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No Date News Title

Page Sentiment Media

Summary

1. 20
Manajemen SP 10
August BTN Diharapkan
2022 Makin Solid

Positive

Rakyat
109855347980Manajemen & SP BTN
Merdeka Diharapkan Makin Solid. Manajemen & SP BTN
Diharapkan Makin Solid. Dengan
penandatanganan PKB ini, diharapkan hubungan
antara manajemen dan SP BTN semakin solid
dan harmonis. Apalagi antara Manajemen dan
Serikat Pekerja BTN bant satu kali ketemu,
sudah berhasil menyatukan dua kepentingan
antara pekerja dan manajemen, ucap Ida seusai
menyak- sikan PKB antara manajemen dengan
SP BTN di Jakarta, Kamis (18/8).

2. 20
Negara Tujuan 10
August Berperan
2022 Timbulnya PMI
Ilegal

Negative Suara Ntb . -166687512700Negara Tujuan Berperan
Timbulnya PMI Ilegal. Negara Tujuan Berperan
Timbulnya PMI Ilegal. Negara tujuan juga punya
andil besar menyebabkan PMI ilegal setelah
penempatan. Bagi Kadisnakertrans Nusa
Tenggara Barat, I Gede Putu Aryadi, S.Sos,MH ini
adalah persoalan hilir PMI Ilegal.

3. 20
PKB
8
August Ditandatangani,
2022 Manajemen dan
SP BTN Semakin
Solid

Positive

Investor
Daily

4. 20
45 Pelaku HRD 5
August Terima
2022 Sertifikasi
Kompetensi
BNSP

Neutral

Galamedia . 45 Pelaku HRD TerimaSertifikat Kompetensi
BNSP. 62915804254562820558153400LAKSMI
SRI SUNDARI/KORAN GALA. WALI Kota Cimahi,
Ngatiyana menyerahkan sertifikat kompetensi
kepada para pelaku profesi HRD perusahaan di
Gdung Cimahi Technopark Jalan Baros, Jumat
(19/8). LAKSMI SRI SUNDARI/KORAN GALA.

5. 22
Penempatan ke 9
August Arab Saudi
2022 Butuh Persiapan

Neutral

Kompas

PKB Ditandatangani, Manajemen dan SP BTN
Semakin Solid. Menaker mengapresiasi atas
proses yang cepat dalam PKB tersebut yang
disepakati antara pihak manajemen BTN dengan
SP. . Istimewa.

JAKARTA, KOMPAS Setelah tertunda,
pemerintah bersiap memulai proyek rintisan
sistem penempatan satu kanal pekerja migran
domestik ke Arab Saudi. Sesuai kesepakatan,
ada enam jabatan yang akan ditempati oleh
pekerja migran asal Indonesia di Arab Saudi,
yaitu pengurus rumah tangga, pengasuh bayi,
juru masak keluarga, pengasuh orang lansia,
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sopir keluarga, dan pengasuh anak. Sekretaris
Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar
Sanusi mengatakan, penempatan melalui SPSK
menginte- grasikan sistem informasi pasar kerja
kedua negara, yaitu Siap Kerja (Indonesia) dan
Musaned (sistem informasi pasar kerja milik
Arab Saudi). Meski demikian, pemerintah belum
bisa memastikan jika penempatan satu kanal
secara terbatas itu akan berujung pada
diakhirinya moratorium penempatan pekerja
migran domestik ke Arab Saudi yang sudah
berlaku sejak 2015.
6. 22
Lima Agenda
14
August Sektor
2022 Ketenagakerjaan
G20

Neutral

Koran
Kontan

. Lima Agenda Sektor Ketenagakerjaan G20.
JAKARTA. Untuk mengha- dapi tantangan
perubahan dunia ketenagakerjaan, ne- gara
anggota G20 menyusun G20 Skills Strategy atau
Strategi-strategi Keteram- pilan G20. G20 Skills
Strategy ini merupakan cakupan Annex-5 yang
disusun da- lam pertemuan kelima Ke- lompok
Kerja Bidang Ket enagakerjaan atau The 5 th
Emp I o y m ent Work i n g Group (EWG)
Meeting.

7. 22
Strategi On The 11
August Job Training
2022

Neutral

Koran
Jakarta

Strategi "On The Job Training". Pelaksanaan "On
the Job Training". On the job training adalah
proses pelatihan untuk meningkatkan
kompetensi karyawan yang dilakukan di masa
kerja yang dibimbing oleh karyawan senior atau
karyawan yang sudah berpengalaman. . SURAT
BU ROSSA.

8. 22
Elnusa Sabet
20
August Empat
2022 Penghargaan
Human Capital
on Resilience
Award 2022

Positive

Majalah
Energia

. Elnusa Sabet Empat Penghargaan Human
Capital on Resilience Award 2022. Empat
penghargaan yang diterima Elnusa, yaitu The
Best Organization Structure, The Best Excellence
in Workforce Flexibility & Mobility, The Most
Resilience Company 2022, dan The Best
Leadership Development Focus on HC, yang
diterima oleh Direktur SDM & Umum Elnusa,
Tenny Elfrida.
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Title

Manajemen SP BTN Diharapkan Makin Solid

Media

Rakyat Merdeka

Reporter

Date

20 August 2022

Tone

Page

10

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0820/RAKYAT_MERDEKA1/Manajemen%20%20%20SP%20BTN%20Diharapkan%20Makin%20
Solid=1=10=1.jpg

Positive

Summary 109855347980Manajemen & SP BTN Diharapkan Makin Solid. Manajemen & SP BTN
Diharapkan Makin Solid. Dengan penandatanganan PKB ini, diharapkan hubungan antara
manajemen dan SP BTN semakin solid dan harmonis. Apalagi antara Manajemen dan Serikat
Pekerja BTN bant satu kali ketemu, sudah berhasil menyatukan dua kepentingan antara
pekerja dan manajemen, ucap Ida seusai menyak- sikan PKB antara manajemen dengan SP
BTN di Jakarta, Kamis (18/8).

4

Title

Negara Tujuan Berperan Timbulnya PMI Ilegal

Media

Suara Ntb

Reporter

Date

20 August 2022

Tone

Page

10

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0820/SUARA_NTB1/Negara%20Tujuan%20Berperan%20Timbulnya%20PMI%20Ilegal=1=10=1.
jpg

Negative

Summary . -166687512700Negara Tujuan Berperan Timbulnya PMI Ilegal. Negara Tujuan Berperan
Timbulnya PMI Ilegal. Negara tujuan juga punya andil besar menyebabkan PMI ilegal setelah
penempatan. Bagi Kadisnakertrans Nusa Tenggara Barat, I Gede Putu Aryadi, S.Sos,MH ini
adalah persoalan hilir PMI Ilegal.

5

Title

PKB Ditandatangani, Manajemen dan SP BTN Semakin Solid

Media

Investor Daily

Reporter

Date

20 August 2022

Tone

Page

8

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0820/INVESTOR_DAILY1/PKB%20Ditandatangani,%20Manajemen%20dan%20SP%20B
TN%20Semakin%20Solid=1=8=1.jpg

Positive

Summary PKB Ditandatangani, Manajemen dan SP BTN Semakin Solid. Menaker mengapresiasi
atas proses yang cepat dalam PKB tersebut yang disepakati antara pihak manajemen
BTN dengan SP. . Istimewa. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah (kiri)
menyaksikan Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo dan Ketua Umum DPP
Serikat Pekerja (SP) BTN Rizky Novriady menandatangani Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) Tahun 2022 di Jakarta, Kamis (18/8).

6

Title

45 Pelaku HRD Terima Sertifikasi Kompetensi BNSP

Media

Galamedia

Reporter

Date

20 August 2022

Tone

Page

5

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0820/GALAMEDIA1/45%20Pelaku%20HRD%20Terima%20Sertifikasi%20Kompetensi%20BNSP=
1=5=1.jpg

Neutral

Summary . 45 Pelaku HRD TerimaSertifikat Kompetensi BNSP. 62915804254562820558153400LAKSMI
SRI SUNDARI/KORAN GALA. WALI Kota Cimahi, Ngatiyana menyerahkan sertifikat kompetensi
kepada para pelaku profesi HRD perusahaan di Gdung Cimahi Technopark Jalan Baros, Jumat
(19/8). LAKSMI SRI SUNDARI/KORAN GALA.

7

Title

Penempatan ke Arab Saudi Butuh Persiapan

Media

Kompas

Reporter

Date

22 August 2022

Tone

Page

9

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0822/KOMPAS1/Penempatan%20ke%20Arab%20Saudi%20Butuh%20Persiapan=1=9=1.jpg

Neutral

Summary JAKARTA, KOMPAS Setelah tertunda, pemerintah bersiap memulai proyek rintisan sistem
penempatan satu kanal pekerja migran domestik ke Arab Saudi. Sesuai kesepakatan, ada enam
jabatan yang akan ditempati oleh pekerja migran asal Indonesia di Arab Saudi, yaitu pengurus
rumah tangga, pengasuh bayi, juru masak keluarga, pengasuh orang lansia, sopir keluarga, dan
pengasuh anak.

8

Title

Lima Agenda Sektor Ketenagakerjaan G20

Media

Koran Kontan

Reporter

Date

22 August 2022

Tone

Page

14

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0822/KORAN_KONTAN1/Lima%20Agenda%20Sektor%20Ketenagakerjaan%20G20=1=14=1.jpg

Neutral

Summary . Lima Agenda Sektor Ketenagakerjaan G20. JAKARTA. Untuk mengha- dapi tantangan
perubahan dunia ketenagakerjaan, ne- gara anggota G20 menyusun G20 Skills Strategy atau
Strategi-strategi Keteram- pilan G20. G20 Skills Strategy ini merupakan cakupan Annex-5 yang
disusun da- lam pertemuan kelima Ke- lompok Kerja Bidang Ket enagakerjaan atau The 5 th
Emp I o y m ent Work i n g Group (EWG) Meeting.

9

Title

Strategi On The Job Training

Media

Koran Jakarta

Reporter

Date

22 August 2022

Tone

Page

11

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0822/KORAN_JAKARTA1/Strategi%20On%20The%20Job%20Training=1=11=1.jpg

Neutral

Summary Strategi "On The Job Training". Pelaksanaan "On the Job Training". On the job training adalah
proses pelatihan untuk meningkatkan kompetensi karyawan yang dilakukan di masa kerja yang
dibimbing oleh karyawan senior atau karyawan yang sudah berpengalaman. . SURAT BU
ROSSA.

10

Title

Elnusa Sabet Empat Penghargaan Human Capital on Resilience Award 2022

Media

Majalah Energia

Reporter

Date

22 August 2022

Tone

Page

20

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0822/MAJALAH_ENERGIA1/Elnusa%20Sabet%20Empat%20Penghargaan%20Human%20Capital
%20on%20Resilience%20Award%202022=1=20=1.jpg

Positive

Summary . Elnusa Sabet Empat Penghargaan Human Capital on Resilience Award 2022. Empat
penghargaan yang diterima Elnusa, yaitu The Best Organization Structure, The Best Excellence
in Workforce Flexibility & Mobility, The Most Resilience Company 2022, dan The Best
Leadership Development Focus on HC, yang diterima oleh Direktur SDM & Umum Elnusa,
Tenny Elfrida. JAKARTA- PT Elnusa Tbk (Elnusa) perusahaan penyedia jasa energi terkemuka
raih empat kategori penghargaan bintang lima dalam acara Human Capital en Resilience
Award 2022 yang diselenggarakan di Hctel El Rcyale Bandung, pada Jumat, 29 Juli 2022.
Penghargaan tersebut merupakan buah kcmitmen Human Capital Elnusa dalam melakukan
transformasi dengan pengelolaan dinamis dan menghadapi lingkungan bisnis yang terus
berubah.
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1.

19
Menaker: PKB SP BTN Positive Medcom.id Dengan penandatanganan PKB ini diharapkan
Augus Satukan Kepentingan
hubungan antara manajemen dan SP BTN
t 2022 Manajemen dengan
semakin solid dan harmonis. Apalagi antara
Pekerja
manajemen dan Serikat Pekerja BTN baru
satu kali ketemu sudah berhasil menyatukan
dua kepentingan antara pekerja dan
manajemen," jelas Ida dalam sambutannya
usai menyaksikan Penandatanganan
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara
Manajemen dengan SP BTN di Jakarta,
dikutip dalam keterangan tertulisnya, Jumat,
19 Agustus 2022.

2.

19
Hadiri PKB Manajemen Positive Investor
Augus dan SP BTN, Menaker:
Daily
t 2022 Bentuk Apresiasi Saya

- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengapresiasi penandatanganan
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara
Manajemen dan Serikat Pekerja (SP) PT Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) yang
dilakukan relatif cukup singkat. Ida berharap
dengan penandatanganan PKB ini diharapkan
hubungan antara manajemen dan SP Bank
BTN semakin solid dan harmonis.

3.

19
BSU 2022 Akan Segera Neutral Jabar
Augus Cair Agustus 2022?
Ekspres
t 2022 Buruan Cek Nama
Penerima di Link Ini

Nantinya pencairan dana BSU 2022
rencananya akan di salurkan kepada 8,8 juta
pekerja yang membutuhkan. Menurut
beberapa kabar, saat ini Kementerian
Ketenagakerjaan tengah menyiapkan dan
merampungkan regulasi teknis pelaksanaan
BSU 2022. Apakah Anda termasuk penerima
BSU 2022? Lalu, sejauh ini pemerintah belum
memastikan jadwal pencairan BSU 2022 atau
BLT Subsidi Gaji Rp1 juta.

4.

19
BPVP Kendari Buka 6
Augus Paket Pelatihan
t 2022 Berbasis Kompetensi
Tahap VIII

Neutral Pena Sultra Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
(BPVP) Kendari membuka enam paket
program pelatihan berbasis kompetensi
institusional non boarding tahap VIII di Aula
Serba Guna BPVP Kendari, Jumat, 19 Agustus
2022. Kepala BPVP Kendari, Dr La Ode Haji
Polondu membuka secara resmi pelatihan
tersebut yang dihadiri oleh sejumlah pejabat
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BPVP Kendari. Manfaatkan kesempatan
mengikuti pelatihan di BPVP Kendari ini",
imbuhnya. BPVP sendiri, lanjut mantan
Kepala Bagian (Kabag) Rumah Tangga
Kementerian Ketenagakerjaan Republik
Indonesia (Kemnaker RI), memiliki beberapa
pelatihan berbasis kompetensi (PBK) yaitu
boarding atau pelatihan yang siswanya di
asramakan, non borading atau pelatihan
yang tidak di asramakan namun
pelaksanannya dilakukan di BPVP Kendari,
dan pelatihan Mobile Training Unit (MTU)
atau pelatihan yang pelaksanaannya
dilakukan di luar Kota Kendari.
5.

19
Klarifikasi Kemenlu- Neutral Jawa Pos
Augus Perusahaan, Soal WNI
t 2022 Terlilit Utang di Inggris

Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja
di Inggris sebagai pemetik buah dikabarkan
menjalani kerja paksa dan terlilit utang. The
Guardian melaporkan para WNI yang bekerja
menjadi pemetik buah di Inggris bekerja
selama satu musim di negeri tersebut.
Beberapa pekerja mengatakan harus
mengeluarkan biaya tambahan ribuan pound
untuk broker Indonesia yang menjanjikan
penghasilan besar, yang di bawah undangundang ketenagakerjaan Inggris merupakan
praktik ilegal.

6.

19
Klarifikasi Kemenlu- Neutral Andalan
Augus Perusahaan, Soal WNI
News
t 2022 Terlilit Utang di Inggris

Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja
di Inggris sebagai pemetik buah dikabarkan
menjalani kerja paksa dan terlilit utang. The
Guardian melaporkan para WNI yang bekerja
menjadi pemetik buah di Inggris bekerja
selama satu musim di negeri tersebut.
Beberapa pekerja mengatakan harus
mengeluarkan biaya tambahan ribuan pound
untuk broker Indonesia yang menjanjikan
penghasilan besar, yang di bawah undangundang ketenagakerjaan Inggris merupakan
praktik ilegal. Jadi begitu dia mendengar
tentang sebuah organisasi yang menawarkan
pendaftaran pada program bahasa Inggris
dengan imbalan pekerjaan di luar negeri, dia
langsung mengambil kesempatan itu.
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7.

19
Menaker Apresiasi
Positive Akurat.co
Augus Penandatanganan PKB
t 2022 antara Manajemen
dan SP Bank BTN

- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengapresiasi penandatanganan
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara
Manajemen dan Serikat Pekerja (SP) PT. Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) yang
dilakukan relatif cukup singkat. Dengan
penandatanganan PKB ini diharapkan
hubungan antara manajemen dan SP Bank
BTN semakin solid dan harmonis. Apalagi
antara Manajemen dan Serikat Pekerja BTN
baru satu kali ketemu sudah berhasil
menyatukan dua kepentingan antara pekerja
dan Manajemen," jelas Ida dalam
sambutannya usai menyaksikan
Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) antara Manajemen dengan SP Bank
BTN di Jakarta, Kamis (18/8). "Setiap ada
penandatanganan PKB Saya selalu
menyempatkan hadir dan ini merupakan
bentuk apresiasi saya karena ini adalah
puncak kesamaan pandangan antara
Manajemen dengan Serikat Pekerja.

8.

19
Menaker Apresiasi
Positive Media
Augus Penandatanganan PKB
Bumn
t 2022 antara Manajemen
dan SP Bank BTN

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengapresiasi penandatanganan
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara
Manajemen dan Serikat Pekerja (SP) PT. Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) yang
dilakukan relatif cukup singkat. Dengan
penandatanganan PKB ini diharapkan
hubungan antara manajemen dan SP Bank
BTN semakin solid dan harmonis. Apalagi
antara Manajemen dan Serikat Pekerja BTN
baru satu kali ketemu sudah berhasil
menyatukan dua kepentingan antara pekerja
dan Manajemen," jelas Ida dalam
sambutannya usai menyaksikan
Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) antara Manajemen dengan SP Bank
BTN di Jakarta, Kamis (18/8). "Setiap ada
penandatanganan PKB Saya selalu
menyempatkan hadir dan ini merupakan
bentuk apresiasi saya karena ini adalah
puncak kesamaan pandangan antara
Manajemen dengan Serikat Pekerja.
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9.

19
PKB Manajemen dan Neutral Vivanews
Augus SP BTN Diteken,
t 2022 Menaker Ida Ingatkan
Prinsip Ini

10. 19
Menaker Apresiasi
Augus Penandatanganan
t 2022 Kerja Sama antara
Manajemen dan
Serikat Pekerja Bank
BTN

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara
Manajemen dan Serikat Pekerja (SP) PT Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi
telah ditandatangani. Merespons hal
tersebut, Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah berharap, PKB ini
dapat menegaskan komitmen hubungan
antara manajemen dan SP BTN semakin solid
dan harmonis. "Apalagi antara Manajemen
dan Serikat Pekerja BTN baru satu kali
ketemu sudah berhasil menyatukan dua
kepentingan antara pekerja dan
Manajemen," jelas Ida dalam sambutannya
usai menyaksikan Penandatanganan
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara
Manajemen dengan SP Bank BTN di Jakarta,
dikutip dari keterangannya, Jumat, 19
Agustus 2022.

Positive Juraganani Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida
me.id
Fauziyah mengapresiasi penandatanganan
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara
Manajemen dan Serikat Pekerja (SP) PT. Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), yang
dilakukan relatif cukup singkat. Menaker
mengatakan terkesan dengan pernyataan
Ketua Umum DPP SP BTN, Rizky Novriady
bahwa kepentingan pekerja bukan hanya
mengenai kesejahteraan, tetapi juga
kepentingan keberlangsungan usaha.

11. 19
Jadi Mitra Strategis, Positive Infobankne
Augus PKB Manajemen
ws
t 2022 dengan SP BTN
Diharap Semakin Solid
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Jakarta- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengapresiasi
penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) antara Manajemen dan Serikat Pekerja
(SP) PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
(BTN) yang dilakukan relatif cukup singkat.
Dengan penandatanganan PKB ini diharapkan
hubungan antara manajemen dan SP Bank
BTN semakin solid dan harmonis. "Setiap ada
penandatanganan PKB Saya selalu
menyempatkan hadir dan ini merupakan
bentuk apresiasi saya karena ini adalah
puncak kesamaan pandangan antara
Manajemen dengan Serikat Pekerja. Apalagi
antara Manajemen dan Serikat Pekerja BTN

baru satu kali ketemu sudah berhasil
menyatukan dua kepentingan antara pekerja
dan Manajemen," jelas Ida, Kamis, 18
Agustus 2022.
12. 19
Menaker Apresiasi
Augus Penandatanganan
t 2022 Kerja Sama antara
Manajemen dan
Serikat Pekerja Bank
BTN

Positive Suara.com Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida
Fauziyah mengapresiasi penandatanganan
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara
Manajemen dan Serikat Pekerja (SP) PT. Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), yang
dilakukan relatif cukup singkat. Menaker
mengatakan terkesan dengan pernyataan
Ketua Umum DPP SP BTN, Rizky Novriady
bahwa kepentingan pekerja bukan hanya
mengenai kesejahteraan, tetapi juga
kepentingan keberlangsungan usaha. "Pada
momen kemerdekaan ini, kami SP BTN
bersepakat untuk melawan segala bentuk
fraud dan korupsi. Kami mendukung
sepenuhnya dengan segenap jiwa dan raga,
agar Bank BTN terus berkinerja optimal
dalam penyaluran pembiayaan perumahan
yang layak dan terjangkau untuk masyarakat
Indonesia," jelasnya.

13. 19
Kemnaker Komitmen Positive Infopublik.i "Perusahaan harus mampu melakukan
Augus Siapkan Kompetensi
d
perencanaan dan transisi masa depan
t 2022 Tenaga Kerja sesuai
pekerjaan melalui program pembelajaran
Kebutuhan Pasar Kerja
jangka panjang," kata Sekretaris Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi,
ketika memberikan sambutan pada acara
Konsolidasi Informasi Demand Pasar Kerja, di
Jakarta, Jumat (19/8/2022). Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan
komitmennya untuk mengonsolidasikan
informasi pasar kerja, dalam menyiapkan
kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan
pasar kerja. Selain itu, Kemnaker juga
mengajak seluruh pemangku kepentingan
untuk bersiap menghadapi perubahan
substansi yang berdampak pada masa depan
pekerjaan. "Saya ingin para pemberi kerja
bisa dengan cepat mendapatkan calon
pekerja sesuai persyaratan yang dibutuhkan
perusahaan," tutupnya.
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14. 19
Hadapi Tantangan
Neutral Harianbhira
Augus Zaman, Anwar Sanusi:
wa.co.id
t 2022 G20 Susun Skills
Strategy

Untuk menghadapi tantangan perubahan
dunia ketenagakerjaan, G20 menyusun G20
Skills Strategy (Strategi-strategi Keterampilan
G20). G20 Skills Strategy ini merupakan
cakupan Annex-5 yang disusun dalam
pertemuan kelima Kelompok Kerja Bidang
Ketenagakerjaan (The 5th Employment
Working Group/EWG Meeting). "Pada hari ini
kita bisa menyelesaikan seluruh agenda kita,
yang terakhir adalah dokumen tambahan
annex yang kelima terkait dengan G20 Skill
Strategy, yakni strategi-strategi dari keahlian
yang memang dirumuskan oleh G20 sebagai
bagian untuk merespon situasi dunia kerja
yang baru," kata Sekretaris Jenderal
Kemnaker, Anwar Sanusi, usai menutup EWG
Kelima di Jakarta, Jumat (19/8/2022).

15. 19
Pemerintah
Negative Kemenkop
Augus Matangkan Isu
mk
t 2022 Prioritas di Bidang
Sosial Budaya ASEAN

Menko PMK : Kita Siap Memajukan Pilar
Sosial Budaya ASEAN. KEMENKO PMK-Setelah Negara Kamboja menjadi Keketuaan
ASEAN di tahun 2022, selanjutnya giliran
pemerintah Indonesia yang akan menjadi
Keketuaan ASEAN pada tahun 2023. Terdapat
tiga pilar kerjasama dalam ASEAN yaitu Pilar
Kerjasama Masyarakat Politik dan Keamanan,
Pilar Kerjasama Masyarakat Ekonomi ASEAN,
dan Pilar Kerjasama Masyarakat Sosial
Budaya. Pilar Kerjasama Masyarakat Sosial
Budaya (ASEAN Socio-Cultural Community)
bertujuan untuk memperkuat integrasi
ASEAN dan memperkokoh kesadaran,
kesetiakawanan, kemitraan, serta rasa
kebersamaan masyarakat terhadap ASEAN.

16. 19
Tanda Tidak Terdaftar Neutral Ayo
Augus Muncul Saat Cek BSU
Bandung
t 2022 2022, Apa Artinya?

Saat cek BSU 2022 namun muncul tanda
tidak terdaftar, apa artinya?. Angin segar soal
BSU 2022 menghampiri pekerja yang selama
ini menantikan pencairan Bantuan BPJS
Ketenagakerjaan. Bersamaan dengan
momentum HUT RI ke-77 tahun, Menaker
kembali menyampaikan soal pengalokasian
dana BSU 2022 yang sebentar lagi akan
disalurkan ke rekening penerima BLT BPJS
Ketenagakerjaan tersebut. Bantuan Subsidi
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Upah sudah sangat lama dinantikan oleh para
pekerja atau buruh.
17. 19
BSU 2022 Siap Cair,
Positive Ayo
Augus Dana BLT Subsidi Gaji
Bandung
t 2022 Rp1 Juta Dialokasikan
Tunggu BPJS
Ketenagakerjaan

Terbaru Kementeria Ketenagakerjaan
(Kemnaker) melalui Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah memberikan
informasi update terkait BSU 2022 BLT
subsidi gaji Rp1 juta via BPJS
Ketenagakerjaan.

18. 19
Manajemen dan SP
Augus BTN Lakukan
t 2022 Penandatangan PKB
Disaksikan Menaker
Ida Fauziyah

Apalagi antara Manajemen dan Serikat
Pekerja BTN baru satu kali ketemu sudah
berhasil menyatukan dua kepentingan antara
pekerja dan Manajemen," kata Ida dalam
sambutannya usai menyaksikan
Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) antara Manajemen dengan SP Bank
BTN di Jakarta, Kamis (18/08), dikutip dari
Kantor Berita Politik. Menaker berharap,
dengan penandatanganan PKB ini maka
hubungan antara manajemen dan SP Bank
BTN semakin solid dan harmonis.

Neutral Republik
Merdeka
Sumsel

19. 19
Menaker Apresiasi PKB Positive Pripos
Augus PT Bank BTN sebagai
t 2022 Wujud Kesamaan
Pandang Manajemen
dan SP
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Menaker dalam sambutannya mengapresiasi
PKB antara Manajemen dan SP Bank BTN
sebagai bentuk dari perwujudan kesamaan
pandang yang menjadi modal bertemunya
kepentingan pekerja dengan kepentingan
manajemen. "Saya apresiasi dari hati yang
paling dalam, kepentingan teman-teman
pekerja tidak hanya kepentingan
kesejahteraan, tetapi juga menjadi
kepentingan bersama," kata Menaker.
Menaker berpesan apabila dikemudian hari
terdapat perbedaan pendapat terkait
pelaksanaan PKB, upayakan untuk
menghindari deadlock dan dispute karena
akan menghabiskan energi dan juga
menimbulkan kerugian bagi kedua belah
pihak. Menaker mengharapkan dengan
semangat dan tantangan baru ini, Bank BTN
tetap konsisten mendukung pemerintah
dalam memajukan kesejahteraan masyarakat
Indonesia melalui kepemilikan rumah
sekaligus mewujudkan mimpi jutaan rakyat

Indonesia untuk menyediakan rumah yang
layak.
20. 19
Menaker Apresiasi
Positive Industry
Augus Penandatanganan PKB
t 2022 antara Manajemen
dan SP Bank BTN

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengapresiasi penandatanganan
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara
Manajemen dan Serikat Pekerja (SP) PT. Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) yang
dilakukan relatif cukup singkat. Dengan
penandatanganan PKB ini diharapkan
hubungan antara manajemen dan SP Bank
BTN semakin solid dan harmonis. Apalagi
antara Manajemen dan Serikat Pekerja BTN
baru satu kali ketemu sudah berhasil
menyatukan dua kepentingan antara pekerja
dan Manajemen," jelas Ida dalam
sambutannya usai menyaksikan
Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) antara Manajemen dengan SP Bank
BTN di Jakarta, Kamis (18/8).

21. 19
Klarifikasi Kemenlu- Neutral Xnews.id
Augus Perusahaan, Soal WNI
t 2022 Terlilit Utang di Inggris

Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja
di Inggris sebagai pemetik buah dikabarkan
menjalani kerja paksa dan terlilit utang. The
Guardian melaporkan para WNI yang bekerja
menjadi pemetik buah di Inggris bekerja
selama satu musim di negeri tersebut.
Beberapa pekerja mengatakan harus
mengeluarkan biaya tambahan ribuan pound
untuk broker Indonesia yang menjanjikan
penghasilan besar, yang di bawah undangundang ketenagakerjaan Inggris merupakan
praktik ilegal.

22. 19
9 Potret Menteri
Positive Suarabali.id Mereka mengikuti presiden Jokowi
Augus Jokowi Gunakan
menggunakan pakaian adat. Gaya menteri
t 2022 Pakaian Adat di Hut
Kabinet Indonesia maju tuai sorotan saat
Kemerdekaan RI ke-77
menghadiri upacara hari kemerdekaan HUT
Tahun, Jadi Perhatian
RI ke-77. Para menteri tampil mencolok
dan Viral
dengan menggunakan pakaian adat dari
daerah berbeda-beda. Selain berdadan
menggunakan baju tradisional, mereka juga
lengkap menggunakan aksesoris dari
berbagai provinsi di tanah air.

20

23. 19
Menaker Apresiasi
Augus Penandatanganan
t 2022 Kerja Sama SP-Bank
BTN

Positive Republik
Merdeka

Menaker berharap, penandatanganan
tersebut akan membuat hubungan
manajemen dan SP Bank BTN semakin solid
dan harmonis. Senada dengan Menaker,
Direktur Utama Bank BTN, Haru
Koesmahargyo menyebut penandatanganan
tersebut merupakan komitmen perusahaan
menempatkan pekerja yang diwakili SP BTN
sebagai mitra strategis. Ekbis Read English
Version Penandatangan perjanjian kerja
bersama (PKB) antara PT Bank Tabungan
Negara (Persero) Tbk (BTN) dengan
Manajemen dan Serikat Pekerja (SP)
diapresiasi Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida
Fauziyah.

24. 19
Menaker Apresiasi
Positive Harian
Augus Penandatanganan PKB
Terbit
t 2022 antara Manajemen
dan SP Bank BTN

HARIANTERBIT.com- Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengapresiasi penandatanganan Perjanjian
Kerja Bersama (PKB) antara Manajemen dan
Serikat Pekerja (SP) PT. Bank Tabungan
Negara (Persero) Tbk (BTN) yang dilakukan
relatif cukup singkat. Dengan
penandatanganan PKB ini diharapkan
hubungan antara manajemen dan SP Bank
BTN semakin solid dan harmonis.

25. 19
Tidak Terdaftar BSU
Augus 2022? Ketahui
t 2022 Alasannya, Cek Link
kemnaker.go.id

BSU 2022 merupakan program bantuan sosial
dari Pemerintah untuk para karyawan atau
buruh yang terdampak Covid-19. BSU 2022
merupakan lanjutan dari program bantuan
BLT subsidi gaji yang sudah berhasil
disalurkan oleh Kemnaker pada tahun 20202021. Dana bantuan program BSU 2022 yang
akan diterima oleh para karyawan sebesar
Rp500 ribu selama dua bulan dan akan
disalurkan secara langsung Rp1 juta dalam
satu tahap. Ada persyaratan yang harus
dilengkapi oleh karyawan agar bisa terdaftar
sebagai calon penerima dana BSU 2022.

Neutral Ayo
Semarang

26. 19
PKB PT Bank BTN - SP Positive Suarakarya.i Dalam sambutannya, pada penandatanganan
Augus Bank BTN, Menaker
d
PKB PT Bank BTN- SP Bank BTN, Menaker
t 2022 Apresiasi dan
mengapresiasi dan menyatakan, PKB itu
Nyatakan Sebagai
sebagai bentuk perwujudan kesamaan
pandang. "Saya apresiasi dari hati yang paling
dalam, kepentingan teman-teman pekerja
21

Wujud Kesamaan
Pandang

tidak hanya kepentingan kesejahteraan,
tetapi juga menjadi kepentingan bersama,"
tutur Menaker.. Menaker berpesan, apabila
di kemudian hari terdapat perbedaan
pendapat terkait pelaksanaan PKB, upayakan
untuk menghindari deadlock dan dispute.
Menaker mengharapkan dengan semangat
dan tantangan baru ini, Bank BTN tetap
konsisten mendukung pemerintah.

27. 19
Pemkab- Kemenaker Positive Radar
Penandatanganan MoU dilakukan oleh
Augus Siapkan Banyak
Banyuwangi Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan
t 2022 Pelatihan Gratis untuk
Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
Warga
(Binalavotas) Kemenaker Budi Hartawan dan
Bupati Ipuk Fiestiandani pada Senin (15/8).
Pemkab Banyuwangi melakukan berbagai
upaya untuk meningkatkan kompetensi dan
keterampilan masyarakat kabupaten the
Sunrise of Java. Salah satunya melalui
penandatanganan nota kesepahaman
(memorandum of understanding/MoU)
dengan Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) RI. Penandatanganan dilakukan
di sela penutupan Tahap III dan pembukaan
Tahap IV Pelatihan Berbasis Kompetensi
(PBK) yang digelar Balai Latihan Kerja (BLK)
Muncar.
28. 19
Pembelian Pelatihan Negative Zona
Augus Kartu Prakerja
Banten
t 2022 Gelombang 37
Berakhir Besok Malam,
Gunakan Saldomu
Sebelum Hangus!

Pembelian pelatihan Kartu Prakerja
gelombang 37 akan berakhir besok malam,
tepatnya pada Sabtu, 20 Agustus 2022 pukul
23.59 WIB. Pihak Kartu Prekerja telah
mengumumkan hal tersebut melalui Instgram
resmi @prakerja.go.id, pada Jumat, 19
Agustus 2022. ". ," unggah Pihak Kartu
Prakerja melalui Instagram resminya.
Sebelum memulai pelatihan, penerima Kartu
Prakerja wajib mengikuti atau tes awal
terlebih dahulu di lembaga pelatihan.

29. 19
Perundingan Putaran Positive Vibiz Media
Augus Kedua Indonesiat 2022 Kanada Tingkatkan
Kerjasama Ekonomi
dan Optimisme Pelaku
Usaha Indonesia

Pertemuan Indonesia dan Kanada kembali
diselenggarakan dalam Perundingan Putaran
Kedua Indonesia-Canada Comprehensive
Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA),
yang digelar secara virtual pada 15-19
Agustus 2022 di The Alana Hotel Sentul City,
Bogor, Jawa Barat. Delegasi Indonesia
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dipimpin Direktur Jenderal Perundingan
Perdagangan Internasional Djatmiko Bris
Wicaksono sebagai Ketua Perunding.
Sementara delegasi Kanada dipimpin
Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan
Global Affairs Canada Jay Allen. Djatmiko
menyatakan bahwa perundingan dengan
Kanada diharapkan dapat menjadi
momentum positif serta membawa semangat
optimisme kepada para pelaku usaha
Indonesia, khususnya eksportir.
30. 19
Rachmat Gobel:
Augus Output Pendidikan
t 2022 Harus Sesuai dengan
Kebutuhan Bangsa

Positive Investor
Daily

31. 19
Menaker Apresiasi
Positive Jawa Post
Augus Penandatanganan PKB
National
t 2022 antara Manajemen
Network
dan SP BTN
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- Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang
Rachmat Gobel mengapresiasi dan juga
mewanti-wanti tentang jumlah anggaran
pendidikan yang mencapai Rp 608,3 triliun.
Hal itu dikemukakan Rachmat Gobel untuk
menyokong pidato Presiden Joko Widodo
tentang Penyampaian Keterangan
Pemerintah atas RUU APBN 2023 dan Nota
Keuangannya dalam Rapat Paripurna DPR RI
pada Selasa, 16 Agustus 2022. Rachmat
Gobel menyatakan, mendukung semua visi
dan program Presiden tentang pendidikan
tersebut. Sebagai contoh, Rachmat Gobel
menyebutkan kaitan pendidikan dengan
tuntutan industri dan perkembangan
ekonomi ke depan.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengapresiasi penandatanganan
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara
Manajemen dan Serikat Pekerja (SP) PT. Bank
Tabungan Negara (BTN). Dengan
penandatanganan PKB ini diharapkan
hubungan antara manajemen dan SP Bank
BTN semakin solid dan harmonis. "Setiap ada
penandatanganan PKB Saya selalu
menyempatkan hadir dan ini merupakan
bentuk apresiasi saya karena ini adalah
puncak kesamaan pandangan antara
Manajemen dengan Serikat Pekerja. Apalagi
antara Manajemen dan Serikat Pekerja BTN
baru satu kali ketemu sudah berhasil
menyatukan dua kepentingan antara pekerja
dan Manajemen," ujar Ida, Kamis (18/8).

32. 19
Menaker Apresiasi
Positive Waspada
Augus Penandatanganan PKB
t 2022 antara Manajemen
dan SP BTN

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida
Fauziyah, mengapresiasi penandatanganan
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara
Manajemen dan Serikat Pekerja (SP) PT. Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) yang
dilakukan relatif cukup singkat. Dengan
penandatanganan PKB ini diharapkan
hubungan antara manajemen dan SP BTN
semakin solid dan harmonis. Apalagi antara
manajemen dan SP BTN baru satu kali
ketemu sudah berhasil menyatukan dua
kepentingan antara pekerja dan
Manajemen," jelas Ida dalam sambutannya
usai menyaksikan Penandatanganan PKB
antara Manajemen dengan SP BTN di Jakarta,
Kamis (18/8). Menaker mengungkapkan,
sangat terkesan dengan pernyataan Ketua
Umum DPP SP BTN, Rizky Novriady, bahwa
kepentingan pekerja bukan hanya mengenai
kesejahteraan tetapi juga kepentingan
keberlangsungan usaha.

33. 19
Segera Cek BPUM
Neutral Pikiran
Augus 2022, Pelaku Usaha
Rakyat
t 2022 UMKM Akan Dapat
Depok
BLT Rp600.000, Cukup
Login ke
eform.bri.go.id Secara
Online

Berikut ini cara cek BPUM 2022, bagi pelaku
usaha UMKM akan dapat BLT Rp600.000.
Para pelaku usaha UMKM yang NIK KTP-nya
sudah terdaftar sebagai penerima BPUM
2022, akan mendapatkan bantuan BLT
Rp600.000. Cara cek BPUM 2022 untuk
mengetahui apakah menjadi penerima BLT
UMKM atau tidak, bisa dilakukan secara
online lewat HP dengan login ke
eform.bri.go.id. Sebagai informasi,
pemerintah dalam hal ini Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker), masih akan
menyalurkan BPUM atau BLT UMKM tahun
2022 kepada para pelaku usaha. Rencana
Penyaluran kembali BPUM 2022 ini
ditunjukkan pemerintah kepada 12,8 juta
pelaku usaha yang terdampak pandemi
Covid-19, dengan bantuan sebesar Rp600.
000 per penerima. Sebagai syarat untuk
mendapatkan BPUM 2022, yakni pelaku
usaha yang berstatus Warga Negara
Indonesia (WNI) serta bukan termasuk
penerima Bantuan (BT PKLWN).
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34. 19
Hasil Seleksi Segera
Negative Zona
Augus Keluar, Beli Pelatihan
Banten
t 2022 Kartu Prakerja
Gelombang 41 di
Digital Platform Ini
Sebelum Hangus

Seperti yang diketahui, hasil seleksi Kartu
Prakerja gelombang 41 akan segera
diumumkan setelah ditutupnya pendaftaran
pada Rabu, 17 Agutsus 2022. Jika calon
peserta Kartu Prakerja gelombang 41
dinyatakan lolos, maka bisa langsung
membeli pelatihan dengan saldo yang sudah
diberikan di beberapa berikut:. Apabila sudah
dinyatakan lolos sebagai peserta Kartu
Prakerja gelombang 41, maka harus
mengikuti pelatihan hingga selesai. Lantas,
bagaimana cara membeli pelatihan Kartu
Prakerja gelombang 41?

35. 19
Anda Bisa Masak? KAI Neutral Idx Channel Kesempatan baik untuk Anda yang tertarik
Augus Buka Lowongan Kerja
bekerja di PT Kereta Api Indonesia (KAI),
t 2022 untuk Posisi Cook
melalui entitas anaknya, yakni PT Reska Multi
Usaha, sedang membuka lowongan kerja bagi
kalian yang berdomisili di Semarang pada
bagian Cook. Seperti yang dipublikasikan
kemnaker lewat laman Instagramnya,
lowongan kerja PT KAI bagian Cook ini khusus
untuk laki-laki dengan pendidikan minimal
SMA atau sederajat dan berusia maksimal 30
tahun. Buat kalian yang berdomisili Daerah
Semarang dan tertarik untuk bekerja di PT
KAI jangan sampai kelewatan untuk segera
daftar di link https://recuitment.kai.id/.
Memiliki pengalaman di bidang Cook minimal
1 tahun.
36. 19
Deadline Bikin
Augus Gregetan, Ternyata
t 2022 Ada Alasannya Lho

Neutral Idx Channel Deadline itu ada sebagai cara memanajemen
waktu yang digunakan di tempat kerja yang
mengutamakan kecepatan dan ketepatan
waktu. Deadline dapat menjadi jaminan
bahwa suatu pekerjaan akan dan harus
selesai pada tenggat waktu yang ditentukan.
Deadline secara langsung membuat pekerja
dan pemberi tugas sama-sama memahami
kapan pekerjaan akan selesai, dan kapan
harus melanjutkan ke pekerjaan lainnya.
Deadline secara tak langsung melatih kita
untuk mampu menajemen waktu agar semua
pekerjaan dapat selesai tepat waktu.
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37. 19
Gelar EWG V,
Augus Kemnaker Dorong
t 2022 Penguatan UKM

Positive Seputar
Cibubur

38. 19
Tetap Semangat Kerja Neutral Idx Channel
Augus Meski Masih Junior di
t 2022 Kantor, Intip Lima
Tipsnya

"Jadi dalam dokumen nanti kita akan
mendorong rekomendasi kebijakan agar
peran dari UKM ini betul-betul bisa kita
wujudkan, bahkan menjadi pilar utama dari
perekonomian khususnya di Indonesia," kata
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi,
di sela-sela pertemuan hari pertama EWG V
yang dilaksanakan secara virtual, Rabu
(17/8/2022).
Untuk menumbuhkan semangat dan rasa
percaya diri, Instagram Kementerian Tenaga
Kerja membagi lima tips menarik agar tetap
semangat kerja saat merasa menjadi junior
saat di kantor. Dengan selalu berfikir positif
merupakan hal terpenting dalam
menciptakan motivasi kerja yang lebih
semangat dan kelima tips di atas harus
segera kalian terapkan karena akan membuat
perubahan baru dalam hidupmu. Masih
junior di kantor? Tidak percaya diri memang
kerap kali mematahkan semangat.

39. 19
Rakerwil PPNI Provinsi Negative Akses Jambi Sementara itu, Ketua DPW PPNI Provinsi
Augus Jambi: Perawat Akan
Jambi, Umar menyampaikan untuk Rakerwil
t 2022 Hadir di Pelosok Desa
pada hari ini evaluasi dari aplikasi dan
Terpencil
resosialisasi dari kinerja kita selama 2 tahun
ini dari 2020-2022 dan kita akan menetapkan
program kerja 2022-2025 mendatang,
harapan ini bisa teraplikasi untuk menjawab
tantang dan harapan dari anggota-anggota
untuk masyarakat yang dicintai terwujudnya
masyarakat yang sehat. Dewan Pengurus
Wilayah (DPW) Persatuan Perawat Nasional
Indonesia (PPNI) Provinsi Jambi gelar Rapat
Kerja Wilayah (Rakerwil) dan Training of
Trainer (ToT) Terintegrasi yang diikuti Dewan
Pengurus Daerah (DPD) se-Provinsi Jambi,
yang berlangsung selama 3 hari mulai Jumat
hingga Minggu (19-21/08/2022) di Hotel Ratu
Convention Center (RCC). Makanya kita
memberi support dan semangat kepada PPNI
Provinsi Jambi. Kegiatan ini dihadiri langsung
oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat
(DPP) PPNI, Harif Fadhillah, Gubernur Jambi,
Al Haris, Wakil Walikota Jambi, Maulana,
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Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jambi, BPJS
Kesehatan Cabang Jambi, Perwakilan BNI,
Perguruan Tinggi Kesehatan se-Provinsi Jambi
dan lainnya.
40. 19
Langkah
Negative Kabar
Augus BPJAMSOSTEK Tekan
Dewata
t 2022 Risiko Kecelakaan
Kerja dan Korupsi

Kali ini, BPJAMSOSTEK Kantor Wilayah Bali
Nusa Tenggara dan Papua (Banuspa)
bekerjasama dengan PT Sinarindo Global
Sarana menyelenggarakan kegiatan Pelatihan
Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Umum dan Penyuluhan Antikorupsi Tahun
2022. Kepedulian itu diwujudkan dengan
sejumlah kegiatan promotif dan preventif
yang diinisiasi BPJAMSOSTEK. Deputi Direktur
BPJAMSOSTEK Wilayah Banuspa, Kuncoro
Budi Winarno menjelaskan, kegiatan
Promotif Preventif ini merupakan komitmen
pihaknya mengimplementasikan amanah
undang-undang dalam memberikan
perlindungan sosial bagi seluruh pekerja.
"Sesuai Visi Misi, BPJAMSOSTEK
berkontribusi memberikan kesejahteraan,
keamanan dan keselamatan kerja pekerja
Indonesia dan keluarga guna meningkatkan
produktivitas dan kinerja perusahaan,
meningkatkan daya saing perusahaan serta
berkontribusi dalam perekonomian
nasional," katanya dalam siaran pers kepada
Kabar Dewata Sabtu (20/8/2022).

