dan tipe
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lokasi.Setelah itu, Anda akan mendapatkan notifikasi terdaftar sebagai calon penerima BSU maupun tidak
terdaftar.BSU disalurkan kepada pekerja dan buruh yang terdaftar oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan dan
Kementerian Ketenagakerjaan.Bantuan sebesar Rp 500 ribu untuk dua bulan, namun pencairannya akan
diberikan secara sekaligus, yakni Rp 1 juta secara transfer.Selain melalui website Kemnaker, pekerja juga
bisa melakukan pengecekkan dengan mengakses laman sso.bpjsketenagakerjaan.go.id,
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau melakukan chat WA.Chat WAPeserta BPJS Ketenagakerjaan bisa
melakukan pengecekkan BSU 2022 melalui aplikasi WhatsApp (WA).Cara yang dilakukan pun cukup
mudah.Pertama simpan nomor WA BPJS Ketenagakerjaan 081380070175 di ponsel.Kemudian lakukan
chat WA pada nomor tersebut.Lalu pilih topik Informasi Calon Penerima BSU 2022.Akan muncul
pertanyaan apakah sahabat termasuk calon penerima dalam persyaratan regulasi tersebut dan akan
melakukan pengecekan?Segera saja ketik Ya lalu kirim.BPJS Ketenagakerjaan akan mengirim balasan
pesan dengan seperti berikut ini:Pengecekan Data Calon Penerima BSU 2022Untuk Pengecekan Data
Calon Penerima BSU 2022, mohon mengisi data profil Andaterlebih dahulu dengan format sebagai
berikut :Contoh pengisian data :Nomor Peserta (KPJ) : 18xxxxxx66</(Salin, Isi dan Kirim)NO.PESERTA (KPJ)
:Ikuti petunjuk dengan menyalin dan mengisi data. Setelah itu kirim.Informasi calon penerima BSU 2022
segera diketahui.Via sso.bpjsketenagakerjaan.go.idLakukan cek bantuan bpjs ketenagakerjaan dengan
ktp elektronik secara online.Bantuan diberikan senilai Rp 1 juta kepada pekerja swasta.Login
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id lalu buat akun bila belum memiliki akun.Masukkan email dan password.
Klik saya bukan robot, lalu login.Setelah melakukan login pilih menu bantuan subsidi upah.Informasi
calon penerima BSU 2022 segera diketahui.Kamu hanya perlu menyiapkan identitas diri seperti
KTP.Kemudian mengakses bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Masukkan NIK KTP, nama lengkap dan tanggal
lahir.Pastikan data yang diisi sesuai dengan data yang dilaporkan kepada BPJAMSOSTEK. Klik im not a
robot lalu lanjutkan.Status akan tampil dilayar saat melakukan pengecekkan."Anda lolos verifikasi dan
validasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk verifikasi
selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker. Proses verifikasi dan validasi dilakukan sesuai dengan
Permenaker Nomor 16 tahun 2021."Notifikasi status tidak sebagai penerima juga akan diketahui."Mohon
maaf, data tidak ditemukan. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi Agen 175 / BPJSTKU".Tunggu
AturanBSU 2022 masih dinanti para pekerja di tanah air.Belum rampungnya aturan menjadi penyebab
BSU BPJS 2022 tak kunjung cair.Namun pekerja bisa melakukan pengecekkan status penerima BSU BPJS
2022 secara online.Para pekerja dapat mengecek terlebih dahulu status perkembangan bantuan melalui
laman Kemnaker.Jika tercantum, pekerja akan menerima notifikasi status penerimaan bantuan subsidi
upah.Kemudian penerima BSU tinggal datang ke Bank Himbara terdekat untuk mengaktifkan
rekening.Setelah itu penerima bantuan baru bisa mencairkan dana atau mengambil dana bantuan secara
tunai.Tahapan Penyaluran BSU1. BP Jamsostek melakukan verifikasi sesuai dengan kriteria Permenaker
RI No. 16 Tahun 2021;2. Selanjutnya, BP Jamsostek melakukan validasi data administrasi dan pembayaran
BSU;3. Setelah selesai memverifikasi, pembayaranBSU akan disalurkan ke rekening pekerja melalui Bank
Himbara, seperti Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BTN.4. Sementara, untuk pekerja di Provinsi
Aceh akan diproses melalui BSI (Bank Syariah Indonesia).
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