41. 19
Ada 10 Juta Jenis
Positive Idx Channel
Augus Pekerjaan Baru pada
t 2022 2030, Kemnaker Fokus
Siapkan Tenaga Kerja

Penelitian McKinsey & Company pada 2019
menyatakan kemajuan teknologi membuka
peluang terciptanya 10 juta jenis pekerjaan
baru. Melihat peluang itu, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen
menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan/.
Kemnaker juga mengajak seluruh pemangku
kepentingan untuk bersiap menghadapi
perubahan substansi yang berdampak pada
masa depan pekerjaan. "Perusahaan harus
mampu melakukan perencanaan dan transisi
masa depan pekerjaan melalui program
pembelajaran jangka panjang," kata
Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi ketika
memberikan sambutan pada acara
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Konsolidasi Informasi Demand Pasar Kerja, di
Jakarta, Jumat (19/8/2022).
42. 19
Kemnaker
Positive Progresnew "Perusahaan harus mampu melakukan
Augus Berkomitmen Siapkan
s.info
perencanaan dan transisi masa depan
t 2022 Kompetensi Tenaga
pekerjaan melalui program pembelajaran
Kerja Sesuai
jangka panjang," kata Sekretaris Jenderal
Kebutuhan Pasar Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi
ketika memberikan sambutan pada acara
Konsolidasi Informasi Demand Pasar Kerja, di
Jakarta, Jum'at (19/8/2022). Selain itu,
Kemnaker juga mengajak seluruh pemangku
kepentingan untuk bersiap menghadapi
perubahan substansi yang berdampak pada
masa depan pekerjaan. Kementerian
Ketenagakerjaan menegaskan komitmennya
untuk mengkonsolidasikan informasi pasar
kerja dalam menyiapkan kompetensi tenaga
kerja sesuai kebutuhan pasar kerja. Anwar
Sanusi mengatakan, konsolidasi informasi
pasar kerja memliki arti penting dalam
pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia.
43. 19
Menaker Ida:
Positive Radar
Augus Pemerintah Beri
Bangsa
t 2022 Perhatian Khusus Bagi
Perempuan di Sektor
UMKM

RADARBANGSA.COM- Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah
menghadiri acara Pemberian Bantuan Modal
Untuk UMKM yang diselenggarakan oleh
Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi
Indonesia (PPLIPI), di Jakarta, Kamis
(18/8/2022).

44. 19
BTN Kolaborasi
Positive Harian Aceh Kerja sama BTN dengan serikat pekerja dan
Augus Kemnaker Atasi
Kemnaker jadi wujud kesamaan pandang.
t 2022 Permasalahan
JAKARTA- Kementerian Ketenagakerjaan dan
Deadlock Perumahan
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
melakukan perjanjian kerja bersama antara
manajemen dengan serikat pekerja BTN.
Diharapkan BTN tetap konsisten mendukung
pemerintah dalam memajukan kesejahteraan
masyarakat Indonesia melalui kepemilikan
rumah sekaligus mewujudkan mimpi jutaan
rakyat Indonesia untuk menyediakan rumah
yang layak. "Semoga upaya yang telah
dilakukan BTN tetap mendapatkan respons
yang baik dari masyarakat secara luas,"
pungkasnya.
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45. 19
Kemnaker Komitmen Positive Harianbhira
Augus Siapkan Kompetensi
wa.co.id
t 2022 Tenaga Kerja Sesuai
Kebutuhan

Selain itu, Kemnaker juga mengajak seluruh
pemangku kepentingan untuk bersiap
menghadapi perubahan substansi yang
berdampak pada masa depan pekerjaan.
"Perusahaan harus mampu melakukan
perencanaan dan transisi masa depan
pekerjaan melalui program pembelajaran
jangka panjang," kata Sekretaris Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi
ketika memberikan sambutan pada acara
Konsolidasi Informasi Demand Pasar Kerja, di
Jakarta, Jum'at (19/8/2022). Kementerian
Ketenagakerjaan menegaskan komitmennya
untuk mengkonsolidasikan informasi pasar
kerja dalam menyiapkan kompetensi tenaga
kerja sesuai kebutuhan pasar kerja. Anwar
Sanusi mengatakan, konsolidasi informasi
pasar kerja memliki arti penting dalam
pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia.

46. 19
Kemnaker Berupaya Positive Bisnistoday. "Perusahaan harus mampu melakukan
Augus Siapkan Tenaga Kerja
co.id
perencanaan dan transisi masa depan
t 2022 Sesuai Kebutuhan
pekerjaan melalui program pembelajaran
Pasar
jangka panjang," kata Sekretaris Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi
ketika memberikan sambutan pada acara
Konsolidasi Informasi Demand Pasar Kerja, di
Jakarta, Jum'at (19/8). Selain itu, Kemnaker
juga mengajak seluruh pemangku
kepentingan untuk bersiap menghadapi
perubahan substansi yang berdampak pada
masa depan pekerjaan. Kementerian
Ketenagakerjaan menegaskan komitmennya
untuk mengkonsolidasikan informasi pasar
kerja dalam menyiapkan kompetensi tenaga
kerja sesuai kebutuhan pasar kerja. Anwar
Sanusi mengatakan, konsolidasi informasi
pasar kerja memliki arti penting dalam
pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia.
47. 19
Kabar BSU 2022
Neutral Ayo
Augus Terbaru: BLT Subsidi
Bandung
t 2022 Gaji Rp1 Juta Sudah
Teralokasi? Ini
Jawaban Menaker Ida
Fauziyah
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Kabar tersebut resmi disampaikan Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.
Namun, sebelum mengetahui penjelasan
Menaker Ida Fauziyah ketahui terlebih
dahulu syarat untuk mendapatkan BSU 2022
Rp1 juta. Hal ini bisa menjadi kabar baik bagi

para pekerja yang sudah lama menanti kabar
pencairan BLT Subsidi Gaji Rp1 juta.
Berdasarkan Permenaker RI No 16 Tahun
2022, berikut syarat mendaftar BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022:.
48. 19
Ingin Jadi Buruh
Positive Suara
Augus Migran, 2 Syarat Ini
Merdeka
t 2022 Harus Terpenuhi Suara Merdeka Muria

"Jadi sebelum berangkat harus jelas kontrak
kerjanya. Anggota Komisi E DPRD Jawa
Tengah Endro Dwi Cahyono meminta warga
mencermati prosedur dan syarat menjadi
buruh migran agar nyaman bekerja di luar
negeri. Berbicara dalam sosialisasi
penyebarluasan informasi, peluang,
mekanisme, dan prosedur kerja di Balai Desa
Ngembal Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten
Kudus, Jumat (19/8) siang, Endro meminta
warga mencermati syarat menjadi buruh
migran yang resmi. Endro yang juga Ketua
Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja
Indonesia (APJATI) Jawa Tengah itu
mengatakan, syarat bekerja nyaman sebagai
buruh migran di luar negeri harus melalui
mekanisme yang resmi sesuai aturan
Kementerian Tenaga Kerja.

49. 19
Menaker Apresiasi PKB Positive Pewartasat Menaker dalam sambutannya mengapresiasi
Augus PT Bank BTN sebagai
u.com
PKB antara Manajemen dan SP Bank BTN
t 2022 Wujud Kesamaan
sebagai bentuk dari perwujudan kesamaan
Pandang Manajemen
pandang yang menjadi modal bertemunya
dan SP
kepentingan pekerja dengan kepentingan
manajemen. "Saya apresiasi dari hati yang
paling dalam, kepentingan teman-teman
pekerja tidak hanya kepentingan
kesejahteraan, tetapi juga menjadi
kepentingan bersama," kata Menaker.
Menaker berpesan apabila dikemudian hari
terdapat perbedaan pendapat terkait
pelaksanaan PKB, upayakan untuk
menghindari deadlock dan dispute karena
akan menghabiskan energi dan juga
menimbulkan kerugian bagi kedua belah
pihak. Menaker mengharapkan dengan
semangat dan tantangan baru ini, Bank BTN
tetap konsisten mendukung pemerintah
dalam memajukan kesejahteraan masyarakat
Indonesia melalui kepemilikan rumah
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sekaligus mewujudkan mimpi jutaan rakyat
Indonesia untuk menyediakan rumah yang
layak.
50. 19
Kemnaker Komitmen Positive Pewartasat "Perusahaan harus mampu melakukan
Augus Siapkan Kompetensi
u.com
perencanaan dan transisi masa depan
t 2022 Tenaga Kerja Sesuai
pekerjaan melalui program pembelajaran
Kebutuhan Pasar Kerja
jangka panjang," kata Sekretaris Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi
ketika memberikan sambutan pada acara
Konsolidasi Informasi Demand Pasar Kerja, di
Jakarta, Jum'at (19/8/2022). Selain itu,
Kemnaker juga mengajak seluruh pemangku
kepentingan untuk bersiap menghadapi
perubahan substansi yang berdampak pada
masa depan pekerjaan. Kementerian
Ketenagakerjaan menegaskan komitmennya
untuk mengkonsolidasikan informasi pasar
kerja dalam menyiapkan kompetensi tenaga
kerja sesuai kebutuhan pasar kerja. Anwar
Sanusi mengatakan, konsolidasi informasi
pasar kerja memliki arti penting dalam
pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia.
51. 19
BSU 2022 Sudah
Positive Ayo
Augus Dialokasikan, Ini Daftar
Bandung
t 2022 Rekening Penyalur BLT
Subsidi Gaji Rp1 Juta

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah kembali menyampaikan kabar
mengenai pencairan BSU 2022. Hal ini bisa
menjadi kabar baik bagi para pekerja yang
sudah lama menanti kabar pencairan
Bantuan Subsidi Upah Rp1 juta. Ida
mengatakan bahwa aliran dana BSU
menggunakan dana penanganan Covid-19
serta Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).
Sehingga, Kemnaker saat ini masih menunggu
arahan Menteri Perekonomian untuk
penyaluran BSU BPJS Ketenagakerjaan.

52. 19
Kabar Terbaru BSU
Neutral Ayo
Augus BPJS Ketenagakerjaan
Surabaya
t 2022 2022, Sekarang Sudah
Tahap Ini

Ada kabar terbaru bagi para pekerja yang
menunggu pencairan Bantuan Subsidi Upah
alias BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022. Kabar
terbaru tentang BSU BPJS Ketenagakerjaan
2022 resmi disampaikan Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Hal
ini bisa menjadi kabar baik bagi para pekerja
yang sudah lama menanti kabar pencairan
BSU BPJS Ketenagakerjaan atau BLT subsidi
gaji Rp1 juta. Pasalnya, bantuan yang
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dijanjikan cair pada bulan April ini mulai
menunjukan titik terang.
53. 19
Menaker Ida Apresiasi Positive Inilah
Augus Sinergi Manajemen
t 2022 dengan Serikat Pekerja
Bank BTN

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengapresiasi adanya kesepakatan
antara manajemen PT Bank Tabungan Negara
(Persero/BTN) Tbk dengan serikat pekerja
(SP) lewat menandatangani Perjanjian Kerja
Bersama (PKB). Menteri Ida berharap,
hubungan kerja antara manajemen dengan
SP Bank BTN, semakin solid dan harmonis.
"Setiap ada penandatanganan PKB Saya
selalu menyempatkan hadir dan ini
merupakan bentuk apresiasi saya karena ini
adalah puncak kesamaan pandangan antara
Manajemen dengan Serikat Pekerja. Apalagi
antara Manajemen dan Serikat Pekerja BTN
baru satu kali ketemu sudah berhasil
menyatukan dua kepentingan antara pekerja
dan Manajemen," kata Ida, usai menyaksikan
Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) antara Manajemen dengan SP Bank
BTN di Jakarta, Kamis (18/8/2022).

54. 19
Info Loker Agustus
Neutral Pikiran
Augus 2022: KAI Services PT
Rakyat
t 2022 Reska Multi Usaha
Bekasi
Buka Lowongan Kerja
Lulusan SMA

KAI Services atau PT Reska Multi Usaha saat
ini membuka satu lowongan kerja di bulan
Agustus 2022. Untuk lowongan kerja Agustus
2022 yang tersedia di PT Reska Multi Usaha
dibuka dengan kualifikasi lulusan minimal
SMA atau sederajat. Posisi lowongan kerja
Agustus 2022 di PT Reska Multi Usaha adalah
sebagai Cook untuk bagian KAI Services.
Adapun untuk penempatan kerja bagi para
pelamar Cook di PT Reska Multi Usaha
tersedia untuk penempatan di Semarang.

55. 19
Kemnaker Komitmen Positive Jawa Post
Augus Siapkan Tenaga Kerja
National
t 2022 Sesuai Kebutuhan
Network
Pasar Kerja

Hal itu diungkapkan langsung oleh Sekretaris
Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan,
Anwar Sanusi saat memberikan sambutan
pada acara Konsolidasi Informasi Demand
Pasar Kerja, di Jakarta, Jumat (19/8).
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
menegaskan komitmennya untuk
menyiapkan kompetensi tenaga kerja sesuai
kebutuhan pasar kerja. Selain itu, Kemnaker
juga mengajak seluruh pemangku
kepentingan untuk bersiap menghadapi
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perubahan substansi yang berdampak pada
masa depan pekerjaan. Berita Selanjutnya:
Gelar Job Fair Virtual, Kemnaker: Sangat
Bermanfaat dan Efisien.
56. 19
Cara Beli Pelatihan
Neutral Tribun
Augus Kartu Prakerja
News
t 2022 Gelombang 41 di
Tokopedia, Bukalapak,
Pintaria, dan
Kemnaker

Dilansir dari website resmi Kartu Prakerja,
berikut ini tutorial pembelian pelatihan
menggunakan Kartu Prakerja sebagai metode
pembayaran pada mitra Platform Digital
Tokopedia, Bukalapak, Pintar dan Kemnaker.
Penerima Kartu Prakerja Gelombang 41
dapat mengecek dana pelatihan di dashboard
masing-masing. Hasil seleksi Kartu Prakerja
Gelombang 41 telah diumumkan pada Jumat
(19/8/2022). Buka Aplikasi Tokopedia dan
pastikan nomor ponsel sudah terverifiaksi
Ketik "Kartu Prakerja" di kolom pencarian
Pilih kategori Pelatihan dan pilih lembaga
pelatihan yang diinginkan Klik "lihat detail"
pada kelas yang diminati untuk cari tahu
informasi terkait termasuk cara menemukan
kode voucher.

57. 19
BSU BPJS
Neutral Ayo
Augus Ketenagakerjaan Cair
Semarang
t 2022 ke Rekening Rp1 Juta?
Cek Status Lewat Link
BPJS Ketenagakerjaan

- Masih terdaftar sebagai anggota aktif BPJS
Ketenagakerjaan sampai Juni 2021. - Dana
BSU merupakan program bantuan sosial dari
Pemerintah melalui Kemnaker yang diberikan
kepada pekerja atau buruh. Program BSU
diberikan kepada pekerja atau buruh untuk
membantu meningkatkan perekonomian
dalam penanganan Covid-19. Dana BSU
rencananya akan disalurkan kepada 8,8 juta
pekerja atau buruh dengan besaran Rp500
ribu untuk dua bulan dan akan disalurkan
langsung dalam satu tahap Rp1 juta.

58. 19
Kemnaker Komitmen Positive Beritakbb.c "Perusahaan harus mampu melakukan
Augus Siapkan Kompetensi
om
perencanaan dan transisi masa depan
t 2022 Tenaga Kerja Sesuai
pekerjaan melalui program pembelajaran
Kebutuhan Pasar Kerja
jangka panjang," kata Sekretaris Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi
ketika memberikan sambutan pada acara
Konsolidasi Informasi Demand Pasar Kerja, di
Jakarta, Jum'at (19/8/2022). Selain itu,
Kemnaker juga mengajak seluruh pemangku
kepentingan untuk bersiap menghadapi
perubahan substansi yang berdampak pada
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masa depan pekerjaan. Kementerian
Ketenagakerjaan menegaskan komitmennya
untuk mengkonsolidasikan informasi pasar
kerja dalam menyiapkan kompetensi tenaga
kerja sesuai kebutuhan pasar kerja. Anwar
Sanusi mengatakan, konsolidasi informasi
pasar kerja memliki arti penting dalam
pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia.
59. 19
Kemenaker Perkuat Positive Investor
Augus Kompetensi Tenaga
Daily
t 2022 Kerja Sesuai
Kebutuhan Pasar Kerja

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
menegaskan komitmennya untuk
mengkonsolidasikan informasi pasar kerja
dalam menyiapkan kompetensi tenaga kerja
sesuai kebutuhan pasar kerja. Selain itu,
Kemnaker juga mengajak seluruh pemangku
kepentingan untuk bersiap menghadapi
perubahan substansi yang berdampak pada
masa depan pekerjaan. "Perusahaan harus
mampu melakukan perencanaan dan transisi
masa depan pekerjaan melalui program
pembelajaran jangka panjang," kata
Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi dalam siaran
pers, Jumat (19/08). Konsolidasi informasi
pasar kerja memliki arti penting dalam
pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia.

60. 19
BSU 2022 Jadi Cair
Neutral Pikiran
Augus atau Tidak? Begini
Rakyat
t 2022 Penjelasan Kemnaker
Depok
Soal Penyaluran BLT
Rp1 Juta bagi Pekerja

BSU 2022 jadi cair atau tidak? Seperti
diketahui, Bantuan Subsidi Upah atau BSU
2022 yang sempat direncanakan cair April
2022 hingga saat ini belum tersalurkan ke
pekerja. Sebelumnya, Kementrian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah
mengumumkan akan kembali menyalurkan
BSU 2022 yang menyasar 8,8 juta pekerja di
Indonesia. Dua syarat utama penerima BSU
2022 sejauh ini yakni pekerja memiliki gaji
dibawah Rp3,5 juta dan terdaftar sebagai
peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

61. 19
Ada 10 Juta Jenis
Augus Pekerjaan Baru pada
t 2022 2030, Kemnaker
Tegaskan Komitmen
Siapkan Kompetensi

Positive Sindo News Kemnaker juga mengajak seluruh pemangku
kepentingan untuk bersiap menghadapi
perubahan substansi yang berdampak pada.
"Perusahaan harus mampu melakukan
perencanaan dan transisi masa depan
pekerjaan melalui program pembelajaran
jangka panjang," kata Sekretaris Jenderal
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Kemnaker, Anwar Sanusi dalam sambutan
pada acara Konsolidasi Informasi Demand
Pasar Kerja, di Jakarta, Jumat (19/8/2022).
Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker )
berkomitmen mengkonsolidasikan informasi
pasar kerja dalam menyiapkan kompetensi
tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar. Anwar
mengatakan, konsolidasi informasi pasar
kerja memiliki arti penting dalam
pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia.
62. 19
Dukung Mobiltas dan Positive Bizlaw
Augus Konektivitas di
t 2022 Indonesia Timur,
Brantas Abipraya
Garap Proyek
Pelabuhan Jayapura

PT Brantas Abipraya (Persero) membuktikan
kehadirannya untuk wilayah timur Indonesia
melalui Proyek Pembangunan
Restrengthening Dermaga, Apron, dan
Container Yard (CY) Pelabuhan Jayapura guna
mendukung peningkatan mobilitas di tanah
Papua. Tak hanya itu, pembangunan
Pelabuhan Jayapura ini juga untuk
mendorong konektivitas di Indonesia Timur.
Adanya pelabuhan ini diharapkan dapat
mendorong pemulihan perekonomian
Indonesia khususnya di Jayapura setelah
diterpa pandemi Covid-19," ujar Miftakhul
Anas selaku Sekretaris Perusahaan Brantas
Abipraya. Proyek pelabuhan yang berlokasi di
Jayapura, Papua ini memiliki luas apron
sebesar 2.884,53 meter persergi,
pembangunan reklamasi seluas 4.263,59
meter persegi dan 188,600 meter persegi
untuk bagian Restrenghtening.

63. 19
Menaker Apresiasi
Positive Liputan 6
Augus Perjanjian BTN dengan
t 2022 Serikat Pekerja

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengapresiasi penandatanganan
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara
Manajemen dan Serikat Pekerja (SP) PT Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) yang
dilakukan relatif cukup singkat. Menaker
mengungkapkan, sangat terkesan dengan
pernyataan Ketua Umum DPP SP BTN Rizky
Novriady bahwa kepentingan pekerja bukan
hanya mengenai kesejahteraan tetapi juga
kepentingan keberlangsungan usaha. Dengan
penandatanganan PKB ini diharapkan
hubungan antara manajemen dan SP Bank
BTN semakin solid dan harmonis. "Setiap ada
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penandatanganan PKB Saya selalu
menyempatkan hadir dan ini merupakan
bentuk apresiasi saya karena ini adalah
puncak kesamaan pandangan antara
Manajemen dengan Serikat Pekerja.
64. 20
Bupati Buka Pelatihan Neutral Sukoharjo
Augus Tenaga Kerja Berbasis
Kab
t 2022 Kompetensi
Gelombang 2

Pelatihan tersebut dibuka secara resmi oleh
Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, Jumat
(19/8/2022). Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja
(Disperinaker) Sukoharjo menggelar
pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi.
Pelatihan tenaga kerja dilakukan dalam
upaya meningkatkan sumber daya manusia
(SDM). Bupati menyampaikan, liberalisasi di
sektor ketenagakerjaan saat ini semakin
gencar dilaksanakan.

65. 20
Tekan Risiko
Negative Rrinews
Augus Kecelakaan Kerja, Ini
Denpasar
t 2022 Strategi BPJAMSOSTEK

Kepedulian itu diwujudkan dengan sejumlah
kegiatan promotif dan preventif yang
diinisiasi BPJAMSOSTEK. Kali ini,
BPJAMSOSTEK Kantor Wilayah Bali Nusa
Tenggara dan Papua (Banuspa) bekerjasama
dengan PT Sinarindo Global Sarana
menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Ahli
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Umum dan Penyuluhan Antikorupsi Tahun
2022. Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah
Banuspa, Kuncoro Budi Winarno
menjelaskan, kegiatan Promotif Preventif ini
merupakan komitmen pihaknya
mengimplementasikan amanah undangundang dalam memberikan perlindungan
sosial bagi seluruh pekerja. "Sesuai Visi Misi,
BPJAMSOSTEK berkontribusi memberikan
kesejahteraan, keamanan dan keselamatan
kerja pekerja Indonesia dan keluarga guna
meningkatkan produktivitas dan kinerja
perusahaan, meningkatkan daya saing
perusahaan serta berkontribusi dalam
perekonomian nasional," katanya dalam
siaran pers kepada RRI.co.id, Sabtu
(20/8/2022).

36

66. 20
Hasil Kartu Prakerja
Neutral Tribun
Augus Gelombang 41 Telah
News
t 2022 Diumumkan, Simak
Jakarta
Cara Beli Pelatihan di
prakerja.go.id

Hasil Kartu Prakerja gelombang 41 telah
diumumkan. Hasil Kartu Prakerja gelombang
41 diumumkan pada Jumat (19/8/2022)
melalui Instagram resmi @prakerja.go.id.
"Gelombang 41 udah pengumuman nih!"
tulis akun Kartu Prakerja. Kamu bisa cek hasil
seleksi Kartu Prakerja melalui SMS
pemberitahuan atau dashboard akun
prakerja.go.id. Peserta yang lolos seleksi
Kartu Prakerja, akan melanjutkan ke tahap
pembelian pelatihan. Peserta yang lolos juga
diminta untuk menghubungkan atau
menautkan rekening atau e-wallet dengan
akun Prakerja agar dapat melakukan
pembelian pelatihan Kartu Prakerja.

67. 20
Cetak Tenaga
Positive Tribun
Augus Terampil, Bupati
News
t 2022 Sukoharjo Etik Suryani
Jateng
Buka Pelatihan Tenaga
Kerja Berbasis
Kompetensi

"Yang terjadi adalah adanya disparitas atau
ketimpangan pasar tenaga kerja dimana
ketimpangan pasar itu berupa kurangnya
tenaga kerja terampil, terutama di sektor
industri," ujar Bupati Sukoharjo Etik Suryani,
Sabtu (20/8/2022). Pelatihan tersebut dibuka
secara resmi oleh Bupati Sukoharjo, Etik
Suryani, kemarin, Jumat (19/8/2022). Untuk
memenuhi kebutuhan itu, Balai Latihan Kerja
(BLK) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
(Disperinaker) Sukoharjo menggelar
pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi.
Selama ini, ujarnya, BLK Sukoharjo mendapat
paket pelatihan berbasis kompetensi dari
program peningkatan kompetensi dan
produktivitas Direktorat Jenderal Bina Vokasi
Pelatihan dan Produktivitas (Binavoklatas)
Kementerian Ketenagakerjaan sebanyak 15
paket pelatihan.

68. 20
Mengapa Orang yang Negative Portal
Augus Baru Lulus Sulit dalam
Jember
t 2022 Mendapatkan
Pekerjaan? Berikut 6
Kemungkinan
Alasannya

Berikut informasi mengenai enam
kemungkinan alasan dari sulitnya dalam
mendapatkan pekerjaan bagi orang yang
baru lulus atau fresh graduate. Pada
postingan tersebut memaparkan tentang 6
hal yang dapat menjadi alasan para pencari
kerja yang baru lulus sulit dalam
mendapatkan pekerjaan, dimana 6 hal
tersebut adalah sebagai berikut. Namun
dalam mencari pekerjaan bukanlah suatu hal
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yang mudah dilakukan oleh sebagian orang,
terlebih apabila masih baru lulus. 1. Adanya
pesaing dalam jumlah yang banyak.
69. 20
Menaker Sosialisasi
Positive Harianbhira Kementerian Ketenagakerjaan kembali
Augus SIAPKerja pada Talenta
wa.co.id
menggelar Talent Talks dengan melibatkan
t 2022 Muda di Kota Medan
talenta-talenta muda di Medan, Sumatera
Utara, pada Sabtu (20/8/2022). Dalam
kegiatan ini, Menaker berdialog dengan para
telenta muda seputar kondisi
ketenagakerjaan di masa depan, serta
menyosialisasikan aplikasi SIAPKerja. Melalui
Talent Talks ini, Menaker mengatakan bahwa
pihaknya tidak hanya ingin menyosialisasikan
program-program pengembangan talenta
muda, namun juga ingin mendengar langsung
kebutuhan para telenta muda dalam
pengembangan karirnya. Karena pemerintah,
khususnya Kemnaker, ingin terus
menghadirkan program yang mejangkau
anak-anak muda kita, kata Menaker Ida.
70. 20
Pelatihan Ahli K3 dan Positive Bisnisbali.co Karenanya BPJamsostek Kantor Wilayah Bali
Augus Antikorupsi,
m
Nusa Tenggara dan Papua bekerja sama
t 2022 BPJamsostek Peduli
dengan PT. Sinarindo Global Sarana
Pekerja
menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Ahli
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Umum dan Penyuluhan Antikorupsi Tahun
2022. Pelatihan Ahli K3 Umum ini merupakan
upaya tanggung jawab BPJamsostek dalam
menekan angka kecelakaan kerja, membantu
perusahaan dalam melaksanakan program
K3, serta meningkatkan tertib administrasi
dan tertib iuran perusahaan. Ahli K3 Umum
paham risiko, dapat mitigasi risiko dan
budaya pemahaman K3, mari kita edukasikan
kepada masyarakat agar memahami faktor
risiko dan bagaimana kita bisa melakukan
pencegahan," jelasnya. Deputi Direktur
BPJamsostek Wilayah Banuspa, Kuncoro Budi
Winarno menyebutkan kegiatan promotif
preventif sebagai bentuk komitmen BPJS
Ketenagakerjaan dalam
mengimplementasikan amanah undangundang untuk memberikan perlindungan
sosial bagi seluruh pekerja.
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71. 20
TNI Siap Gempur
Augus Malaysia, 6.000 TKI
t 2022 Diungsikan, Cek
Faktanya

Negative Indonesiato Beredar sebuah video di media sosial
day.co.id Facebook yang menuliskan klaim bahwa
perang akan segera terjadi dan Tentara
Nasional Indonesia (TNI) bersiap menyerang
Malaysia. "HEBOH, GARA_GARA Ini TNI Akan
Gempur Malaysia. Jika mengaitkan klaim
dalam video dengan keadaan saat itu, yaitu
bahwa TNI akan menyerang Malaysia, juga
tidak benar. Jadi dapat disimpulkan, video
dengan klaim yang menyebutkan bahwa TNI
akan menyerbu Malaysia dan perang akan
pecah, merupakan hoaks kategori misleading
content atau konten yang menyesatkan.

72. 20
[SALAH] TNI Serbu
Augus Malaysia, 6000 TKI
t 2022 Diungsikan

Negative Turn Back
Hoax

Faktanya, tidak ada informasi tentang
penyerangan oleh Tentara Nasional
Indonesia (TNI) ke Malaysia. Faktanya, tidak
ada informasi tentang penyerangan oleh
Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Malaysia.
"HEBOH, GARA_GARA Ini TNI Akan Gempur
Malaysia. Beredar sebuah video di media
sosial Facebook yang menuliskan klaim
bahwa perang akan segera terjadi dan
Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersiap
menyerang Malaysia.

73. 20
BSU 2022 Kapan Cair? Negative Pikiran
Augus Ini Pemberitahuan dari
Rakyat
t 2022 Kemenaker soal
Depok
Tanggal Pasti
Pencairan BLT Subsidi
Gaji

Ini pemberitahuan dari Kemenaker soal
tanggal pasti pencairan BLT subsidi gaji bagi
pekerja. Bantuan Subsidi Upah atau BSU
2022 belum kunjung cair dan disalurkan oleh
pemerintah kepada para pekerja. Tak sedikit
yang lantas bertanya-tanya 'BSU 2022 kapan
cair?' sehingga membuat banyak kritik
terlontar kepada pemerintah, khususnya
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
"Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan
tengah menyiapkan antara lain
merampungkan regulasi teknis pelaksanaan
BSU 2022, mengajukan dan merevisi
anggaran bersama Kementerian Keuangan,"
tutur Kemenaker, dikutip PikiranrakyatDepok.com.

74. 20
Berakhir Malam Ini! Neutral Zona
Augus Pakai Saldo Pembelian
Banten
t 2022 Pelatihan Kartu
Prakerja Gelombang

Malam ini adalah batas akhir pembelian
pelatihan Kartu Prakerja gelombang 37,
tepatnya Sabtu, 20 Agustus 2022 pukul 23.59
WIB. Pihak Kartu Prakerja telah

39

37 Sebelum
Kepesertaanmu
Dicabut

mengumumkan hal tersebut melalui
Instagram resmi @prakerja.go.id, pada
Jumat, 19 Agustus 2022. ". ," unggah Pihak
Kartu Prakerja melalui Instagram resminya.
Sebelum memulai pelatihan, penerima Kartu
Prakerja wajib mengikuti atau tes awal
terlebih dahulu di lembaga pelatihan.

75. 20
Penyerahan Sertifikat Neutral Media3
Augus Kompetensi HR
t 2022 Manager oleh
Walikota Cimahi
Ngatiyana

Walikota Cimahi Letkol (Purn) Ngatiyana,
S.A.P. Mengatakan, Kota Cimahi merupakan
salah satu kota pelopor atau yang pertama
kali memberikan sertifikasi kepada para HRD
Manager di perusahaan-perusahaan Kota
Cimahi yang berada di bawah naungan
Apindo. Menurut Ngatiyana, pemberian
sertifikat kompetensi tersebut, "Salah
satunya untuk memberikan kepercayaan
kepada perusahaan yang ada di luar negeri,
sehingga proses ekspor dan impor lancar,"
tukasnya. Selain itu, sambung Ngatiyana,
"Sertifikasi tersebut menambah nilai atau
volume untuk ekspor ke luar negeri,"
imbuhnya. Karena, menurut Ngatiyana,
"Sertifikasi tersebut resmi sebagai pegangan
bagi perusahaan sebagai bentuk kepercayaan
bagi perusahaan di luar negeri," terangnya.

76. 20
BSU 2022 Sudah Cair? Positive Pikiran
Augus Cek Unggahan
Rakyat
t 2022 Kemenaker soal
Depok
Pencairan BLT Subsidi
Gaji Rp1 Juta di Sini

BSU 2022 sudah cair? Bantuan Subsidi Upah
atau BSU 2022 dipastikan akan cair pada
tahun ini bagi para pekerja. Info pencairan
BSU 2022 ini disampaikan oleh Kemenaker
pada bulan April lalu. Lantas, benarkah BSU
2022 sudah cair kepada para pekerja?

77. 20
Cek BSU 2022: Hanya Neutral Ayo
Augus di Link INI! BLT Subsidi
Bandung
t 2022 Gaji Rp1 Juta Sudah
Cair atau Belum?

Bantuan Subsidi Upah alias BSU 2022 Rp1
juta bisa dicek melalui link resmi milik
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Menaker Ida Fauziyah baru saja
menyampaikan kabar terbaru mengenai
pencairan BLT subsidi gaji Rp1 juta. Hal ini
bisa menjadi kabar baik bagi para pekerja
yang sudah lama menanti kabar pencairan
BLT subsidi gaji Rp1 juta. Namun, sebelum
mengetahui informasi lebih lanjut simak
terlebih dahulu syarat untuk mendapatkan
BSU 2022 Rp1 juta.
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78. 20
Kemnaker Komitmen Positive Dobrak.co "Perusahaan harus mampu melakukan
Augus Siapkan Kompetensi
perencanaan dan transisi masa depan
t 2022 Tenaga Kerja Sesuai
pekerjaan melalui program pembelajaran
Kebutuhan Pasar Kerja
jangka panjang," kata Sekretaris Jenderal
- Dobrak
Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi
ketika memberikan sambutan pada acara
Konsolidasi Informasi Demand Pasar Kerja, di
Jakarta, Jum'at (19/8/2022). Kementerian
Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) menegaskan
komitmennya untuk mengkonsolidasikan
informasi pasar kerja dalam menyiapkan
kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan
pasar kerja. Selain itu, Kemnaker juga
mengajak seluruh pemangku kepentingan
untuk bersiap menghadapi perubahan
substansi yang berdampak pada masa depan
pekerjaan. Anwar Sanusi mengatakan,
konsolidasi informasi pasar kerja memliki arti
penting dalam pembangunan
ketenagakerjaan di Indonesia.
79. 20
Link dan Cara Cek BSU Neutral Ayo
Augus 2022 via BPJS
Surabaya
t 2022 Ketenagakerjaan,
Pastikan Pencairannya
Sekarang

Link Cek BSU 2022 via BPJS Ketenagakerjaan.
Untuk memastikan pencairan BSU 2022 via
BPJS Ketenagakerjaan, kamu bisa cek melalui
link resmi milik Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker). Pencairan
Bantuan Subsidi Upah alias BSU 2022 Rp1
juta via BPJS Ketenagakerjaan masih menjadi
tanda tanya. Alokasi Dana BSU 2022 via BPJS
Ketenagakerjaan.

80. 20
Kemnaker Siapkan
Positive Poskota
Augus Kompetensi Tenaga
t 2022 Kerja Sesuai
Kebutuhan Pasar Kerja

"Perusahaan harus mampu melakukan
perencanaan dan transisi masa depan
pekerjaan melalui program pembelajaran
jangka panjang," kata Sekretaris Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi
ketika memberikan sambutan pada acara
Konsolidasi Informasi Demand Pasar Kerja, di
Jakarta, Jumat (19/8/2022). Kemnaker
menegaskan komitmennya untuk
mengkonsolidasikan informasi pasar kerja
dalam menyiapkan kompetensi tenaga kerja
sesuai kebutuhan pasar kerja. Selain itu,
Kemnaker juga mengajak seluruh pemangku
kepentingan untuk bersiap menghadapi
perubahan substansi yang berdampak pada
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masa depan pekerjaan. Anwar Sanusi
mengatakan konsolidasi informasi pasar kerja
memliki arti penting dalam pembangunan
ketenagakerjaan di Indonesia.
81. 20
Dorong Konektivitas
Augus Indonesia Timur,
t 2022 Abipraya Bangun
Pelabuhan Jayapura

Neutral Koran
Madura

Guna mendorong konektivitas di Indonesia
Timur, PT Brantas Abipraya (Persero)
menggarap Proyek Pembangunan
Restrengthening Dermaga, Apron, dan
Container Yard (CY) Pelabuhan Jayapura demi
peningkatan mobilitas di tanah Papua.
Adanya pelabuhan ini diharapkan dapat
mendorong pemulihan perekonomian
Indonesia khususnya di Jayapura setelah
diterpa pandemi Covid-19," ujar Miftakhul
Anas selaku Sekretaris Perusahaan Brantas
Abipraya, dalam siaran persnya di Jakarta,
Jumat (19/8/2022). Proyek pelabuhan yang
berlokasi di Jayapura, Papua ini memiliki luas
apron sebesar 2.884,53 meter persergi,
pembangunan reklamasi seluas 4.263,59
meter persegi dan 188,600 meter persegi
untuk bagian Restrenghtening. Selain
memaksimalkan kegiatan bongkar muat
petikemas di Jayapura, pelabuhan inipun juga
akan berfungsi sebagai dermaga untuk kapal
barang.

82. 20
[SALAH] TNI Serbu
Augus Malaysia, 6000 TKI
t 2022 Diungsikan - #hoax
#viral

Negative Portal
Sidoarjo

Faktanya, tidak ada informasi tentang
penyerangan oleh Tentara Nasional
Indonesia (TNI) ke Malaysia. Faktanya, tidak
ada informasi tentang penyerangan oleh
Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Malaysia.
"HEBOH, GARA_GARA Ini TNI Akan Gempur
Malaysia. Beredar sebuah video di media
sosial Facebook yang menuliskan klaim
bahwa perang akan segera terjadi serta
Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersiap
menyerang Malaysia.

83. 20
Menyusul Penetapan Neutral Jurnal
Augus Kenaikan Gaji TKW,
Soreang
t 2022 Depnaker Taiwan
Ingatkan Hal Ini untuk
TKI Sektor Domestik,
Ada Apa?

Penetapan kenaikan gaji untuk Tenaga Kerja
Taiwan (TKW) sudah diresmikan oleh
Kementerian Tenaga Kerja setempat. Namun
menyusul penetapan kenaikan gaji tersebut,
Departeman Tenaga Keraja (Depnaker)
Taiwan, mengingatkan sejumlah hal kepada
TKW dan Tenaga Kerja Indonesia sektor
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domestik lainnya. Polemik tersebut
disampaikan oleh kanal YouTube BMI Taiwan
yang tayang pada Jumat, 19 Agustus 2022.
Pihak kanal YouTube tersebut menyebut
bahwa turun tangnnya Depnaker dipicu oleh
pengaduan yang dilakukan oleh sejumlah
majikan Taiwan.
84. 20
Terungkap! Ini Alasan Neutral Jurnal
Augus TKW Taiwan dalam
Soreang
t 2022 Masa Kontrak kerja
Tidak Bisa Ikut Aturan
Kenaikan Gaji
Terbaru,Kenapa?

Karenya ketika pihak agensi serja majikan tak
dapat dinegosiasi TKW Taiwan hanya mampu
pasrah menunggu waktu pembaharuan
kontrak kerja guna mendapat gaji yang setara
dengan aturan terbaru. Kabar gembira baru
saja mneyelimuti Tenaga Kerja Wanita (TKW)
penempatan negara Taiwan. Di mana
Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan (MoL)
telah resmi menetapkan kenaikan gaji untuk
TKW setempat. Com dari kanal YouTube BMI
Taiwan.

85. 20
Menaker Ida Sanjung Positive Bizlaw
Augus Manajemen Bank BTN
t 2022 Bersinergi dengan
Serikat Pekerja

Menteri Ida berharap, hubungan kerja antara
manajemen dengan SP Bank BTN, semakin
solid dan harmonis. Apalagi antara
Manajemen dan Serikat Pekerja BTN baru
satu kali ketemu sudah berhasil menyatukan
dua kepentingan antara pekerja dan
Manajemen," kata Ida, usai menyaksikan
Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) antara Manajemen dengan SP Bank
BTN di Jakarta, dikutip Sabtu (20/8/2022).
Ketua Umum DPP SP Bank BTN, Rizky
Novriady mengungkapkan, acara Rakernas
dan Munas 2022, merupakan rangkaian
kegiatan SP-BTN dalam rangka mewujudkan
hubungan industrial yang harmonis bersama
Manajemen Bank BTN, hal ini dibuktikan
dengan telah dilakukannya penandatanganan
Perjanjian Kerja Bersama (PKB). "Setiap ada
penandatanganan PKB Saya selalu
menyempatkan hadir dan ini merupakan
bentuk apresiasi saya karena ini adalah
puncak kesamaan pandangan antara
Manajemen dengan Serikat Pekerja.
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86. 20
Kolaborasi BTN dengan Positive Koran Bumn Kementerian Ketenagakerjaan dan PT Bank
Augus Kemnaker untuk
Tabungan Negara (Persero) Tbk melakukan
t 2022 Hindari Deadlock
perjanjian kerja bersama antara manajemen
Perselisihan antara
dengan serikat pekerja BTN. Diharapkan BTN
Manajemen dengan
tetap konsisten mendukung pemerintah
Serikat Pekerja
dalam memajukan kesejahteraan masyarakat
Indonesia melalui kepemilikan rumah
sekaligus mewujudkan mimpi jutaan rakyat
Indonesia untuk menyediakan rumah yang
layak. "Semoga upaya yang telah dilakukan
BTN tetap mendapatkan respons yang baik
dari masyarakat secara luas," pungkasnya.
Sementara itu Direktur Utama BTN Haru
Koesmahargyo menambahkan kemitraan
yang strategis ini diharapkan dapat
menciptakan kolaborasi yang baik guna
mewujudkan visi BTN menjadi The Best
Mortgage Bank In Southeast Asia pada 2025.
87. 20
Begini Cara Mudah Cek Positive Tribun
Augus Hasil Seleksi Kartu
News
t 2022 Prakerja Gelombang
Batam
41, Semoga Lolos Ya

Login akun Kartu Prakerja Cek pada
dashboard Jika lolos seleksi Gelombang, Anda
akan menerima notifikasi kelolosan dan
dapat melihat nomor Kartu Prakerja serta
saldo yang diterima. Simak cara cek hasil
seleksi Kartu Prakerja Gelombang 41 yang
telah ditutup pendaftarannya pada hari
Selasa, (16/8/2022) lalu. Peserta yang telah
mendaftar tinggal menunggu pengumuman
hasil seleksi Kartu Prakerja. Jika lolos seleksi,
peserta Kartu Prakerja akan mendapatkan
insentif berupa bantuan dari pemerintah
sebesar Rp 3,55 juta.

88. 20
G20 Susun Skills
Neutral Progresnew Untuk menghadapi tantangan perubahan
Augus Strategy Guna Hadapi
s.info
dunia ketenagakerjaan, G20 menyusun G20
t 2022 Tantangan Zaman
Skills Strategy (Strategi-strategi Keterampilan
G20). G20 Skills Strategy ini merupakan
cakupan Annex-5 yang disusun dalam
pertemuan kelima Kelompok Kerja Bidang
Ketenagakerjaan (The 5th Employment
Working Group/EWG Meeting). "Pada hari ini
kita bisa menyelesaikan seluruh agenda kita,
yang terakhir adalah dokumen tambahan
annex yang kelima terkait dengan G20 Skill
Strategy, yakni strategi-strategi dari keahlian
yang memang dirumuskan oleh G20 sebagai
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bagian untuk merespon situasi dunia kerja
yang baru," kata Sekretaris Jenderal
Kemnaker, Anwar Sanusi, usai menutup EWG
Kelima di Jakarta, Jumat (19/8/2022). Anwar
Sanusi menjelaskan, G20 Skills Strategy ini
memuat di antaranya identifikasi kebutuhan
akan pekerjaan di masa krusial, keahlian yang
dibutuhkan untuk pengembangan
ketenagakerjaan yang inklusif, serta investasi
yang diperlukan untuk mengembangkan
keahlian baru tersebut.
89. 20
Hadapi Tantangan
Neutral Wartapemb Untuk menghadapi tantangan perubahan
Augus Perubahan Dunia
aruan.co.id dunia ketenagakerjaan, G20 menyusun G20
t 2022 Ketenagakerjaan, G20
Skills Strategy (Strategi-strategi Keterampilan
Susun Skills Strategy
G20), yang merupakan cakupan Annex-5
yang disusun dalam pertemuan kelima
Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan (The
5th Employment Working Group/EWG
Meeting). "Pada hari ini kita bisa
menyelesaikan seluruh agenda kita, yang
terakhir adalah dokumen tambahan annex
yang kelima terkait dengan G20 Skill Strategy,
yakni strategi-strategi dari keahlian yang
memang dirumuskan oleh G20 sebagai
bagian untuk merespon situasi dunia kerja
yang baru," kata Sekretaris Jenderal
Kemnaker, Anwar Sanusi, usai menutup EWG
Kelima di Jakarta, Jumat (19/8/2022). Anwar
Sanusi menjelaskan, G20 Skills Strategy ini
memuat di antaranya identifikasi kebutuhan
akan pekerjaan di masa krusial, keahlian yang
dibutuhkan untuk pengembangan
ketenagakerjaan yang inklusif, serta investasi
yang diperlukan untuk mengembangkan
keahlian baru tersebut. Terakhir Annex-5
mencakup G20 Skills Strategy (Strategistrategi Keterampilan G20).
90. 20
EWG G20 Susun Skills Neutral Paperlane
Augus Strategy Guna Hadapi
t 2022 Tantangan Zaman
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G20 Skills Strategy ini merupakan cakupan
Annex-5 yang disusun dalam pertemuan
kelima Kelompok Kerja Bidang
Ketenagakerjaan. Metro, Suara.com- Guna
menghadapi tantangan perubahan bumi
ketenagakerjaan, G20 menyusun G20 Skills
Strategy (Strategi-strategi Keterampilan G20).

G20 Skills Strategy ini merupakan cakupan
Annex-5 yang disusun dalam pertemuan
kelima Kelompok Kerja Bidang
Ketenagakerjaan (The 5th Employment
Working Group/EWG Meeting). Sekretaris
Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, usai
menutup EWG Kelima di Jakarta, Jumat
(19/8/2022) mengatakan bahwa arsip
tambahan annex yang kelima terkait dengan
G20 Skill Strategy, merupakan strategistrategi dari keahlian yang memang
dirumuskan oleh G20 sebagai bagian untuk
merespon situasi bumi kerja yang baru telah
sukses diselesaikan.
91. 20
Optimalkan Pelayanan Positive Paperlane
Augus Publik, Mendes PDTT
t 2022 Resmikan Selaras

Optimalkan Pelayanan Publik, Mendes PDTT
Resmikan Selaras (Kemendes PDTT). Metro,
Suara.com- Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes
PDTT) Abdul Halim Iskandar meresmikan
Sentra Pelayanan Informasi Masyarakat
(Selaras) pada Kamis (18/8/2022). Sentra
Pelayanan Informasi Masyarakat (Selaras)
dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri
Desa PDTT Nomor 90 Tahun 2022 tentang
petunjuk penyelenggaraan layanan informasi
publik terpadu Kementerian Desa PDTT. Oki
Hajiansyah Wahab Sabtu, 20 Agustus 2022 |
17:55 WIB.

92. 20
EWG G20 Susun Skills Neutral Suara.com Guna menghadapi tantangan perubahan
Augus Strategy Guna Hadapi
dunia ketenagakerjaan, G20 menyusun G20
t 2022 Tantangan Zaman
Skills Strategy (Strategi-strategi Keterampilan
G20). G20 Skills Strategy ini merupakan
cakupan Annex-5 yang disusun dalam
pertemuan kelima Kelompok Kerja Bidang
Ketenagakerjaan (The 5th Employment
Working Group/EWG Meeting). Sekretaris
Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, usai
menutup EWG Kelima di Jakarta, Jumat
(19/8/2022) mengatakan bahwa dokumen
tambahan annex yang kelima terkait dengan
G20 Skill Strategy, yakni strategi-strategi dari
keahlian yang memang dirumuskan oleh G20
sebagai bagian untuk merespon situasi dunia
kerja yang baru telah berhasil diselesaikan.
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Anwar menjelaskan G20 Skills Strategy ini
memuat di antaranya identifikasi kebutuhan
akan pekerjaan di masa krusial, keahlian yang
dibutuhkan untuk pengembangan
ketenagakerjaan yang inklusif, serta investasi
yang diperlukan untuk mengembangkan
keahlian baru tersebut.
93. 20
BSU 2022 Kapan Cair? Positive Pikiran
Augus Simak Penjelasan dan
Rakyat
t 2022 Cara Cek Penerima BLT
Depok
Subsidi Gaji

Bantuan Subsisi Upah atau BSU 2022 kapan
cair? Seperti diketahui, BSU 2022 akan
kembali disalurkan untuk pekerja pada tahun
ini senilai Rp1 juta dalam satu kali pencairan.
Pekerja yang bisa mendapatkan BSU 2022
adalah mereka yang memiliki gaji paling
besar hanya Rp3,5 juta. Mendekati akhir
bulan Agustus, BSU 2022 yang dikabarkan
akan cair masih belum di transfer ke
penerima BLT subsidi gaji.

94. 20
Ini Strategi Kemnaker Neutral Sonora.id
Augus dan G20 Hadapi
t 2022 Tantangan Global

Untuk menghadapi tantangan perubahan
dunia ketenagakerjaan, G20 menyusun G20
Skills Strategy (Strategi Keterampilan G20).
G20 Skills Strategy ini merupakan cakupan
Annex-5 yang disusun dalam pertemuan
kelima Kelompok Kerja Bidang
Ketenagakerjaan (The 5th Employment
Working Group/EWG Meeting). "Pada hari ini
kita bisa menyelesaikan seluruh agenda kita,
yang terakhir adalah dokumen tambahan
annex yang kelima terkait dengan G20 Skill
Strategy, yakni strategi-strategi dari keahlian
yang memang dirumuskan oleh G20 sebagai
bagian untuk merespon situasi dunia kerja
yang baru," kata Sekretaris Jenderal
Kemnaker, Anwar Sanusi, usai menutup EWG
Kelima di Jakarta, Jumat (19/8/2022).
Terakhir Annex-5 mencakup G20 Skills
Strategy (Strategi Keterampilan G20).

95. 20
BSU Kemnaker.go.id Negative Ayo
Augus Kapan Cair ke
Semarang
t 2022 Rekening Pekerja?
Penjelasan TERBARU
BPJS Ketenagakerjaan

Syarat utama yang harus dimiliki oleh pekerja
agar bisa menjadi penerima dana BSU
diantaranya memiliki penghasilan maksimal
3,5 juta per bulan dan masih aktif sebagai
anggota BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu,
pekerja atau buruh juga bisa mengecek
daftar penerima melalui link BPJS
Ketenagakerjaan, dengan cara:. Sampai saat
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ini banyak pekerja yang menanyakan kapan
dana BSU akan disalurkan. Pasalnya, dana
BSU yang rencananya akan disalurkan pada
April lalu belum juga diberikan sampai saat
ini.
96. 20
BSU 2022 Sudah Cair? Positive Pikiran
Augus Cek Info Resmi
Rakyat
t 2022 Kemnaker dan Nama
Depok
Penerima BLT Subsidi
Gaji Rp1 Juta di Sini

Artikel ini akan memuat informasi terkait
pencairan BSU 2022, berikut cara cek
penerima BLT Subsidi Gaji Rp1 juta. Banyak
masyarakat yang mempertanyakan kenapa
BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji Rp1 juta
hingga kini belum ada kepastian kapan cair.
Sejak diumumkan pemerintah secara resmi
pada bulan April 2022, program BSU 2022
yang menelan anggaran Rp8,8 triliun ini
masih belum ada jadwal kepastian
pencairannya. Sebelumnya, lewat akun
media sosial resminya, Kemnaker sempat
menjelaskan kendala kenapa BSU 2022
belum juga cair kepada pekerja.

97. 20
EWG G20 susun
Augus strategi keahlian
t 2022 respons perubahan
dunia kerja

Positive Antara
Sulteng

Sebelumnya, EWG G20 telah melakukan lima
pertemuan baik secara virtual maupun tatap
muka. Rangkaian pertemuan EWG G20 juga
telah menyelesaikan lima dokumen
tambahan atau annex, yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari dokumen
deklarasi. Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi
mengatakan Kelompok Kerja Bidang
Ketenagakerjaan (Employment Working
Group/EWG) G20 telah menyusun strategi
terkait keahlian untuk merespons perubahan
dunia kerja. Dalam keterangan tertulis yang
diterima di Jakarta, Sabtu, Sekjen Kemnaker
Anwar menjelaskan bahwa dalam pertemuan
kelima EWG telah menyelesaikan seluruh
agenda termasuk menyusun G20 Skills
Strategy atau Strategi-Strategi Keterampilan
G20.

98. 20
EWG G20 susun
Augus strategi keahlian
t 2022 respons perubahan
dunia kerja

Positive Antara

Sebelumnya, EWG G20 telah melakukan lima
pertemuan baik secara virtual maupun tatap
muka. Rangkaian pertemuan EWG G20 juga
telah menyelesaikan lima dokumen
tambahan atau annex, yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari dokumen
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deklarasi. Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi
mengatakan Kelompok Kerja Bidang
Ketenagakerjaan (Employment Working
Group/EWG) G20 telah menyusun strategi
terkait keahlian untuk merespons perubahan
dunia kerja. Dalam keterangan tertulis yang
diterima di Jakarta, Sabtu, Sekjen Kemnaker
Anwar menjelaskan bahwa dalam pertemuan
kelima EWG telah menyelesaikan seluruh
agenda termasuk menyusun G20 Skills
Strategy atau Strategi-Strategi Keterampilan
G20.
99. 20
EWG G20 susun
Augus strategi keahlian
t 2022 respons perubahan
dunia kerja

Positive Antara
Papua

Sebelumnya, EWG G20 telah melakukan lima
pertemuan baik secara virtual maupun tatap
muka. Rangkaian pertemuan EWG G20 juga
telah menyelesaikan lima dokumen
tambahan atau annex, yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari dokumen
deklarasi. Sebelumnya, EWG G20 telah
melakukan lima pertemuan baik secara
virtual maupun tatap muka. Rangkaian
pertemuan EWG G20 juga telah
menyelesaikan lima dokumen tambahan atau
annex, yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari dokumen deklarasi.

100 20
EWG G20 susun
.
Augus strategi keahlian
t 2022 respons perubahan
dunia kerja

Positive Antara
Sumbar

Sebelumnya, EWG G20 telah melakukan lima
pertemuan baik secara virtual maupun tatap
muka. Rangkaian pertemuan EWG G20 juga
telah menyelesaikan lima dokumen
tambahan atau annex, yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari dokumen
deklarasi. Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi
mengatakan Kelompok Kerja Bidang
Ketenagakerjaan (Employment Working
Group/EWG) G20 telah menyusun strategi
terkait keahlian untuk merespons perubahan
dunia kerja. Dalam keterangan tertulis yang
diterima di Jakarta, Sabtu, Sekjen Kemnaker
Anwar menjelaskan bahwa dalam pertemuan
kelima EWG telah menyelesaikan seluruh
agenda termasuk menyusun G20 Skills
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Strategy atau Strategi-Strategi Keterampilan
G20.
101 20
EWG G20 susun
.
Augus strategi keahlian
t 2022 respons perubahan
dunia kerja

Positive Antara
Kaltara

Sebelumnya, EWG G20 telah melakukan lima
pertemuan baik secara virtual maupun tatap
muka. Rangkaian pertemuan EWG G20 juga
telah menyelesaikan lima dokumen
tambahan atau annex, yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari dokumen
deklarasi. Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi
mengatakan Kelompok Kerja Bidang
Ketenagakerjaan (Employment Working
Group/EWG) G20 telah menyusun strategi
terkait keahlian untuk merespons perubahan
dunia kerja. Dalam keterangan tertulis yang
diterima di Jakarta, Sabtu, Sekjen Kemnaker
Anwar menjelaskan bahwa dalam pertemuan
kelima EWG telah menyelesaikan seluruh
agenda termasuk menyusun G20 Skills
Strategy atau Strategi-Strategi Keterampilan
G20.

102 20
EWG G20 susun
.
Augus strategi keahlian
t 2022 respons perubahan
dunia kerja

Positive Antara
Kalteng

Sebelumnya, EWG G20 telah melakukan lima
pertemuan baik secara virtual maupun tatap
muka. Rangkaian pertemuan EWG G20 juga
telah menyelesaikan lima dokumen
tambahan atau annex, yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari dokumen
deklarasi. Sebelumnya, EWG G20 telah
melakukan lima pertemuan baik secara
virtual maupun tatap muka. Rangkaian
pertemuan EWG G20 juga telah
menyelesaikan lima dokumen tambahan atau
annex, yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari dokumen deklarasi.

103 20
EWG G20 susun
.
Augus strategi keahlian
t 2022 respons perubahan
dunia kerja

Positive Sejenak.onli Sebelumnya, EWG G20 telah melakukan lima
ne
pertemuan baik secara virtual maupun tatap
muka. Rangkaian pertemuan EWG G20 juga
telah menyelesaikan lima dokumen
tambahan atau annex, yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari dokumen
deklarasi. Dalam keterangan tertulis yang
diterima di Jakarta, Sabtu, Sekjen Kemnaker
Anwar menjelaskan bahwa dalam pertemuan
kelima EWG telah menyelesaikan seluruh
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agenda termasuk menyusun atau StrategiStrategi Keterampilan G20. "Yang terakhir
adalah dokumen tambahan yang kelima
terkait dengan G20 Skills Strategy, yakni
strategi-strategi dari keahlian yang memang
dirumuskan oleh G20 sebagai bagian untuk
merespons situasi dunia kerja yang baru,"
kata Anwar.
104 20
Cek Penerima BSU
Neutral Pikiran
.
Augus 2022 di Sini, Hanya
Rakyat
t 2022 Pekerja dengan Nama
Depok
Ini yang Dapat Rp1
Juta usai Login
bsu.kemnaker.go.id

Segera cek penerima BSU 2022 di sini,
pekerja dengan nama ini berhak dapat Rp1
juta usai login ke bsu.kemnaker.go.id.
Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 saat ini
tengah dalam persiapan untuk segera
disalurkan kepada para pekerja yang
memenuhi kriteria. BSU 2022 akan segera
cair kepada para pekerja yang termasuk ke
dalam daftar penerima yang telah ditentukan
oleh Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) bersama BPJS Ketenagakerjaan.
Untuk bisa menjadi salah satu penerima BLT
subsidi gaji ini, pekerja terlebih dahulu harus
memenuhi sejumlah syarat yang ditetapkan
oleh pemerintah. Jika berkaca pada
penyaluran sebelumnya, terdapat setidaknya
lima syarat yang harus dipenuhi oleh pekerja
atau karyawan, yakni sebagai berikut.

105 20
EWG G20 susun
.
Augus strategi keahlian
t 2022 respons perubahan
dunia kerja

Sebelumnya, EWG G20 telah melakukan lima
pertemuan baik secara virtual maupun tatap
muka. Rangkaian pertemuan EWG G20 juga
telah menyelesaikan lima dokumen
tambahan atau annex, yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari dokumen
deklarasi. Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi
mengatakan Kelompok Kerja Bidang
Ketenagakerjaan (Employment Working
Group/EWG) G20 telah menyusun strategi
terkait keahlian untuk merespons perubahan
dunia kerja. Dalam keterangan tertulis yang
diterima di Jakarta, Sabtu, Sekjen Kemnaker
Anwar menjelaskan bahwa dalam pertemuan
kelima EWG telah menyelesaikan seluruh
agenda termasuk menyusun G20 Skills

Positive Antara
Sumut
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Strategy atau Strategi-Strategi Keterampilan
G20.
106 20
Apakah BSU 2022 Cair Positive Pikiran
.
Augus Agustus? Simak Info
Rakyat
t 2022 Resmi Kemnaker
Depok
Terkait Tanggal
Pencairan BLT Subsidi
Gaji Rp1 Juta

Masyarakat banyak yang mempertanyakan
apakah BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji akan
cair Agustus ini, hingga tanggal kepastian
penyaluran dari Kemnaker sebagai pihak
penyalur. Artikel ini akan memberikan
informasi terkait penyaluran BSU 2022, simak
juga kriteria penerima BLT Subsidi Gaji Rp1
juta. Sebagaimana diketahui, sejak
diumumkan pemerintah pada bulan April
2022, program BSU 2022 yang menelan
anggaran Rp8,8 triliun masih belum ada
jadwal kepastian pencairannya hingga kini.
Lewat akun media sosial resminya, Kemnaker
sempat menjelaskan kendala kenapa BSU
2022 belum juga cair kepada pekerja.

107 20
EWG G20 susun
.
Augus strategi keahlian
t 2022 respons perubahan
dunia kerja

Positive Antara Riau Sebelumnya, EWG G20 telah melakukan lima
pertemuan baik secara virtual maupun tatap
muka. Rangkaian pertemuan EWG G20 juga
telah menyelesaikan lima dokumen
tambahan atau annex, yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari dokumen
deklarasi. Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi
mengatakan Kelompok Kerja Bidang
Ketenagakerjaan (Employment Working
Group/EWG) G20 telah menyusun strategi
terkait keahlian untuk merespons perubahan
dunia kerja. Dalam keterangan tertulis yang
diterima di Jakarta, Sabtu, Sekjen Kemnaker
Anwar menjelaskan bahwa dalam pertemuan
kelima EWG telah menyelesaikan seluruh
agenda termasuk menyusun G20 Skills
Strategy atau Strategi-Strategi Keterampilan
G20.

108 20
EWG G20 susun
.
Augus strategi keahlian
t 2022 respons perubahan
dunia kerja

Positive Newsexplor Sebelumnya, EWG G20 telah melakukan lima
er.net
pertemuan baik secara virtual maupun tatap
muka. Rangkaian pertemuan EWG G20 juga
telah menyelesaikan lima dokumen
tambahan atau annex, yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari dokumen
deklarasi. Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi
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mengatakan Kelompok Kerja Bidang
Ketenagakerjaan (Employment Working
Group/EWG) G20 telah menyusun strategi
terkait keahlian untuk merespons perubahan
dunia kerja. Dalam keterangan tertulis yang
diterima di Jakarta, Sabtu, Sekjen Kemnaker
Anwar menjelaskan bahwa dalam pertemuan
kelima EWG telah menyelesaikan seluruh
agenda termasuk menyusun G20 Skills
Strategy atau Strategi-Strategi Keterampilan
G20.
109 20
Curah hujan tinggi
Negative Newsexplor
.
Augus sebabkan banjir dan
er.net
t 2022 tanah longsor di Kota
Nelson, Selandia Baru

Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi
mengatakan Kelompok Kerja Bidang
Ketenagakerjaan (Employment Working
Group/EWG) G20 telah menyusun strategi
terkait keahlian untuk merespons perubahan
dunia kerja. Dalam keterangan tertulis yang
diterima di Jakarta, Sabtu, Sekjen Kemnaker
Anwar menjelaskan bahwa dalam
pertemuan.

110 20
BSU 2022 Bakal Cair Neutral Pikiran
.
Augus Akhir Agustus? Simak
Rakyat
t 2022 Info dari Menaker dan
Depok
Cek Penerima di
bsu.bpjsketenagakerja
an.go.id

BSU 2022 bakal cair Agustus? Simak berikut
info dari Menaker Ida Fauziyah dan cek nama
penerima di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.
Memang benar, jadwal pencairan BSU 2022
hingga sekarang ini masih banyak dicari-cari
oleh pekerja atau buruh yang termasuk
kategori penerima bantuan subsidi gaji dari
Menaker. Lantas, apakah BSU 2022 akan cair
Agustus? Berikut info lengkap dari Menaker
terkait jadwal pencairan BSU 2022 Rp1 juta.

111 20
EWG G20 susun
Neutral Antara
.
Augus strategi respons
Mataram
t 2022 perubahan dunia kerja

Sebelumnya, EWG G20 telah melakukan lima
pertemuan baik secara virtual maupun tatap
muka. Rangkaian pertemuan EWG G20 juga
telah menyelesaikan lima dokumen
tambahan atau annex, yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari dokumen
deklarasi. Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi
mengatakan Kelompok Kerja Bidang
Ketenagakerjaan (Employment Working
Group/EWG) G20 telah menyusun strategi
terkait keahlian untuk merespons perubahan
dunia kerja. Dalam keterangan tertulis yang
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diterima di Jakarta, Sabtu, Sekjen Kemnaker
Anwar menjelaskan bahwa dalam pertemuan
kelima EWG telah menyelesaikan seluruh
agenda termasuk menyusun G20 Skills
Strategy atau Strategi-Strategi Keterampilan
G20.
112 20
Cek Daftar Nama
Positive Pikiran
.
Augus Penerima BSU 2022 di
Rakyat
t 2022 Sini, Akses
Depok
bsu.kemnaker.go.id
untuk Cairkan BLT
Subsidi Gaji Rp1 Juta

Artikel ini akan memberikan informasi terkait
cara cek nama penerima BSU 2022, lengkap
dengan syarat penerima BLT Subsidi Gaji Rp1
juta. Pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) saat ini tengah
mempersiapkan tahapan penyaluran BSU
2022 kepada pekerja yang telah memenuhi
syarat. Jika semua tahapan telah siap, maka
Kemnaker akan segera menyalurkan BSU
2022, di mana pekerja akan mendapat BLT
Subsidi Gaji Rp1 juta. Di tahun ini, BSU 2022
rencananya akan diberikan kepada pekerja
atau buruh dengan gaji dibawah Rp3,5 juta,
di mana pekerja akan mendapatkan BLT
Subsidi Gaji sebesar Rp1 juta.

113 20
Cara Klaim Dana JHT
.
Augus Pada BPJS
t 2022 Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan memiliki Program
Jaminan Hari Tua (JHT). Peserta BPJS bisa
mencairkan dana JHT BPJS Ketenagakerjaan
hingga Rp 10 juta. Sesuai dengan Peraturan
Pemerintah (PP) 46 Tahun 2015, peserta BPJS
Ketenagakerjaan yang telah memenuhi
kepesertaan minimal 10 tahun pada Program
JHT dapat mengajukan pengambilan JHT
sebagian sebesar 10% untuk persiapan masa
pensiun atau 30% untuk kepemilikan rumah
yang diajukan melalui Kantor Cabang BPJS
Ketenagakerjaan terdekat dengan syarat. Jika
saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan melebihi
nominal tersebut maka peserta dapat
melakukan pengajuan pencairan dana
melalui Kantor Cabang atau secara online
melalui Lapak Asik.

Neutral Detik

114 20
Perubahan Dunia
Neutral Suarakarya.i Untuk menghadapi tantangan zaman
.
Augus Ketenagakerjaan, G20
d
Perubahan Dunia Ketenagakerjaan, G20
t 2022 Susun Skills Strategy
menyusun G20 Skills Strategy (StrategiHadapi Tantangan
strategi Keterampilan G20 ).. G20 Skills
Zaman
Strategy ini merupakan cakupan Annex-5
yang disusun dalam pertemuan kelima, untuk
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menghadapi Perubahan Dunia
Ketenagakerjaan.. "Pada hari ini kita bisa
menyelesaikan seluruh agenda kita, yang
terakhir adalah dokumen tambahan annex
yang kelima terkait dengan G20 Skill Strategy,
guna menghadapi Perubahan Dunia
Ketenagakerjaan," ujar Sekjen Kemnaker
Anwar Sanusi, usai menutup EWG Kelima di
Jakarta, Jumat (19/8/2022).. G20 Skill
Strategy merupakan strategi-strategi dari
keahlian yang memang dirumuskan oleh G20.
115 20
Hadapi Tantangan
.
Augus Zaman, G20 Susun
t 2022 Skills Strategy

Neutral Liputan.co.i Untuk menghadapi tantangan perubahan
d
dunia ketenagakerjaan, G20 menyusun G20
Skills Strategy (Strategi-strategi Keterampilan
G20). G20 Skills Strategy ini merupakan
cakupan Annex-5 yang disusun dalam
pertemuan kelima Kelompok Kerja Bidang
Ketenagakerjaan (The 5th Employment
Working Group/EWG Meeting). "Pada hari ini
kita bisa menyelesaikan seluruh agenda kita,
yang terakhir adalah dokumen tambahan
annex yang kelima terkait dengan G20 Skill
Strategy, yakni strategi-strategi dari keahlian
yang memang dirumuskan oleh G20 sebagai
bagian untuk merespon situasi dunia kerja
yang baru," kata Sekretaris Jenderal
Kemnaker, Anwar Sanusi, usai menutup EWG
Kelima di Jakarta, Jumat (19/8/2022). Anwar
Sanusi menjelaskan, G20 Skills Strategy ini
memuat di antaranya identifikasi kebutuhan
akan pekerjaan di masa krusial, keahlian yang
dibutuhkan untuk pengembangan
ketenagakerjaan yang inklusif, serta investasi
yang diperlukan untuk mengembangkan
keahlian baru tersebut.

116 20
Hadapi Tantangan
.
Augus Zaman, G20 Susun
t 2022 Skills Strategy

Neutral Pripos
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Untuk menghadapi tantangan perubahan
dunia ketenagakerjaan, G20 menyusun G20
Skills Strategy (Strategi-strategi Keterampilan
G20). G20 Skills Strategy ini merupakan
cakupan Annex-5 yang disusun dalam
pertemuan kelima Kelompok Kerja Bidang
Ketenagakerjaan (The 5th Employment
Working Group/EWG Meeting). "Pada hari ini
kita bisa menyelesaikan seluruh agenda kita,

yang terakhir adalah dokumen tambahan
annex yang kelima terkait dengan G20 Skill
Strategy, yakni strategi-strategi dari keahlian
yang memang dirumuskan oleh G20 sebagai
bagian untuk merespon situasi dunia kerja
yang baru," kata Sekretaris Jenderal
Kemnaker, Anwar Sanusi, usai menutup EWG
Kelima di Jakarta, Jumat (19/8/2022). Anwar
Sanusi menjelaskan, G20 Skills Strategy ini
memuat di antaranya identifikasi kebutuhan
akan pekerjaan di masa krusial, keahlian yang
dibutuhkan untuk pengembangan
ketenagakerjaan yang inklusif, serta investasi
yang diperlukan untuk mengembangkan
keahlian baru tersebut.
117 20
BPJAMSOSTEK
.
Augus Banuspa latih ahli K3
t 2022 untuk perusahaan

Positive Antara Bali Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Kantor
Wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Papua
(Banuspa) mengadakan kegiatan Pelatihan
Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Umum dan Penyuluhan Antikorupsi untuk
perwakilan perusahaan dari wilayah Banuspa.
"Pelatihan ini merupakan rangkaian kegiatan
promotif preventif yang merupakan
komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam
mengimplementasikan amanah undangundang untuk memberikan perlindungan
sosial bagi seluruh pekerja," kata Deputi
Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah Banuspa
Kuncoro Budi Winarno di Denpasar, Sabtu.
Kegiatan pelatihan tersebut sekaligus bentuk
apresiasi BPJAMSOSTEK terhadap
perusahaan sekaligus untuk membantu
perusahaan dalam melaksanakan K3 serta
mendorong "universal coverage" di wilayah
Banuspa. Kegiatan promotif dan preventif
BPJS Ketenagakerjaan tahun 2022, lanjut dia,
menunjukkan kepedulian BPJS
Ketenagakerjaan terhadap risiko yang
dihadapi pekerja ketika di lingkungan kerja.

118 20
HRD Melakukan
.
Augus Background Check
t 2022 Pelamar Kerja? Ini 5
Hal yang Mungkin

Neutral Portal
Jember
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Ternyata terkadang sebagian dari HRD
melakukan background check pada para
pelamar kerja di perusahaannya dimana di
dalamnya termasuk media sosial media yang

Dicek dari Media Sosial
yang Dimiliki

dimiliki. Berikut informasi mengenai lima hal
yang mungkin dicek dari media sosial para
pelamar kerja saat HRD melakukan
background check. Namun biasanya apa
sajakah hal yang dilihat oleh para HRD
perusahaan dalam melakukan background
check di media sosial?. Turut dipaparkan lima
hal yang mungkin dilihat pada saat HRD
melakukan pengecekan media sosial, dimana
lima hal tersebut adalah sebagai berikut.

119 20
Ingin Bangun Tim Kerja Positive Portal
.
Augus yang Kompak atau
Jember
t 2022 Solid? Coba 6 Tips
Berikut Ini

120 20
PPSDM Kemendagri
.
Augus Yogyakarta Gelar
t 2022 Coaching Clinic
Penulisan Buku dan
Jurnal

Tim kerja yang kompak atau solid sangat
diperlukan agar dapat menjaga lingkungan
kerja yang kondusif dan mendapatkan hasil
kerja yang maksimal. Berikut informasi
mengenai enam tips yang dapat dicoba
apabila menginginkan untuk membangun tim
kerja yang kompak atau solid. Pada postingan
tersebut dipaparkan bahwa dengan
mempunyai tim yang kompak atau solid,
dapat mengakibatkan atau membuat
semangat dalam bekerja. 6. Adanya evaluasi
yang dilakukan secara berkala.

Neutral Portal Indo PORTALINDONEWS.COM, Yogyakarta- Pusat
News
Pengembangan Sumber Daya Manusia
(PPSDM) Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) Regional Yogyakarta menggelar
coahing clinic penulisan buku dan jurnal bagi
40 Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kepala PPSDM
Kemendagri Regional Yogyakarta Agus Irawan
mengatakan, acara bertujuan untuk
menumbuhkembangkan budaya menulis
secara ilmiah di kalangan pejabat fungsional.
Related Articles Unggulkan Wisata Edukasi
dan Buatan, Desa Wisata Dayun Masuk 50
Besar ADWI 2022 Kemnaker Buka
Pemagangan Dalam Negeri Tahun 2022,
Tunjang 5 Destinasi Wisata Super Prioritas
Closing Ceremony Turnamen Esports Piala
Kasad, Jenderal Dudung : Tularkan Semangat
Berprestasi Kepada Milenial Lainnya Di
Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan secara
daring pada Kamis (18/8/2022).
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121 20
Kick Off Program
.
Augus Pemagangan Dalam
t 2022 Negeri 2022 Dihadiri
Wabup Asahan

Neutral Matatelinga Sehingga kita dapat bersaing didunia
.com
pekerjaan, serta Pemerintah Kabupaten
Asahan akan terus berkolaborasi dengan
Kemnaker RI untuk menyiapkan Tenaga Kerja
yang kompeten, produktif dan berdaya saing
melalui Program Pemagangan di dunia
Industri, ujarnya. Menaker Ida Fauziyah juga
berpesan tiga hal agar kualitas SDM
Pariwisata semakin meningkat, yaitu tata
cara pelayanan yang berkaitan dengan
bervariasinya kegiatan pariwisata,
penggunaan peralatan dan perlengkapan
yang diperlukan dalam bidang pelayanan,
dan pengembangan sikap, perilaku, serta
sikap yang santun, pungkasnya. (dieks).
Menaker Ida Fauziyah juga berpesan tiga hal
agar kualitas SDM Pariwisata semakin
meningkat, yaitu tata cara pelayanan yang
berkaitan dengan bervariasinya kegiatan
pariwisata, penggunaan peralatan dan
perlengkapan yang diperlukan dalam bidang
pelayanan, dan pengembangan sikap,
perilaku, serta sikap yang santun,
pungkasnya.

122 20
Unggulkan Wisata
Positive Portal Indo
.
Augus Edukasi dan Buatan,
News
t 2022 Desa Wisata Dayun
Masuk 50 Besar ADWI
2022
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Ia berharap masuknya Desa Wisata Dayun
dalam 50 besar ADWI 2022 meningkatkan
daya tarik pariwisata di Kabupaten Siak dan
berdampak pada minat kunjungan
wisatawan. PORTALINDONEWS.COM, SiakWisata edukasi berbasis alam dan buatan
yang ditopang produk kreatif serta ragam
seni budaya membawa Desa Wisata Dayun di
Kabupaten Siak, Provinsi Riau, masuk dalam
50 besar desa wisata terbaik Anugerah Desa
Wisata Indonesia (ADWI) 2022. Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga
Salahuddin Uno mengapresiasi kreativitas
dan komitmen kelompok sadar wisata
(Pokdarwis) Desa Wisata Dayun dan
pemerintah setempat (Kabupaten Siak)
hingga menjadikan desa ini sebagai destinasi
unggulan yang mengusung pariwisata
berkualitas dan berkelanjutan. "Akhirnya

saya hadir di Kabupaten Siak dan saya
menyampaikan bahwa inilah desa wisata
yang menunjukkan paket komplit yang
mampu memberikan dampak pada
kebangkitan ekonomi dan terbukanya
lapangan kerja," kata Menparekraf Sandiaga
Uno saat mengunjungi Desa Wisata Dayun
dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Riau,
Sabtu (20/8/2022).
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Info Lowongan Kerja Neutral Semarangku " PT Transcosmos Indonesia. Membuka
.
Augus D3 di PT Transcosmos
.com
kesempatan bagimu untuk mengisi berbagai
t 2022 Indonesia, Ini Syarat
formasi yang tersedia, " tulis Kemnaker pada
Dan Cara Daftarnya
Instagram resminya. Web Administrator. Skill
Requirements :. -Have experience in HTML
and CSS.
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Abipraya Bangun
.
Augus Indonesia Timur
t 2022 Melalui Pelabuhan
Jayapura

Neutral Seputar
Papua

125 21
Edy Rahmayadi
.
Augus Apresiasi Program
t 2022 Talent Talks
Kemenaker RI

Positive Seputarsum Gubernur Sumatera Utara (Sumatra Utara)
ut.com
Edy Rahmayadi mengapresiasi kegiatan
Talent Talks Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia (Kemenaker RI) yang
melibatkan puluhan anak muda kreatif dan
bertalenta di Kota Medan. Di Kota Medan
banyak anak muda yang kreatif dan
bertalenta," ucap Edy Rahmayadi pada
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PT Brantas Abipraya (Persero) membuktikan
kehadirannya untuk wilayah timur Indonesia
melalui pembangunan Proyek Pembangunan
Restrengthening Dermaga, Apron, dan
Container Yard (CY) Pelabuhan Jayapura guna
mendukung peningkatan mobilitas di tanah
Papua. Tak hanya itu, pembangunan
Pelabuhan Jayapura ini juga untuk
mendorong konektivitas di Indonesia Timur.
Adanya pelabuhan ini diharapkan dapat
mendorong pemulihan perekonomian
Indonesia khususnya di Jayapura setelah
diterpa pandemi Covid-19," ujar Miftakhul
Anas selaku Sekretaris Perusahaan Brantas
Abipraya dikutip dari laman Kementerian
BUMN, Minggu (21/8/2022). Proyek
pelabuhan yang berlokasi di Jayapura, Papua
ini memiliki luas apron sebesar 2.884,53
meter persergi, pembangunan reklamasi
seluas 4.263,59 meter persegi dan 188,600
meter persegi untuk bagian Restrenghtening.

kegiatan Talent Talks yang berlangsung di
Warung Kudeta, Jalan Cik Ditiro Medan,
Sabtu (20/8/2022) malam, yang langsung
dihadiri Menteri Ketenagakerjaan RI Ida
Fauziah. Selain memiliki SDM yang
didominasi anak muda kreatif, menurut Edy
Rahmayadi, Sumatra Utara merupakan
daerah agraris yang sebahagian besar
penduduknya adalah petani. Sementara itu,
Ida Fauziah juga mengapresiai kehadiran Edy
Rahmayadi dalam kegiatan Talent Talks ini.
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Hadapi Tantangan
Neutral Dobrak.co Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian
.
Augus Zaman, EWG G20
Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi
t 2022 Susun Skills Strategy mengungkapkan untuk menghadapi
Dobrak
tantangan perubahan dunia ketenagakerjaan,
G20 menyusun G20 Skills Strategy (Strategistrategi Keterampilan G20). G20 Skills
Strategy ini merupakan cakupan Annex-5
yang disusun dalam pertemuan kelima
Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan (The
5th Employment Working Group/EWG
Meeting). "Pada hari ini kita bisa
menyelesaikan seluruh agenda kita, yang
terakhir adalah dokumen tambahan annex
yang kelima terkait dengan G20 Skill Strategy,
yakni strategi-strategi dari keahlian yang
memang dirumuskan oleh G20 sebagai
bagian untuk merespon situasi dunia kerja
yang baru," kata Anwar Sanusi, usai menutup
EWG Kelima di Jakarta, Jumat (19/8/2022).
Anwar Sanusi menjelaskan, G20 Skills
Strategy ini memuat di antaranya identifikasi
kebutuhan akan pekerjaan di masa krusial,
keahlian yang dibutuhkan untuk
pengembangan ketenagakerjaan yang
inklusif, serta investasi yang diperlukan untuk
mengembangkan keahlian baru tersebut.
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Disnaker Sukoharjo
Positive Solo Pos
.
Augus Siapkan 8 Kompetensi
t 2022 dalam Pelatihan Kerja,
Ini Daftarnya
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Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan
(Disnaker) Sukoharjo, menyiapkan delapan
jenis paket dalam pelatihan berbasis
kompetensi dan pelatihan vokasi gelombang
dua yang dilaksanakan 27 Juli sampai 30
September 2022. Kepala Disnaker Sukoharjo,
Agustinus Setiyono, mengatakan peserta

pelatihan merupakan warga Sukoharjo.
Pelaksanaan pelatihan gelombang dua
bekerja sama dengan Badan Amal Zakat
(Baznas) Sukoharjo. Bupati Sukoharjo, Etik
Suryani, mengatakan libelarisasi di sektor
ketenagakerjaan semakin gencar
dilaksanakan.
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Bertemu Nduk Nik,
Neutral Radar
.
Augus Ortu PMI Korban
Bangsa
t 2022 Penipuan di Kamboja:
Kapan Anak Saya
Pulang?

"Anton ini sekarang sudah di KBRI Kamboja,
niku kantor perwakilan pemerintah Indonesia
pak, jadi Anton niku sekarang tidak tinggal
bareng juragane (majikan), tapi posisi
sampun aman teng KBRI," kata Nduk Nik di
kediaman Anton, RT 5/7 Dusun Sidomulyo,
Sumberberas, Muncar, Banyuwangi, Sabtu,
20 Agustus 2022. Wakil Ketua Komisi IX DPR
RI Nihayatul Wafiroh menyambangi
kediaman Anton, salah satu Pekerja Migran
Indonesia (PMI) asal Banyuwangi, Jawa Timur
korban penipuan dan perdagangan orang di
Kamboja. Perempuan yang akrab disapa
Nduk Nik ini mengaku prihatin dengan
kondisi yang dialami Anton beserta ratusan
PMI lainnya. Suasana haru begitu terasa saat
Nduk Nik menyambangi kediaman Anton.
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Talent Talks Bersama Positive Hariandialo
.
Augus Anak Muda Pekerja
g.co.id
t 2022 Kreatif Edy Rahmayadi
Apresiasi Program
Kementerian
Ketenagakerjaan RI

dialog Foto : Gubernur Sumatera Utara
(Sumatra Utara) Edy Rahmayadi bersama
Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Ida
Fauziyah menghadiri acara Talent Talk yang
diikuti para anak muda bertalenta yang ada
di Sumatra Utara dan diselenggarakan di
Warung Kudeta, Jalan Cik Ditiro Medan,
Sabtu (20/8/2022) malam. (Foto Dinas
Kominfo Provinsi Sumatra Utara : Veri
Ardian) MEDAN, hariandialog.co.id.Gubernur Sumatera Utara (Sumatra Utara)
Edy Rahmayadi mengapresiasi kegiatan
Talent Talks dengan puluhan anak muda
pekerja kreatif yang ada di Kota Medan, yang
diselenggarakan Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia (RI). Di
Kota Medan banyak anak muda yang kreatif
dan bertalenta," ucap Edy Rahmayadi pada
kegiatan Talent Talks yang berlangsung di
Warung Kudeta, Jalan Cik Ditiro Medan,
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Sabtu (20/8) malam, yang langsung dihadiri
Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziah.
Selain memiliki SDM yang didominasi anak
muda kreatif, Menurut Edy Rahmayadi,
Sumatra Utara merupakan daerah agraris
yang sebahagian besar penduduknya adalah
petani.
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Forum G20 Susun Skills Positive Bisnistoday. Untuk menghadapi tantangan perubahan
.
Augus Strategy Ikut
co.id
dunia ketenagakerjaan, G20 menyusun G20
t 2022 Perkembangan Zaman
Skills Strategy (Strategi-strategi Keterampilan
G20). G20 Skills Strategy ini merupakan
cakupan Annex-5 yang disusun dalam
pertemuan kelima Kelompok Kerja Bidang
Ketenagakerjaan (The 5th Employment
Working Group/EWG Meeting). "Pada hari ini
kita bisa menyelesaikan seluruh agenda kita,
yang terakhir adalah dokumen tambahan
annex yang kelima terkait dengan G20 Skill
Strategy, yakni strategi-strategi dari keahlian
yang memang dirumuskan oleh G20 sebagai
bagian untuk merespon situasi dunia kerja
yang baru," kata Sekretaris Jenderal
Kemnaker, Anwar Sanusi, usai menutup EWG
Kelima di Jakarta, Jumat (19/8). Anwar Sanusi
menjelaskan, G20 Skills Strategy ini memuat
di antaranya identifikasi kebutuhan akan
pekerjaan di masa krusial, keahlian yang
dibutuhkan untuk pengembangan
ketenagakerjaan yang inklusif, serta investasi
yang diperlukan untuk mengembangkan
keahlian baru tersebut.
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Ratusan PMI Ilegal
.
Augus Minta Dipulangkan
t 2022

Negative Berita Lima Meski Keputusan Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia Nomor 260 tahun 2015
tentang Penghentian dan Pelarangan
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada
Pengguna Perseorangan di Negara-negara
Kawasan Timur Tengah belum dicabut,
namun aktivitas yang merupakan Tindak
Pidana Perdagangan Orang (TPPO) itu diduga
tetap berjalan mulus. Kesimpulan tersebut
menurut Ketua Yayasan Lembaga
Pemberdayaan Dan Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia (YLP3MI) Dewan Pimpinan
Wilayah (DPW) Jawa Barat, Patharyadi
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Fithuriansyah, Sabtu (20/8/2022)
berdasarkan banyaknya data yang diterima,
setiap hari rata-rata 3 10 pengaduan masuk.
Ditemui di Bandara Soekarno Hatta saat
menjemput Elmi Triani (26), asal
Pameungpeuk, Garut, aktivis didikan Herlan
Davion itu mengaku tengah menyiapkan
gugatan terhadap Perusahaan Penempatan
Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang
menerbangkan sang Pahlawan Devisa ke
negara penempatan Saudi Arabia (Kingdom
Of Saudi Arabia). Lantas bagaimana jika
semua pengaduan setelah ditindak lanjuti
berujung pada proses pemulangan ?! Bisa
kita bayangkan.
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Cek Penerima BSU
.
Augus 2022 untuk Cairkan
t 2022 BLT Subsidi Gaji bagi
Pekerja

Positive Pikiran
Rakyat
Depok

Bantuan Subsidi Upah (BSU) dijadwalkan
kembali cair di tahun 2022 dengan besaran
yang sama seperti sebelumnya yakni Rp1
juta. Namun hingga kini belum diketahui
secara pasti tanggal penyaluran BSU 2022
atau BLT subsidi gaji karena data penerima
masih diproses oleh Kemnaker. Untuk itu,
pekerja atau karyawan dengan gaji di bawah
Rp3,5 juta harus mengetahui statusnya
masuk atau tidak sebagai salah satu
penerima BSU atau BLT subsidi gaji. Berkaca
pada mekanisme pengecekan tahun
sebelumnya, cek penerima BSU bisa
dilakukan melalui situs bsu.kemnaker.go.id.
Berikut cara cek penerima BSU 2022 lewat
situs bsu.kemnaker.go.id. - Login ke situs
bsu.kemnaker.go.id.

133 21
Soal Jerat Utang PMI di Neutral Aktual
.
Augus Inggris, Migrant Care
t 2022 Soroti Fungsi
Pengawasan
Kemnaker

Migrant Care menyoroti fungsi pengawasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
dalam permasalahan jerat utang pekerja
migran Indonesia (PMI) di Inggris. Kepala
Pusat Studi Migrasi Migrant Care, Anis
Hidayah menyebut Kemenaker tidak
melakukan pengawasan secara baik dalam
persoalan penempatan PMI ke Inggris yang
dilakukan pada Juli lalu. Pendiri Migrant Care
ini juga meminta pemerintah atau Kemnaker
juga harus menyelesaikan perjanjian
kerjasama dengan pemerintah Inggris. "Pasal
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39 UU PPMI memandatkan Kemnaker
(pemerintah pusat) punya fungsi pengawasan
dalam penempatan pekerja migran.
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Kementerian
Positive Mistar.id
.
Augus Ketenagakerjaan RI
t 2022 Gelar Talent Talks
Bersama Puluhan Anak
Muda Pekerja Kreatif

Gubernur Sumatera Utara (Sumatra Utara)
Edy Rahmayadi mengapresiasi kegiatan
Talent Talks dengan puluhan anak muda
pekerja kreatif yang ada di Kota Medan, yang
diselenggarakan Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia (RI).
Hadir di antaranya Kepala Dinas Tenaga Kerja
Sumatra Utara Baharuddin Siagian, serta
puluhan anak muda dari berbagai profesi seni
dan kreatif yang ada di Kota Medan. Apalagi,
kegiatan juga bertujuan untuk menyerap
aspirasi anak muda dalam hal ide dan
pemikiran. "Terima kasih kepada Bu Menteri
yang sudah berkunjung ke Sumatra Utara.

135 21
Menaker Sosialisasi
.
Augus SIAPKerja kepada
t 2022 Talenta Muda di
Medan

Positive Merdekane Kementerian Ketenagakerjaan kembali
ws
menggelar Talent Talks dengan melibatkan
talenta-talenta muda di Medan, Sumatera
Utara, pada Sabtu (20/8/2022). Dalam
kegiatan ini, Menaker berdialog dengan para
telenta muda seputar kondisi
ketenagakerjaan di masa depan, serta
menyosialisasikan aplikasi SIAPKerja. Melalui
Talent Talks ini, Menaker mengatakan bahwa
pihaknya tidak hanya ingin menyosialisasikan
program-program pengembangan talenta
muda, namun juga ingin mendengar langsung
kebutuhan para telenta muda dalam
pengembangan karirnya. Karena pemerintah,
khususnya Kemnaker, ingin terus
menghadirkan program yang mejangkau
anak-anak muda kita," kata Menaker Ida.

136 21
Goweser BTN Sasar
.
Augus Rute 77 Km Wilayah
t 2022 DKI

Neutral Media
Bumn
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Dalam rangka HUT Ke77 Kemerdekaan
Republik Indonesia, para pecinta sepeda
(goweser) Bank BTN yang tergabung dalam
BTN Cycling Community (BCC)
menyelenggarakan gowes santai menyusuri
77 KM di wilayah DKI dengan sejumlah lokasi
perkotaan dari kantor pusat BTN di Harmoni
menuju PIK 2, Kelapa Gading, Cawang,
Kuningan dan berakhir finish di halaman
kantor pusat Bank BTN. Direktur Consumer

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Hirwandi Gafar, didampingi Ketua Batara
Cylling Community (BCC) Bank BTN Heveanto
BR melepas lebih dari 100 pecinta sepeda
BTN di Jakarta, Minggu (21/8). Melalui
kegiatan bersepeda tersebut diharapkan para
BTNers selalu sehat dan bugar untuk lebih
bersemangat dalam mendukung perseroan
berkinerja lebih baik.[]. Continue Reading.
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Hadapi Tantangan
.
Augus Zaman, G20 Susun
t 2022 Skills Strategy

Neutral Pewartasat "Pada hari ini kita bisa menyelesaikan seluruh
u.com
agenda kita, yang terakhir adalah dokumen
tambahan annex yang kelima terkait dengan
G20 Skill Strategy, yakni strategi-strategi dari
keahlian yang memang dirumuskan oleh G20
sebagai bagian untuk merespon situasi dunia
kerja yang baru," kata Sekretaris Jenderal
Kemnaker, Anwar Sanusi, usai menutup EWG
Kelima di Jakarta, Jumat (19/8/2022). Anwar
Sanusi menjelaskan, G20 Skills Strategy ini
memuat di antaranya identifikasi kebutuhan
akan pekerjaan di masa krusial, keahlian yang
dibutuhkan untuk pengembangan
ketenagakerjaan yang inklusif, serta investasi
yang diperlukan untuk mengembangkan
keahlian baru tersebut. Terakhir Annex-5
mencakup G20 Skills Strategy (Strategistrategi Keterampilan G20). "Selanjutnya juga
kita merumuskan prinsip-prinsip apa yang
harus digunakan untuk mengelola dan
mengembangkan keahlian tersebut," ujarnya.
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Kemnaker : Generasi Neutral Deliknesia.c Apabila kita dapat menggandeng generasi A
.
Augus Alpha Perlu Digandeng
om
dalam pembudayaan K3, tentu ini merupakan
t 2022 Pembudayaan K3
sebuah manfaat yang tak boleh kita siasiakan, " kata Haiyani dalam sambutannya
yang dibacakan oleh Direktur Bina Pengujian
K3 Kemnaker, M. Idham secara virtual saat
membuka Talkshow 'Peningkatakan Peran
Media dan Kaum Muda dalam Pembudayaan
K3 di kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu
(20/8/2022). Kaum muda, kaum milenial,
generasi Z, dan generasi Alpha yang
merupakan generasi paling muda, dinilai
turut berperan sebagai pengantar komunikasi
dan penyampaian informasi
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membudidayakan K3 (Keselamatan dan
Kesehatan Kerja) dalam semua aktivitas
kehidupan. Menurut Dirjen Binwasnaker &
K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang, upaya
mengajak generasi A dalam membudayakan
K3, perlu diintensifkan karena generasi A
tumbuh dikelilingi oleh teknologi sebagai
hiburan saat mereka berusia masih sangat
dini. "Generasi A hidupnya dipenuhi berbagai
jenis informasi yang merebak luas dan bisa
menjadi seorang influencer.
139 21
Wisata Sejarah dan
.
Augus Heritage Diminati
t 2022 Wisatawan
Pascapandemi

Positive Paperlane

140 21
Kemnaker :
Neutral Paperlane
.
Augus Pembudayaan K3 Perlu
t 2022 Libatkan Generasi
Alpha
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Wisata Sejarah dan Heritage Diminati
Wisatawan Pascapandemi (Kemenparekraf).
Pemilihan tiga terbaik ini dilakukan di
Soehana Hall, Jakarta pada 18 Agustus 2022
dan Danang Rizky Fadilla Amanta dari
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
sebagai Duta Peradilan 2022. Dua aplikasi
baru ini mempunyai kegunaan kerja yang
berbeda, namun pada prinsipnya bertujuan
untuk membantu dan memberikan
kemudahan bagi penyelenggaraan tugastugas aparatur dalam rangka pelayanan
publik. G20 Skills Strategy ini merupakan
cakupan Annex-5 yang disusun dalam
pertemuan kelima Kelompok Kerja Bidang
Ketenagakerjaan.
Metro, Suara.com- Dirjen Binwasnaker & K3
Kemnaker, Haiyani Rumondang mengatakan
bajwa kaum muda, kaum milenial, generasi Z,
dan generasi Alpha yang merupakan generasi
paling muda, dinilai turut berperan sebagai
pengantar komunikasi dan penyampaian
informasi membudidayakan K3 (Keselamatan
dan Kesehatan Kerja) dalam seluruh aktivitas
kehidupan. Hal tersebut disampaikan Haiyani
dalam sambutannya yang dibacakan oleh
Direktur Bina Pengujian K3 Kemnaker, M.
Idham secara virtual saat membuka Talkshow
'Peningkatakan Peran Media dan Kaum Muda
dalam Pembudayaan K3 di kabupaten Bogor,
Jawa Barat, Sabtu (20/8/2022). Generasi A
hidupnya dipenuhi berbagai jenis informasi
yang merebak luas dan dapat menjadi

seorang influencer. Oki Hajiansyah Wahab
Minggu, 21 Agustus 2022 | 12:16 WIB.
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Syarat Dapat BLT
Positive Ayo
.
Augus Subsidi Gaji Rp1 Juta,
Bandung
t 2022 Menaker Perjelas
Pencairan BSU 2022

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah akhirnya perjelas kabar pencairan
BSU 2022. Melalui keterangannya, Menaker
Ida Fauziyah menegaskan bahwa pihaknya
hanya bertugas sebagai penyalur bantuan
tersebut. Hal ini bisa menjadi kabar baik bagi
para pekerja yang sudah lama menanti kabar
pencairan BLT subsidi gaji Rp1 juta. Ida
mengatakan bahwa aliran dana BSU
menggunakan dana penanganan Covid-19
serta Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

142 21
Edy Rahmayadi
.
Augus Apresiasi Program
t 2022 Kementerian
Ketenagakerjaan RI

Positive Sentral
Berita

Edy Rahmayadi pada kegiatan Talent Talks
yang berlangsung di Warung Kudeta, Jalan
Cik Ditiro Medan, Sabtu (20/8) malam, yang
langsung dihadiri Menteri Ketenagakerjaan RI
Ida Fauziah.(f-ist). Sentralberita | Medan ~
Gubernur Sumatera Utara (Sumatra Utara)
Edy Rahmayadi mengapresiasi kegiatan
Talent Talks dengan puluhan anak muda
pekerja kreatif yang ada di Kota Medan, yang
diselenggarakan Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia (RI). Di
Kota Medan banyak anak muda yang kreatif
dan bertalenta," ucap Edy Rahmayadi pada
kegiatan Talent Talks yang berlangsung di
Warung Kudeta, Jalan Cik Ditiro Medan,
Sabtu (20/8) malam, yang langsung dihadiri
Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziah.
Selain memiliki SDM yang didominasi anak
muda kreatif, Menurut Edy Rahmayadi,
Sumatra Utara merupakan daerah agraris
yang sebahagian besar penduduknya adalah
petani.
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Menaker Sosialisasi
.
Augus SIAPKerja kepada
t 2022 Talenta Muda di
Medan

Positive Pewartasat Ketenagakerjaan kembali menggelar Talent
u.com
Talks dengan melibatkan talenta-talenta
muda di Medan, Sumatera Utara, pada Sabtu
(20/8/2022). Dalam kegiatan ini, Menaker
berdialog dengan para talenta muda seputar
kondisi ketenagakerjaan di masa depan, serta
menyosialisasikan aplikasi SIAPKerja. Melalui
Talent Talks ini, Menaker mengatakan bahwa
pihaknya tidak hanya ingin menyosialisasikan
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program-program pengembangan talenta
muda, namun juga ingin mendengar langsung
kebutuhan para talenta muda dalam
pengembangan karirnya. Karena pemerintah,
khususnya Kemnaker, ingin terus
menghadirkan program yang menjangkau
anak-anak muda kita," kata Menaker Ida.
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Kemnaker Kembali
.
Augus Gelar Talent Talks
t 2022 Dengan Melibatkan
Generasi Muda di
Medan

Neutral Progresnew Kementerian Ketenagakerjaan kembali
s.info
menggelar Talent Talks dengan melibatkan
talenta-talenta muda di Medan, Sumatera
Utara, pada Sabtu (20/8/2022). Dalam
kegiatan ini, Menaker berdialog dengan para
telenta muda seputar kondisi
ketenagakerjaan di masa depan, serta
menyosialisasikan aplikasi SIAPKerja. Melalui
Talent Talks ini, Menaker mengatakan bahwa
pihaknya tidak hanya ingin menyosialisasikan
program-program pengembangan talenta
muda, namun juga ingin mendengar langsung
kebutuhan para telenta muda dalam
pengembangan karirnya. "Forum ini dibuat
oleh Kemnaker untuk mengajak pemuda,
talenta muda kita, menjadikan ini sebagai
ruang berekspresi.
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Menaker Sosialisasi
.
Augus SIAPKerja kepada
t 2022 Talenta Muda di
Medan

Positive Pripos
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Kementerian Ketenagakerjaan kembali
menggelar Talent Talks dengan melibatkan
talenta-talenta muda di Medan, Sumatera
Utara, pada Sabtu (20/8/2022). Dalam
kegiatan ini, Menaker berdialog dengan para
telenta muda seputar kondisi
ketenagakerjaan di masa depan, serta
menyosialisasikan aplikasi SIAPkerja. Melalui
Talent Talks ini, Menaker mengatakan bahwa
tidak hanya ingin menyosialisasikan programprogram ingin mengembangkan talenta
muda, namun juga ingin mendengar langsung
para telenta muda dalam mengembangkan
kebutuhan. Karena pemerintah, khususnya
Kemnaker, ingin terus menghadirkan
program yang mejangkau anak-anak muda
kita," kata Menaker Ida.

146 21
Nama Pekerja yang
Positive Pikiran
.
Augus Dapat BSU 2022 Ada di
Rakyat
t 2022 Sini, Cek Penerima BLT
Depok
Subsidi Gaji dan
Dapatkan Bantuan Rp1
Juta

Berdasarkan mekanisme penyaluran tahun
sebelumnya, nama pekerja yang dapat BSU
2022 ada di bsu.kemnaker.go.id. Pemerintah
menargetkan 8,8 juta pekerja di Indonesia
menjadi penerima BSU 2022 dengan nominal
bantuan Rp1 juta. Untuk saat ini Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah
memproses beberapa regulasi terkait
penyaluran BSU 2022. Terkait nama pekerja
yang dapat BSU 2022 bisa dilihat di situs
resmi Kemnaker.

147 21
Menaker Gelar
Positive Wartapemb Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
.
Augus Sosialisasi SIAPKerja
aruan.co.id kembali menggelar Talent Talks dengan
t 2022 Bagi Talenta Muda di
melibatkan talenta-talenta muda di Medan,
Medan
Sumatera Utara, pada Sabtu (20/8/2022).
Dalam kegiatan ini, Menaker berdialog
dengan para telenta muda seputar kondisi
ketenagakerjaan di masa depan, serta
menyosialisasikan aplikasi SIAPKerja. Melalui
Talent Talks ini, Menaker mengatakan bahwa
pihaknya tidak hanya ingin menyosialisasikan
program-program pengembangan talenta
muda, namun juga ingin mendengar langsung
kebutuhan para telenta muda dalam
pengembangan karirnya. Karena pemerintah,
khususnya Kemnaker, ingin terus
menghadirkan program yang mejangkau
anak-anak muda kita," kata Menaker Ida.
148 21
Kemnaker Sebut
Positive Tribun
.
Augus Generasi Alpha Perlu
News
t 2022 Diintensifkan
Membudayakan
Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
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Kaum muda, kaum milenial, generasi Z, dan
generasi Alpha yang merupakan generasi
paling muda, dinilai turut berperan sebagai
pengantar komunikasi dan penyampaian
informasi membudidayakan K3 (Keselamatan
dan Kesehatan Kerja) dalam semua aktivitas
kehidupan. Menurut Dirjen Binwasnaker &
K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang, upaya
mengajak generasi A dalam membudayakan
K3, perlu diintensifkan karena generasi A
tumbuh dikelilingi oleh teknologi sebagai
hiburan saat mereka berusia masih sangat
dini. "Generasi A hidupnya dipenuhi berbagai
jenis informasi yang merebak luas dan bisa
menjadi seorang influencer. Ia berujar
menjadikan K3 sebagai bagian dari budaya

kerja dapat mencegah Kecelakaan Kerja (KK)
dan Penyakit Akibat Kerja (PAK).
149 21
Menaker Ida Fauziyah Positive Rmol Sumut Kegiatan Talent Talks ini mengusung tema
.
Augus Dukung
Inclusive Labour Market for a Better Work
t 2022 Pengembangan
Environment, berlangsung di Warung Kudeta,
Talenta Muda Kota
Kota Medan, Sumatera Utara (Sumatra
Medan
Utara), Sabtu (20/8/2022). "Wujud dari salah
satu sembilan lompatan, yaitu terkait degan
pengembangan ekosistem digital, dan adanya
aplikasi SIAPKerja kepada generasi muda
Kota Medan. Ida juga berpesan, kepada para
talenta muda kota Medan untuk terus
berkreasi dan berkolaborasi. Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) menggelar
Talent Talks.
150 21
Menaker Sosialisasi
Positive Jawa Post
.
Augus Aplikasi SIAPKerja
National
t 2022 kepada Talenta Muda
Network
di Medan, Ini
Tujuannya

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
kembali menggelar Talent Talks dengan
melibatkan talenta muda di Medan,
Sumatera Utara, Sabtu (20/8). Melalui Talent
Talks itu, Menaker Ida tidak hanya ingin
menyosialisasikan program pengembangan
talenta muda, tetapi ingin mendengar
langsung kebutuhannya. Menaker Ida
menjelaskan talenta muda harus benar
disiapkan dengan baik, karena ke depan
mereka akan menghadapi sejumlah
tantangan, di antaranya bonus demografi,
era digitalisasi, dan kondisi ketenagakerjaan
pascapandemi Covid-19. Pengembangan
talenta muda itu, sebut Menaker, dimulai
dari scouting atau pencarian bakat talenta
muda, hingga mendorong dan
menyelaraskan program pengembangan
talenta muda dengan Peningkatan Dukungan
untuk Udaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM).

151 21
Resmikan Rumah
.
Augus Moderasi Beragama,
t 2022 Menag Tegaskan
Komitmen
Transformasi IAKN
Tarutung Jadi
Universitas

Selain meresmikan Rumah Moderasi
Beragama pada kesempatan tersebut Yaqut
mengajak segenap civitas akademika IAKN
Tarutung dan masyarakat Tapanuli Utara
untuk bersama berjuang mewujudkan
transformasi IAKN menjadi Universitas
Agama Kristen pertama di Indonesia. "Ini
ialah keinginan dan cita-cita besar kita
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bersama agar IAKN Tarutung segera
bertransformasi menjadi universitas, Saya
berkomitmen IAKN Tarutung secepatnya
menjadi universitas. Metro, Suara.comMenteri Agama Yaqut Cholil Qoumas
meresmikan Rumah Moderasi Beragama di
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN)
Tarutung, Sabtu (20/8/2022). Pada
kesempatan tersebut Menag juga
menegaskan komitmen untuk transformasi
IAKN menjadi Universitas Agama Kristen
pertama di Indonesia harus benar-benar
disiapkan.
152 21
Suka Dikejar Deadline Positive Portal
.
Augus Pekerjaan? Ternyata
Jember
t 2022 Ini 3 Alasan
Pentingnya
Keberadaan Deadline

Deadline tersebut memuat batas waktu
penyelesaian dari pekerjaan tersebut. 3.
Mendukung jalan kerja atau membantu tim
kerja dalam mencapai tujuan bersama yang
dimiliki. Secara umum seiring beejalannya
waktu kebutuhan yang dimiliki oleh manusia
dan perlu untuk dipenuhi semakin
bertambah banyak. Oleh karena itu manusia
perlu bekerja dengan baik supaya bisa
mendapatkan penghasilan yang nantinya
digunakan untuk mencukupi kebutuhan
tersebut.

153 21
5 Tips Bangkitkan
Positive Portal
.
Augus Semangat Kerja, Cocok
Jember
t 2022 Bagi Karyawan Junior

5. Bertindak aktif dan mau untuk belajar halhal yang baru. Pada dasarnya terdapat
banyak sekali jenis pekerjaan yang dapat
dipilih untuk meniti jenjang karir yang
dimiliki. Salah satu jenis pekerjaan tersebut
adalah menjadi karyawan kantor atau
perusahaan, dimana di dalamnya terdapat
beraneka ragam bidang atau bagian
tersendiri. Secara umum di tempat kerja
sering dikenal istilah karyawan junior
maupun senior, dimana karyawan junior
berasal dari para pekerja yang baru masuk.

154 21
Edy Rahmayadi
.
Augus Apresiasi Program
t 2022 Kementerian
Ketenagakerjaan RI MitaNews

Di Kota Medan banyak anak muda yang
kreatif dan bertalenta," ucap Edy Rahmayadi
pada kegiatan Talent Talks yang berlangsung
di Warung Kudeta, Jalan Cik Ditiro Medan,
Sabtu (20/8) malam, yang langsung dihadiri
Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziah.
Selain memiliki SDM yang didominasi anak

Positive Mitanews
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muda kreatif, Menurut Edy Rahmayadi,
Sumatra Utara merupakan daerah agraris
yang sebahagian besar penduduknya adalah
petani. Sementara itu, Menteri
Ketenagakerjaan RI Ida Fauziah juga
mengapresiai kehadiran Gubernur Sumatra
Utara Edy Rahmayadi dalam kegiatan Talent
Talks ini. "Terima kasih kepada Bu Menteri
yang sudah berkunjung ke Sumatra Utara.
155 21
Semarak Agustusan
.
Augus Desa Kalirejo
t 2022 Bangkitkan Jiwa
Nasionalisme

Positive Klik Sumut Semarak dan kemeriahan pawai agustusan
masyarakat Desa Kalirejo, Kec. Kangkung,
Kab. Kendal, Jawa Tengah diharapkan bisa
membangkitkan jiwa nasionalisme warga. Hal
ini karena dukungan dari seluruh warga
masyarakat dan Pemdes Kalirejo. "Kegiatan
ini bertemakan 'Pulih lebih cepat, bangkit
lebih kuat' seperti yang digaungkan
pemerintah pusat dan diharapkan bisa
menumbuhkan rasa nasionalisme kita
semua," tutur Teguh Sumaryanto selaku
Kades Kalirejo dihadapan awak media.
Sementara itu peserta pawai dari pemuda
Karang Taruna Desa Kalirejo, Nur Kholis,
menuturkan agar moment ini bisa
memunculkan kreatifitas dan semangat baru,
yang sudah lama tidak tercurahkan karena
masa pandemi Covid-19.

156 21
SMSI Sumatra Utara Positive Klik Sumut
.
Augus Optimis Sekdaprovsu
t 2022 Arief Mampu Perkuat
Gaya Komunikasi
Gubsu Edy
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Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)
Sumatera Utara (Sumatra Utara) optimis
pengalaman birokrasi Sekdaprovsu yang
baru, Arief Sudarto Trinugroho, mampu
memperkuat gaya komunikasi Gubsu Edy
Rahmayadi yang bercirikan terbuka, tegas,
dadakan dan apa adanya. "Ya, kita yakin dan
tentunya Pak Arief harus mampu
mengejawantahkan sikap maupun gaya
komunikasi Pak Gub Edy, agar diseminasi
informasi Pemprovsu kepada publik tetap
lancar dan lebih berkualitas," ujar Ketua SMSI
Sumatra Utara Zulfikar Tanjung di Medan,
Minggu (21/8/2022). Khusus dalam
kepemimpinan Gubsu Edy Rahmayadi,
Zulfikar yang juga anggota Forum
Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Propinsi Sumatra Utara, mengakui hingga
saat ini belum semua pimpinan organisasi
perangkat daerah (OPD) mampu
mengejawantahkan, atau paling tidak
menyelaraskan sikap mereka dengan gaya
komunikasi Gubsu Edy. Hal senada juga
dikemukakan Sekretaris SMSI Sumatra Utara
Erris J Napitupulu seraya menambahkan SMSI
Sumatra Utara berkontribusi proporsional
dan profesional dalam membantu diseminasi
informasi tersebut sesuai koridor dan
hakekat informasi dimaksud demi
kepentingan keterbukaan informasi publik di
Sumatra Utara.
157 21
Menaker Ida Fauziyah Positive Times
.
Augus Dukung
Indonesia
t 2022 Pengembangan
Talenta Generasi
Muda Kota Medan |
TIMES Indonesia

Kegiatan ini merupakan program untuk
meningkatkan kapabilitas dan produktivitas
generasi muda Indonesia. Talent Talks ini
berlangsung di Warung Kudeta, Kota Medan,
Sumatera Utara (Sumatra Utara), Sabtu
(20/8/2022) malam. Dalam pemaparannya,
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah
menyampaikan, pengembangan talenta
muda Indonesia perlu dilakukan untuk
menghadapi fenomena Bonus Demografi
yang akan terjadi pada tahun 2030. Menaker
RI, Ida Fauziah dalam Talent Talks di Kota
Medan, Sumatra Utara, Sabtu (20/8/2022)
(Dok. Kemnaker RI for TIMES Indonesia)

158 21
Bagaimanakah Budaya Positive Portal
.
Augus Perusahaan yang
Jember
t 2022 Bagus? Berikut 7 CiriCirinya, Termasuk
Adanya Keterlibatan
Karyawan

Berikut informasi mengenai tujuh ciri-ciri dari
budaya perusahaan yang bagus dimana salah
satunya adalah adanya keterlibatan
karyawan. 3. Adanya pemimpin yang dapat
dijadikan role model oleh karyawannya. 4.
Adanya layanan kepada pelanggan yang
terbaik. 5. Adanya pengalaman kerja yang
menyenangkan di perusahaan tersebut.

159 21
BSU 2022 Segera
.
Augus Disalurkan, Ini Cara
t 2022 Cek Nama Penerima
BLT Subsidi Gaji Rp1
Juta Lewat
kemnaker.go.id

BSU 2022 dikabarkan akan segera disalurkan
bagi para pekerja, ketahui cara cek nama
penerima BLT subsidi gaji Rp1 juta online
lewat situs kemnaker.go.id. Hingga kini kabar
pencairan BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1
juta terus dinantikan oleh masyarakat
khususnya para pekerja. Namun demikian,
Kemnaker telah memberikan sinyal bahwa

Positive Pikiran
Rakyat
Depok
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BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta ini
akan segera disalurkan. Kemnaker menyebut
bahwa BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1
juta akan segera disalurkan setelah semua
persiapan terkait rangkaian regulasi
teknisnya selesai. Karena diketahui hingga
saat ini, Kemnaker masih mempersiapkan
regulasi teknis terkait pencairan BSU 2022.
160 21
Menaker Ida Fauziyah Positive Waspada
.
Augus Dukung
t 2022 Pengembangan
Talenta Muda Kota
Medan

Kegiatan Talent Talks ini mengusung tema
'Inclusive Labour Market for a Better Work
Environment', berlangsung di Warung
Kudeta, Kota Medan, Sabtu (20/8). "Wujud
dari salah satu sembilan lompatan, yaitu
terkait degan pengembangan ekosistem
digital, dan adanya aplikasi SIAP Kerja kepada
generasi muda Kota Medan. Ida juga
berpesan, kepada para talenta muda kota
Medan untuk terus berkreasi dan
berkolaborasi. Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) menggelar Talent Talks.

161 21
Kemnaker : Generasi Neutral Wartapemb Apabila kita dapat menggandeng generasi A
.
Augus Alpha Perlu Digandeng
aruan.co.id dalam pembudayaan K3, tentu ini merupakan
t 2022 dalam Pembudayaan
sebuah manfaat yang tak boleh kita siaK3
siakan," kata Dirjen Binwasnaker & K3
Kemnaker, Haiyani Rumondang dalam
sambutannya yang dibacakan oleh Direktur
Bina Pengujian K3 Kemnaker, M. Idham
secara virtual saat membuka Talkshow
'Peningkatakan Peran Media dan Kaum Muda
dalam Pembudayaan K3 di kabupaten Bogor,
Jawa Barat, Sabtu (20/8/2022). Kaum muda,
kaum milenial, generasi Z, dan generasi Alpha
yang merupakan generasi paling muda,
dinilai turut berperan sebagai pengantar
komunikasi dan penyampaian informasi
membudidayakan K3 (Keselamatan dan
Kesehatan Kerja) dalam semua aktivitas
kehidupan. "Peran media massa diperlukan
untuk pembudayaan K3 karena informasi
yang diberikan akan mempengaruhi
perubahan pola pikir dan perilaku
masyarakat dalam menterjahkan perilaku
budaya K3 dala masyarakat, " ujarnya. Ketua
Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan
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Indonesia (APKI) Sudi Astono menilai peranan
kaum muda bersama pelaku media sangat
penting dalam pemberitaan, penyebarluasan
informasi (viral) dan mengkampanyekan atau
membudayakan penerapan K3 bagi
masyarakat pekerja maupun masyarakat
secara luas.
162 21
UPDATE : Perencanaan Neutral Ninopedia Perencanaan Wilayah Adat Kusang Syuglue
.
Augus Wilayah Adat Kusang
Woi Yansu, Ada Potensi 15.000 Hektar Hutan
t 2022 Syuglue Woi Yansu,
Adat. Hal senada juga disampaikan oleh
Ada Potensi 15.000
Hertok Samon sebagai Trang, menyampaikan
Hektar Hutan Adat
terimakasih kepada GTMA yang telah selesai
melakukan pemetaan wilayah adat Kusang
Syuglue Woi Yansu hingga mendapatkan
pengakuan oleh Pemerintah daerah
Kabupaten Jayapura, serta mendapatkan
Sertifikat Wilayah Adat dari Badan Registrasi
Wilayah Adat (BRWA) yang diberikan
langsung oleh Kepala BRWA Nasional.
Masyarakat adat Syuglue Woi Yansu
menyusun Dokumen Perencanaan dan
Pengelolaan Wilayah Adat sebagai tindak
lanjut dari proses Pemetaan Partisipatif
Wilayah Adat yang dicanangkan Pemerintah
Kabupaten Jayapura melalui Gugus Tugas
Masyarakat Adat (GTMA). "Kami selaku
masyarakat adat sangat senang dapat
menyusun dokumen ini, karena semua yang
termuat dalam dokumen tersebut
merupakan usulan kami dari masyarakat
adat, kami mendorong beberapa program
prioritas diantaranya Hutan Adat seluas
15.000 hektar, Sanggar Pemajuan
Kebudayaan, Balai Latihan Komunitas Adat,
perkebunan kopi dan kakao, dan sebagainya.
163 21
VIRAL : Perencanaan Neutral Tugunews.c
.
Augus Wilayah Adat Kusang
om
t 2022 Syuglue Woi Yansu,
Ada Potensi 15.000
Hektar Hutan Adat
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Perencanaan Wilayah Adat Kusang Syuglue
Woi Yansu, Ada Potensi 15.000 Hektar Hutan
Adat. Hal senada juga disampaikan oleh
Hertok Samon sebagai Trang, menyampaikan
terimakasih kepada GTMA yang telah selesai
melakukan pemetaan wilayah adat Kusang
Syuglue Woi Yansu hingga mendapatkan
pengakuan oleh Pemerintah daerah
Kabupaten Jayapura, serta mendapatkan

Sertifikat Wilayah Adat dari Badan Registrasi
Wilayah Adat (BRWA) yang diberikan
langsung oleh Kepala BRWA Nasional.
Masyarakat adat Syuglue Woi Yansu
menyusun Dokumen Perencanaan dan
Pengelolaan Wilayah Adat sebagai tindak
lanjut dari proses Pemetaan Partisipatif
Wilayah Adat yang dicanangkan Pemerintah
Kabupaten Jayapura melalui Gugus Tugas
Masyarakat Adat (GTMA). "Kami selaku
masyarakat adat sangat senang dapat
menyusun dokumen ini, karena semua yang
termuat dalam dokumen tersebut
merupakan usulan kami dari masyarakat
adat, kami mendorong beberapa program
prioritas diantaranya Hutan Adat seluas
15.000 hektar, Sanggar Pemajuan
Kebudayaan, Balai Latihan Komunitas Adat,
perkebunan kopi dan kakao, dan sebagainya.
164 21
Kemnaker : Generasi Neutral Beritakbb.c Apabila kita dapat menggandeng generasi A
.
Augus Alpha Perlu Digandeng
om
dalam pembudayaan K3, tentu ini merupakan
t 2022 dalam Pembudayaan
sebuah manfaat yang tak boleh kita siaK3
siakan, " kata Haiyani dalam sambutannya
yang dibacakan oleh Direktur Bina Pengujian
K3 Kemnaker, M. Idham secara virtual saat
membuka Talkshow 'Peningkatakan Peran
Media dan Kaum Muda dalam Pembudayaan
K3 di kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu
(20/8/2022). Kaum muda, kaum milenial,
generasi Z, dan generasi Alpha yang
merupakan generasi paling muda, dinilai
turut berperan sebagai pengantar komunikasi
dan penyampaian informasi
membudidayakan K3 (Keselamatan dan
Kesehatan Kerja) dalam semua aktivitas
kehidupan. Menurut Dirjen Binwasnaker &
K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang, upaya
mengajak generasi A dalam membudayakan
K3, perlu diintensifkan karena generasi A
tumbuh dikelilingi oleh teknologi sebagai
hiburan saat mereka berusia masih sangat
dini. "Peran media massa diperlukan untuk
pembudayaan K3 karena informasi yang
diberikan akan mempengaruhi perubahan
pola pikir dan perilaku masyarakat dalam
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menterjahkan perilaku budaya K3 dala
masyarakat, " ujarnya.
165 21
Ingin Kerja ke Luar
Neutral Mitra Post
.
Augus Negeri, Ini Pesan Mas
t 2022 Endro Anggota DPRD
Jawa Tengah

- Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah Endro
Dwi Cahyono meminta warga mencermati
prosedur dan syarat menjadi buruh migran
agar nyaman bekerja di luar negeri. Endro
yang juga Ketua (APJATI) Jawa Tengah itu
mengungkapkan, syarat bekerja nyaman
sebagai buruh migran di luar negeri harus
melalui mekanisme yang resmi sesuai aturan
Kementerian Tenaga Kerja. Ia yakin
kesempatan kerja di wilayah Jawa Tengah
cukup besar, apalagi Jawa Tengah kini
menjadi daerah tujuan investasi besar. Hadir
pada sosialisasi yang digelar Anggota Komisi
E DPRD Jawa Tengah Mawahib itu, Kepala
Desa Ngembal Kulon Moch Khanafi dan
perwakilan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa
Tengah.

166 21
Perencanaan Wilayah Neutral Tribun
.
Augus Adat Kusang Syuglue
News
t 2022 Woi Yansu, Ada
Potensi 15.000 Hektar
Hutan Adat

Hal senada juga disampaikan oleh Hertok
Samon sebagai Trang, menyampaikan
terimakasih kepada GTMA yang telah selesai
melakukan pemetaan wilayah adat Kusang
Syuglue Woi Yansu hingga mendapatkan
pengakuan oleh Pemerintah daerah
Kabupaten Jayapura, serta mendapatkan
Sertifikat Wilayah Adat dari Badan Registrasi
Wilayah Adat (BRWA) yang diberikan
langsung oleh Kepala BRWA Nasional.
Masyarakat adat Syuglue Woi Yansu
menyusun Dokumen Perencanaan dan
Pengelolaan Wilayah Adat sebagai tindak
lanjut dari proses Pemetaan Partisipatif
Wilayah Adat yang dicanangkan Pemerintah
Kabupaten Jayapura melalui Gugus Tugas
Masyarakat Adat (GTMA). "Kami selaku
masyarakat adat sangat senang dapat
menyusun dokumen ini, karena semua yang
termuat dalam dokumen tersebut
merupakan usulan kami dari masyarakat
adat, kami mendorong beberapa program
prioritas diantaranya Hutan Adat seluas
15.000 hektar, Sanggar Pemajuan
Kebudayaan, Balai Latihan Komunitas Adat,
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perkebunan kopi dan kakao, dan sebagainya.
"Mewakili seluruh Ayanang Trang Digno di
Wilayah Syuglue Woi Yansu, kami
berterimakasih atas kebijakan Bupati
Jayapura Mathius Awoitauw yang telah
berjuang untuk kepentingan masyarakat adat
melalui GTMA, hingga sekarang kami telah
menyusun sendiri dokumen perencanaan dan
pengelolaan wilayah adat kami, harapan kami
dokumen ini menjadi perhatian pemerintah
agar dapat membantu kami ke depan sesuai
dengan apa yang kami usulkan," ujar Hertok
Samon.
167 21
Soal Masalah PMI di Negative Fajar
.
Augus Inggris, BP2MI dan
Indonesia
t 2022 Migrant Care Kritik
Kerja Kemenaker yang
Tidak Optimal

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) dan Migrant Care kompak
mengkritisi kinerja Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) dalam
memperbaiki atau memperbaharui perjanjian
kerjasama dengan negara tujuan
penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI),
terkait dengan persoalan di Inggris. Senada,
Migrant Care juga meminta pemerintah atau
Kemnaker juga harus menyelesaikan
perjanjian kerjasama dengan pemerintah
Inggris. Kedua lembaga ini kompak menyebut
dugaan penempatan ilegal dan overcharging
(pemerasan biaya penempatan) yang terjadi
di Inggris, disebabkan oleh fungsi Kemenaker
yang tidak optimal dalam pembaharuan
perjanjian kerjasama.. Salah satunya dengan
pemerintah Inggris atau United Kingdom
yang akhirnya menyebabkan permasalahan
PMI tersebut terjadi.

168 21
BSU 2022 Segera Cair Positive Pikiran
.
Augus Agustus? Cek Daftar
Rakyat
t 2022 Penerima BLT Subsidi
Depok
Gaji Rp1 Juta di Link Ini

Simak informasi BSU 2022 yang dikabarkan
bakal segera cair hingga cara cek daftar
penerima BLT Subsidi Gaji Rp1 juta di sini.
BSU 2022 yang dikabarkan bakal cair pada
April lalu kepada 8,8 juta pekerja hingga kini
belum ada jadwal pasti tanggal pencairannya.
Kemnaker pun sempat membeberkan alasan
dana BSU 2022 yang menelan anggaran
Rp8,8 triliun ini masih belum cair hingga
pertengahan Agustus 2022. Pihaknya
menyebut bahwa saat ini sedang merevisi
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data penerima agar BSU 2022 atau BLT
Subsidi Gaji Rp1 juta tidak salah sasaran.
169 21
BSU 2022 Sudah Cair Neutral Pikiran
.
Augus atau Belum? Cek Info
Rakyat
t 2022 Terbaru dari Kemnaker
Depok
Soal Kriteria Penerima
BLT Rp1 Juta

BSU 2022 sudah cair atau belum? Pencairan
Bantuan Subsidi Upah (BSU 2022) atau BLT
Rp1 juta dari Kemnaker hingga saat ini belum
juga terealisasi. Padahal sebelumnya, BSU
2022 direncanakan cair pada bulan April
sebelum hari raya Idul Fitri. Berdasarkan
informasi awal dari Kemnaker, kriteria
penerima BSU 2022 yakni pekerja yang
memiliki gaji dibawah Rp3,5 juta dan
terdaftar sebagai peserta aktif BPJS
Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).

170 21
Info BSU 2022: Jadwal Neutral Pikiran
.
Augus Pencairan, Syarat, dan
Rakyat
t 2022 Cara Cek Penerima
Depok
secara Online

Simak informasi mengenai Bantuan Subsidi
Upah atau BSU 2022 mulai dari syarat, jadwal
pencairan, hingga cara cek penerima secara
online. Sebelumnya pada April 2022 lalu,
pemerintah mengumumkan jika BSU 2022
akan kembali dicairkan untuk pekerja dengan
gaji di bawah Rp3,5 juta. Sama seperti tahun
sebelumnya, BSU 2022 akan dicairkan
dengan total bantuan Rp1 juta untuk pekerja
yang telah memenuhi syarat sebagai
penerima. Namun, hingga saat ini,
pemerintah melalui Kemnaker belum
kunjung memastikan jadwal pencairan BSU
2022.

171 21
Segera Daftar! Kartu
.
Augus Prakerja Gelombang
t 2022 42 Sudah Dibuka, Ini
Cara Daftar di
www.prakerja.go.id

Neutral Tribun Palu Kartu Prakerja gelombang ke 42 sudah
membuka pendaftaran, berikut cara daftar
Kartu Prakerja gelombang 42 lewat HP atau
laptop: cara daftar hingga cara gabung
gelombang serta mengerjakan tes. Lalu apa
saja syarat untuk mendaftar Kartu Prakerja
gelombang 42 dan cara untuk mendaftar
Prakerja 42. Program Kartu Prakerja akan
diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang
dirumahkan maupun pelaku usaha mikro dan
kecil yang terdampak ekonomi selama
pandemi covid 19. Simak langkah-langkah
pendaftaran di bawah ini, untuk bisa
tergabung dalam program Kartu Prakerja
2022.
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172 21
Tenaga Kerja
.
Augus Indonesia Disiapkan
t 2022 sesuai Kebutuhan
Pasar

Positive Jagatbisnis.c Anwar menjelaskan, konsolidasi informasi
om
pasar kerja memiliki arti penting dalam
pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia.
Sehingga pertumbuhan lapangan kerja baru
mengubah komposisi berbagai sektor
perekonomian Indonesia secara keseluruhan.
JagatBisnis.com- Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenker) berkomitmen
mengkonsolidasikan informasi pasar kerja
dalam menyiapkan kompetisi tenaga kerja
sesuai kebutuhan pasar. Kemenaker juga
mengajak seluruh pemangku kepentingan
untuk bersiap menghadapi perubahan
substansi yang berdampak pada masa depan
pekerjaan.

173 21
Wakil Bupati
Neutral Journalist.c Wakil Bupati Simalungun. Ida Fauziyah
.
Augus Simalungun Dampingi
o.id
membuka Kick Off Pemagangan Dalam
t 2022 Menteri Menaker Buka
Negeri Tahun 2022 di Ruang Terbuka Publik
Pemagangan Dalam
Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon,
Negeri Tahun di Ruang
Kabupaten Simalungun, Sabtu Sementara
Terbuka Publik Parapat
Wakil Bupati Simalungun Haji Zonny Waldi, S,
Sos mengucapkan terima kasih kepada
Menteri Menteri Ketenaga Kerjaan Republik
Indonesia ( RI ) ( Menaker ) Ida Fauziyah atas
kepercayaan kepada Kabupaten Simalungun
menjadi tuan rumah pelaksanaan acara Kick
Off Pemagangan Dalam Negeri Tahun 2022
"Pemerintah Kabupaten Simalungun juga
sangat mengapresiasi langkah langkah yang
dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan
dalam menyiapkan tenaga kerja, MudaMudahan melalui pelatihan membawa berkat
bagi para peserta dan juga dapat membawa
kemajuan Pariwisata di Kabupaten
Simalungun ini, " Ujar Zonny Waldi Hadir
dikesempatan itu, Dirjen Pembinaan
Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas (Bina
Lavotas) Kemnaker Budi Hartawan, serta
Ketua Persatuan Hotel dan Restouran
Indonesia (PHRI) Simalungun Robert Pardede,
Komisaris Badan Nasional Sertifikasi Profesi
(BNSP) Parlindungan Purba dan dari Balai
Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
(BBPVP) Medan.
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174 21
Lowongan Kerja PT
Neutral Kompas
.
Augus Kereta Cepat
t 2022 Indonesia China (KCIC)
untuk Lulusan SMK, Ini
5 Posisi yang Dibuka

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC)
membuka lowongan kerja untuk 5 posisi. Warga Negara Indonesia (WNI). Pendaftaran
dibuka hingga 31 Agustus 2022. Perusahaan
yang bergerak di sektor transportasi ini
membutuhkan pegawai untuk mengisi posisi
CTC Technician, EMU In-Depot Mechanic
level 1 dan 2, EMU Onboard Mechanic,
Signalling Technician, dan Onboard Signalling
Technician.

175 21
BSU 2022 Disalurkan Positive Ayo
.
Augus ke Rekening, Cek Link
Semarang
t 2022 Kemnaker Daftar
Rekening Penyalur

BSU 2022 merupakan program dan bantuan
dari pemerintah melalui Kemnaker untuk
para pekerja atau buruh. Program dana
bantuan BSU 2022 diberikan oleh Kemnaker
untuk meningkatkan perekonomian pekerja
atau buruh dalam penanganan Covid 19. Kemnaker berencana akan melanjutkan
penyaluran dana BSU pada tahun 2022.
Pekerja atau buruh yang dapat menjadi
penerima dana bantuan BLT subsidi gaji
harus sudah memenuhi syarat ketentuan dari
Kemnaker.

176 21
Gubernur Sumatra
Positive Waspada
.
Augus Utara Apresiasi
t 2022 Program Kementerian
Ketenagakerjaan RI

Ida Fauziah juga mengapresiasi kehadiran
Gubernur Sumatra Utara dalam kegiatan
Talent Talks tersebut. Sudah dua bulan
menjalankan program ini ke berbagai provinsi
yang ada di Indonesia, baru Gubernur
Sumatra Utara yang langsung hadir.
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy
Rahmayadi mengapresiasi kegiatan Talent
Talks dengan puluhan anak muda pekerja
kreatif di Kota Medan yang diselenggarakan
Kementerian Ketenagakerjaan RI. "Terima
kasih kepada Bu Menteri yang sudah
berkunjung ke Sumatra Utara.

177 21
Kondisi
Positive Suarakarya.i Dalam kegiatan ini, Menaker berdialog
.
Augus Ketenagakerjaan,
d
dengan para telenta muda seputar kondisi
t 2022 Dialog Menaker
ketenagakerjaan di masa depan, serta
dengan Talenta Muda
menyosialisasikan aplikasi SIAPKerja.. Melalui
Sosialisasikan
Talent Talks ini, Menaker mengatakan,
SIAPKerja
pihaknya tidak hanya ingin menyosialisasikan
program-program pengembangan talenta
muda. Karena pemerintah, khususnya
Kemnaker, ingin terus menghadirkan
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program yang mejangkau anak-anak muda
kita," tutur Menaker.. Pengembangan talenta
muda ini, sebut Menaker, dimulai dari
scouting atau pencarian bakat talenta muda,
hingga mendorong dan menyelaraskan
program pengembangan talenta muda
dengan Peningkatan Dukungan untuk Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)..
178 21
Rapat Kerja Wilayah Neutral Jambiekspr - Bertempat di Ratu Convention Center (RCC),
.
Augus (Rakerwil) dan Training
es.disway.id telah dilaksanakan Rapat Kerja Wilayah
t 2022 of Trainer (ToT)
(Rakerwil) dan Training of Trainer (ToT)
Terintegrasi DPW PPNI
Terintegrasi DPW PPNI Provinsi Jambi, mulai
Provinsi Jambi
tanggal 19-21 Agustus 2022. Ketua DPW PPNI
Provinsi Jambi, Ns. Umar, S.Kep, M.K.M
dalam sambutannya mengatakan, rakerwil
yang dilaksanakan adalah untuk melakukan
evaluasi dari kinerja PPNI Provinsi Jambi
selama dua tahun terakhir. "Dan kita akan
mengggunakan rencana program kerja
(proker, red) tahun 2022-2025, agar bisa
menjawab tantangan dari anggota kami, yang
salah satu isunya adalah penghapusan tenaga
honorer apalagi TKS," kata Ketua DPW PPNI
Provinsi Jambi, Ns.
179 21
Cek Status Penerima Positive Ayo
.
Augus BSU 2022 di Link
Semarang
t 2022 Kemnaker: Ciri Pekerja
yang Dapat BLT Subsidi
Gaji Rp1 Juta

- Perihal mengenai status daftar penerima
dana BSU 2022. Calon penerima BSU 2022
bisa mengecek melalui link resmi Kemnaker
di kemnaker.go.id, apakah sudah terdaftar
atau belum. Penerima dana BSU 2022 yang
sudah memenuhi syarat ketentuan dari
Kemnaker dan mengecek melalui link
kemnaker.go.id akan mendapatkan
pemberitahuan "Terdaftar dan Ditetapkan".
Pekerja bisa mengecek daftar penerima dana
BLT subsidi gaji dengan cara:.

180 21
Hadapi Tantangan
.
Augus Zaman, G20 Susun
t 2022 Skills Strategy

Untuk menghadapi tantangan perubahan
dunia ketenagakerjaan, G20 menyusun G20
Skills Strategy (Strategi-strategi Keterampilan
G20). G20 Skills Strategy ini merupakan
cakupan Annex-5 yang disusun dalam
pertemuan kelima Kelompok Kerja Bidang
Ketenagakerjaan (The 5th Employment
Working Group/EWG Meeting). "Pada hari ini
kita bisa menyelesaikan seluruh agenda kita,

Neutral Tribun
News
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yang terakhir adalah dokumen tambahan
annex yang kelima terkait dengan G20 Skill
Strategy, yakni strategi-strategi dari keahlian
yang memang dirumuskan oleh G20 sebagai
bagian untuk merespon situasi dunia kerja
yang baru," kata Sekretaris Jenderal
Kemnaker, Anwar Sanusi, usai menutup EWG
Kelima di Jakarta, Jumat (19/8/2022). Anwar
Sanusi menjelaskan, G20 Skills Strategy ini
memuat di antaranya identifikasi kebutuhan
akan pekerjaan di masa krusial, keahlian yang
dibutuhkan untuk pengembangan
ketenagakerjaan yang inklusif, serta investasi
yang diperlukan untuk mengembangkan
keahlian baru tersebut.
181 21
Talent Talks Bersama Positive Gosumut.co Gubernur Sumatera Utara (Sumatra Utara)
.
Augus Anak Muda Pekerja
m
Edy Rahmayadi mengapresiasi kegiatan
t 2022 Kreatif di Medan, Edy
Talent Talks dengan puluhan anak muda
Rahmayadi Serap
pekerja kreatif yang ada di Kota Medan, yang
Aspirasi Milenial
diselenggarakan Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia (RI). Di
Kota Medan banyak anak muda yang kreatif
dan bertalenta," ucap Edy Rahmayadi pada
kegiatan Talent Talks yang berlangsung di
Warung Kudeta, Jalan Cik Ditiro Medan,
Sabtu (20/8/2022) malam, yang langsung
dihadiri Menteri Ketenagakerjaan RI Ida
Fauziah. Hadir di antaranya Kepala Dinas
Tenaga Kerja Sumatra Utara Baharuddin
Siagian, serta puluhan anak muda dari
berbagai profesi seni dan kreatif yang ada di
Kota Medan. Selain memiliki SDM yang
didominasi anak muda kreatif, Menurut Edy
Rahmayadi, Sumatra Utara merupakan
daerah agraris yang sebahagian besar
penduduknya adalah petani.
182 21
Menaker Sosialisasi
.
Augus SIAPKerja kepada
t 2022 Talenta Muda di
Medan

Positive Tribun
News
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Kementerian Ketenagakerjaan kembali
menggelar Talent Talks dengan melibatkan
talenta-talenta muda di Medan, Sumatera
Utara, pada Sabtu (20/8/2022). Dalam
kegiatan ini, Menaker berdialog dengan para
telenta muda seputar kondisi
ketenagakerjaan di masa depan, serta
menyosialisasikan aplikasi SIAPKerja. Melalui

Talent Talks ini, Menaker mengatakan bahwa
pihaknya tidak hanya ingin menyosialisasikan
program-program pengembangan talenta
muda, namun juga ingin mendengar langsung
kebutuhan para telenta muda dalam
pengembangan karirnya. Karena pemerintah,
khususnya Kemnaker, ingin terus
menghadirkan program yang mejangkau
anak-anak muda kita," kata Menaker Ida.
183 21
Pemkot Bukittinggi
Positive Paperlane
.
Augus Siapkan Cagar Budaya
t 2022 Bekas Lapas Jadi
Sentra UMKM

184 21
Kadisnakertrans
.
Augus Provinsi Jambi Tutup
t 2022 Pelatihan Ahli K3
Umum

Metro, Suara.com- Pemkot Bukittinggi,
Sumatera Barat (Sumatra Barat), menyiapkan
gedung bekas Lapas yang tak terpakai lagi
menjadi sentra UMKM. Ada beberapa opsi
yang mengerucut dalam pemanfaatan bekas
Lapas Bukittinggi yang berdiri di tengah kota
itu. Bekas Lapas yang juga bangunan cagar
budaya mempunyai luas total 4.426 meter
persegi dan terakhir dipakai pada 1991 itu
diperkirakan mempunyai aset hingga miliaran
rupiah. Bekas Lapas yang juga bangunan
cagar budaya tersebut mempunyai luas total
4.426 meter persegi dan terakhir dipakai
pada 1991 itu diperkirakan mempunyai aset
hingga miliaran rupiah.

Positive Haloindone Kegiatan Pelatihan yang di lakukan oleh
sianews.co Disnakertrans provinsi Jambi mengandeng
m
Kemenaker RI serta berlangsung selama dua
belas hari sejak tanggal 9-21 Agustus 2022
tersebut bertujuan meningkatkan kualitas
SDM ahli Keselamatan dan kesehatan kerja
(K3) guna memenuhi tuntutan pasar kerja
dan industri. Kadisnakertrans provinsi Jambi
Bahari dalam sambutannya mengatakan "
Selamat kepada peserta yang telah
menyelesaikan Pelatihan Ahli K3 Umum kali
ini, semoga pengetahuan yang didapat bisa
terapkan, tujuan dari K3 Melindungi dan
menjamin semua keselamatan setiap tenaga
kerja dan orang lain di tempat kerja. Kepala
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Jambi Bahari,SH,M.Si secara resmi menutup
kegiatan Pelatihan Ahli Keselamatan dan
Kesehatan Kerja K3 Umum. Bagi pekerja, k3
akan melindungi mereka dari bahaya yang
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akan terjadi selama proses bekerja dan juga
efek dari kesehatan dalam jangka panjang "
ujarnya "Pelatihan dan sertifikasi ini
merupakan wujud kepedulian pemerintah
provinsi Jambi untuk meningkatkan kualitas
SDM lokal agar mampu bersaing dengan
tenaga Ahli K3 dari luar " kata Bahari Hal yang
sama juga disampaikan oleh Kabid
Binwasnaker dan HI Provinsi Jambi Dedy
Ardiansyah SE, MM "Kepada para peserta
kami harap bisa berperan signifikan dalam
mendorong penerapan K3 sebagai sebuah
budaya di lingkungan kerja.
185 21
BLT Subsidi Gaji Rp1
.
Augus Juta Segera Cair, Cek
t 2022 Nama Penerima BSU
2022 dengan 2 Cara
Berikut

Neutral Pikiran
Rakyat
Depok

186 21
BSU BPJS
Neutral Ayo
.
Augus Ketenagakerjaan Cair
Semarang
t 2022 ke Rekening? Segera
Cek Daftar Penerima di
2 Link Berikut

187 21
Menaker Sosialisasi
.
Augus SIAPKerja kepada
t 2022

BLT Subsidi Gaji atau Bantuan Subsidi Upah
(BSU) dipastikan bakal cair tahun 2022 ini
kepada 8,8 juta pekerja yang memenuhi
syarat. Kendati belum ada kepastian tanggal
cair BSU 2022, namun Kemnaker menyebut
jika segala regulasi pencairan sudah siap,
maka pekerja bakal menerima BLT Subsidi
Gaji Rp500. 000 per penerima. Dalam
penyalurannya, BLT Subsidi Gaji bakal
diberikan senilai Rp1 juta sekaligus kepada
pekerja yang ditetapkan sebagai penerima
BSU 2022. Penerima BSU 2022 atau BLT
Subsidi Gaji senilai Rp1 menurut Menaker Ida
Fauziyah bakal diambil dari data kepesertaan
BPJS Ketenagakerjaan.
Program bantuan BSU khusus diberikan
kepada pekerja atau buruh untuk membantu
mempertahankan perekonomian. BSU yang
akan diberikan kepada pekerja atau buruh
sebesar Rp500 ribu untuk dua bulan dan akan
disalurkan secara langsung dalam 1 tahap
Rp1 juta. Ada beberapa syarat yang harus
dipenuhi oleh pekerja atau buruh yang bisa
menjadi penerima dana BSU. Namun, untuk
menjadi penerima dana bantuan BLT subsidi
gaji, pekerja harus memiliki beberapa syarat
yang sudah ditentukan oleh Kemnaker.

Positive Liputan.co.i Kementerian Ketenagakerjaan kembali
d
menggelar Talent Talks dengan melibatkan
talenta-talenta muda di Medan, Sumatera
Utara, pada Sabtu (20/8/2022). Dalam
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Talenta Muda di
Medan

188 21
Ida Fauziyah Dukung
.
Augus Pengembangan
t 2022 Talenta Muda Kota
Medan

kegiatan ini, Menaker Ida Fauziyah berdialog
dengan para telenta muda seputar kondisi
ketenagakerjaan di masa depan, serta
menyosialisasikan aplikasi SIAPKerja. Melalui
Talent Talks ini, Menaker mengatakan bahwa
pihaknya tidak hanya ingin menyosialisasikan
program-program pengembangan talenta
muda, namun juga ingin mendengar langsung
kebutuhan para telenta muda dalam
pengembangan karirnya. Karena pemerintah,
khususnya Kemnaker, ingin terus
menghadirkan program yang mejangkau
anak-anak muda kita," kata Menaker Ida.
Positive Analisa
Daily

189 21
Guntur Mabun Minta Neutral Klik Sumut
.
Augus Polisi Hentikan Aduan
t 2022 Pendeta Asaf
Marpaung

86

Meningkatkan kapabilitas dan produktifitas
generasi muda Indonesia, Kementerian
Ketenagakerjaan menggelar Talent Talks yang
mengusung tema Inclusive Labour Market for
a Better Work Environment di Kota Medan,
Sabtu (20/8). "Wujud dari salah satu
sembilan lompatan, yaitu terkait degan
pengembangan ekosistem digital, dan adanya
aplikasi SIAPKerja kepada generasi muda
Kota Medan. Ida juga berpesan, kepada para
talenta muda kota Medan untuk terus
berkreasi dan berkolaborasi. Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziah
menyampaikan, pengembangan talenta
muda Indonesia perlu dilakukan untuk
menghadapi fenomena Bonus Demografi
yang akan terjadi pada tahun 2030.
Guntur Togap H Marbun meminta polisi
menghentikan delik aduan yang dilaporkan
oleh Pendeta Dr Asaf T Marpaung. Kasus
hukum yang dialamatkan kepada Guntur
Togap H Marbun kini sedang ditangani
Polrestabes Medan, atas laporan pengaduan
Pendeta Dr Asaf T Marpaung bernomor
LP/624/V/2018/SPKT "II". Guntur Togap H
Marbun akhirnya angkat komentar terkait
kabar persoalan hukum yang disangkakan
kepada dirinya. Guntur Togap H Marbun
merasa heran dengan penyidikan kasus
hukum yang dialaminya.

190 21
Cafe dan Klinik
Positive Tvonenews Medan, Sumatera Utara- Menteri
.
Augus Kecantikan Dikunjungi
Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah,
t 2022 Ida Fauziyah, Menaker
berharap penyerapan tenaga kerja di masa
Berharap Bisa
pendemi Covid-19 saat ini sedikit menurun
Membangkitkan
dan menjadi stimulus bangkitnya ekonomi di
Lapangan Pekerjaan
bidang UMKM. "Saya mulai siang tadi
mengikuti kick off pemagangan 5 destinasi
super prioritas, dan saat ini menghadiri
peresmian DAZ Cafe dan Klinik Kecantikan di
Kota Medan. Turut senang juga ya karena
bisa merasakan kebahagiaan, para karyawan
atas kehadiran saya," Jelas Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. Penyerapan
tenaga kerja yang dilakukan manajemen cafe
dan klinik, membuat Ida Fauziyah cukup
senang lantaran mempekerjakan sedikitnya
50 orang karyawan.
191 21
Komengsong .
.
Augus
t 2022

Neutral Ceknricek

Nama WhatsApp Gorup ini: KomengsongKomunitas ngemeng (ngomong) kosong.
Keunikannya, antara lain, 70 anggota
Komengsong ini beragam pandangan politik.
Sejumlah nama beken anggota WAG
Komengsong ini, diantaranya Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan, Wakil Ketua DPR
Rachmat Gobel, Seskab Pramono Anung,
Dubes Fadjroel Rachman, mantan Menaker
Hanif Dhakiri, mantan Menparekraf Arief
Yahya, pengusaha Anindya Bakrie, Erwin
Aksa. *** AHAD (21/8/22) pagi, sejak pukul
06.00 anggota Komengsong berkumpul.

192 21
Kemnaker : Generasi Neutral Bisnistoday. Kaum muda, kaum milenial, generasi Z, dan
.
Augus Alpha Perlu Budayakan
co.id
generasi Alpha yang merupakan generasi
t 2022 K3
paling muda, dinilai turut berperan sebagai
pengantar komunikasi dan penyampaian
informasi membudidayakan K3 (Keselamatan
dan Kesehatan Kerja) dalam semua aktivitas
kehidupan. Menurut Dirjen Binwasnaker &
K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang, upaya
mengajak generasi A dalam membudayakan
K3, perlu diintensifkan karena generasi A
tumbuh dikelilingi oleh teknologi sebagai
hiburan saat mereka berusia masih sangat
dini. Apabila kita dapat menggandeng
generasi A dalam pembudayaan K3, tentu ini
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merupakan sebuah manfaat yang tak boleh
kita sia-siakan, " kata Haiyani dalam
sambutannya yang dibacakan oleh Direktur
Bina Pengujian K3 Kemnaker, M. Idham
secara virtual saat membuka Talkshow
'Peningkatakan Peran Media dan Kaum Muda
dalam Pembudayaan K3 di kabupaten Bogor,
Jawa Barat, Sabtu (20/8/2022). "Generasi A
hidupnya dipenuhi berbagai jenis informasi
yang merebak luas dan bisa menjadi seorang
influencer.
193 21
BP2MI dan Migrant
Negative Tribun
.
Augus Care Soroti Kinerja
News
t 2022 Kemnaker terkait
Permasalahan PMI di
Inggris

Senada, Kepala Pusat Studi Migrasi Migrant
Care Anis Hidayah juga meminta pemerintah
atau Kemnaker juga harus menyelesaikan
perjanjian kerjasama dengan pemerintah
Inggris. Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) disinggung soal perbaikan atau
memperbaharui perjanjian kerjasama dengan
negara tujuan penempatan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) terkait dengan persoalan di
Inggris. Kedua lembaga yang turut
menyinggung hal itu adalah Badan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) dan Migrant Care. Kedua lembaga ini
kompak menyebut dugaan penempatan
ilegal dan overcharging (pemerasan biaya
penempatan) yang terjadi di Inggris
disebabkan oleh fungsi Kemnaker yang tidak
optimal dalam pembaharuan perjanjian
kerjasama.

194 21
Menaker Gembleng
.
Augus Generasi Muda Siap
t 2022 Hadapi Tantangan
Dunia Kerja

Dalam kegiatan ini, Menaker Ida Fauziyah
berdialog dengan para telenta muda seputar
kondisi ketenagakerjaan di masa depan, serta
menyosialisasikan aplikasi SIAPKerja. Melalui
Talent Talks ini, Menaker mengatakan
pihaknya tidak hanya ingin menyosialisasikan
program-program pengembangan talenta
muda, namun juga ingin mendengar langsung
kebutuhan para telenta muda dalam
pengembangan karirnya. Karena pemerintah,
khususnya Kemnaker, ingin terus
menghadirkan program yang mejangkau
anak-anak muda kita," kata Menaker Ida,
Minggu (21/8/2022). Menurut Menaker,

Positive Liputan 6
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talenta muda harus benar-benar disiapkan
dengan baik karena ke depan mereka akan
menghadapi sejumlah tantangan.
195 21
Cek Status Penerima Positive Pikiran
.
Augus BLT Subsidi Gaji di Link
Rakyat
t 2022 Kemnaker, Cair ke
Depok
Pekerja yang Penuhi
Syarat Berikut

Segera cek status BLT Subsidi Gaji di sini
karena bantuan yang disalurkan Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) bakal cair ke
pekerja yang telah memenuhi syarat
tertentu. Diketahui bersama, Pemerintah
melalui Kemnaker memastikan bahwa BLT
Subsidi Gaji tahun ini bakal disalurkan kepada
pekerja yang telah memenuhi syarat.
Nominal BLT Subsidi Gaji yang bakal diterima
pekerja yang memenuhi syarat dapat BSU
2022 yakni sejumlah Rp500. 000 dan bakal
diberikan sekaligus senilai Rp1 juta per
penerima. Pekerja yang akan mencairkan BLT
Subsidi Gaji senilai Rp1 juta harus
memastikan statusnya terlebih dahulu di
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Seperti
diketahui, sso.bpjsketenagakerjaan.go.id
merupakan link yang bakal menampilkan
status pekerja terdaftar dan tidaknya sebagai
peserta BPJS Ketenagakerjaan.

196 21
Talent Talks Bersama Positive Metro
.
Augus Anak Muda Pekerja
Rakyat
t 2022 Kreatif Edy Rahmayadi
Apresiasi Program
Kementerian
Ketenagakerjaan RI

Gubernur Sumatera Utara (Sumatra Utara)
Edy Rahmayadi mengapresiasi kegiatan
Talent Talks dengan puluhan anak muda
pekerja kreatif yang ada di Kota Medan, yang
diselenggarakan Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia (RI). Di
Kota Medan banyak anak muda yang kreatif
dan bertalenta," ucap Edy Rahmayadi pada
kegiatan Talent Talks yang berlangsung di
Warung Kudeta, Jalan Cik Ditiro Medan,
Sabtu (20/8) malam, yang langsung dihadiri
Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziah.
Selain memiliki SDM yang didominasi anak
muda kreatif, Menurut Edy Rahmayadi,
Sumatra Utara merupakan daerah agraris
yang sebahagian besar penduduknya adalah
petani. Sementara itu, Menteri
Ketenagakerjaan RI Ida Fauziah juga
mengapresiai kehadiran Gubernur Sumatra
Utara Edy Rahmayadi dalam kegiatan Talent
Talks ini.
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197 21
Muda/Mudi Anak
.
Augus Karyawan PTP N IV
t 2022 Unit PKS Sosa Ikuti
Perlombaan 17-an

Neutral Bidik News Gubernur Sumatera Utara (Sumatra Utara)
Today
Edy Rahmayadi mengapresiasi kegiatan
Talent Talks dengan puluhan anak muda
pekerja kreatif yang ada di Kota Medan, yang
diselenggarakan Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia (RI).
Apalagi, kegiatan juga bertujuan untuk
menyerap aspirasi anak muda dalam hal ide
dan pemikiran. "Terima kasih kepada Bu
Menteri yang sudah berkunjung ke Sumatra
Utara. Kita sangat apresiasi kegiatan ini.

198 21
Menaker Ida Fauziah Positive Medan
.
Augus Paparkan 9 Lompatan
Bisnis
t 2022 Besar Generasi Emas
Indonesia 2045

Ida mengakui Kemenakar sendiri telah
mencanangkan 9 lompatan besar menuju
Generasi Emas Indonesia 2045, yang terdiri
dari transformasi Balai Latihan Kerja (BLK),
Link and Match Ketenagakerjaan. Dalam
pemaparannya, Menteri Ketenagakerjaan,
Ida Fauziah, menyampaikan pengembangan
talenta muda Indonesia perlu dilakukan
untuk menghadapi fenomena Bonus
Demografi yang akan terjadi pada tahun
2030. Selain itu, Talenta Muda Indonesia juga
harus mampu menuju Generasi Emas
Indonesia 2045. Kegiatan ini merupakan
program untuk meningkatkan kapabilitas dan
produktifitas generasi muda Indonesia.

199 21
Kepada Menaker RI
Neutral Asarpua.co
.
Augus Gubsu Bilang Logistik
m
t 2022 Sumatra Utara Berasal
dari Tanah Karo ASARPUA

ASARPUA.com- Medan- Gubernur Sumatera
Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi mengapresiasi
kegiatan Talent Talks dengan puluhan anak
muda pekerja kreatif yang ada di Kota
Medan, yang diselenggarakan Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia
(Kemenaker RI). "Terima kasih kepada Bu
Menteri yang sudah berkunjung ke Sumatra
Utara. Hadir di antaranya Kepala Dinas
Tenaga Kerja Sumatra Utara Baharuddin
Siagian, serta puluhan anak muda dari
berbagai profesi seni dan kreatif yang ada di
Kota Medan. Selain memiliki SDM yang
didominasi anak muda kreatif, Menurut Edy
Rahmayadi, Sumatra Utara merupakan
daerah agraris yang sebahagian besar
penduduknya adalah petani.
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200 21
Dayah Misbahussalihin Neutral
.
Augus Al Waliyah Dikunjungi
t 2022 Staf Kementrian
Tenaga Kerja

Dinas
Pendidikan
Dayah Kota
Banda Aceh

Lebih lanjut Cak Helmi mengatakan pada
Tahun 2022 Dayah ini mengusulkan BLK
Multimedia pada Kementrian Tenaga Kerja.
Banda Aceh-Dayah Misbahussalihin Al
Waliyah, terus berkembang. Berbagai
terobosan dilakukan oleh Pimpinan Dayah,
Abi Munir yang pada akhirnya santri dari
berbagai Kab/Kota mondok disini, ungkap
Cak Helmi. Cak Helmi mengatakan, Insya
Allah Dayah ini akan mendapatkan bantuan
"BLK Multimedia" dan kalau ini berhasil
menjadi satu-satunya di Aceh, ungkap Helmi
yang juga Ketua Forum Muda Lemhannas
Aceh.

201 21
Cemas dan Malas
Negative Idx Channel Anda termasuk salah satu orang yang merasa
.
Augus Sambut Hari Senin? Ini
sangat terbebani dan malas melakukan
t 2022 Cara Menghadapinya
beragam aktivitas sehar-hari di Hari Senin?
Dengan demikian, kamu akan lebih santai
dalam menghadapi hari Senin. Dengan
melakukan hal tersebut, maka di hari Senin
kamu akan lebih fresh dan tidak merasa
cemas. Selama ini kamu selalu cemas
menghadapi hari Senin karena banyak
pekerjaan yang belum selesai.
202 21
Fahrizal Buka
Positive Detik
.
Augus Sosialisasi Manfaat
Lampung
t 2022 dan Kegunaan Aplikasi
SiGajah Lampung
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Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
(Sekdaprov) Fahrizal Darminto, membuka
acara Sosialisasi Tentang Manfaat dan
Kegunaan Aplikasi SiGajah Lampung pada
Perusahaan, bertempat di Gedung Pusiban,
Kamis 18 Agustus 2022. Sekretaris Daerah,
Fahrizal Darminto, dalam kesempatan
tersebut mengatakan, Aplikasi SiGajah
Lampung merupakan platform teknologi
informasi berbasis online, bisa langsung
digunakan melalui mobile phone maupun
perangkat computer, dapat diakses dimana
saja dan kapan saja. Melalui aplikasi ini
masyarakat sebagai pencari kerja dan
perusahaan sebagai pemberi kerja semakin
dipermudah mendapatkan dan memberi
informasi lowongan kerja, menjembatani
kebutuhan kualitas/kualifikasi tenaga kerja
yang dibutuhkan melalui program pelatihan,
program pemagangan kerja serta layanan

konsultasi permasalahan ketenaga-kerjaan di
Provinsi Lampung. Sekdaprov Fahrizal
Darminto berharap aplikasi SiGajah Lampung
ini dapat dimanfaatkan dengan baik,
sehingga masyarakat luas dapat menjangkau
informasi ketenagakerjaan terutama
informasi lowongan kerja yang akan
berdampak langsung terhadap pengurangan
angka pengangguran terbuka di Provinsi
Lampung.
203 21
Mau Mendaftar BSU Neutral Liposstream Ternyata, pencairan BSU 2022 hanya
.
Augus 2022 Berikut Linknya!
ing.news
disalurkan ke 5 bank yang sudah ditentukan
t 2022 BSU Cair di Bank Ini oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik
LIPOSstreaming
Indonesia. Berdasarkan Permenaker RI No 16
Tahun 2022, berikut syarat mendaftar BSU
BPJS Ketenagakerjaan 2022: Warga Negara
Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK). Adapun
cara mengecek apakah BSU 2022 sudah cair
ke rekening atau belum bisa login di 2 link
resmi di bawah ini. Namun, sebelum
mengetahui informasi lebih lanjut simak
terlebih dahulu syarat untuk mendapatkan
BSU 2022 Rp1 juta.
204 22
Strategi "On The Job
.
Augus Training"
t 2022

Neutral Koran
Jakarta

Pelaksanaan "On the Job Training".
Pertanyaan:. Bu Rossa, dua tahun terakhir ini
kami merekrut cukup banyak karyawan baru.
Sebagian besar adalah mereka yang baru
lulus sarjana, namun hanya sedikit yang
berasal dari fakultas yang diharapkan.

205 22
Dibuka lagi, Cek Cara & Neutral Kontan
.
Augus Syarat Daftar Kartu
t 2022 Prakerja Gelombang
42 Di Prakerja.go.id

"Yuk yang nunggu Gelombang 42 dibuka
sekarang langsung klik Gabung Gelombang di
dashboard akun Kartu Prakerja kamu," tulis
akun instagram @Prakerja.go.id. Syarat
mendaftar Prakerja Gelombang 42 tahun
2022 Syarat mendaftar Program Kartu
Prakerja Gelombang 42 tahun 2022 antara
lain:. Pembukaan pendaftaran Kartu Prakerja
gelombang 42 diumumkan dalam akun media
sosial @Prakerja.go.id. Cara daftar atau
membuat akun Prakerja Gelombang ke-42
Akun Prakerja hanya bisa dibuat melalui
laman resmi Prakerja di prakerja.go.id.
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206 22
BSU 2022 Sudah
Positive Ayo
.
Augus Dialokasikan,
Bandung
t 2022 Kemnaker Bakal
Transfer BLT Rp1 Juta
ke Pemilik Rekening Ini

Dana BSU 2022 dikabarkan telah dialokasikan
dan siap ditransfer kepada para pekerja atau
karyawan yang terdaftar pada BLT BSU BPJS
Ketenagakerjaan. Kabar tersebut mencuat
setelah Menaker Ida Fauziyah memberikan
kabar terbaru terkait kapan BSU 2022 cair.
Setelah cukup lama tidak ada kabar terbaru,
akhirnya Ida Fauziyah memberikan bocoran
kepada para karyawan, terkait kapan BSU
2022 cair. Ia juga menyampaikan beberapa
hal yang berkaitan dengan penyebab BSU
2022 belum cair.

207 22
Bertemu Nduk Nik,
Neutral Spiritnews.c Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul
.
Augus Orang Tua PMI Korban
o.id
Wafiroh atau yang akrab disapa Nduk Nik
t 2022 Penipuan di Kamboja :
menyambangi kediaman Anton, salah
Kapan Anak Saya
seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal
Pulang ?
Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur yang
korban penipuan dan perdagangan orang di
Kamboja. "Anton ini sekarang sudah di KBRI
Kamboja, kantor perwakilan pemerintah
Indonesia pak, jadi Anton sekarang tidak
tinggal bareng juragane (majikan), tapi posisi
sampun aman teng KBRI," kata Nduk Nik di
kediaman Anton, RT 005/007, Dusun
Sidomulyo, Desa Sumberberas, Kecamatan
Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Sabtu,
(20/82022). Nduk Nik mengaku prihatin
dengan kondisi yang dialami Anton beserta
ratusan PMI lainnya. Suasana haru begitu
terasa saat Nduk Nik menyambangi
kediaman Anton.
208 22
Manfaat Daftar Kartu Neutral Tribun
.
Augus Prakerja Gelombang
News
t 2022 42, Bisa Mengikuti
Pelatihan Online dan
Dapat Intensif
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Berikut manfaat jika mengikuti dan lolos
seleksi Kartu Prakerja Gelombang 42. Ada
sejumlah manfaat yang akan didapat peserta
jika mengikuti Kartu Prakerja Gelombang 42
dan dinyatakan lolos. Terdapat beberapa
tahapan untuk mendaftar Kartu Prakerja
Gelombang 42 di antaranya: Buat akun
prakerja-> Daftar kartu prakerja-> Gabung
Gelombang. Pendaftaran Kartu Prakerja
Gelombang 42 resmi dibuka mulai Minggu
(21/8/2022) pukul 12.00 WIB.

209 22
Catat! Ini Tanda Anda Positive Idx Channel
.
Augus Sudah Bersikap
t 2022 Dewasa Saat Bekerja
di Kantor

Mengutip laman Instagram Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) berikut ini
tanda Anda sudah dewasa saat di tempat
kerja:. Dewasa dalam artian mampu bekerja
dan bersosialisasi dengan baik sesama rekan
maupun atasan. Di tempat kerja, semua
orang akan dihadapkan pada aturan serta hal
yang mungkin saja tidak pernah
terbayangkan sebelumnya. Lalu, sikap apa
yang dibutuhkan untuk menghadapi hal itu?

210 22
BRANTAS ABIPRAYA Neutral Iqplus
.
Augus BANGUN INDONESIA
t 2022 TIMUR MELALUI
PELABUHAN
JAYAPURA.

PT Brantas Abipraya (Persero) membuktikan
kehadirannya untuk wilayah timur Indonesia
melalui pembangunan Proyek Pembangunan
Restrengthening Dermaga, Apron, dan
Container Yard (CY) Pelabuhan Jayapura guna
mendukung peningkatan mobilitas di tanah
Papua. Tak hanya itu, pembangunan
Pelabuhan Jayapura ini juga untuk
mendorong konektivitas di Indonesia Timur.
Adanya pelabuhan ini diharapkan dapat
mendorong pemulihan perekonomian
Indonesia khususnya di Jayapura setelah
diterpa pandemi Covid-19," ujar Miftakhul
Anas selaku Sekretaris Perusahaan Brantas
Abipraya dalam keterangannya (19/8).
Proyek pelabuhan yang berlokasi di Jayapura,
Papua ini memiliki luas apron sebesar
2.884,53 meter persergi, pembangunan
reklamasi seluas 4.263,59 meter persegi dan
188,600 meter persegi untuk bagian
Restrenghtening.

211 22
Lombok Tengah masuk Neutral Antara
.
Augus program perluasan
Kalteng
t 2022 kerja berbasis kawasan

Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa
Tenggara Barat sebagai salah satu wilayah
dari program perluasan kerja berbasis
kawasan dari 20 kabupaten/kota yang
ditetapkan menjadi pilot projet Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker). "Program ini
merupakan kerja sama Kemenaker bersama
kampus IPB," kata Kepala Bidang
Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok
Tengah, Samsul Rijal di Praya, Senin. Program
perluasan kerja berbasis kawasan tersebut
meliputi pelatihan dan padat karya yang akan
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dipusatkan di desa atau di kecamatan.
Program itu bertujuan untuk mengangkat
dan mengembangkan potensi yang ada di
daerah tersebut, sehingga bisa
menggerakkan ekonomi masyarakat.
212 22
Lombok Tengah masuk Neutral Antara
.
Augus program perluasan
Sumbar
t 2022 kerja berbasis kawasan

Praya, Lombok Tengah (ANTARA)- Kabupaten
Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara
Barat sebagai salah satu wilayah dari
program perluasan kerja berbasis kawasan
dari 20 kabupaten/kota yang ditetapkan
menjadi pilot projet Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker). "Program ini
merupakan kerja sama Kemenaker bersama
kampus IPB," kata Kepala Bidang
Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok
Tengah, Samsul Rijal di Praya, Senin. Program
perluasan kerja berbasis kawasan tersebut
meliputi pelatihan dan padat karya yang akan
dipusatkan di desa atau di kecamatan.
Program itu bertujuan untuk mengangkat
dan mengembangkan potensi yang ada di
daerah tersebut, sehingga bisa
menggerakkan ekonomi masyarakat.

213 22
Lombok Tengah masuk Neutral Antara
.
Augus program perluasan
Kaltara
t 2022 kerja berbasis kawasan

Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa
Tenggara Barat sebagai salah satu wilayah
dari program perluasan kerja berbasis
kawasan dari 20 kabupaten/kota yang
ditetapkan menjadi pilot projet Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker). "Program ini
merupakan kerja sama Kemenaker bersama
kampus IPB," kata Kepala Bidang
Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok
Tengah, Samsul Rijal di Praya, Senin. Program
perluasan kerja berbasis kawasan tersebut
meliputi pelatihan dan padat karya yang akan
dipusatkan di desa atau di kecamatan.
Program itu bertujuan untuk mengangkat
dan mengembangkan potensi yang ada di
daerah tersebut, sehingga bisa
menggerakkan ekonomi masyarakat.
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214 22
Lombok Tengah masuk Neutral Antara
.
Augus program perluasan
Papua
t 2022 kerja berbasis kawasan

Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa
Tenggara Barat sebagai salah satu wilayah
dari program perluasan kerja berbasis
kawasan dari 20 kabupaten/kota yang
ditetapkan menjadi pilot projet Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker). "Program ini
merupakan kerja sama Kemenaker bersama
kampus IPB," kata Kepala Bidang
Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok
Tengah, Samsul Rijal di Praya, Senin.

215 22
Lombok Tengah masuk Neutral Antara
.
Augus program perluasan
Sulteng
t 2022 kerja berbasis kawasan

Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa
Tenggara Barat sebagai salah satu wilayah
dari program perluasan kerja berbasis
kawasan dari 20 kabupaten/kota yang
ditetapkan menjadi pilot projet Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker).

216 22
Lombok Tengah masuk Neutral Antara Riau Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa
.
Augus program perluasan
Tenggara Barat sebagai salah satu wilayah
t 2022 kerja berbasis kawasan
dari program perluasan kerja berbasis
kawasan dari 20 kabupaten/kota yang
ditetapkan menjadi pilot projet Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker). "Program ini
merupakan kerja sama Kemenaker bersama
kampus IPB," kata Kepala Bidang
Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok
Tengah, Samsul Rijal di Praya, Senin. Program
perluasan kerja berbasis kawasan tersebut
meliputi pelatihan dan padat karya yang akan
dipusatkan di desa atau di kecamatan.
Program itu bertujuan untuk mengangkat
dan mengembangkan potensi yang ada di
daerah tersebut, sehingga bisa
menggerakkan ekonomi masyarakat.
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Positive

Summary Dengan penandatanganan PKB ini diharapkan hubungan antara manajemen dan SP BTN
semakin solid dan harmonis. Apalagi antara manajemen dan Serikat Pekerja BTN baru satu
kali ketemu sudah berhasil menyatukan dua kepentingan antara pekerja dan manajemen,"
jelas Ida dalam sambutannya usai menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) antara Manajemen dengan SP BTN di Jakarta, dikutip dalam keterangan tertulisnya,
Jumat, 19 Agustus 2022. Menaker terkesan dengan pernyataan Ketua Umum DPP SP BTN
Rizky Novriady yang mengatakan kepentingan pekerja bukan hanya mengenai kesejahteraan
tetapi juga kepentingan keberlangsungan usaha. Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo
mengatakan, dengan ditandatanganinya PKB BTN 2022, merupakan komitmen perusahaan
menempatkan pekerja yang diwakili oleh SP BTN sebagai mitra strategis.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengapresiasi penandatanganan Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) antara manajemen dan Serikat Pekerja (SP) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN)
yang dilakukan relatif cukup singkat. Dengan penandatanganan PKB ini diharapkan hubungan antara
manajemen dan SP BTN semakin solid dan harmonis."Setiap ada penandatanganan PKB, Saya selalu
menyempatkan hadir dan ini merupakan bentuk apresiasi Saya karena ini adalah puncak kesamaan
pandangan antara manajemen dengan Serikat Pekerja. Apalagi antara manajemen dan Serikat Pekerja
BTN baru satu kali ketemu sudah berhasil menyatukan dua kepentingan antara pekerja dan manajemen,"
jelas Ida dalam sambutannya usai menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara
Manajemen dengan SP BTN di Jakarta, dikutip dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 19 Agustus
2022.Menaker terkesan dengan pernyataan Ketua Umum DPP SP BTN Rizky Novriady yang mengatakan
kepentingan pekerja bukan hanya mengenai kesejahteraan tetapi juga kepentingan keberlangsungan
usaha."Itu merupakan statement yang luar biasa dan saya kira statement itu bisa menjadi prinsip setiap
pekerja di Indonesia," tegasnya.Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, dengan
ditandatanganinya PKB BTN 2022, merupakan komitmen perusahaan menempatkan pekerja yang
diwakili oleh SP BTN sebagai mitra strategis."Kemitraan yang strategis ini diharapkan dapat menciptakan
kolaborasi yang baik guna mewujudkan visi BTN menjadi The Best Mortgage Bank In Southeast Asia pada
2025," ujar Haru.Melalui Munas SP BTN, Haru mengajak seluruh bagian dari Serikat Pekerja BTN untuk
membangun hubungan industrial yang harmonis sekaligus menjadi agen perubahan dan influencer serta
secara aktif memastikan proses bisnis dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta Good
Corporate Governance.Sebagai Insan BTN tanpa kecuali, mempunyai tanggung jawab yang tidak kalah
penting, terutama sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia dengan tugas yang spesifik yakni membantu
rakyat Indonesia memperoleh hunian yang layak.Sementara itu, Ketua Umum DPP Serikat Pekerja BTN
Rizky Novriady mengungkapkan, acara Rakernas dan Munas 2022 merupakan rangkaian kegiatan SP-BTN
dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang harmonis bersama manajemen BTN, hal ini
dibuktikan dengan telah dilakukannya penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).Dia
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menjelaskan, tema yang diangkat dalam pelaksanaan Rakernas dan Munas SP BTN adalah "Kolaborasi
Hebat, BTN Kuat". Tema tersebut dipilih karena keyakinan akan terciptanya kolaborasi antara
manajemen dan SP-BTN yang akan memberikan nilai lebih terhadap perusahaan baik dari sisi kinerja
maupun kesejahteraan pekerjanya."Pada momen kemerdekaan ini, kami SP-BTN bersepakat untuk
melawan segala bentuk fraud dan korupsi. Kami mendukung sepenuhnya dengan segenap jiwa dan raga
agar BTN terus berkinerja optimal dalam penyaluran Pembiayaan Perumahan yang layak dan terjangkau
untuk masyarakat Indonesia," jelasnya.Adapun Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Musyawarah
Nasional (Munas) SP-BTN telah diselenggarakan pada 17-18 Agustus 2022. Acara tersebut dihadiri oleh
98 Dewan Pengurus Cabang (DPC) yang datang dari seluruh Indonesia dengan total perwakilan peserta
yang hadir sebanyak 250 pekerja. Saat ini anggota Serikat Pekerja BTN (SP-BTN) telah berjumlah sekitar
4.000 anggota dari total 11.300 jumlah pegawai BTN.
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Summary - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengapresiasi penandatanganan
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Manajemen dan Serikat Pekerja (SP) PT Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) yang dilakukan relatif cukup singkat. Ida berharap
dengan penandatanganan PKB ini diharapkan hubungan antara manajemen dan SP Bank BTN
semakin solid dan harmonis. "Setiap ada penandatanganan PKB, saya selalu menyempatkan
hadir dan ini merupakan bentuk apresiasi saya karena ini adalah puncak kesamaan
pandangan antara Manajemen dengan Serikat Pekerja. Apalagi antara Manajemen dan
Serikat Pekerja BTN baru satu kali ketemu sudah berhasil menyatukan dua kepentingan
antara pekerja dan Manajemen," jelas Ida dalam sambutannya usai menyaksikan
Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Manajemen dengan SP Bank BTN
di Jakarta, Kamis (18/8/2022).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengapresiasi penandatanganan Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) antara Manajemen dan Serikat Pekerja (SP) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN)
yang dilakukan relatif cukup singkat.Ida berharap dengan penandatanganan PKB ini diharapkan
hubungan antara manajemen dan SP Bank BTN semakin solid dan harmonis."Setiap ada
penandatanganan PKB, saya selalu menyempatkan hadir dan ini merupakan bentuk apresiasi saya karena
ini adalah puncak kesamaan pandangan antara Manajemen dengan Serikat Pekerja. apalagi antara
Manajemen dan Serikat Pekerja BTN baru satu kali ketemu sudah berhasil menyatukan dua kepentingan
antara pekerja dan Manajemen," jelas Ida dalam sambutannya usai menyaksikan Penandatanganan
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Manajemen dengan SP Bank BTN di Jakarta, Kamis
(18/8/2022).Menaker mengungkapkan, sangat terkesan dengan pernyataan Ketua Umum DPP SP BTN
Rizky Novriady bahwa kepentingan pekerja bukan hanya mengenai kesejahteraan tetapi juga
kepentingan keberlangsungan usaha. "Itu merupakan statement yang luar biasa dan saya kira statement
itu bisa menjadi prinsip setiap pekerja di Indonesia," tegasnya.Direktur Utama Bank BTN Haru
Koesmahargyo mengatakan, dengan ditandatanganinya PKB Bank BTN Tahun 2022, merupakan
komitmen perusahaan menempatkan pekerja yang diwakili oleh SP BTN sebagai mitra strategis.
"Kemitraan yang strategis ini diharapkan dapat menciptakan kolaborasi yang baik guna mewujudkan visi
Bank BTN menjadi The Best Mortgage Bank In Southeast Asia Pada Tahun 2025," ujar Haru.Melalui Munas
SP BTN, Haru mengajak seluruh bagian dari Serikat Pekerja Bank BTN untuk membangun hubungan
industrial yang harmonis sekaligus menjadi change agent dan influencer serta secara aktif memastikan
proses bisnis dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta Good Corporate Governance.
Sebagai Insan Bank BTN tanpa kecuali, mempunyai tanggung jawab yang tidak kalah penting, terutama
sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia dengan tugas yang spesifik yakni membantu rakyat Indonesia
memperoleh hunian yang layak.Sementara itu, Ketua Umum DPP Serikat Pekerja Bank BTN Rizky
Novriady mengungkapkan, acara Rakernas dan Munas Tahun 2022 merupakan rangkaian kegiatan SP99

BTN dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang harmonis bersama Manajemen Bank BTN, hal
ini dibuktikan dengan telah dilakukannya penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).Dia
menjelaskan, tema yang diangkat dalam pelaksanaan Rakernas dan Munas SP BTN adalah "Kolaborasi
Hebat, BTN Kuat". Tema tersebut dipilih karena keyakinan akan terciptanya kolaborasi antara
Manajemen dan SP-BTN yang akan memberikan nilai lebih terhadap perusahaan baik dari sisi kinerja
maupun kesejahteraan pekerjanya."Pada momen kemerdekaan ini, kami SP-BTN bersepakat untuk
melawan segala bentuk fraud & korupsi. Kami mendukung sepenuhnya dengan segenap jiwa dan raga
agar Bank BTN terus berkinerja optimal dalam penyaluran Pembiayaan Perumahan yang layak dan
terjangkau untuk Masyarakat Indonesia," jelasnya.Adapun Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan
Musyawarah Nasional (Munas) SP-BTN telah diselenggarakan pada tanggal 17-18 Agustus 2022. Acara
tersebut dihadiri oleh 98 Dewan Pengurus Cabang (DPC) yang datang dari seluruh Indonesia dengan total
perwakilan peserta yang hadir sebanyak 250 pekerja. Saat ini anggota Serikat Pekerja BTN (SP-BTN) telah
berjumlah sekitar 4.000 anggota dari total 11.300 jumlah pegawai BTN.
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Summary Nantinya pencairan dana BSU 2022 rencananya akan di salurkan kepada 8,8 juta pekerja
yang membutuhkan. Menurut beberapa kabar, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan
tengah menyiapkan dan merampungkan regulasi teknis pelaksanaan BSU 2022. Apakah
Anda termasuk penerima BSU 2022? Lalu, sejauh ini pemerintah belum memastikan jadwal
pencairan BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji Rp1 juta.

Seluruh masyarakat pasti sudah tidak sabar menunggu pecarian Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) 2022 yang
akan segera cair dalam waktu dekat.Nantinya pencairan dana BSU 2022 rencananya akan di salurkan
kepada 8,8 juta pekerja yang membutuhkan.Jadi, Bantuan Subsidi Gaji ini diberikan kepada pekerja
dengan ciri gaji kurang Rp3 juta per bulan.Menurut beberapa kabar, saat ini Kementerian
Ketenagakerjaan tengah menyiapkan dan merampungkan regulasi teknis pelaksanaan BSU 2022.Apakah
Anda termasuk penerima BSU 2022? Segera cek melalui link yang ada di akhir artikel ini.Untuk besaran
bantuan yang diberikan yaitu Rp1 juta per pekerja, dan jumlah ini masih sama seperti tahun lalu.Perlu
diketahui bahwa progam BSU ini menggunakan dana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi
Nasional (PC-PEN) di bawah kendali Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.Lalu,
sejauh ini pemerintah belum memastikan jadwal pencairan BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji Rp1 juta.Akan
tetapi, bila melihat jadwal pencairan tahun lalu, BSU 2022 diprediksi cair jelang akhir tahun tepatnya
bulan Agustus sampai Desember.Kemudian, untuk pencairan BSU secara bertahap melalui Himbara.Apa
itu Himbara? singkatan dari Himpunan Bank Milik Negara meliputi BTN, Mandiri, BRI, dan BNI.Untuk itu,
segera cek nama penerima melalui link di bawah ini, lengkap dengan langkah-langkahnya. Seluruh
masyarakat pasti sudah tidak sabar menunggu pecarian Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) 2022 yang akan
segera cair dalam waktu dekat.Nantinya pencairan dana BSU 2022 rencananya akan di salurkan kepada
8,8 juta pekerja yang membutuhkan.Jadi, Bantuan Subsidi Gaji ini diberikan kepada pekerja dengan ciri
gaji kurang Rp3 juta per bulan.Menurut beberapa kabar, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan tengah
menyiapkan dan merampungkan regulasi teknis pelaksanaan BSU 2022.Apakah Anda termasuk penerima
BSU 2022? Segera cek melalui link yang ada di akhir artikel ini.Untuk besaran bantuan yang diberikan
yaitu Rp1 juta per pekerja, dan jumlah ini masih sama seperti tahun lalu.Perlu diketahui bahwa progam
BSU ini menggunakan dana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) di bawah
kendali Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.Lalu, sejauh ini pemerintah belum
memastikan jadwal pencairan BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji Rp1 juta.Akan tetapi, bila melihat jadwal
pencairan tahun lalu, BSU 2022 diprediksi cair jelang akhir tahun tepatnya bulan Agustus sampai
Desember.Kemudian, untuk pencairan BSU secara bertahap melalui Himbara.Apa itu Himbara? singkatan
dari Himpunan Bank Milik Negara meliputi BTN, Mandiri, BRI, dan BNI.Untuk itu, segera cek nama
penerima melalui link di bawah ini, lengkap dengan langkah-langkahnya. Masuk ke laman resmi BPJS
Ketenagakerjaan, cukup - Nanti akan menemukan pada menu "cek apakah kamu termasuk penerima
BSU?"- Lantas, isi data diri sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK)- Kemudian, cek menu verifikasi101

Langkah akhir, klik "lanjutkan"- Hasil akan menampilkan nama yang telah terdaftar dan akan ada
keterangan "lolos"- Setiap pendaftar yang lolos harus menunggu jadwal pencairan BSUSementara itu,
terkait kapan BSU 2022 cair, Anda masih harus menunggu pengumuman resmi dari pemerintah.Itulah
informasi tentang BSU 2022 yang akan cair dalam waktu dekat ini, semoga bermanfaat. Seluruh
masyarakat pasti sudah tidak sabar menunggu pecarian Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) 2022 yang akan
segera cair dalam waktu dekat.Nantinya pencairan dana BSU 2022 rencananya akan di salurkan kepada
8,8 juta pekerja yang membutuhkan.Jadi, Bantuan Subsidi Gaji ini diberikan kepada pekerja dengan ciri
gaji kurang Rp3 juta per bulan.Menurut beberapa kabar, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan tengah
menyiapkan dan merampungkan regulasi teknis pelaksanaan BSU 2022.Apakah Anda termasuk penerima
BSU 2022? Segera cek melalui link yang ada di akhir artikel ini.Untuk besaran bantuan yang diberikan
yaitu Rp1 juta per pekerja, dan jumlah ini masih sama seperti tahun lalu.Perlu diketahui bahwa progam
BSU ini menggunakan dana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) di bawah
kendali Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.Lalu, sejauh ini pemerintah belum
memastikan jadwal pencairan BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji Rp1 juta.Akan tetapi, bila melihat jadwal
pencairan tahun lalu, BSU 2022 diprediksi cair jelang akhir tahun tepatnya bulan Agustus sampai
Desember.Kemudian, untuk pencairan BSU secara bertahap melalui Himbara.Apa itu Himbara? singkatan
dari Himpunan Bank Milik Negara meliputi BTN, Mandiri, BRI, dan BNI.Untuk itu, segera cek nama
penerima melalui link di bawah ini, lengkap dengan langkah-langkahnya. Seluruh masyarakat pasti sudah
tidak sabar menunggu pecarian Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) 2022 yang akan segera cair dalam waktu
dekat.Nantinya pencairan dana BSU 2022 rencananya akan di salurkan kepada 8,8 juta pekerja yang
membutuhkan.Jadi, Bantuan Subsidi Gaji ini diberikan kepada pekerja dengan ciri gaji kurang Rp3 juta
per bulan.Menurut beberapa kabar, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyiapkan dan
merampungkan regulasi teknis pelaksanaan BSU 2022.Apakah Anda termasuk penerima BSU 2022?
Segera cek melalui link yang ada di akhir artikel ini.Untuk besaran bantuan yang diberikan yaitu Rp1 juta
per pekerja, dan jumlah ini masih sama seperti tahun lalu.Perlu diketahui bahwa progam BSU ini
menggunakan dana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) di bawah kendali
Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.Lalu, sejauh ini pemerintah belum
memastikan jadwal pencairan BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji Rp1 juta.Akan tetapi, bila melihat jadwal
pencairan tahun lalu, BSU 2022 diprediksi cair jelang akhir tahun tepatnya bulan Agustus sampai
Desember.Kemudian, untuk pencairan BSU secara bertahap melalui Himbara.Apa itu Himbara? singkatan
dari Himpunan Bank Milik Negara meliputi BTN, Mandiri, BRI, dan BNI.Untuk itu, segera cek nama
penerima melalui link di bawah ini, lengkap dengan langkah-langkahnya. Masuk ke laman resmi BPJS
Ketenagakerjaan, cukup - Nanti akan menemukan pada menu "cek apakah kamu termasuk penerima
BSU?"- Lantas, isi data diri sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK)- Kemudian, cek menu verifikasiLangkah akhir, klik "lanjutkan"- Hasil akan menampilkan nama yang telah terdaftar dan akan ada
keterangan "lolos"- Setiap pendaftar yang lolos harus menunggu jadwal pencairan BSUSementara itu,
terkait kapan BSU 2022 cair, Anda masih harus menunggu pengumuman resmi dari pemerintah.Itulah
informasi tentang BSU 2022 yang akan cair dalam waktu dekat ini, semoga bermanfaat. Masuk ke laman
resmi BPJS Ketenagakerjaan, cukup - Nanti akan menemukan pada menu "cek apakah kamu termasuk
penerima BSU?"- Lantas, isi data diri sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK)- Kemudian, cek menu
verifikasi- Langkah akhir, klik "lanjutkan"- Hasil akan menampilkan nama yang telah terdaftar dan akan
ada keterangan "lolos"- Setiap pendaftar yang lolos harus menunggu jadwal pencairan BSUSementara
itu, terkait kapan BSU 2022 cair, Anda masih harus menunggu pengumuman resmi dari pemerintah.Itulah
informasi tentang BSU 2022 yang akan cair dalam waktu dekat ini, semoga bermanfaat. Masuk ke laman
resmi BPJS Ketenagakerjaan, cukup - Nanti akan menemukan pada menu "cek apakah kamu termasuk
penerima BSU?"- Lantas, isi data diri sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK)- Kemudian, cek menu
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verifikasi- Langkah akhir, klik "lanjutkan"- Hasil akan menampilkan nama yang telah terdaftar dan akan
ada keterangan "lolos"- Setiap pendaftar yang lolos harus menunggu jadwal pencairan BSUSementara
itu, terkait kapan BSU 2022 cair, Anda masih harus menunggu pengumuman resmi dari pemerintah.Itulah
informasi tentang BSU 2022 yang akan cair dalam waktu dekat ini, semoga bermanfaat. Seluruh
masyarakat pasti sudah tidak sabar menunggu pecarian Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) 2022 yang akan
segera cair dalam waktu dekat.Nantinya pencairan dana BSU 2022 rencananya akan di salurkan kepada
8,8 juta pekerja yang membutuhkan.Jadi, Bantuan Subsidi Gaji ini diberikan kepada pekerja dengan ciri
gaji kurang Rp3 juta per bulan.Menurut beberapa kabar, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan tengah
menyiapkan dan merampungkan regulasi teknis pelaksanaan BSU 2022.Apakah Anda termasuk penerima
BSU 2022? Segera cek melalui link yang ada di akhir artikel ini.Untuk besaran bantuan yang diberikan
yaitu Rp1 juta per pekerja, dan jumlah ini masih sama seperti tahun lalu.Perlu diketahui bahwa progam
BSU ini menggunakan dana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) di bawah
kendali Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.Lalu, sejauh ini pemerintah belum
memastikan jadwal pencairan BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji Rp1 juta.Akan tetapi, bila melihat jadwal
pencairan tahun lalu, BSU 2022 diprediksi cair jelang akhir tahun tepatnya bulan Agustus sampai
Desember.Kemudian, untuk pencairan BSU secara bertahap melalui Himbara.Apa itu Himbara? singkatan
dari Himpunan Bank Milik Negara meliputi BTN, Mandiri, BRI, dan BNI.Untuk itu, segera cek nama
penerima melalui link di bawah ini, lengkap dengan langkah-langkahnya. Masuk ke laman resmi BPJS
Ketenagakerjaan, cukup - Nanti akan menemukan pada menu "cek apakah kamu termasuk penerima
BSU?"- Lantas, isi data diri sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK)- Kemudian, cek menu verifikasiLangkah akhir, klik "lanjutkan"- Hasil akan menampilkan nama yang telah terdaftar dan akan ada
keterangan "lolos"- Setiap pendaftar yang lolos harus menunggu jadwal pencairan BSUSementara itu,
terkait kapan BSU 2022 cair, Anda masih harus menunggu pengumuman resmi dari pemerintah.Itulah
informasi tentang BSU 2022 yang akan cair dalam waktu dekat ini, semoga bermanfaat.
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Summary Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari membuka enam paket program
pelatihan berbasis kompetensi institusional non boarding tahap VIII di Aula Serba Guna BPVP
Kendari, Jumat, 19 Agustus 2022. Kepala BPVP Kendari, Dr La Ode Haji Polondu membuka
secara resmi pelatihan tersebut yang dihadiri oleh sejumlah pejabat BPVP Kendari.
Manfaatkan kesempatan mengikuti pelatihan di BPVP Kendari ini", imbuhnya. BPVP sendiri,
lanjut mantan Kepala Bagian (Kabag) Rumah Tangga Kementerian Ketenagakerjaan Republik
Indonesia (Kemnaker RI), memiliki beberapa pelatihan berbasis kompetensi (PBK) yaitu
boarding atau pelatihan yang siswanya di asramakan, non borading atau pelatihan yang tidak
di asramakan namun pelaksanannya dilakukan di BPVP Kendari, dan pelatihan Mobile
Training Unit (MTU) atau pelatihan yang pelaksanaannya dilakukan di luar Kota Kendari.

Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari membuka enam paket program pelatihan
berbasis kompetensi institusional non boarding tahap VIII di Aula Serba Guna BPVP Kendari, Jumat, 19
Agustus 2022.Adapun program pelatihan yang dibuka kali ini adalah Computer Operator Asisten, Bakery,
Asisten Pembuat Pakaian, Teknisi Akuntansi Junior, Pelayanan Pelanggan, dan Fitter Structure.Kepala
BPVP Kendari, Dr La Ode Haji Polondu membuka secara resmi pelatihan tersebut yang dihadiri oleh
sejumlah pejabat BPVP Kendari.Dalam sambutannya, Dr La Ode Haji Polondu menyebutkan pelatihan
tersebut, diikuti sebanyak 96 peserta yang terbagi menjadi 16 orang setiap program pelatihan."Tujuan
pelatihan ini agar semua peserta bisa kompeten sesuai dengan jurusan program pelatihan yang diikuti
masing-masing peserta. Manfaatkan kesempatan mengikuti pelatihan di BPVP Kendari ini",
imbuhnya.Olehnya itu, ia berharap agar para peserta bisa maksimal dalam mengikuti pelatihan, sehingga
kelak dengan keterampilan yang dimiliki mampu menciptakan lapangan kerja dengan berwirausaha
secara mandiri atau masuk di dunia usaha dan industri, kemudian menjadi orang-orang hebat yang
mampu kedepannya.Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa beberapa bulan lalu menerima Kunjungan
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Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan dan Alhamdulillah Pimpinan Timnya
adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) dan Ketua Komisi I DPRD Konkep,
keduanya adalah Alumni Pelatihan di BLK Kendari yang berhasil menduduki jabatan strategis di DPRD
Konkep dengan modal awal menjadi siswa pelatihan di BLK Kendari kala itu."Kalau mereka bisa, maka
anak-anak saya yang saat ini ikut pelatihan, juga pasti bisa. Mereka hanyalah sebagian dari alumni kita
yang sukses, masih banyak di luar sana yang juga telah berhasil. Intinya, ikuti ini dengan sungguh-sungguh
dan In Syah Allah kalian juga pasti bisa," jelasnya.BPVP sendiri, lanjut mantan Kepala Bagian (Kabag)
Rumah Tangga Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI), memiliki beberapa
pelatihan berbasis kompetensi (PBK) yaitu boarding atau pelatihan yang siswanya di asramakan, non
borading atau pelatihan yang tidak di asramakan namun pelaksanannya dilakukan di BPVP Kendari, dan
pelatihan Mobile Training Unit (MTU) atau pelatihan yang pelaksanaannya dilakukan di luar Kota
Kendari."Dalam proses pelatihan itu setiap peserta akan mendapatkan dua sertifikat, yaitu sertifikat yang
dikeluarkan BPVP Kendari berlaku secara nasional dan sertifikat yang dikeluarkan Badan Sertifikasi
Nasional Profesi (BSNP) berlaku secara internasional setelah mengikuti uji kompetensi. Sertifikat ini
sangat akan bermanfaat bagi peserta saat akan melamar pekerjaan atau pun berwirausaha secara
mandiri", bebernya.Terakhir, mantan guru di SMAN 4 Kendari itu mengimbau kepada peserta pelatihan
untuk selalu menjaga nama baik BPVP Kendari ketika berada di lingkungan masyarakat atau dimanapun
berada.
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Summary Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Inggris sebagai pemetik buah dikabarkan
menjalani kerja paksa dan terlilit utang. The Guardian melaporkan para WNI yang bekerja
menjadi pemetik buah di Inggris bekerja selama satu musim di negeri tersebut. Beberapa
pekerja mengatakan harus mengeluarkan biaya tambahan ribuan pound untuk broker
Indonesia yang menjanjikan penghasilan besar, yang di bawah undang-undang
ketenagakerjaan Inggris merupakan praktik ilegal. Jadi begitu dia mendengar tentang sebuah
organisasi yang menawarkan pendaftaran pada program bahasa Inggris dengan imbalan
pekerjaan di luar negeri, dia langsung mengambil kesempatan itu.

Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Inggris sebagai pemetik buah dikabarkan menjalani kerja
paksa dan terlilit utang. Kisahnya dimuat oleh media asing The Guardian. WNI itu mengaku telah dikenai
utang hingga 5.000 pound atau setara Rp 89,1 juta.The Guardian melaporkan para WNI yang bekerja
menjadi pemetik buah di Inggris bekerja selama satu musim di negeri tersebut. Awalnya mereka memang
diberi kontrak tanpa jam kerja, namun kurang dari 300 pound (Rp 5,3 juta) seminggu, akibat dikurangi
biaya penggunaan sejumlah fasilitas. Beberapa pekerja mengatakan harus mengeluarkan biaya
tambahan ribuan pound untuk broker Indonesia yang menjanjikan penghasilan besar, yang di bawah
undang-undang ketenagakerjaan Inggris merupakan praktik ilegal."Sekarang saya bekerja keras hanya
untuk mengembalikan uang itu. Kadang saya stres. Saya kadang tidak bisa tidur. Saya memiliki keluarga
yang membutuhkan dukungan saya untuk makan. Dan sementara itu, saya berpikir tentang utang," kata
Banyu (bukan nama sebenarnya) melalui video call dari karavan yang dia bagikan dengan 5 pria lainnya
seperti laporan The Guardian.Di bulan pertamanya, Banyu berjuang untuk memetik cukup cepat. Dia
memiliki kontrak tanpa jam kerja. Ini kemudian diubah menjadi kontrak mingguan minimum 20 jam,
dengan bayaran per jam sebesar 10,10.Kedatangan Banyu dan rekan-rekannya di pertanian terjadi
melalui rantai perantara dan agen yang kompleks.Banyu kehilangan pekerjaan bagus di Bali pada awal
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pandemi. Jadi begitu dia mendengar tentang sebuah organisasi yang menawarkan pendaftaran pada
program bahasa Inggris dengan imbalan pekerjaan di luar negeri, dia langsung mengambil kesempatan
itu.Pelajarannya dasar, tetapi dia diberitahu bahwa kursus 550 itu penting untuk disesuaikan dengan
pekerjaan, bahkan jika kandidat sudah fasih. "Tujuan dari pelatihan itu adalah kita harus membayar,"
kata Banyu."Kelas ini benar-benar hanya untuk bisnis, bukan untuk belajar mengajar," jelasnya."Jika Anda
tidak dapat membayar kursus, anda dapat meminjam uang, yang banyak dilakukan," katanya.Dari sana,
utang ke broker tumbuh. Awalnya mereka diberitahu bahwa pekerjaan mereka mungkin di Australia,
Kanada atau Selandia Baru. Banyu dan teman-temannya mengatakan ketika mereka mengetahui
pekerjaan mereka di Inggris, mereka diterbangkan ke Jakarta untuk bertemu dengan agen Inggris
berlisensi yang akan mendaftarkan mereka dan mendapatkan visa mereka.Broker Bali menempatkan
mereka selama tiga malam di sebuah wisma biasa. Seorang pekerja mengatakan mereka ditagih sekitar
1.000 untuk waktu mereka di Jakarta.Saat di Jakarta, para pekerja bertemu Douglas Amesz, direktur
pelaksana AG Recruitment, agen Inggris berlisensi yang ditugaskan untuk mendaftarkan mereka ke
pertanian. AG bekerja sama dengan agen perekrutan Jakata, Al Zubara Manpower, untuk mencari
ratusan pekerja untuk pertanian Inggris, termasuk Clock House.Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI buka
suara soal kasus ini. Saat dikonfirmasi JawaPos.com, Juru Bicara Kemlu Teuku Faizasyah mengatakan
kunjungan lapangan sudah dilakukan.Termasuk dialog dengan para pekerja migran Indonesia (PMI) di
dua tempat terbanyak menampung mereka, Clockhouse dan Mansfield, di Kent. Kunjungan ke kantor AG
Recruitment, pemasok pekerja, untuk mendiskusikan dengan pemilik juga dilakukan."Para WNI yang
menjadi PMI juga sudah ke KBRI, kami lakukan koordinasi dengan Tim Klarifikasi Kemenaker,"
jelasnya."Untuk membahas berbagai hal, termsuk proses rekrutmen mereka di tanah air," tambah
Faizasyah.Sementara itu pihak perusahaan, Direktur PT Al Zubara Manpower Indonesia Yulia Guyeni
membantah pihaknya telah melakukan pungutan liar kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang
bekerja di Inggris Raya sebagaimana pemberitaan beberapa media baru-baru ini. Yulia justru
mendapatkan informasi jika jeratan hutang PMI yang bekerja di Inggris hingga 90 juta merupakan
pinjaman untuk keperluan pribadi dan tidak terkait biaya proses penempatan ke Inggris Raya."Pungutan
liar atau pungutan di luar prosedur hukum di Indonesia sebesar 90 juta rupiah bukan merupakan
kebijakan dan bukan merupakan perbuatan hukum dari perusahaan kami," tegas Yulia kepada
wartawan."Alokasi untuk biaya proses penempatan ke PT Al Zubara Manpower Indonesia hanya sebesar
45 juta rupiah," tambah Yulia.Lebih lanjut ia menekankan proses penempatan PMI ke Inggris Raya yang
dilakukan olen perusahaanya telah memenuhi prosedur resmi baik dari negara asal di Indonesia maupun
regulasi di negara penempatan UK. Ia mengklaim penempatan PMI yang dilakukan oleh PT Al Zubara
Manpower Indonesia merupakan kerjasama P to P dengan AG Recruitment & Manajamen Ltd yang telah
memiliki lisensi kantor dalam negeri dan Gangmaster dan otorotitas penyalahgunaan tenaga kerja (GLAA)
sebagai agensi otoritas/lisensi penempatan pekerja migran di wilayah hukum UK.Yulia membeberkan
selain mengantongi izin SIUP dari otoritias berwenang di Indonesia, perusahaanya bahkan telah
melakukan endorsment dokumen kerjasama perusahaanya tersebut dengan AG recruitment di KBRI
London.Meski demikian, Yulia memastikan bahwa perusahaanya akan tetap memberikan pendampingan
dan memberikan perlindungan terhadap PMI dengan melakukan pembelaan hukum terhadap yang
bersangkutan."Kami juga melakukan endorsment dokumen Kerjasama kami dengan AG Recruitment di
KBRI London, mengajukan SIP2MI di BP2MI sehingga kami bisa melakukan ID untuk CPMI dan Orientasi
Pra Pemberangkatan (OPP), " ujar Yulia."Bahwa dimungkinkan perbuatan tersebut dilakukan oleh oknum
yang tidak bertanggung jawab yang tidak terikat langsung secara struktural maupun fungsional dengan
perusahaan kami selaku agent di Indonesia, kami sebagai penyedia PMI yang direkrut dan ditempatkan
oleh AG Recruitment & Management Ltd dalam hal ini berkewajiban untuk memberikan perlindungan,"
kata Yulia.
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Summary Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Inggris sebagai pemetik buah dikabarkan
menjalani kerja paksa dan terlilit utang. The Guardian melaporkan para WNI yang bekerja
menjadi pemetik buah di Inggris bekerja selama satu musim di negeri tersebut. Beberapa
pekerja mengatakan harus mengeluarkan biaya tambahan ribuan pound untuk broker
Indonesia yang menjanjikan penghasilan besar, yang di bawah undang-undang
ketenagakerjaan Inggris merupakan praktik ilegal. Jadi begitu dia mendengar tentang sebuah
organisasi yang menawarkan pendaftaran pada program bahasa Inggris dengan imbalan
pekerjaan di luar negeri, dia langsung mengambil kesempatan itu.

Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Inggris sebagai pemetik buah dikabarkan menjalani kerja
paksa dan terlilit utang. Kisahnya dimuat oleh media asing The Guardian. WNI itu mengaku telah dikenai
utang hingga 5.000 pound atau setara Rp 89,1 juta.The Guardian melaporkan para WNI yang bekerja
menjadi pemetik buah di Inggris bekerja selama satu musim di negeri tersebut. Awalnya mereka memang
diberi kontrak tanpa jam kerja, namun kurang dari 300 pound (Rp 5,3 juta) seminggu, akibat dikurangi
biaya penggunaan sejumlah fasilitas. Beberapa pekerja mengatakan harus mengeluarkan biaya
tambahan ribuan pound untuk broker Indonesia yang menjanjikan penghasilan besar, yang di bawah
undang-undang ketenagakerjaan Inggris merupakan praktik ilegal."Sekarang saya bekerja keras hanya
untuk mengembalikan uang itu. Kadang saya stres. Saya kadang tidak bisa tidur. Saya memiliki keluarga
yang membutuhkan dukungan saya untuk makan. Dan sementara itu, saya berpikir tentang utang," kata
Banyu (bukan nama sebenarnya) melalui video call dari karavan yang dia bagikan dengan 5 pria lainnya
seperti laporan The Guardian.KronologiDi bulan pertamanya, Banyu berjuang untuk memetik cukup
cepat. Dia memiliki kontrak tanpa jam kerja. Ini kemudian diubah menjadi kontrak mingguan minimum
20 jam, dengan bayaran per jam sebesar 10,10.Kedatangan Banyu dan rekan-rekannya di pertanian
terjadi melalui rantai perantara dan agen yang kompleks.Banyu kehilangan pekerjaan bagus di Bali pada
awal pandemi. Jadi begitu dia mendengar tentang sebuah organisasi yang menawarkan pendaftaran
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pada program bahasa Inggris dengan imbalan pekerjaan di luar negeri, dia langsung mengambil
kesempatan itu.Pelajarannya dasar, tetapi dia diberitahu bahwa kursus 550 itu penting untuk disesuaikan
dengan pekerjaan, bahkan jika kandidat sudah fasih. "Tujuan dari pelatihan itu adalah kita harus
membayar," kata Banyu."Kelas ini benar-benar hanya untuk bisnis, bukan untuk belajar mengajar,"
jelasnya."Jika Anda tidak dapat membayar kursus, anda dapat meminjam uang, yang banyak dilakukan,"
katanya.Dari sana, utang ke broker tumbuh. Awalnya mereka diberitahu bahwa pekerjaan mereka
mungkin di Australia, Kanada atau Selandia Baru. Banyu dan teman-temannya mengatakan ketika mereka
mengetahui pekerjaan mereka di Inggris, mereka diterbangkan ke Jakarta untuk bertemu dengan agen
Inggris berlisensi yang akan mendaftarkan mereka dan mendapatkan visa mereka.Broker Bali
menempatkan mereka selama tiga malam di sebuah wisma biasa. Seorang pekerja mengatakan mereka
ditagih sekitar 1.000 untuk waktu mereka di Jakarta.Saat di Jakarta, para pekerja bertemu Douglas
Amesz, direktur pelaksana AG Recruitment, agen Inggris berlisensi yang ditugaskan untuk mendaftarkan
mereka ke pertanian. AG bekerja sama dengan agen perekrutan Jakata, Al Zubara Manpower, untuk
mencari ratusan pekerja untuk pertanian Inggris, termasuk Clock House.Klarifikasi Kemenlu dan
PerusahaanKementerian Luar Negeri (Kemlu) RI buka suara soal kasus ini. Saat dikonfirmasi
JawaPos.com, Juru Bicara Kemlu Teuku Faizasyah mengatakan kunjungan lapangan sudah
dilakukan.Termasuk dialog dengan para pekerja migran Indonesia (PMI) di dua tempat terbanyak
menampung mereka, Clockhouse dan Mansfield, di Kent. Kunjungan ke kantor AG Recruitment, pemasok
pekerja, untuk mendiskusikan dengan pemilik juga dilakukan."Para WNI yang menjadi PMI juga sudah ke
KBRI, kami lakukan koordinasi dengan Tim Klarifikasi Kemenaker," jelasnya."Untuk membahas berbagai
hal, termsuk proses rekrutmen mereka di tanah air," tambah Faizasyah.Sementara itu pihak perusahaan,
Direktur PT Al Zubara Manpower Indonesia Yulia Guyeni membantah pihaknya telah melakukan
pungutan liar kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang bekerja di Inggris Raya sebagaimana
pemberitaan beberapa media baru-baru ini. Yulia justru mendapatkan informasi jika jeratan hutang PMI
yang bekerja di Inggris hingga 90 juta merupakan pinjaman untuk keperluan pribadi dan tidak terkait
biaya proses penempatan ke Inggris Raya."Pungutan liar atau pungutan di luar prosedur hukum di
Indonesia sebesar 90 juta rupiah bukan merupakan kebijakan dan bukan merupakan perbuatan hukum
dari perusahaan kami," tegas Yulia kepada wartawan."Alokasi untuk biaya proses penempatan ke PT Al
Zubara Manpower Indonesia hanya sebesar 45 juta rupiah," tambah Yulia.Lebih lanjut ia menekankan
proses penempatan PMI ke Inggris Raya yang dilakukan olen perusahaanya telah memenuhi prosedur
resmi baik dari negara asal di Indonesia maupun regulasi di negara penempatan UK. Ia mengklaim
penempatan PMI yang dilakukan oleh PT Al Zubara Manpower Indonesia merupakan kerjasama P to P
dengan AG Recruitment & Manajamen Ltd yang telah memiliki lisensi kantor dalam negeri dan
Gangmaster dan otorotitas penyalahgunaan tenaga kerja (GLAA) sebagai agensi otoritas/lisensi
penempatan pekerja migran di wilayah hukum UK.Yulia membeberkan selain mengantongi izin SIUP dari
otoritias berwenang di Indonesia, perusahaanya bahkan telah melakukan endorsment dokumen
kerjasama perusahaanya tersebut dengan AG recruitment di KBRI London.Meski demikian, Yulia
memastikan bahwa perusahaanya akan tetap memberikan pendampingan dan memberikan
perlindungan terhadap PMI dengan melakukan pembelaan hukum terhadap yang bersangkutan."Kami
juga melakukan endorsment dokumen Kerjasama kami dengan AG Recruitment di KBRI London,
mengajukan SIP2MI di BP2MI sehingga kami bisa melakukan ID untuk CPMI dan Orientasi Pra
Pemberangkatan (OPP), " ujar Yulia."Bahwa dimungkinkan perbuatan tersebut dilakukan oleh oknum
yang tidak bertanggung jawab yang tidak terikat langsung secara struktural maupun fungsional dengan
perusahaan kami selaku agent di Indonesia, kami sebagai penyedia PMI yang direkrut dan ditempatkan
oleh AG Recruitment & Management Ltd dalam hal ini berkewajiban untuk memberikan perlindungan,"
kata Yulia.
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Summary - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengapresiasi penandatanganan
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Manajemen dan Serikat Pekerja (SP) PT. Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) yang dilakukan relatif cukup singkat. Dengan
penandatanganan PKB ini diharapkan hubungan antara manajemen dan SP Bank BTN
semakin solid dan harmonis. Apalagi antara Manajemen dan Serikat Pekerja BTN baru satu
kali ketemu sudah berhasil menyatukan dua kepentingan antara pekerja dan Manajemen,"
jelas Ida dalam sambutannya usai menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) antara Manajemen dengan SP Bank BTN di Jakarta, Kamis (18/8). "Setiap ada
penandatanganan PKB Saya selalu menyempatkan hadir dan ini merupakan bentuk apresiasi
saya karena ini adalah puncak kesamaan pandangan antara Manajemen dengan Serikat
Pekerja.

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

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengapresiasi penandatanganan Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) antara Manajemen dan Serikat Pekerja (SP) PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
(BTN) yang dilakukan relatif cukup singkat. Dengan penandatanganan PKB ini diharapkan hubungan
antara manajemen dan SP Bank BTN semakin solid dan harmonis. "Setiap ada penandatanganan PKB Saya
selalu menyempatkan hadir dan ini merupakan bentuk apresiasi saya karena ini adalah puncak kesamaan
pandangan antara Manajemen dengan Serikat Pekerja. apalagi antara Manajemen dan Serikat Pekerja
BTN baru satu kali ketemu sudah berhasil menyatukan dua kepentingan antara pekerja dan Manajemen,"
jelas Ida dalam sambutannya usai menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara
Manajemen dengan SP Bank BTN di Jakarta, Kamis (18/8). Menaker mengungkapkan, sangat terkesan
dengan pernyataan Ketua Umum DPP SP BTN Rizky Novriady bahwa kepentingan pekerja bukan hanya
mengenai kesejahteraan tetapi juga kepentingan keberlangsungan usaha. "Itu merupakan statement
yang luar biasa dan saya kira statement itu bisa menjadi prinsip setiap pekerja di Indonesia," tegasnya.
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Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, dengan ditandatanganinya PKB Bank BTN
Tahun 2022, merupakan komitmen perusahaan menempatkan pekerja yang diwakili oleh SP BTN sebagai
mitra strategis. "Kemitraan yang strategis ini diharapkan dapat menciptakan kolaborasi yang baik guna
mewujudkan visi Bank BTN menjadi The Best Mortgage Bank In Southeast Asia Pada Tahun 2025," ujar
Haru. Melalui Munas SP BTN, Haru mengajak seluruh bagian dari Serikat Pekerja Bank BTN untuk
membangun hubungan industrial yang harmonis sekaligus menjadi change agent dan influencer serta
secara aktif memastikan proses bisnis dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta Good
Corporate Governance. Sebagai Insan Bank BTN tanpa kecuali, mempunyai tanggung jawab yang tidak
kalah penting, terutama sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia dengan tugas yang spesifik yakni
membantu rakyat Indonesia memperoleh hunian yang layak. Sementara itu, Ketua Umum DPP Serikat
Pekerja Bank BTN Rizky Novriady mengungkapkan, acara Rakernas dan Munas Tahun 2022 merupakan
rangkaian kegiatan SP-BTN dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang harmonis bersama
Manajemen Bank BTN, hal ini dibuktikan dengan telah dilakukannya penandatanganan Perjanjian Kerja
Bersama (PKB). Dia menjelaskan, tema yang diangkat dalam pelaksanaan Rakernas dan Munas SP BTN
adalah "Kolaborasi Hebat, BTN Kuat". Tema tersebut dipilih karena keyakinan akan terciptanya kolaborasi
antara Manajemen dan SP-BTN yang akan memberikan nilai lebih terhadap perusahaan baik dari sisi
kinerja maupun kesejahteraan pekerjanya. "Pada momen kemerdekaan ini, kami SP-BTN bersepakat
untuk melawan segala bentuk fraud & korupsi. Kami mendukung sepenuhnya dengan segenap jiwa dan
raga agar Bank BTN terus berkinerja optimal dalam penyaluran Pembiayaan Perumahan yang layak dan
terjangkau untuk Masyarakat Indonesia," jelasnya. Adapun Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan
Musyawarah Nasional (Munas) SP-BTN telah diselenggarakan pada tanggal 17-18 Agustus 2022. Acara
tersebut dihadiri oleh 98 Dewan Pengurus Cabang (DPC) yang datang dari seluruh Indonesia dengan total
perwakilan peserta yang hadir sebanyak 250 pekerja. Saat ini anggota Serikat Pekerja BTN (SP-BTN) telah
berjumlah sekitar 4.000 anggota dari total 11.300 jumlah pegawai BTN.[]Continue ReadingSemarak HUT
Ke77 Kemerdekaan RI, Direksi BTN Berbaju AdatBTN Raih Apresiasi Dari Carbon Disclosure
ProjectPenyertaan Modal Negara Bantu MBR Punya RumahPermintaan Rumah TIinggi, BTN Gelar IPEX
2022 Dengan KPR Merdeka Berbunga MurahBTN Gelar "KPR BTN Merdeka" Dalam IPEX 2022BTN Raih
Penghargaan PR Indonesia Awards 2022
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Neutral

Summary Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Manajemen dan Serikat Pekerja (SP) PT Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi telah ditandatangani. Merespons hal tersebut,
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah berharap, PKB ini dapat menegaskan
komitmen hubungan antara manajemen dan SP BTN semakin solid dan harmonis. "Apalagi
antara Manajemen dan Serikat Pekerja BTN baru satu kali ketemu sudah berhasil
menyatukan dua kepentingan antara pekerja dan Manajemen," jelas Ida dalam
sambutannya usai menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara
Manajemen dengan SP Bank BTN di Jakarta, dikutip dari keterangannya, Jumat, 19 Agustus
2022. Sementara itu, Ketua Umum DPP Serikat Pekerja Bank BTN Rizky Novriady
mengungkapkan, acara Rakernas dan Munas Tahun 2022 merupakan rangkaian kegiatan SPBTN dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang harmonis bersama Manajemen
BTN.

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Manajemen dan Serikat Pekerja (SP) PT Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk (BTN) resmi telah ditandatangani. Kesepakatan antara BTN dan SP pun disepakati dalam
waktu yang relatif cukup singkat.Merespons hal tersebut, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah berharap, PKB ini dapat menegaskan komitmen hubungan antara manajemen dan SP BTN
semakin solid dan harmonis."Apalagi antara Manajemen dan Serikat Pekerja BTN baru satu kali ketemu
sudah berhasil menyatukan dua kepentingan antara pekerja dan Manajemen," jelas Ida dalam
sambutannya usai menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Manajemen
dengan SP Bank BTN di Jakarta, dikutip dari keterangannya, Jumat, 19 Agustus 2022.Ida pun
mengapresiasi, pernyataan Ketua Umum DPP SP BTN Rizky Novriady bahwa kepentingan pekerja bukan
hanya mengenai kesejahteraan tetapi juga kepentingan keberlangsungan usaha. Komitmen itu
ditegaskan harus terus diwujudkan."Itu merupakan statement yang luar biasa dan saya kira statement
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itu bisa menjadi prinsip setiap pekerja di Indonesia," tegasnya.Direktur Utama Bank BTN Haru
Koesmahargyo mengatakan, dengan ditandatanganinya PKB Bank BTN Tahun 2022, merupakan
komitmen perusahaan menempatkan pekerja yang diwakili oleh SP BTN sebagai mitra
strategis."Kemitraan yang strategis ini diharapkan dapat menciptakan kolaborasi yang baik guna
mewujudkan visi BTN menjadi The Best Mortgage Bank In Southeast Asia pada Tahun 2025," ujar
Haru.Melalui Munas SP BTN, Haru mengajak seluruh bagian dari Serikat Pekerja BTN untuk membangun
hubungan industrial yang harmonis. Sekaligus menjadi change agent dan influencer serta secara aktif
memastikan proses bisnis dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta Good Corporate
Governance.Sementara itu, Ketua Umum DPP Serikat Pekerja Bank BTN Rizky Novriady mengungkapkan,
acara Rakernas dan Munas Tahun 2022 merupakan rangkaian kegiatan SP-BTN dalam rangka
mewujudkan hubungan industrial yang harmonis bersama Manajemen BTN.Dia menjelaskan, tema yang
diangkat dalam pelaksanaan Rakernas dan Munas SP BTN adalah 'Kolaborasi Hebat, BTN Kuat'. Tema
tersebut dipilih karena keyakinan akan terciptanya kolaborasi antara Manajemen dan SP-BTN yang akan
memberikan nilai lebih terhadap perusahaan baik dari sisi kinerja maupun kesejahteraan
pekerjanya."Pada momen kemerdekaan ini, kami SP-BTN bersepakat untuk melawan segala bentuk fraud
& korupsi. Kami mendukung sepenuhnya dengan segenap jiwa dan raga agar Bank BTN terus berkinerja
optimal dalam penyaluran Pembiayaan Perumahan yang layak dan terjangkau untuk Masyarakat
Indonesia," jelasnya.Sebagai informasi, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Musyawarah Nasional
(Munas) SP-BTN telah diselenggarakan pada tanggal 17-18 Agustus 2022.Acara tersebut dihadiri oleh 98
Dewan Pengurus Cabang (DPC) yang datang dari seluruh Indonesia dengan total perwakilan peserta yang
hadir sebanyak 250 pekerja. Saat ini anggota Serikat Pekerja BTN (SP-BTN) telah berjumlah sekitar 4.000
anggota dari total 11.300 jumlah pegawai BTN.
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengapresiasi penandatanganan
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Manajemen dan Serikat Pekerja (SP) PT. Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), yang dilakukan relatif cukup singkat. Menaker
mengatakan terkesan dengan pernyataan Ketua Umum DPP SP BTN, Rizky Novriady bahwa
kepentingan pekerja bukan hanya mengenai kesejahteraan, tetapi juga kepentingan
keberlangsungan usaha. Dengan penandatanganan PKB ini, maka diharapkan hubungan
antara manajemen dan SP Bank BTN semakin solid dan harmonis. "Setiap ada
penandatanganan PKB, saya selalu menyempatkan hadir dan ini merupakan bentuk apresiasi
saya, karena ini adalah puncak kesamaan pandangan antara manajemen dengan serikat
pekerja, yang sudah berhasil menyatukan dua kepentingan," jelas Ida dalam sambutannya,
usai menyaksikan penandatanganan PKB, di Jakarta, Kamis (18/8/2022).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengapresiasi penandatanganan Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) antara Manajemen dan Serikat Pekerja (SP) PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
(BTN), yang dilakukan relatif cukup singkat. Dengan penandatanganan PKB ini, maka diharapkan
hubungan antara manajemen dan SP Bank BTN semakin solid dan harmonis. "Setiap ada
penandatanganan PKB, saya selalu menyempatkan hadir dan ini merupakan bentuk apresiasi saya,
karena ini adalah puncak kesamaan pandangan antara manajemen dengan serikat pekerja, yang sudah
berhasil menyatukan dua kepentingan," jelas Ida dalam sambutannya, usai menyaksikan
penandatanganan PKB, di Jakarta, Kamis (18/8/2022). Menaker mengatakan terkesan dengan
pernyataan Ketua Umum DPP SP BTN, Rizky Novriady bahwa kepentingan pekerja bukan hanya mengenai
kesejahteraan, tetapi juga kepentingan keberlangsungan usaha. "Itu merupakan statement yang luar
biasa dan bisa menjadi prinsip setiap pekerja di Indonesia," tegasnya.
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Positive

Summary Jakarta- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengapresiasi penandatanganan
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Manajemen dan Serikat Pekerja (SP) PT. Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) yang dilakukan relatif cukup singkat. Dengan
penandatanganan PKB ini diharapkan hubungan antara manajemen dan SP Bank BTN
semakin solid dan harmonis. "Setiap ada penandatanganan PKB Saya selalu menyempatkan
hadir dan ini merupakan bentuk apresiasi saya karena ini adalah puncak kesamaan
pandangan antara Manajemen dengan Serikat Pekerja. Apalagi antara Manajemen dan
Serikat Pekerja BTN baru satu kali ketemu sudah berhasil menyatukan dua kepentingan
antara pekerja dan Manajemen," jelas Ida, Kamis, 18 Agustus 2022.

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

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengapresiasi penandatanganan
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Manajemen dan Serikat Pekerja (SP) PT. Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), yang dilakukan relatif cukup singkat. Menaker
mengatakan terkesan dengan pernyataan Ketua Umum DPP SP BTN, Rizky Novriady bahwa
kepentingan pekerja bukan hanya mengenai kesejahteraan, tetapi juga kepentingan
keberlangsungan usaha. "Pada momen kemerdekaan ini, kami SP BTN bersepakat untuk
melawan segala bentuk fraud dan korupsi. Kami mendukung sepenuhnya dengan segenap
jiwa dan raga, agar Bank BTN terus berkinerja optimal dalam penyaluran pembiayaan
perumahan yang layak dan terjangkau untuk masyarakat Indonesia," jelasnya.

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

120

Title

Kemnaker Komitmen Siapkan Kompetensi Tenaga Kerja sesuai
Kebutuhan Pasar Kerja

Author

Redaksi -

Media

Infopublik.id

Reporter

Date

19 August 2022

Tone

Link

http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/660305/kemnaker-komitmensiapkan-kompetensi-tenaga-kerja-sesuai-kebutuhan-pasar-kerja

Positive

Summary "Perusahaan harus mampu melakukan perencanaan dan transisi masa depan pekerjaan
melalui program pembelajaran jangka panjang," kata Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, ketika memberikan sambutan pada acara Konsolidasi
Informasi Demand Pasar Kerja, di Jakarta, Jumat (19/8/2022). Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) menegaskan komitmennya untuk mengonsolidasikan informasi pasar kerja,
dalam menyiapkan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja. Selain itu,
Kemnaker juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersiap menghadapi
perubahan substansi yang berdampak pada masa depan pekerjaan. "Saya ingin para pemberi
kerja bisa dengan cepat mendapatkan calon pekerja sesuai persyaratan yang dibutuhkan
perusahaan," tutupnya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan komitmennya untuk mengonsolidasikan
informasi pasar kerja, dalam menyiapkan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja. Selain
itu, Kemnaker juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersiap menghadapi perubahan
substansi yang berdampak pada masa depan pekerjaan. "Perusahaan harus mampu melakukan
perencanaan dan transisi masa depan pekerjaan melalui program pembelajaran jangka panjang," kata
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, ketika memberikan sambutan pada
acara Konsolidasi Informasi Demand Pasar Kerja, di Jakarta, Jumat (19/8/2022). Anwar Sanusi
mengatakan, konsolidasi informasi pasar kerja memliki arti penting dalam pembangunan
ketenagakerjaan di Indonesia. "Itu jadi momentum mewujudkan sinergitas dan kolaborasi para pemberi
kerja untuk memperkuat link and match pasar kerja nasional," katanya. Anwar menyebut, dari penelitian
yang dilakukan McKinsey & Company 2019, memperkirakan teknologi otomasi akan menghasilkan 4
hingga 23 juta pekerjaan di 2030. Angka itu sudah termasuk adanya 10 juta jenis pekerjaan baru.
"Pertumbuhan lapangan kerja baru mengubah komposisi berbagai sektor perekonomian Indonesia
secara keseluruhan," ucapnya. Dari konsolidasi informasi pasar kerja itu, ungkap Anwar Sanusi,
ketersediaan data tenaga kerja semakin memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas data. "Saya
ingin para pemberi kerja bisa dengan cepat mendapatkan calon pekerja sesuai persyaratan yang
dibutuhkan perusahaan," tutupnya.
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Summary Untuk menghadapi tantangan perubahan dunia ketenagakerjaan, G20 menyusun G20 Skills
Strategy (Strategi-strategi Keterampilan G20). G20 Skills Strategy ini merupakan cakupan
Annex-5 yang disusun dalam pertemuan kelima Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan
(The 5th Employment Working Group/EWG Meeting).

Untuk menghadapi tantangan perubahan dunia ketenagakerjaan, G20 menyusun G20 Skills Strategy
(Strategi-strategi Keterampilan G20). G20 Skills Strategy ini merupakan cakupan Annex-5 yang disusun
dalam pertemuan kelima Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan (The 5th Employment Working
Group/EWG Meeting)."Pada hari ini kita bisa menyelesaikan seluruh agenda kita, yang terakhir adalah
dokumen tambahan annex yang kelima terkait dengan G20 Skill Strategy, yakni strategi-strategi dari
keahlian yang memang dirumuskan oleh G20 sebagai bagian untuk merespon situasi dunia kerja yang
baru," kata Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, usai menutup EWG Kelima di Jakarta, Jumat
(19/8/2022). Anwar Sanusi menjelaskan, G20 Skills Strategy ini memuat di antaranya identifikasi
kebutuhan akan pekerjaan di masa krusial, keahlian yang dibutuhkan untuk pengembangan
ketenagakerjaan yang inklusif, serta investasi yang diperlukan untuk mengembangkan keahlian baru
tersebut. "Selanjutnya juga kita merumuskan prinsip-prinsip apa yang harus digunakan untuk mengelola
dan mengembangkan keahlian tersebut," ujarnya. Sebagai informasi, saat ini EWG G20 telah melakukan
5 pertemuan baik secara virtual maupun tatap muka. Rangkaian pertemuan ini telah menghasilkan
rumusan Deklarasi Menteri-menteri Ketenagakerjaan G20 yang akan dibacakan para Menteri
Ketenagakerjaan G20 pada forum Labour and Employment Ministrial Meeting (LEMM) di Bali pada
September 2022. Selain itu, rangkaian pertemuan EWG G20 juga telah menyelesaikan 5 Annex (dokumen
tambahan), yang menjadi bagian tak terpisah dari Dokumen Deklarasi. Annex-1 berisi tentang output
yang konkrit terkait isu pasar kerja inklusif dan afirmasi pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas.
Annex-2 merupakan dokumen tambahan tentang pengembangan SDM yang terampil. Yakni penciptaan
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lapangan kerja berkelanjutan melalui penguatan peran BLK Komunitas (community based vocational
training). Annex-3 mencakup upaya untuk mendorong kewirausahaan dalam rangka mendukung SmallMedium Enterprises atau UKM sebagai instrumen penciptaan lapangan kerja. Annex-4 berisi prinsipprinsip pelindungan tenaga kerja yang lebih adaptif, guna memberikan pelindungan yang maksimal
kepada pekerja/buruh di tengah perkembangan zaman yang dinamis. Terakhir Annex-5 mencakup G20
Skills Strategy (Strategi-strategi Keterampilan G20). (ira.hel).

123

Title

Pemerintah Matangkan Isu Prioritas di Bidang Sosial Budaya
ASEAN

Author

_noname

Media

Kemenkopmk

Reporter

Date

19 August 2022

Tone

Link

http://www.kemenkopmk.go.id/index.php/pemerintah-matangkan-isu-prioritas-di-bidangsosial-budaya-asean

Negative

Summary Menko PMK : Kita Siap Memajukan Pilar Sosial Budaya ASEAN. KEMENKO PMK-- Setelah
Negara Kamboja menjadi Keketuaan ASEAN di tahun 2022, selanjutnya giliran pemerintah
Indonesia yang akan menjadi Keketuaan ASEAN pada tahun 2023.

Menko PMK : Kita Siap Memajukan Pilar Sosial Budaya ASEANKEMENKO PMK -- Setelah Negara Kamboja
menjadi Keketuaan ASEAN di tahun 2022, selanjutnya giliran pemerintah Indonesia yang akan menjadi
Keketuaan ASEAN pada tahun 2023.Terdapat tiga pilar kerjasama dalam ASEAN yaitu Pilar Kerjasama
Masyarakat Politik dan Keamanan, Pilar Kerjasama Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan Pilar Kerjasama
Masyarakat Sosial Budaya.Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
(Kemenko PMK) mendapatkan amanat dari Presiden untuk mengkoordinasikan kepada
Kementerian/Lembaga lainnya terkait Pilar Kerjasama Masyarakat Sosial Budaya.Pilar Kerjasama
Masyarakat Sosial Budaya (ASEAN Socio-Cultural Community) bertujuan untuk memperkuat integrasi
ASEAN dan memperkokoh kesadaran, kesetiakawanan, kemitraan, serta rasa kebersamaan masyarakat
terhadap ASEAN.Sesuai dengan hasil Rapat Koordinasi Teknis antara pengampu Pilar Ekonomi, Pilar
Politik dan Keamanan, serta Kementerian Luar Negeri pada 11 Agustus silam, terdapat beberapa usulan
isu prioritas yang telah teridentifikasi di Pilar Kerjasama Masyarakat Sosial Budaya ASEAN.Usulan isu
prioritas yang telah teridentifikasi tersebut terdiri dari usulan isu tentang pendidikan tinggi dan vokasi,
serta budaya dan identitas ASEAN, usulan isu prioritas tentang perubahan iklim, usulan isu prioritas
tentang perlindungan pekerja migran, usulan isu prioritas tentang pemulihan pasca pandemi, dan usulan
isu prioritas tentang jejaring pembangunan desa.Menko Muhadjir mengatakan bahwa
Kementerian/Lembaga terkait, diharapkan dapat lebih mematangkan identifikasi isu prioritas dan
potensi deliverables lainnya di Pilar Kerjasama Masyarakat Sosial Budaya ASEAN."Kami harapkan dua
pending isu saat ini terkait Keketuaan ASEAN yaitu mengidentifikasi isu prioritas dan potensi deliverables
di Pilar Sosial Budaya ASEAN sudah bisa ditentukan sebelum Desember 2022," Jelas Muhadjir.Menko
Muhadjir juga meyakini bahwa Kementerian/Lembaga terkait siap untuk bersama-sama dalam
memajukan Pilar Kerjasama Masyarakat Sosial Budaya ASEAN."Saya yakin pada tahun 2023 nanti, kita
siap untuk bersama-sama lebih memajukan Pilar Sosial Budaya ASEAN," Tuturnya.Dari hasil rapat
tersebut, terdapat beberapa poin penting untuk penguatan Pilar Sosial Budaya diantaranya adalah agar
K/L pengampu dapat secara berkelanjutan melaporkan hasil pertemuan-pertemuan Pilar Sosial Budaya
kepada Menko PMK.Selain itu, K/L pengampu dapat mengevaluasi mana saja komitmen Indonesia yang
belum ditindaklanjuti dan dikawal agar menjadi isu prioritas, serta dapat lebih memanfaatkan gedung
Sekretariat ASEAN dalam menyelenggarakan pertemuan pada level teknis.
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Neutral

Summary Saat cek BSU 2022 namun muncul tanda tidak terdaftar, apa artinya?. Angin segar soal BSU
2022 menghampiri pekerja yang selama ini menantikan pencairan Bantuan BPJS
Ketenagakerjaan. Bersamaan dengan momentum HUT RI ke-77 tahun, Menaker kembali
menyampaikan soal pengalokasian dana BSU 2022 yang sebentar lagi akan disalurkan ke
rekening penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Bantuan Subsidi Upah sudah sangat
lama dinantikan oleh para pekerja atau buruh.

Saat cek BSU 2022 namun muncul tanda tidak terdaftar, apa artinya?.Angin segar soal BSU 2022
menghampiri pekerja yang selama ini menantikan pencairan Bantuan BPJS Ketenagakerjaan.Bersamaan
dengan momentum HUT RI ke-77 tahun, Menaker kembali menyampaikan soal pengalokasian dana BSU
2022 yang sebentar lagi akan disalurkan ke rekening penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan
tersebut.Bantuan Subsidi Upah sudah sangat lama dinantikan oleh para pekerja atau buruh.Hingga
Agustus 2022 dana tersebut belum juga kunjung disalurkan, sebab mengenai hal ini Kemnaker sebagai
penyalur dana mengalami beberapa kendala perihal persiapan pencairannya.Sebab bukan hal mudah
dalam menyinkronkan data penerima dengan beberapa lembaga mitra yang harus saling berkoordinasi
soal persiapan pencairannya.Namun seiring bersamaan dengan momentum peringatan detik-detik
Proklamasi Kemerdekaan tahun 2022 ini, Menakar, Ida Fauziah menyampaikan soal pengalokasian dana
tersebut.Bagi penerima yang sudah mengantongi syarat dan ketentuan dan telah memasukan berkas,
bisa cek sekarang melalui link login site resminya.
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Positive

Summary Terbaru Kementeria Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah memberikan informasi update terkait BSU 2022 BLT subsidi gaji Rp1
juta via BPJS Ketenagakerjaan. Memang bukan kepastian tanggal yang diinformasikan,
namun kabar gembira ini setidaknya menepis informasi BSU 2022 BLT subsidi gaji Rp1 juta
via BPJS Ketenagakerjaan batal cair yang beredar di kalangan pekerja. Melansir AyoBandung,
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan jika dana yang berasal dari
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) telah dialokasikan untuk
BSU 2022 BLT subsidi gaji Rp1 juta via BPJS Ketenagakerjaan. Kabar terbaru membawa angin
segar bagi pekerja calon penerima dana BSU 2022.

Kabar terbaru membawa angin segar bagi pekerja calon penerima dana BSU 2022. Kabar BLT subsidi gaji
Rp1 juta telah dialokasikan menjadi salah satu yang dinantikan.BSU 2022 berupa bantuan langsung tunai
atau BLT subsidi gaji Rp1 juta telah dinantikan pekerja sejak akhir April lalu sebelum hari raya Idul
Fitri.Terbaru Kementeria Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah memberikan informasi update terkait BSU 2022 BLT subsidi gaji Rp1 juta via BPJS
Ketenagakerjaan.Memang bukan kepastian tanggal yang diinformasikan, namun kabar gembira ini
setidaknya menepis informasi BSU 2022 BLT subsidi gaji Rp1 juta via BPJS Ketenagakerjaan batal cair yang
beredar di kalangan pekerja.Melansir AyoBandung, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menyampaikan jika dana yang berasal dari Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) telah dialokasikan untuk BSU 2022 BLT subsidi gaji Rp1 juta via BPJS Ketenagakerjaan.PC-PEN berada
di bawah kendali Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian. Menaker Ida Fauziyah
menyebutkan, pihaknya berperan sebagai penyalur dana kaitannya dengan kendali dana
tersebut.Menaker Ida Fauziyah juga mengungkapkan, mitra penyedia data tenaga kerja, Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tengah melakukan seleksi data pekerja.
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Neutral

Summary Apalagi antara Manajemen dan Serikat Pekerja BTN baru satu kali ketemu sudah berhasil
menyatukan dua kepentingan antara pekerja dan Manajemen," kata Ida dalam sambutannya
usai menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Manajemen
dengan SP Bank BTN di Jakarta, Kamis (18/08), dikutip dari Kantor Berita Politik. Menaker
berharap, dengan penandatanganan PKB ini maka hubungan antara manajemen dan SP Bank
BTN semakin solid dan harmonis. "Setiap ada penandatanganan PKB Saya selalu
menyempatkan hadir dan ini merupakan bentuk apresiasi saya karena ini adalah puncak
kesamaan pandangan antara Manajemen dengan Serikat Pekerja. Ida mengaku dirinya
sangat terkesan dengan pernyataan Ketua Umum DPP SP BTN Rizky Novriady bahwa
kepentingan pekerja bukan hanya mengenai kesejahteraan tetapi juga kepentingan
keberlangsungan usaha.

"Setiap ada penandatanganan PKB Saya selalu menyempatkan hadir dan ini merupakan bentuk apresiasi
saya karena ini adalah puncak kesamaan pandangan antara Manajemen dengan Serikat Pekerja. apalagi
antara Manajemen dan Serikat Pekerja BTN baru satu kali ketemu sudah berhasil menyatukan dua
kepentingan antara pekerja dan Manajemen," kata Ida dalam sambutannya usai menyaksikan
Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Manajemen dengan SP Bank BTN di Jakarta,
Kamis (18/08), dikutip dari Kantor Berita PolitikMenaker berharap, dengan penandatanganan PKB ini
maka hubungan antara manajemen dan SP Bank BTN semakin solid dan harmonis.Ida mengaku dirinya
sangat terkesan dengan pernyataan Ketua Umum DPP SP BTN Rizky Novriady bahwa kepentingan pekerja
bukan hanya mengenai kesejahteraan tetapi juga kepentingan keberlangsungan usaha."Itu merupakan
statement yang luar biasa dan saya kira statement itu bisa menjadi prinsip setiap pekerja di Indonesia,"
kata Ida.Sementara itu, Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, dengan
ditandatanganinya PKB Bank BTN Tahun 2022, merupakan komitmen perusahaan menempatkan pekerja
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yang diwakili oleh SP BTN sebagai mitra strategis."Kemitraan yang strategis ini diharapkan dapat
menciptakan kolaborasi yang baik guna mewujudkan visi Bank BTN menjadi The Best Mortgage Bank In
Southeast Asia Pada Tahun 2025," kata Haru.Melalui Munas SP BTN, Haru mengajak seluruh bagian dari
Serikat Pekerja Bank BTN untuk membangun hubungan industrial yang harmonis. Juga sekaligus menjadi
change agent dan influencer serta secara aktif memastikan proses bisnis dilakukan dengan
memperhatikan prinsip kehati-hatian serta Good Corporate Governance."Sebagai Insan Bank BTN tanpa
kecuali, mempunyai tanggung jawab yang tidak kalah penting, terutama sebagai perwakilan Pemerintah
Indonesia dengan tugas yang spesifik yakni membantu rakyat Indonesia memperoleh hunian yang layak,"
kata Haru.Sementara itu, Ketua Umum DPP Serikat Pekerja Bank BTN Rizky Novriady mengatakan, acara
Rakernas dan Munas Tahun 2022 merupakan rangkaian kegiatan SP-BTN dalam rangka mewujudkan
hubungan industrial yang harmonis bersama Manajemen Bank BTN, hal ini dibuktikan dengan telah
dilakukannya penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).Dia menjelaskan, tema yang diangkat
dalam pelaksanaan Rakernas dan Munas SP BTN adalah "Kolaborasi Hebat, BTN Kuat". Tema tersebut
dipilih karena keyakinan akan terciptanya kolaborasi antara Manajemen dan SP-BTN yang akan
memberikan nilai lebih terhadap perusahaan baik dari sisi kinerja maupun kesejahteraan
pekerjanya."Pada momen kemerdekaan ini, kami SP-BTN bersepakat untuk melawan segala bentuk fraud
dan korupsi. Kami mendukung sepenuhnya dengan segenap jiwa dan raga agar Bank BTN terus berkinerja
optimal dalam penyaluran Pembiayaan Perumahan yang layak dan terjangkau untuk Masyarakat
Indonesia," jelas dia.Ada pun Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Musyawarah Nasional (Munas) SP-BTN
telah diselenggarakan pada tanggal 17-18 Agustus 2022.Acara tersebut dihadiri oleh 98 Dewan Pengurus
Cabang (DPC) yang datang dari seluruh Indonesia dengan total perwakilan peserta yang hadir sebanyak
250 pekerja. Saat ini anggota Serikat Pekerja BTN (SP-BTN) telah berjumlah sekitar 4.000 anggota dari
total 11.300 jumlah pegawai BTN.
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Summary Menaker dalam sambutannya mengapresiasi PKB antara Manajemen dan SP Bank BTN
sebagai bentuk dari perwujudan kesamaan pandang yang menjadi modal bertemunya
kepentingan pekerja dengan kepentingan manajemen. "Saya apresiasi dari hati yang paling
dalam, kepentingan teman-teman pekerja tidak hanya kepentingan kesejahteraan, tetapi
juga menjadi kepentingan bersama," kata Menaker.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
Periode 2022-2024 antara Manajemen PT Bank Tabungan Negara (Persero) dengan Serikat Pekerja (SP)
Bank BTN, di Jakarta, Kamis (18/8/2022).Menaker dalam sambutannya mengapresiasi PKB antara
Manajemen dan SP Bank BTN sebagai bentuk dari perwujudan kesamaan pandang yang menjadi modal
bertemunya kepentingan pekerja dengan kepentingan manajemen."Saya apresiasi dari hati yang paling
dalam, kepentingan teman-teman pekerja tidak hanya kepentingan kesejahteraan, tetapi juga menjadi
kepentingan bersama," kata Menaker.Ia menyatakan, PKB yang dibuat merupakan undang-undang bagi
semua pihak, sehingga kedua belah pihak tersebut dapat menjalankan segala hak dan kewajibannya
dengan itikad baik sesuai yang tertuang dalam PKB.Menaker berpesan apabila dikemudian hari terdapat
perbedaan pendapat terkait pelaksanaan PKB, upayakan untuk menghindari deadlock dan dispute karena
akan menghabiskan energi dan juga menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak."Hendaknya kedua
pihak lebih mengutamakan penyelesaian dengan cara kekeluargaan dan mengutamakan win-win
solution dibanding kepentingan kelompok semata," ujarnya.Menaker mengharapkan dengan semangat
dan tantangan baru ini, Bank BTN tetap konsisten mendukung pemerintah dalam memajukan
kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kepemilikan rumah sekaligus mewujudkan mimpi jutaan
rakyat Indonesia untuk menyediakan rumah yang layak."Semoga upaya yang telah dilakukan BTN tetap
mendapatkan respon yang baik dari masyarakat secara luas," tutupnya.
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Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengapresiasi penandatanganan
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Manajemen dan Serikat Pekerja (SP) PT. Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) yang dilakukan relatif cukup singkat. Dengan
penandatanganan PKB ini diharapkan hubungan antara manajemen dan SP Bank BTN
semakin solid dan harmonis. Apalagi antara Manajemen dan Serikat Pekerja BTN baru satu
kali ketemu sudah berhasil menyatukan dua kepentingan antara pekerja dan Manajemen,"
jelas Ida dalam sambutannya usai menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) antara Manajemen dengan SP Bank BTN di Jakarta, Kamis (18/8). "Setiap ada
penandatanganan PKB Saya selalu menyempatkan hadir dan ini merupakan bentuk apresiasi
saya karena ini adalah puncak kesamaan pandangan antara Manajemen dengan Serikat
Pekerja.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengapresiasi penandatanganan Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) antara Manajemen dan Serikat Pekerja (SP) PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
(BTN) yang dilakukan relatif cukup singkat. Dengan penandatanganan PKB ini diharapkan hubungan
antara manajemen dan SP Bank BTN semakin solid dan harmonis."Setiap ada penandatanganan PKB Saya
selalu menyempatkan hadir dan ini merupakan bentuk apresiasi saya karena ini adalah puncak kesamaan
pandangan antara Manajemen dengan Serikat Pekerja. apalagi antara Manajemen dan Serikat Pekerja
BTN baru satu kali ketemu sudah berhasil menyatukan dua kepentingan antara pekerja dan Manajemen,"
jelas Ida dalam sambutannya usai menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara
Manajemen dengan SP Bank BTN di Jakarta, Kamis (18/8).Menaker mengungkapkan, sangat terkesan
dengan pernyataan Ketua Umum DPP SP BTN Rizky Novriady bahwa kepentingan pekerja bukan hanya
mengenai kesejahteraan tetapi juga kepentingan keberlangsungan usaha. "Itu merupakan statement
yang luar biasa dan saya kira statement itu bisa menjadi prinsip setiap pekerja di Indonesia,"
130

tegasnya.Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, dengan ditandatanganinya PKB
Bank BTN Tahun 2022, merupakan komitmen perusahaan menempatkan pekerja yang diwakili Melalui
Munas SP BTN, Haru mengajak seluruh bagian dari Serikat Pekerja Bank BTN untuk membangun
hubungan industrial yang harmonis sekaligus menjadi change agent dan influencer serta secara aktif
memastikan proses bisnis dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta Good Corporate
Governance. Sebagai Insan Bank BTN tanpa kecuali, mempunyai tanggung jawab yang tidak kalah
penting, terutama sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia dengan tugas yang spesifik yakni membantu
rakyat Indonesia memperSementara itu, Ketua Umum DPP Serikat Pekerja Bank BTN Rizky Novriady
mengungkapkan, acara Rakernas dan Munas Tahun 2022 merupakan rangkaian kegiatan SP-BTN dalam
rangka mewujudkan hubungan industrial yang harmonis bersama Manajemen Bank BTN, hal ini
dibuktikan dengan telah dilakukannya penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).Dia
menjelaskan, tema yang diangkat dalam pelaksanaan Rakernas dan Munas SP BTN adalah "Kolaborasi
Hebat, BTN Kuat". Tema tersebut dipilih karena keyakinan akan terciptanya kolaborasi antara
Manajemen dan SP-BTN yang akan memberikan nilai lebih terhadap perusahaan baik dari sisi kinerja
maupun kesejahteraan pekerjanya."Pada momen kemerdekaan ini, kami SP-BTN bersepakat untuk
melawan segala bentuk fraud & korupsi. Kami mendukung sepenuhnya dengan segenap jiwa dan raga
agar Bank BTN terus berkinerja optimal dalam penyaluran Pembiayaan Perumahan yang layak dan
terjangkau untuk Masyarakat Indonesia," jelasnya.Adapun Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan
Musyawarah Nasional (Munas) SP-BTN telah diselenggarakan pada tanggal 17-18 Agustus 2022. Acara
tersebut dihadiri
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Summary Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Inggris sebagai pemetik buah dikabarkan
menjalani kerja paksa dan terlilit utang. The Guardian melaporkan para WNI yang bekerja
menjadi pemetik buah di Inggris bekerja selama satu musim di negeri tersebut. Beberapa
pekerja mengatakan harus mengeluarkan biaya tambahan ribuan pound untuk broker
Indonesia yang menjanjikan penghasilan besar, yang di bawah undang-undang
ketenagakerjaan Inggris merupakan praktik ilegal. Jadi begitu dia mendengar tentang sebuah
organisasi yang menawarkan pendaftaran pada program bahasa Inggris dengan imbalan
pekerjaan di luar negeri, dia langsung mengambil kesempatan itu.

Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Inggris sebagai pemetik buah dikabarkan menjalani kerja
paksa dan terlilit utang. Kisahnya dimuat oleh media asing The Guardian. WNI itu mengaku telah dikenai
utang hingga 5.000 pound atau setara Rp 89,1 juta.The Guardian melaporkan para WNI yang bekerja
menjadi pemetik buah di Inggris bekerja selama satu musim di negeri tersebut. Awalnya mereka memang
diberi kontrak tanpa jam kerja, namun kurang dari 300 pound (Rp 5,3 juta) seminggu, akibat dikurangi
biaya penggunaan sejumlah fasilitas. Beberapa pekerja mengatakan harus mengeluarkan biaya
tambahan ribuan pound untuk broker Indonesia yang menjanjikan penghasilan besar, yang di bawah
undang-undang ketenagakerjaan Inggris merupakan praktik ilegal."Sekarang saya bekerja keras hanya
untuk mengembalikan uang itu. Kadang saya stres. Saya kadang tidak bisa tidur. Saya memiliki keluarga
yang membutuhkan dukungan saya untuk makan. Dan sementara itu, saya berpikir tentang utang," kata
Banyu (bukan nama sebenarnya) melalui video call dari karavan yang dia bagikan dengan 5 pria lainnya
seperti laporan The Guardian.Di bulan pertamanya, Banyu berjuang untuk memetik cukup cepat. Dia
memiliki kontrak tanpa jam kerja. Ini kemudian diubah menjadi kontrak mingguan minimum 20 jam,
dengan bayaran per jam sebesar 10,10.Kedatangan Banyu dan rekan-rekannya di pertanian terjadi
melalui rantai perantara dan agen yang kompleks.Banyu kehilangan pekerjaan bagus di Bali pada awal
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pandemi. Jadi begitu dia mendengar tentang sebuah organisasi yang menawarkan pendaftaran pada
program bahasa Inggris dengan imbalan pekerjaan di luar negeri, dia langsung mengambil kesempatan
itu.Pelajarannya dasar, tetapi dia diberitahu bahwa kursus 550 itu penting untuk disesuaikan dengan
pekerjaan, bahkan jika kandidat sudah fasih. "Tujuan dari pelatihan itu adalah kita harus membayar,"
kata Banyu."Kelas ini benar-benar hanya untuk bisnis, bukan untuk belajar mengajar," jelasnya."Jika Anda
tidak dapat membayar kursus, anda dapat meminjam uang, yang banyak dilakukan," katanya.Dari sana,
utang ke broker tumbuh. Awalnya mereka diberitahu bahwa pekerjaan mereka mungkin di Australia,
Kanada atau Selandia Baru. Banyu dan teman-temannya mengatakan ketika mereka mengetahui
pekerjaan mereka di Inggris, mereka diterbangkan ke Jakarta untuk bertemu dengan agen Inggris
berlisensi yang akan mendaftarkan mereka dan mendapatkan visa mereka.Broker Bali menempatkan
mereka selama tiga malam di sebuah wisma biasa. Seorang pekerja mengatakan mereka ditagih sekitar
1.000 untuk waktu mereka di Jakarta.Saat di Jakarta, para pekerja bertemu Douglas Amesz, direktur
pelaksana AG Recruitment, agen Inggris berlisensi yang ditugaskan untuk mendaftarkan mereka ke
pertanian. AG bekerja sama dengan agen perekrutan Jakata, Al Zubara Manpower, untuk mencari
ratusan pekerja untuk pertanian Inggris, termasuk Clock House.Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI buka
suara soal kasus ini. Saat dikonfirmasi JAKARTA (XNews.id), Juru Bicara Kemlu Teuku Faizasyah
mengatakan kunjungan lapangan sudah dilakukan.Termasuk dialog dengan para pekerja migran
Indonesia (PMI) di dua tempat terbanyak menampung mereka, Clockhouse dan Mansfield, di Kent.
Kunjungan ke kantor AG Recruitment, pemasok pekerja, untuk mendiskusikan dengan pemilik juga
dilakukan."Para WNI yang menjadi PMI juga sudah ke KBRI, kami lakukan koordinasi dengan Tim
Klarifikasi Kemenaker," jelasnya."Untuk membahas berbagai hal, termsuk proses rekrutmen mereka di
tanah air," tambah Faizasyah.
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Positive

Summary Mereka mengikuti presiden Jokowi menggunakan pakaian adat. Gaya menteri Kabinet
Indonesia maju tuai sorotan saat menghadiri upacara hari kemerdekaan HUT RI ke-77. Para
menteri tampil mencolok dengan menggunakan pakaian adat dari daerah berbeda-beda.
Selain berdadan menggunakan baju tradisional, mereka juga lengkap menggunakan
aksesoris dari berbagai provinsi di tanah air.

Gaya menteri Kabinet Indonesia maju tuai sorotan saat menghadiri upacara hari kemerdekaan HUT RI
ke-77. Mereka mengikuti presiden Jokowi menggunakan pakaian adat.Para menteri tampil mencolok
dengan menggunakan pakaian adat dari daerah berbeda-beda. Selain berdadan menggunakan baju
tradisional, mereka juga lengkap menggunakan aksesoris dari berbagai provinsi di tanah air.Penasaran
seperti apa gaya menteri saat menghadiri upacara kemerdekaan RI ke 77? Berikut ulasannya:1. Menteri
Pertahanan Prabowo Subianto tampil menawan dalam balutan busana formal warna putih, lengkap
dengan lencana yang dikalungkan dan peci hitamnya.2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan juga hadir di upacara HUT RI ke-77 dengan mengenakan
busana adat Bali.3. Pose bareng para menteri lainnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly sukses
mencuri perhatian mengenakan baju adat Bali merah dan kacamata hitam yang kece abis.4. Ikut maju
dan joget bareng Farek Prayoga, Menteri Keuangan Sri Mulyani tampak elegan memakai baju kurung
white broken, dipasangkan dengan kain songket yang diselempangkan.5. Tampil serasi, Nadiem Makarim
yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi hadir ditemani sang istri,
Franka Makarim.6. Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi tak kalah cantik dari istri-istri menteri lainnya
dengan penampilannya pakai baju bodo berwarna merah dari adat Bugis, Sulawesi Selatan.7. Pakaian
adat Papua menjadi pilihan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah untuk tampilannya di hari peringatan
Kemerdekaan Indonesia yang ke-77 pada 17 Agustus lalu.
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Positive

Summary Menaker berharap, penandatanganan tersebut akan membuat hubungan manajemen dan
SP Bank BTN semakin solid dan harmonis. Senada dengan Menaker, Direktur Utama Bank
BTN, Haru Koesmahargyo menyebut penandatanganan tersebut merupakan komitmen
perusahaan menempatkan pekerja yang diwakili SP BTN sebagai mitra strategis. Ekbis Read
English Version Penandatangan perjanjian kerja bersama (PKB) antara PT Bank Tabungan
Negara (Persero) Tbk (BTN) dengan Manajemen dan Serikat Pekerja (SP) diapresiasi Menteri
Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah. "Ini adalah puncak kesamaan pandangan antara
manajemen dengan serikat pekerja, apalagi antara manajemen dan serikat pekerja BTN baru
satu kali ketemu sudah berhasil menyatukan dua kepentingan antara pekerja dan
manajemen," jelas Ida saat menyaksikan penandatanganan PKB, Kamis (18/8).

Ekbis Read English Version Penandatangan perjanjian kerja bersama (PKB) antara PT Bank Tabungan
Negara (Persero) Tbk (BTN) dengan Manajemen dan Serikat Pekerja (SP) diapresiasi Menteri
Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah.Menaker berharap, penandatanganan tersebut akan membuat
hubungan manajemen dan SP Bank BTN semakin solid dan harmonis."Ini adalah puncak kesamaan
pandangan antara manajemen dengan serikat pekerja, apalagi antara manajemen dan serikat pekerja
BTN baru satu kali ketemu sudah berhasil menyatukan dua kepentingan antara pekerja dan manajemen,"
jelas Ida saat menyaksikan penandatanganan PKB, Kamis (18/8).Senada dengan Menaker, Direktur
Utama Bank BTN, Haru Koesmahargyo menyebut penandatanganan tersebut merupakan komitmen
perusahaan menempatkan pekerja yang diwakili SP BTN sebagai mitra strategis."Kemitraan yang
strategis ini diharapkan dapat menciptakan kolaborasi yang baik guna mewujudkan visi Bank BTN menjadi
The Best Mortgage Bank In Southeast Asia Pada Tahun 2025," ujar Haru.Haru lantas mengajak seluruh
bagian dari Serikat Pekerja Bank BTN untuk membangun hubungan industrial yang harmonis sekaligus
menjadi change agent dan influencer serta aktif memastikan proses bisnis dilakukan dengan
memperhatikan prinsip kehati-hatian serta Good Corporate Governance.Sementara itu, Ketua Umum
DPP Serikat Pekerja Bank BTN, Rizky Novriady menyebut pihaknya telah menggelar Rapat Kerja Nasional
(Rakernas) dan Musyawarah Nasional (Munas) pada 17-18 Agustus 2022.Rakernas dan Munas tahun
2022 merupakan rangkaian kegiatan SP-BTN dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang
harmonis bersama Manajemen Bank BTN, hal ini dibuktikan dengan telah dilakukannya
penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).Acara tersebut dihadiri oleh 98 Dewan Pengurus
Cabang (DPC) yang datang dari seluruh Indonesia dengan total perwakilan peserta sebanyak 250
pekerja.Saat ini anggota Serikat Pekerja BTN (SP-BTN) telah berjumlah sekitar 4.000 anggota dari total
11.300 jumlah pegawai BTN.
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Positive

Summary HARIANTERBIT.com- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengapresiasi
penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Manajemen dan Serikat Pekerja
(SP) PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) yang dilakukan relatif cukup singkat.
Dengan penandatanganan PKB ini diharapkan hubungan antara manajemen dan SP Bank
BTN semakin solid dan harmonis.

HARIANTERBIT.com- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengapresiasi penandatanganan
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Manajemen dan Serikat Pekerja (SP) PT. Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk (BTN) yang dilakukan relatif cukup singkat.Dengan penandatanganan PKB ini diharapkan
hubungan antara manajemen dan SP Bank BTN semakin solid dan harmonis."Setiap ada
penandatanganan PKB Saya selalu menyempatkan hadir dan ini merupakan bentuk apresiasi saya karena
ini adalah puncak kesamaan pandangan antara Manajemen dengan Serikat Pekerja. apalagi antara
Manajemen dan Serikat Pekerja BTN baru satu kali ketemu sudah berhasil menyatukan dua kepentingan
antara pekerja dan Manajemen," jelas Ida dalam sambutannya usai menyaksikan Penandatanganan
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Manajemen dengan SP Bank BTN di Jakarta, Kamis, 18 Agustus
2022.Menaker mengungkapkan, sangat terkesan dengan pernyataan Ketua Umum DPP SP BTN Rizky
Novriady bahwa kepentingan pekerja bukan hanya mengenai kesejahteraan tetapi juga kepentingan
keberlangsungan usaha."Itu merupakan statement yang luar biasa dan saya kira statement itu bisa
menjadi prinsip setiap pekerja di Indonesia," tegasnya.Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo
mengatakan, dengan ditandatanganinya PKB Bank BTN Tahun 2022, merupakan komitmen perusahaan
menempatkan pekerja yang diwakili oleh SP BTN sebagai mitra strategis."Kemitraan yang strategis ini
diharapkan dapat menciptakan kolaborasi yang baik guna mewujudkan visi Bank BTN menjadi The Best
Mortgage Bank In Southeast Asia Pada Tahun 2025," ujar Haru.
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Neutral

Summary BSU 2022 merupakan program bantuan sosial dari Pemerintah untuk para karyawan atau
buruh yang terdampak Covid-19. BSU 2022 merupakan lanjutan dari program bantuan BLT
subsidi gaji yang sudah berhasil disalurkan oleh Kemnaker pada tahun 2020-2021. Dana
bantuan program BSU 2022 yang akan diterima oleh para karyawan sebesar Rp500 ribu
selama dua bulan dan akan disalurkan secara langsung Rp1 juta dalam satu tahap. Ada
persyaratan yang harus dilengkapi oleh karyawan agar bisa terdaftar sebagai calon penerima
dana BSU 2022.

BSU 2022 merupakan program bantuan sosial dari Pemerintah untuk para karyawan atau buruh yang
terdampak Covid-19.BSU 2022 merupakan lanjutan dari program bantuan BLT subsidi gaji yang sudah
berhasil disalurkan oleh Kemnaker pada tahun 2020-2021.Dana bantuan program BSU 2022 yang akan
diterima oleh para karyawan sebesar Rp500 ribu selama dua bulan dan akan disalurkan secara langsung
Rp1 juta dalam satu tahap.Namun, tidak semua karyawan bisa mendapatkan dana bantuan dari program
BLT subsidi gaji yang diberikan Kemnaker.Ada persyaratan yang harus dilengkapi oleh karyawan agar bisa
terdaftar sebagai calon penerima dana BSU 2022.Syarat utama yang harus dimiliki oleh karyawan yaitu
memiliki gaji di bawah 3,5 juta per bulan, terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan, dan bekerja
di wilayah PPKM level 3 dan 4.Calon penerima dana BLT subsidi gaji juga bisa mengecek secara langsung
apakah sudah terdaftar atau belum melalui link Kemnaker, dengan cara:- Masuk ke laman
kemnaker.go.id- Daftar terlebih dahulu jika belum memiliki akun dan verifikasi dengan menggunakan
kode OTP yang dikirim ke nomor telepon melalui SMS
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Positive

Summary Dalam sambutannya, pada penandatanganan PKB PT Bank BTN- SP Bank BTN, Menaker
mengapresiasi dan menyatakan, PKB itu sebagai bentuk perwujudan kesamaan pandang.
"Saya apresiasi dari hati yang paling dalam, kepentingan teman-teman pekerja tidak hanya
kepentingan kesejahteraan, tetapi juga menjadi kepentingan bersama," tutur Menaker.

Perjanjian Kerja Bersama ( PKB ) antara Manajemen PT Bank Tabungan Negara (Persero) dan Serikat
Pekerja (SP) Bank BTN, dilakukan di Jakarta, Kamis (18/8/2022).Dalam sambutannya, pada
penandatanganan PKB PT Bank BTN - SP Bank BTN, Menaker mengapresiasi dan menyatakan, PKB itu
sebagai bentuk perwujudan kesamaan pandang. Yang menjadi modal bertemunya kepentingan pekerja
dan manajemen. "Saya apresiasi dari hati yang paling dalam, kepentingan teman-teman pekerja tidak
hanya kepentingan kesejahteraan, tetapi juga menjadi kepentingan bersama ," tutur Menaker. Dia
menyatakan, PKB yang dibuat merupakan undang-undang bagi semua pihak. Sehingga, kedua belah pihak
dapat menjalankan segala hak dan kewajibannya, dengan itikad baik sesuai yang tertuang dalam PKB
.Menaker berpesan, apabila di kemudian hari terdapat perbedaan pendapat terkait pelaksanaan PKB,
upayakan untuk menghindari deadlock dan dispute. Karena, akan menghabiskan energi dan juga
menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak."Hendaknya kedua pihak lebih mengutamakan
penyelesaian dengan cara kekeluargaan dan mengutamakan win-win solution dibanding kepentingan
kelompok semata," ujarnya.Menaker mengharapkan dengan semangat dan tantangan baru ini, Bank BTN
tetap konsisten mendukung pemerintah. Dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia,
melalui kepemilikan rumah.Sekaligus, mewujudkan mimpi jutaan rakyat Indonesia. Untuk menyediakan
rumah yang layak."Semoga upaya yang telah dilakukan BTN tetap mendapatkan respon yang baik dari
masyarakat secara luas," tuturnya.
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Summary Penandatanganan MoU dilakukan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Pelatihan
Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemenaker Budi Hartawan dan Bupati Ipuk
Fiestiandani pada Senin (15/8). Pemkab Banyuwangi melakukan berbagai upaya untuk
meningkatkan kompetensi dan keterampilan masyarakat kabupaten the Sunrise of Java.
Salah satunya melalui penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of
understanding/MoU) dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI.
Penandatanganan dilakukan di sela penutupan Tahap III dan pembukaan Tahap IV Pelatihan
Berbasis Kompetensi (PBK) yang digelar Balai Latihan Kerja (BLK) Muncar.

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

Summary Pembelian pelatihan Kartu Prakerja gelombang 37 akan berakhir besok malam, tepatnya
pada Sabtu, 20 Agustus 2022 pukul 23.59 WIB. Pihak Kartu Prekerja telah mengumumkan
hal tersebut melalui Instgram resmi @prakerja.go.id, pada Jumat, 19 Agustus 2022. ". ,"
unggah Pihak Kartu Prakerja melalui Instagram resminya. Sebelum memulai pelatihan,
penerima Kartu Prakerja wajib mengikuti atau tes awal terlebih dahulu di lembaga pelatihan.

Pembelian pelatihan Kartu Prakerja gelombang 37 akan berakhir besok malam, tepatnya pada Sabtu, 20
Agustus 2022 pukul 23.59 WIB.Pihak Kartu Prekerja telah mengumumkan hal tersebut melalui Instgram
resmi @prakerja.go.id, pada Jumat, 19 Agustus 2022."," unggah Pihak Kartu Prakerja melalui Instagram
resminya.Sebelum memulai pelatihan, penerima Kartu Prakerja wajib mengikuti atau tes awal terlebih
dahulu di lembaga pelatihan.Tes awal ini terdiri dari beberapa pertanyaan mengenai materi pelatihan
yang dipilih dan bertujuan untuk melihat pengetahuan awal peserta.Penerima Kartu Prakerja dapat
menggunakan saldo pelatihan hanya di Platform Digital yang resmi bekerjasama, yaitu:- TokopediaBukalapak- Pintaria- Karier.mu- Kemnaker- PijarSementara itu, untuk tutorial pembelian pelatihan Kartu
Prakerja sebagai metode pembayaran pada mitra Platform Digital, bisa kunjungi laman ini:
https://www.prakerja.go.id/artikel/tutorial-pembelian-pelatihan-di-mitra-platform-digital.Demikian
informasi tentang batas akhir penggunaan saldo untuk membeli pelatihan Kartu Prakerja gelombang 37.
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Positive

Summary Pertemuan Indonesia dan Kanada kembali diselenggarakan dalam Perundingan Putaran
Kedua Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA), yang
digelar secara virtual pada 15-19 Agustus 2022 di The Alana Hotel Sentul City, Bogor, Jawa
Barat. Delegasi Indonesia dipimpin Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan
Internasional Djatmiko Bris Wicaksono sebagai Ketua Perunding. Sementara delegasi Kanada
dipimpin Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Global Affairs Canada Jay Allen.
Djatmiko menyatakan bahwa perundingan dengan Kanada diharapkan dapat menjadi
momentum positif serta membawa semangat optimisme kepada para pelaku usaha
Indonesia, khususnya eksportir.

Pertemuan Indonesia dan Kanada kembali diselenggarakan dalam Perundingan Putaran Kedua IndonesiaCanada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA), yang digelar secara virtual pada
15-19 Agustus 2022 di The Alana Hotel Sentul City, Bogor, Jawa Barat.Perundingan ini merupakan
kelanjutan perundingan putaran sebelumnya yang dilaksanakan pada 14-19 Maret 2022.Delegasi
Indonesia dipimpin Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Wicaksono
sebagai Ketua Perunding. Sementara delegasi Kanada dipimpin Direktur Jenderal Perundingan
Perdagangan Global Affairs Canada Jay Allen.Djatmiko menyatakan bahwa perundingan dengan Kanada
diharapkan dapat menjadi momentum positif serta membawa semangat optimisme kepada para pelaku
usaha Indonesia, khususnya eksportir. Perjanjian ini juga diharapkan dapat membuka akses pasar
Indonesia ke benua Amerika. Oleh karena itu, perundingan ICA-CEPA ini termasuk dalam perundingan
prioritas yang ditargetkan selesai dalam kurun waktu yang singkat.Perundingan ICA CEPA pertama kali
diluncurkan oleh Menteri Perdagangan RI, Muhammad Lutfi dan Menteri Usaha Kecil, Promosi Ekspor,
dan Perdagangan Internasional Kanada, Mary Ng secara virtual pada 21 Juni 2021. Perjanjian dengan
Kanada ini termasuk perundingan perjanjian dagang bilateral yang cukup komprehensif yang dilakukan
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Indonesia dengan negara mitranya selain dengan Uni Eropa.Perundingan putaran kedua ini merupakan
salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam peningkatan kerja sama ekonomi dengan berbagai
negara mitra dagang, khususnya mitra nontradisional. Terobosan ini juga merupakan bagian dari upaya
pemerintah mempercepat pemulihan perekonomian nasional pascapandemi Covid-19.Pada
perundingan putaran kedua ini, sebanyak 17 Kelompok Kerja dan 3 Diskusi, Tim Ahli membahas berbagai
isu terkait perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, ketentuan asal barang, kepabeanan dan
fasilitas perdagangan, perdagangan digital, sanitasi dan pitosanitasi; standar, peraturan teknis, dan
prosedur penilaian kesesuaian; trade remedies, pengadaan pemerintah, kekayaan intelektual,
persaingan usaha, hukum dan institusional, transparansi, praktik regulasi, kerja sama ekonomi dan teknis,
ketenagakerjaan, lingkungan, serta perdagangan inklusif.Djatmiko melanjutkan bahwa ia mengapresiasi
kerja keras kedua tim perunding yang memungkinkan untuk kembali melanjutkan perundingan. Namun
demikian, perlu digarisbawahi bahwa capaian pada perundingan putaran pertama merupakan
momentum positif yang perlu selalu dijaga konsistensinya. Selain itu, pola komunikasi yang baik juga
dapat menjadi kunci kelancaran perundingan antara kedua pihak.Selain Kemendag, delegasi Indonesia
diperkuat perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. Di antaranya Kementerian Luar
Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum
dan HAM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Pertanian,
Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agama, Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional, Badan Standardisasi Nasional, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Badan
Pengawasan Obat dan Makanan."Dalam setiap tahapan perundingan, para perunding patut
memperhatikan pentingnya menghasilkan progres yang signifikan. Untuk itu, saya mengimbau agar
setiap tim perunding menerapkan pendekatan pragmatis dan saling keterbukaan serta kepekaan
terhadap isu-isu sensitif bagi mitra runding," tutup Djatmiko.Perundingan ICA-CEPA pertama kali
diluncurkan Menteri Perdagangan RI dan Menteri Usaha Kecil, Promosi Ekspor, dan Perdagangan
Internasional Kanada secara virtual pada 21 Juni 2021.Perjanjian dengan Kanada ini termasuk
perundingan perjanjian dagang bilateral komprehensif yang dilakukan Indonesia dengan negara mitra
selain dengan Uni Eropa.Total perdagangan Indonesia-Kanada pada 2021 mencapai USD 3,12 miliar atau
meningkat 29,64 persen dibandingkan tahun 2020 yang tercatat sebesar USD 2,40 miliar. Meskipun
berada di tengah pandemi Covid-19, nilai perdagangan kedua negara terus mengalami pertumbuhan
positif selama lima tahun terakhir (2017-2021) sebesar 4,17 persen dan mencapai nilai tertinggi dalam
kurun waktu lima tahun terakhir.Pada 2021, ekspor Indonesia tercatat sebesar USD 1,06 miliar atau
meningkat 34,75 persen dibandingkan 2020 yang tercatat sebesar USD 789,12 juta.Sementara, impor
Indonesia dari Kanada tercatat sebesar USD 2,05 miliar atau meningkat 27,14 persen dibanding tahun
2020 sebesar USD 1,61 miliar.Komoditas ekspor andalan Indonesia ke Kanada adalah karet alam, pakaian
pria, aksesoris kendaraan bermotor, ban, dan alas kaki bahan tekstil. Sedangkan komoditas impor utama
Indonesia dari Kanada yaitu gandum, pupuk, bubur kayu, kedelai, dan bijih besi.Baca: Indonesia-Kanada
Sepakat Tuntaskan Perundingan ICA-CEPA 2023
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Summary - Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang Rachmat Gobel mengapresiasi dan juga mewantiwanti tentang jumlah anggaran pendidikan yang mencapai Rp 608,3 triliun. Hal itu
dikemukakan Rachmat Gobel untuk menyokong pidato Presiden Joko Widodo tentang
Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2023 dan Nota Keuangannya dalam
Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa, 16 Agustus 2022. Rachmat Gobel menyatakan,
mendukung semua visi dan program Presiden tentang pendidikan tersebut. Sebagai contoh,
Rachmat Gobel menyebutkan kaitan pendidikan dengan tuntutan industri dan
perkembangan ekonomi ke depan.

- Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang Rachmat Gobel mengapresiasi dan juga mewanti-wanti tentang
jumlah anggaran pendidikan yang mencapai Rp 608,3 triliun."Ini memang sesuai dengan amanat undangundang yang harus 20% dari total APBN. Namun angka yang besar ini harus menelurkan sumberdaya
manusia yang sesuai dengan tantangan bangsa dan negara ke depan," ungkapnya, Kamis (18/8/2022).Hal
itu dikemukakan Rachmat Gobel untuk menyokong pidato Presiden Joko Widodo tentang Penyampaian
Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2023 dan Nota Keuangannya dalam Rapat Paripurna DPR RI pada
Selasa, 16 Agustus 2022. Pada kesempatan itu, Presiden menyampaikan bahwa total belanja negara
adalah Rp 3.041,7 triliun. Angka defisit ditargetkan 2,85% terhadap PDB. Target lainnya adalah,
pengangguran terbuka 5,3% hingga 6%, angka kemiskinan 7,5-8,5%, rasio gini 0,375-0,375, indeks
pembangunan manusia 73,31-73,49, serta nilai tukar petani (NTP) 105-107 dan nilai tukar nelayan (NTN)
107-108.Rachmat Gobel menyatakan, mendukung semua visi dan program Presiden tentang pendidikan
tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa visi dan program tersebut harus bisa diterjemahkan secara
tepat oleh para menteri, khususnya oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. "Harus ada roadmap
tentang pembangunan kualitas sumberdaya manusia yang sesuai dengan kbutuhan riil bangsa dan
negara Indonesia," katanya.Sebagai contoh, Rachmat Gobel menyebutkan kaitan pendidikan dengan
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tuntutan industri dan perkembangan ekonomi ke depan. Untuk itu, ia menyarankan Mendikbud harus
datang ke Menaker, ke Menperin, ke Menteri ESDM, ke Mentan. Untuk menanyakan hal yang
dibutuhkan. Karena Presiden dengan jelas menyatakan prioritasnya tentang hilirisasi industri, akselerasi
sektor pangan dan energi, serta tentang daya saing Indonesia di dunia internasional."Jadi harus ada link
and match antara pendidikan dengan pasar kerja maupun dengan tantangan bangsa dan negara itu
sendiri," jelas Rachmat Gobel.Rachmat Gobel menyatakan, di tengah situasi perubahan iklim dan
geopolitik global maka dunia akan menghadapi pasokan dan keterjangkauan harga pangan dan energi.
Karena itu, Indonesia harus bisa berdaulat di bidang pangan dengan membangun sektor pertanian dan
industri pangan. Hal serupa juga harus dilakukan di sektor energi dengan membangun energi baru dan
energi terbarukan. Pada sisi lain, Indonesia juga sedang berjuang untuk masuk sebagai negara
berpendapatan tinggi dengan menguatkan industri dan UMKM.Lebih lanjut Rachmat Gobel menyatakan,
Mendikbud juga harus membuat key performance indicator yang konkret untuk setiap kebutuhan tenaga
kerja dan kualitas sumberdaya manusia di tiap sektor. "Harus terukur secara matematis. Bukan hanya
manis dan indah dalam rumusan. Misalnya tentang kebutuhan terhadap sumberdaya pertanian,
handicraft, industri hilir, dan seterusnya. Saat ini para master ukir, master batik, master tenun makin sulit
ditemukan. Padahal sumbangannya terhadap ekonomi cukup besar," paparnya.Karena itu, Rachmat
Gobel mengkritisi kebijakan Mendikbud yang lebih banyak bicara konsep-konsep besar maupun belajar
secara digital. "Jaringan komunikasi saja belum merata, belum lagi soal kemampuan masyarakat untuk
memiliki tablet atau laptop. Lebih baik bicara lebih membumi dan sesuai kebutuhan pasar,"
katanya.Karena itu, Rachmat Gobel mengingatkan tentang efektivitas anggaran pendidikan terhadap
peningkatan produktivitas tenaga kerja. Meski tiap tahun alokasi untuk anggaran pendidikan terus
meningkat, dampaknya terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja masih jauh dari yang
diharapkan. Sampai saat ini, katanya, produktivitas tenaga kerja Indonesia masih relatif rendah.
Berdasarkan data ILO, pada 2021 lalu produktivitas tenaga kerja Indonesia berada di posisi 107 di antara
185 negara.Berdasarkan purchasing power parity (PPP), lanjut Rachmat Gobel, produktivitas tenaga kerja
Indonesia per jam terhadap PDB baru mencapai US$ 13,1, jauh di bawah Malaysia dan Thailand yang
masing-masing US$ 16 dan US$ 15,2. Ini menunjukkan kebijakan pendidikan yang belum terkoneksi
dengan realitas kebutuhan dan tantangan bangsa.Menurut Rachmat Gobel, masih rendahnya
produktivitas tenaga kerja ini akan sangat merugikan. Tidak hanya dalam upaya meningkatkan
kesejahteraan masyarakat luas, katanya, tapi juga pada upaya memaksimalkan daya saing perekonomian
nasional untuk mewujudkan Indonesia sebagai salah satu negara industri maju pada 2045 mendatang.
Rendahnya produktivitas tenaga kerja juga akan membuat kehilangan dampak bonus demografi yang
menjadi salah satu keunggulan Indonesia.Rachmat Gobel mengatakan, Mendikbud dituntut untuk
merancang program pendidikan yang lebih efektif dan tepat guna atau link and match dalam
meningkatkan kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar ke depan. Sinergi antar
lembaga negara, dunia pendidikan dan dunia usaha harus lebih digalakkan.Tahun APBN Anggaran
Pendidikan2018 2.220,1 404,12019 2.461,1 442,52020 2.528,7 508,082021 2.750,02 550,02022 *1
3.106,4 621,32023 *2 3.041,7 608,3Keterangan:*1: Untuk anggaran pendidikan 2022, semula
dialokasikan Rp 542,8 triliun, namun karena adanya peningkatan penerimaan negara akibat kenaikan
harga komoditas , maka melalui Perpres 98/2022 pemerintah menaikan penerimaan negara dari semula
Rp 2.714,2 triliun menjadi Rp 3.106,4 triliun sehingga anggaran pendidikan ikut naik Rp 78,5 triliun
menjadi Rp 621,3 triliun.*2: merupakan data usulan dalam RAPBN 2023.Berdasarkan Purchasing Power
Parity (US$)Negara ProduktivitasSingapura 73,1Brunei 57,9Korea Selatan 41,5Jepang 40,3Malaysia
26,0Thailand 15,2China 13,4Indonesia 13,1Catatan: secara global ranking produktivitas tenaga kerja
Indonesia berada di posisi 107 dari 185 negara.
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Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengapresiasi penandatanganan
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Manajemen dan Serikat Pekerja (SP) PT. Bank
Tabungan Negara (BTN). Dengan penandatanganan PKB ini diharapkan hubungan antara
manajemen dan SP Bank BTN semakin solid dan harmonis. "Setiap ada penandatanganan
PKB Saya selalu menyempatkan hadir dan ini merupakan bentuk apresiasi saya karena ini
adalah puncak kesamaan pandangan antara Manajemen dengan Serikat Pekerja. Apalagi
antara Manajemen dan Serikat Pekerja BTN baru satu kali ketemu sudah berhasil
menyatukan dua kepentingan antara pekerja dan Manajemen," ujar Ida, Kamis (18/8).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengapresiasi penandatanganan Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) antara Manajemen dan Serikat Pekerja (SP) PT. Bank Tabungan Negara (BTN).Dengan
penandatanganan PKB ini diharapkan hubungan antara manajemen dan SP Bank BTN semakin solid dan
harmonis."Setiap ada penandatanganan PKB Saya selalu menyempatkan hadir dan ini merupakan bentuk
apresiasi saya karena ini adalah puncak kesamaan pandangan antara Manajemen dengan Serikat Pekerja.
apalagi antara Manajemen dan Serikat Pekerja BTN baru satu kali ketemu sudah berhasil menyatukan
dua kepentingan antara pekerja dan Manajemen," ujar Ida, Kamis (18/8).Menaker juga sangat terkesan
dengan pernyataan Ketua Umum DPP SP BTN Rizky Novriady bahwa kepentingan pekerja bukan hanya
mengenai kesejahteraan tetapi juga kepentingan keberlangsungan usaha."Itu merupakan statement
yang luar biasa dan saya kira statement itu bisa menjadi prinsip setiap pekerja di Indonesia,"
tegasnya.Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan kerja sama ini menempatkan pekerja
yang diwakili oleh SP BTN sebagai mitra strategis."Kemitraan yang strategis ini diharapkan dapat
menciptakan kolaborasi yang baik guna mewujudkan visi Bank BTN menjadi The Best Mortgage Bank In
Southeast Asia Pada Tahun 2025," ujar Haru.Melalui Munas SP BTN, Haru mengajak seluruh bagian dari
Serikat Pekerja Bank BTN untuk membangun hubungan industrial yang harmonis sekaligus menjadi
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change agent dan influencer serta secara aktif memastikan proses bisnis dilakukan dengan
memperhatikan prinsip kehati-hatian serta Good Corporate Governance.Sebagai Insan Bank BTN tanpa
kecuali, mempunyai tanggung jawab yang tidak kalah penting, terutama sebagai perwakilan Pemerintah
Indonesia dengan tugas yang spesifik yakni membantu rakyat Indonesia memperoleh hunian yang
layak."Pada momen kemerdekaan ini, kami SP-BTN bersepakat untuk melawan segala bentuk fraud &
korupsi. Kami mendukung sepenuhnya dengan segenap jiwa dan raga agar Bank BTN terus berkinerja
optimal dalam penyaluran Pembiayaan Perumahan yang layak dan terjangkau untuk Masyarakat
Indonesia," jelas Rizky Novriady.Adapun Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Musyawarah Nasional
(Munas) SP-BTN telah diselenggarakan pada 17-18 Agustus 2022.Acara tersebut dihadiri oleh 98 Dewan
Pengurus Cabang (DPC) yang datang dari seluruh Indonesia dengan total perwakilan peserta yang hadir
sebanyak 250 pekerja.Saat ini anggota Serikat Pekerja BTN (SP-BTN) telah berjumlah sekitar 4.000
anggota dari total 11.300 jumlah pegawai BTN. Berita Selanjutnya: Ribuan Orang Antusias Meriahkan
HUT ke-77 RI di Kecamatan Insana UtaraRedaktur &
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Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengapresiasi penandatanganan
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Manajemen dan Serikat Pekerja (SP) PT. Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) yang dilakukan relatif cukup singkat. Dengan
penandatanganan PKB ini diharapkan hubungan antara manajemen dan SP BTN semakin
solid dan harmonis. Apalagi antara manajemen dan SP BTN baru satu kali ketemu sudah
berhasil menyatukan dua kepentingan antara pekerja dan Manajemen," jelas Ida dalam
sambutannya usai menyaksikan Penandatanganan PKB antara Manajemen dengan SP BTN
di Jakarta, Kamis (18/8). Menaker mengungkapkan, sangat terkesan dengan pernyataan
Ketua Umum DPP SP BTN, Rizky Novriady, bahwa kepentingan pekerja bukan hanya
mengenai kesejahteraan tetapi juga kepentingan keberlangsungan usaha.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengapresiasi penandatanganan Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) antara Manajemen dan Serikat Pekerja (SP) PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
(BTN) yang dilakukan relatif cukup singkat. Dengan penandatanganan PKB ini diharapkan hubungan
antara manajemen dan SP BTN semakin solid dan harmonis."Setiap ada penandatanganan PKB saya
selalu menyempatkan hadir dan ini merupakan bentuk apresiasi saya karena ini adalah puncak kesamaan
pandangan antara manajemen dengan Serikat Pekerja (SP). Apalagi antara manajemen dan SP BTN baru
satu kali ketemu sudah berhasil menyatukan dua kepentingan antara pekerja dan Manajemen," jelas Ida
dalam sambutannya usai menyaksikan Penandatanganan PKB antara Manajemen dengan SP BTN di
Jakarta, Kamis (18/8).Menaker mengungkapkan, sangat terkesan dengan pernyataan Ketua Umum DPP
SP BTN, Rizky Novriady, bahwa kepentingan pekerja bukan hanya mengenai kesejahteraan tetapi juga
kepentingan keberlangsungan usaha."Itu merupakan statement yang luar biasa dan saya kira statement
itu bisa menjadi prinsip setiap pekerja di Indonesia," tegasnya.Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo,
mengatakan dengan ditandatanganinya PKB BTN Tahun 2022, merupakan komitmen perusahaan
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menempatkan pekerja yang diwakili oleh SP BTN sebagai mitra strategis."Kemitraan yang strategis ini
diharapkan dapat menciptakan kolaborasi yang baik guna mewujudkan visi BTN menjadi The Best
Mortgage Bank In Southeast Asia pada Tahun 2025," ujar Haru.Melalui Munas SP BTN, Haru mengajak
seluruh bagian dari Serikat Pekerja BTN untuk membangun hubungan industrial yang harmonis sekaligus
menjadi change agent dan influencer serta secara aktif memastikan proses bisnis dilakukan dengan
memperhatikan prinsip kehati-hatian serta Good Corporate Governance.Sebagai Insan BTN tanpa
kecuali, mempunyai tanggung jawab yang tidak kalah penting, terutama sebagai perwakilan Pemerintah
Indonesia dengan tugas yang spesifik yakni membantu rakyat Indonesia memperoleh hunian yang
layak.Sementara itu, Ketua Umum DPP SP BTN Rizky Novriady, mengungkapkan acara Rakernas dan
Munas Tahun 2022 merupakan rangkaian kegiatan BTN dalam rangka mewujudkan hubungan industrial
yang harmonis bersama Manajemen BTN, hal ini dibuktikan dengan telah dilakukannya
penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).Dia menjelaskan, tema yang diangkat dalam
pelaksanaan Rakernas dan Munas SP BTN adalah "Kolaborasi Hebat, BTN Kuat". Tema tersebut dipilih
karena keyakinan akan terciptanya kolaborasi antara Manajemen dan BTN yang akan memberikan nilai
lebih terhadap perusahaan baik dari sisi kinerja maupun kesejahteraan pekerjanya."Pada momen
kemerdekaan ini, kami BTN bersepakat untuk melawan segala bentuk fraud & korupsi. Kami mendukung
sepenuhnya dengan segenap jiwa dan raga agar BTN terus berkinerja optimal dalam penyaluran
Pembiayaan Perumahan yang layak dan terjangkau untuk Masyarakat Indonesia," jelasnya.Adapun Rapat
Kerja Nasional (Rakernas) dan Musyawarah Nasional (Munas) BTN telah diselenggarakan pada tanggal
17-18 Agustus 2022. Acara tersebut dihadiri oleh 98 Dewan Pengurus Cabang (DPC) yang datang dari
seluruh Indonesia dengan total perwakilan peserta yang hadir sebanyak 250 pekerja. Saat ini anggota
Serikat Pekerja BTN (BTN) telah berjumlah sekitar 4.000 anggota dari total 11.300 jumlah pegawai BTN.
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Summary Berikut ini cara cek BPUM 2022, bagi pelaku usaha UMKM akan dapat BLT Rp600.000. Para
pelaku usaha UMKM yang NIK KTP-nya sudah terdaftar sebagai penerima BPUM 2022, akan
mendapatkan bantuan BLT Rp600.000. Cara cek BPUM 2022 untuk mengetahui apakah
menjadi penerima BLT UMKM atau tidak, bisa dilakukan secara online lewat HP dengan login
ke eform.bri.go.id. Sebagai informasi, pemerintah dalam hal ini Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker), masih akan menyalurkan BPUM atau BLT UMKM tahun 2022
kepada para pelaku usaha. Rencana Penyaluran kembali BPUM 2022 ini ditunjukkan
pemerintah kepada 12,8 juta pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19, dengan
bantuan sebesar Rp600. 000 per penerima. Sebagai syarat untuk mendapatkan BPUM 2022,
yakni pelaku usaha yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) serta bukan termasuk
penerima Bantuan (BT PKLWN).

Berikut ini cara cek BPUM 2022, bagi pelaku usaha UMKM akan dapat BLT Rp600.000.Para pelaku usaha
UMKM yang NIK KTP-nya sudah terdaftar sebagai penerima BPUM 2022, akan mendapatkan bantuan BLT
Rp600.000.Cara cek BPUM 2022 untuk mengetahui apakah menjadi penerima BLT UMKM atau tidak, bisa
dilakukan secara online lewat HP dengan login ke eform.bri.go.id.Sebagai informasi, pemerintah dalam
hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), masih akan menyalurkan BPUM atau BLT UMKM tahun
2022 kepada para pelaku usaha.Rencana Penyaluran kembali BPUM 2022 ini ditunjukkan pemerintah
kepada 12,8 juta pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19, dengan bantuan sebesar Rp600. 000
per penerima.Sebagai syarat untuk mendapatkan BPUM 2022, yakni pelaku usaha yang berstatus Warga
Negara Indonesia (WNI) serta bukan termasuk penerima Bantuan (BT PKLWN).Di antara syarat yang
disebutkan di atas, ada juga tiga golongan yang dipastikan tidak bisa mendapat BPUM 2022.
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Summary Seperti yang diketahui, hasil seleksi Kartu Prakerja gelombang 41 akan segera diumumkan
setelah ditutupnya pendaftaran pada Rabu, 17 Agutsus 2022. Jika calon peserta Kartu
Prakerja gelombang 41 dinyatakan lolos, maka bisa langsung membeli pelatihan dengan
saldo yang sudah diberikan di beberapa berikut:. Apabila sudah dinyatakan lolos sebagai
peserta Kartu Prakerja gelombang 41, maka harus mengikuti pelatihan hingga selesai.
Lantas, bagaimana cara membeli pelatihan Kartu Prakerja gelombang 41?

Seperti yang diketahui, hasil seleksi Kartu Prakerja gelombang 41 akan segera diumumkan setelah
ditutupnya pendaftaran pada Rabu, 17 Agutsus 2022.Jika calon peserta Kartu Prakerja gelombang 41
dinyatakan lolos, maka bisa langsung membeli pelatihan dengan saldo yang sudah diberikan di beberapa
berikut:- Tokopedia- Skill Academy- Bukalapak- MAUBELAJARAPA- Pintaria- Sekolahmu- KEMNAKERPIJARLantas, bagaimana cara membeli pelatihan Kartu Prakerja gelombang 41? Berikut langkahlangkahnya:1. Cek Kartu Prakerja untuk melihat 16 angka nomor Kartu Prakerja2. Pastikan dana pelatihan
sudah tersedia3. Bandingkan yang ditentukan untuk membeli pelatihan4. Pilih pelatihan sesuai
kebutuhan5. Beli pelatihan dan bayar dengan Nomor Kartu PrakerjaJika peserta belum paham bagaimana
menggunakan fitur rekomendasi beli pelatihan Kartu Prakerja gelombang 41, berikut panduannya:1.
Buka Kartu Prakerja2. Klik Rekomendasi pelatihan, lalu muncul beberapa , seperti Tokopedia, Bukalapak,
Karier.mu, Pintaria, dan lain-lain3. Pilih pelatihan yang diminati, setelah itu silakan bergabungApabila
sudah dinyatakan lolos sebagai peserta Kartu Prakerja gelombang 41, maka harus mengikuti pelatihan
hingga selesai.Peserta Kartu Prakerja gelombang 41 juga dapat memeriksas secara langsung status
penyaluran dana insentif melalui fitur History Incentive.
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Summary Kesempatan baik untuk Anda yang tertarik bekerja di PT Kereta Api Indonesia (KAI), melalui
entitas anaknya, yakni PT Reska Multi Usaha, sedang membuka lowongan kerja bagi kalian
yang berdomisili di Semarang pada bagian Cook. Seperti yang dipublikasikan kemnaker lewat
laman Instagramnya, lowongan kerja PT KAI bagian Cook ini khusus untuk laki-laki dengan
pendidikan minimal SMA atau sederajat dan berusia maksimal 30 tahun. Buat kalian yang
berdomisili Daerah Semarang dan tertarik untuk bekerja di PT KAI jangan sampai kelewatan
untuk segera daftar di link https://recuitment.kai.id/. Memiliki pengalaman di bidang Cook
minimal 1 tahun.

Kesempatan baik untuk Anda yang tertarik bekerja di PT Kereta Api Indonesia (KAI), melalui entitas
anaknya, yakni PT Reska Multi Usaha, sedang membuka lowongan kerja bagi kalian yang berdomisili di
Semarang pada bagian Cook.Penasaran? Yuk simak informasinya.Seperti yang dipublikasikan kemnaker
lewat laman Instagramnya, lowongan kerja PT KAI bagian Cook ini khusus untuk laki-laki dengan
pendidikan minimal SMA atau sederajat dan berusia maksimal 30 tahun.1. Kriteria PelamarDilansir dari
Instagram kemnaker, berikut kriteria pelamar yang dibutuhkan oleh perusahaan: Memiliki pengalaman
di bidang Cook minimal 1 tahun Bersedia untuk bekerja dengan sistem shift Mampu bekerja dibawah
tekanan, deadline dan multitasking Berpenampilan Menarik Berdomisili Semarang2. Tugas
PekerjaanAdapun terkait penugasan yang harus disanggupi oleh pelamar sebagai berikut: Menyiapkan
bahan baku makanan yang dibutuhkan untuk SRQ yang ditargetkan Memasak makanan sesuai dengan
standard recipe dengan jumlah SRQ yang ditargetkan Bertanggung jawab atas kesehatan dan
kehigienisan makanan dan bahan makanan Membuat list order penyediaan bahan bakuBuat kalian yang
berdomisili Daerah Semarang dan tertarik untuk bekerja di PT KAI jangan sampai kelewatan untuk segera
daftar di link https://recuitment.kai.id/. Buruan langsung cek ke instagramnnya @kemnaker karena
pendaftaran paling lambat hingga tanggal 27 Agustus 2022.
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Summary Deadline itu ada sebagai cara memanajemen waktu yang digunakan di tempat kerja yang
mengutamakan kecepatan dan ketepatan waktu. Deadline dapat menjadi jaminan bahwa
suatu pekerjaan akan dan harus selesai pada tenggat waktu yang ditentukan.

Seringkali ketika mendapat tugas ataupun pekerjaan, kita diberi batas tenggat waktu pengerjaan alias
deadline. Tak jarang orang sering dibuat panik dengan deadline pekerjaan, dan malah membuat orang
merasa memiliki waktu yang terbatas.Lalu, kenapa deadline harus ada?Deadline itu ada sebagai cara
memanajemen waktu yang digunakan di tempat kerja yang mengutamakan kecepatan dan ketepatan
waktu. Gunanya supaya pekerjaan yang dilakukan dapat mencapai target yang diharapkan.Berikut ini
alasan kenapa deadline amat penting, dikutip dari akun Instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaan,
Jumat (19/8/2022).1. Menjamin untuk menyelesaikan pekerjaanDengan adanya deadline, baik pekerja
maupun si pemberi tugas bisa berfokus pada hal yang harus diselesaikan. Deadline dapat menjadi
jaminan bahwa suatu pekerjaan akan dan harus selesai pada tenggat waktu yang ditentukan.2.
Memberikan ekspektasiDeadline secara langsung membuat pekerja dan pemberi tugas sama-sama
memahami kapan pekerjaan akan selesai, dan kapan harus melanjutkan ke pekerjaan lainnya.3.
Mendukung jalan kerjaBila semua pekerja dapat mematuhi deadline yang ada, tentu akan membuat
tujuan bersama lebih mudah diraih. Karena dengan deadline maka pekerjaan dapat berjalan secara
teratur dan manajemen kerja dapat semakin lebih produktif.Deadline secara tak langsung melatih kita
untuk mampu menajemen waktu agar semua pekerjaan dapat selesai tepat waktu. Dengan deadline,
waktu yang terbatas, maka mau tak mau kita didorong untuk segera bergerak cepat dan menyelesaikan
tugas kita. Rasa panik yang timbul menjelang deadline, sebenarnya berdampak positif juga bagi
produktivitas kita.Itu dia beberapa alasan yang harus Anda tahu soal deadline pekerjaan. Jadi, bukan
hanya sekedar deadline tapi juga membawa kebaikan bagi kelangsungan kerja. Bagaimana menurut
Anda?
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Summary "Jadi dalam dokumen nanti kita akan mendorong rekomendasi kebijakan agar peran dari
UKM ini betul-betul bisa kita wujudkan, bahkan menjadi pilar utama dari perekonomian
khususnya di Indonesia," kata Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, di sela-sela
pertemuan hari pertama EWG V yang dilaksanakan secara virtual, Rabu (17/8/2022).
Kementerian Ketenagakerjaan menggelar Pertemuan Kelima Kelompok Kerja Bidang
Ketenagakerjaan G20 (The 5th Employment Working Group/EWG Meeting) guna
menyelesaikan Annex (dokumen lampiran) Deklarasi Menteri-menteri Ketenagakerjaan G20.
Salah satu agenda pembahasannya adalah Annex-3 terkait penguatan Usaha Kecil dan
Menengah (UKM) untuk penciptaan lapangan kerja. Anwar Sanusi mengatakan, Negaranegara G20 menyadari bahwa UKM memiliki peran dalam perekonomian semua negara.

Kementerian Ketenagakerjaan menggelar Pertemuan Kelima Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan
G20 (The 5th Employment Working Group/EWG Meeting) guna menyelesaikan Annex (dokumen
lampiran) Deklarasi Menteri-menteri Ketenagakerjaan G20. Salah satu agenda pembahasannya adalah
Annex-3 terkait penguatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk penciptaan lapangan kerja."Jadi
dalam dokumen nanti kita akan mendorong rekomendasi kebijakan agar peran dari UKM ini betul-betul
bisa kita wujudkan, bahkan menjadi pilar utama dari perekonomian khususnya di Indonesia," kata
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, di sela-sela pertemuan hari pertama EWG V yang
dilaksanakan secara virtual, Rabu (17/8/2022).Anwar Sanusi mengatakan, Negara-negara G20 menyadari
bahwa UKM memiliki peran dalam perekonomian semua negara. Di mana lebih dari dua pertiga lapangan
kerja secara global ditemukan di perusahaan mikro dan kecil. Selain itu, UKM juga memiliki peran
signifikan terhadap daya tahan ekonomi masyarakat di tengah gempuran pandemi COVID-19.Namun
begitu, UKM dinilainya memiliki sejumlah kelemahan. Seperti kelemahan akses manajerial, keuangan,
SDM, dsb."Oleh karena itu rekomendasinya kita arahkan kepada isu-isu yang sudah teridentifikasi,
sehingga SMEs (Small-Medium Enterprises) ini semakin kuat. Salah satunya adalah jiwa
enterpreneruship-nya," katanya.Melalui identifikasi kelemahan tersebut, sejumlah hal telah
diformulasikam sebagai rekomendasi dalam Annex-3 ini. Di antaranya pelatihan vokasi untuk
memperkuat bakat dan minat kewirausahaan, format akses keuangan yang tepat, serta pelindungan
berupa jaminan sosial bagi pelaku UKM."Itulah poin-poin yang akan dibahas dan disepakati yang nanti
akan tertuang dalam lampiran ketiga atau Annex-3 dari Deklarasi Menteri-menteri Ketenagakerjaan
G20," ujarnya.EWG Kelima dilaksanakan secara virtual pada 17 s.d 19 Agustus 2022. Selain Annex-3,
pertemuan ini ditargetkan dapat menyelesaikan Annex-4 dan Annex-5 guna melengkapi 5 Annex
Deklarasi Menteri-menteri Ketenagakerjaan G20.
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Summary Untuk menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri, Instagram Kementerian Tenaga Kerja
membagi lima tips menarik agar tetap semangat kerja saat merasa menjadi junior saat di
kantor. Dengan selalu berfikir positif merupakan hal terpenting dalam menciptakan motivasi
kerja yang lebih semangat dan kelima tips di atas harus segera kalian terapkan karena akan
membuat perubahan baru dalam hidupmu. Masih junior di kantor? Tidak percaya diri
memang kerap kali mematahkan semangat.

Masih junior di kantor? Tidak percaya diri memang kerap kali mematahkan semangat. Rekan kerja yang
memiliki keterampilan lebih baik juga terkadang membuat junior selalu merasa gagal dengan hasil
kerjanya.Perasaan minder yang biasa dialami junior menyebabkan tidak dapat beradaptasi dengan baik
kepada rekan kerja dan secara tidak sadar hal itu menurunkan semangat serta motivasi kerjanya.Untuk
menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri, Instagram Kementerian Tenaga Kerja membagi lima tips
menarik agar tetap semangat kerja saat merasa menjadi junior saat di kantor.Penasaran? Yuk simak.1.
Jangan datang terlambatDalam meningkatkan semangat pagi, penting untuk kita selalu disiplin waktu.
Dampak positif dari semangat pagi yaitu dapat menciptakan mood baik untuk menjalankan tugas
kantor.2. Jaga selalu sopan santun dengan rekan kerjaBersikap sopan santun terhadap rekan kerja harus
selalu terjalin dalam lingkungan kantor. Sosial yang baik juga akan menciptakan lingkungan dan
pertemanan baik untuk saling berkomunikasi dan bertukar pikiran.3. Tunjukan semangat kerja dengan
tulusSemangat kerja yang dijalankan dengan tulus akan memberi kemudahan dalam segala tugas dan
tanggung jawabnya. Karena apabila kita mencintai apa yang dikerjakan, maka akan menunjukkan
semangat kerja yang tulus.4. Menahan diri untuk tidak mengeluhTugas kerja yang selalu menumpuk dan
tiada hentinya sering menimbulkan kejenuhan. Tanpa sadar, karena lelah oleh tugas menimbulkan
keluhan yang akan berpengaruh pada menurunnya kinerja pekerjaan. Kurangilah mengeluh dan beralih
untuk selalu berfikir positif merupakan hal dalam menciptakan semangat kerja.5. Aktif dan mau belajar
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hal baruSebagai karyawan di kantor yang memiliki banyak rekan kerja, jangan pernah ragu untuk belajar
hal baru, karena semakin banyaknya pengetahuan, maka akan melatih kinerjamu saat bekerja.Dengan
selalu berfikir positif merupakan hal terpenting dalam menciptakan motivasi kerja yang lebih semangat
dan kelima tips di atas harus segera kalian terapkan karena akan membuat perubahan baru dalam
hidupmu. Semoga bermanfaat!

156

Title

Rakerwil PPNI Provinsi Jambi: Perawat Akan Hadir di Pelosok
Desa Terpencil

Author

Aksesnews -

Media

Akses Jambi

Reporter

Date

19 August 2022

Tone

Link

http://aksesjambi.com/news/20/08/2022/rakerwil-ppni-provinsi-jambi-perawat-akanhadir-di-pelosok-desa-terpencil

Negative

Summary Sementara itu, Ketua DPW PPNI Provinsi Jambi, Umar menyampaikan untuk Rakerwil pada
hari ini evaluasi dari aplikasi dan resosialisasi dari kinerja kita selama 2 tahun ini dari 20202022 dan kita akan menetapkan program kerja 2022-2025 mendatang, harapan ini bisa
teraplikasi untuk menjawab tantang dan harapan dari anggota-anggota untuk masyarakat
yang dicintai terwujudnya masyarakat yang sehat. Dewan Pengurus Wilayah (DPW)
Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Provinsi Jambi gelar Rapat Kerja Wilayah
(Rakerwil) dan Training of Trainer (ToT) Terintegrasi yang diikuti Dewan Pengurus Daerah
(DPD) se-Provinsi Jambi, yang berlangsung selama 3 hari mulai Jumat hingga Minggu (1921/08/2022) di Hotel Ratu Convention Center (RCC). Makanya kita memberi support dan
semangat kepada PPNI Provinsi Jambi. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum
Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPNI, Harif Fadhillah, Gubernur Jambi, Al Haris, Wakil Walikota
Jambi, Maulana, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jambi, BPJS Kesehatan Cabang Jambi,
Perwakilan BNI, Perguruan Tinggi Kesehatan se-Provinsi Jambi dan lainnya.

Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Provinsi Jambi gelar Rapat
Kerja Wilayah (Rakerwil) dan Training of Trainer (ToT) Terintegrasi yang diikuti Dewan Pengurus Daerah
(DPD) se-Provinsi Jambi, yang berlangsung selama 3 hari mulai Jumat hingga Minggu (19-21/08/2022) di
Hotel Ratu Convention Center (RCC).Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum Dewan Pengurus
Pusat (DPP) PPNI, Harif Fadhillah, Gubernur Jambi, Al Haris, Wakil Walikota Jambi, Maulana, Dinas
Ketenagakerjaan Provinsi Jambi, BPJS Kesehatan Cabang Jambi, Perwakilan BNI, Perguruan Tinggi
Kesehatan se-Provinsi Jambi dan lainnya. Gubernur Jambi, Al Haris menjelaskan tentu tugas seorang
perawat tidak lah mudah karena mereka hadir di pelosok daerah yang ada di Jambi ini. Termasuk juga di
desa-desa terpencil bahkan yang tertinggal. Makanya kita memberi support dan semangat kepada PPNI
Provinsi Jambi. "Kalau ada terkait untuk penghapusan tetangga honorer di bidang perawat itu tidak boleh
karena masih sangat sedikit dibidang itu. Tugas yang paling banyak melayani masyarakat secara rasio itu
perawat, bisa dibandingkan 3 PNS dan 27 itu tenaga honorer atau kontrak. Maka tidak bisa kita
menghapuskan begitu saja," ujar Al Haris. "Terus kita kasih semangat jangan sampai isu-isu ini berkeliaran
berkembang, bahwa sampai hari ini Pemerintah Provinsi Jambi belum ada kearah untuk mengerumahkan
tenaga honorer atau kontrak dibidang perawat. Karena malah kita ingin menaikkan gajinya. Dilihat secara
gaji masih pariasi bahkan ada perawat gajinya dibawa 1 Juta atau macam-macam, tapi mereka tidak
pernah lelah untuk bekerja tetap semangat meskipun gajinya minim. Ini yang kita apresiasi kalau bisa
nanti kita naikkan gajinya," tegas Haris. Selanjutnya, bahwa pemerintah Provinsi Jambi sangat butuh
rekan-rekan medis karena pasca pandemi Covid-19 kemarin memberikan kita bahwa isarat pemerintah
harus memperbanyak Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang kesehatan. Bahwa rasio ini
dipertimbangkan jangan sampai ada penumpungan perawat ditempat tertentu karena secara masih ada
lokasi tertentu yang minim perawatnya. "Ini yang mungkin nanti PKN, MenPAN, Mendagri dan Gubernur
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Jambi siap juga ini diatur dengan baik sehingga sebenarnya seimbang ada di wilayah Indonesia dan
Jambi," katanya. Kemudian, Ketua DPP PPNI Harif Fadhillah mengatakan bahwa Rakerwil itu sebagai
kegiatan untuk mengevaluasi program kerja selama kurun waktu 2 tahun, ini juga sebagai implementasi
sebagai rencana program kerja tingkat pusat diturunkan ditingkat Provinsi kemudian Provinsi juga
menentukan program sesuai potensi dengan kearifan lokalnya. "Bahwa ToT Terintegrasi mengupayahkan
penyelarasan terkait tata kelola dan mekanisme kerja di organisasi karena ini semua kebijakan, pedoman,
peraturan internal headline yang ada di PPNI. Ini yang memang diseragamkan dari tingkat pusat hingga
daerah diselaraskan. Sebagai bentuk untuk meningkatkan kerja di organisasi supaya efektif," jelas Harif
Fadhillah. Terkait prioritas periode tahun ini kita memperjuangkan tenaga honorer atau kontrak dibidang
perawat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), karena mereka bekerja di instansi yang dimiliki pemerintah
yang nyata-nyata kebutuhan untuk melayani masyarakat. Sehingga seharusnya ada kepastian status
dalam bekerja hingga jangan sampai terombamg ambing dengan isu mau diputus dengan sebagainya. Itu
kebijakan daerah yang kita dorong dan advokasi. "Disektor swasta kita juga menemui masih banyak
perawat-perawat yang digaji dibawa Upah Minimum Provinsi (UMP) kalau adapun di UMP ya lama juga
naiknya. Maka disektor swasta ini belum pernah tersosialisasikan atau belum tahu cara melakukan
mengupahan terhadap tenaga kesehatan khususnya perawat. Maka kami mempunyai program kerja
bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan membuat dan menyusun lalu mensosialisasikan disektorsektor asosiasi rumah sakit, kamar dagang dan industri, asosiasi klinik agar itu bisa dipatuhi para setiap
pemberi kerja," ungkapnya. Selain itu ada juga program open yaitu perluasan kita satu desa satu perawat
dengan harapan kami melihat bahwa di desa itu sangat kurang sekali perhatiannya dari pembangunan
aspek kesehatan dari desa. Karena puskesmas itu hanya ada di tingkat kecamatan tapi kadang-kadang
tidak dapat mengutus sampai kedesa, tapi ada juga Puskesmas Pembantu (Pustu) tapi tidak semua desa
ada dan tidak ada tenaga kesehatan cuman hanya ada gedungnya. Oleh karena itu kita mempunyai
program dengan kompetensi perawat Preventif, Promotif, Kuratif, dan Rehabilitatif saya kira bisa bantu
untuk ketingkat derajatan kesehatan di desa. Sementara itu, Ketua DPW PPNI Provinsi Jambi, Umar
menyampaikan untuk Rakerwil pada hari ini evaluasi dari aplikasi dan resosialisasi dari kinerja kita selama
2 tahun ini dari 2020-2022 dan kita akan menetapkan program kerja 2022-2025 mendatang, harapan ini
bisa teraplikasi untuk menjawab tantang dan harapan dari anggota-anggota untuk masyarakat yang
dicintai terwujudnya masyarakat yang sehat. "Sebagaimana yang disampaikan tadi menjadi isu yang perlu
dibahas bersama terkait penghapusan tenaga honorer apa lagi Tenaga Kerja Sukarela (TKS), karena TKS
itu sebatas Surat Keputusan (SK) hanya di kepala puskesmas saja. Bahkan secara pengajian itu tidak jelas,"
kata Umar. "Karena kakak seniornya yang PNS akan melakukan iurannya untuk memberikak ketenaga
honorer atau kontrak dibidang perawat, kami menyambut baik, bersyukur dan terimakasih kepada pak
Gubernur Jambi bahwa menyatakan tidak penerima untuk penghapusan honorer. Kalau pun ada
pengapusan honorer kami meminta mereka semua diangkat menjadi ASN yang sudah bekerja 10 tahun
diprioritaskan dan kami sangat terima kasih kepada pak Gubernur tidak adanya penghapusam honorer,"
pungkasnya.
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Negative

Summary Kali ini, BPJAMSOSTEK Kantor Wilayah Bali Nusa Tenggara dan Papua (Banuspa) bekerjasama
dengan PT Sinarindo Global Sarana menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Ahli Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3) Umum dan Penyuluhan Antikorupsi Tahun 2022. Kepedulian itu
diwujudkan dengan sejumlah kegiatan promotif dan preventif yang diinisiasi BPJAMSOSTEK.
Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah Banuspa, Kuncoro Budi Winarno menjelaskan,
kegiatan Promotif Preventif ini merupakan komitmen pihaknya mengimplementasikan
amanah undang-undang dalam memberikan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja.
"Sesuai Visi Misi, BPJAMSOSTEK berkontribusi memberikan kesejahteraan, keamanan dan
keselamatan kerja pekerja Indonesia dan keluarga guna meningkatkan produktivitas dan
kinerja perusahaan, meningkatkan daya saing perusahaan serta berkontribusi dalam
perekonomian nasional," katanya dalam siaran pers kepada Kabar Dewata Sabtu
(20/8/2022).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan peduli terhadap risiko yang dihadapi di
lingkungan kerja.Kepedulian itu diwujudkan dengan sejumlah kegiatan promotif dan preventif yang
diinisiasi BPJAMSOSTEK.Kali ini, BPJAMSOSTEK Kantor Wilayah Bali Nusa Tenggara dan Papua (Banuspa)
bekerjasama dengan PT Sinarindo Global Sarana menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Ahli Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3) Umum dan Penyuluhan Antikorupsi Tahun 2022.Deputi Direktur BPJAMSOSTEK
Wilayah Banuspa, Kuncoro Budi Winarno menjelaskan, kegiatan Promotif Preventif ini merupakan
komitmen pihaknya mengimplementasikan amanah undang-undang dalam memberikan perlindungan
sosial bagi seluruh pekerja."Sesuai Visi Misi, BPJAMSOSTEK berkontribusi memberikan kesejahteraan,
keamanan dan keselamatan kerja pekerja Indonesia dan keluarga guna meningkatkan produktivitas dan
kinerja perusahaan, meningkatkan daya saing perusahaan serta berkontribusi dalam perekonomian
nasional," katanya dalam siaran pers kepada Kabar Dewata Sabtu (20/8/2022).Kuncoro sangat
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mengapresiasi kegiatan ini.Menurutnya, acara seperti ini wajib dilaksanakan secara komprehensif dan
berkesinambungan.Alasannya, kegiatan ini sangat penting untuk mendukung peningkatan kesadaran
masyarakat, mendukung pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di
perusahaan guna mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja."Harapan kami yang hadir dalam
pelatihan ini menyadari faktor risiko yang bisa dilihat dan tak bisa dilihat. Ahli K3 Umum paham risiko,
dapat mitigasi risiko dan budaya pemahaman K3," ujarnya."Mari kita edukasikan kepada masyarakat agar
memahami faktor risiko dan bagaimana kita bisa melakukan pencegahan," lanjutnya.Pelatihan Ahli K3
Umum ini merupakan upaya tanggung jawab BPJAMSOSTEK dalam menekan angka kecelakaan kerja,
membantu perusahaan dalam melaksanakan program K3, serta meningkatkan tertib administrasi dan
tertib iuran perusahaan."Melalui Kegiatan pelatihan ahli K3 umum ini, diharapakan pekerja dan
perusahaan makin menjadikan K3 sebagai budaya dalam bekerja," ucap Kuncoro Budi WinarnoIa
berharap, kegiatan tersebut bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin demi keselamatan pekerja sesuai
peruntukannya."Karena sudah seharusnya tenaga kerja mendapat perlindungan jaminan sosial
ketenagakerjaan," tegasnya.Kuncoro lebih lanjut menjelaskan, kriteria perusahaan penerima bantuan,
antara lain yang tertib administrasi kepesertaan dan tidak menunggak iuran, menjadi peserta BPJS
Kepesertaan paling singkat 3 tahun, tidak termasuk pemberi kerja daftar sebagian tenaga kerja dan
program, serta perusahaan melaporkan upah minimal UMK."Kegiatan ini adalah bentuk apresiasi
BPJAMSOSTEK terhadap perusahaan sekaligus untuk membantu perusahaan dalam melaksanakan K3
serta mendorong universal coverage diwilayah Banuspa," pungkasnya.Setidaknya 35 orang perwakilan
dari Perusahaan yang berada di Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat,
dan Papua dilatih keahlian K3.Narasumber yang hadir dalam pelatihan ahli K3 ini dari Kementrian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali.Dalam satu
rangkain kegiatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan juga menggandeng Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) Bali
yang dalam hal ini diwakili Dr. Ni Made Suciani, M.Pd.Pelatihan K3 ini dibagi menjadi dua batch.Batch
pertama dilaksanakan pada 22 Agustus 2022 sampai dengan 6 September 2022.Batch kedua dilaksankan
pada 24 agustus 2022 sampai dengan 8 September 2022.Materi yang disampaikan secara singkat dan
ringan terkait dengan pengetahuan dasar tentang pengertian korupsi, penyebab korupsi, dampak
korupsi, serta bagaimana cara mengatasi dan menangani tindak pidana korupsi sehingga para peserta
mampu menerapkan tindakan anti korupsi di masing-masing perusahaan.Sedangkan penyuluhan anti
korupsi ini dilaksanakan dalam rangka mendukung visi dari KPK yaitu bersama masyarakat menurunkan
tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju dan secara masif menyampaikan edukasi antikorupsi
khususnya kepada seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan dan masyarakat Indonesia

160

Title

Ada 10 Juta Jenis Pekerjaan Baru pada 2030, Kemnaker Fokus
Siapkan Tenaga Kerja

Author

_noname

Media

Idx Channel

Reporter

Date

19 August 2022

Tone

Link

http://www.idxchannel.com/economics/ada-10-juta-jenis-pekerjaan-baru-pada-2030kemnaker-fokus-siapkan-tenaga-kerja

Positive

Summary Penelitian McKinsey & Company pada 2019 menyatakan kemajuan teknologi membuka
peluang terciptanya 10 juta jenis pekerjaan baru. Melihat peluang itu, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan/.
Kemnaker juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersiap menghadapi
perubahan substansi yang berdampak pada masa depan pekerjaan. "Perusahaan harus
mampu melakukan perencanaan dan transisi masa depan pekerjaan melalui program
pembelajaran jangka panjang," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan,
Anwar Sanusi ketika memberikan sambutan pada acara Konsolidasi Informasi Demand Pasar
Kerja, di Jakarta, Jumat (19/8/2022).

Penelitian McKinsey & Company pada 2019 menyatakan kemajuan teknologi membuka peluang
terciptanya 10 juta jenis pekerjaan baru. Melihat peluang itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
berkomitmen menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan/Kemnaker juga mengajak seluruh pemangku
kepentingan untuk bersiap menghadapi perubahan substansi yang berdampak pada masa depan
pekerjaan."Perusahaan harus mampu melakukan perencanaan dan transisi masa depan pekerjaan
melalui program pembelajaran jangka panjang," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan,
Anwar Sanusi ketika memberikan sambutan pada acara Konsolidasi Informasi Demand Pasar Kerja, di
Jakarta, Jumat (19/8/2022).Anwar mengatakan konsolidasi informasi pasar kerja memiliki arti penting
dalam pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia. "Ini jadi momentum mewujudkan sinergitas dan
kolaborasi para pemberi kerja untuk memperkuat link and match pasar kerja nasional," katanya.
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Summary "Perusahaan harus mampu melakukan perencanaan dan transisi masa depan pekerjaan
melalui program pembelajaran jangka panjang," kata Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi ketika memberikan sambutan pada acara Konsolidasi
Informasi Demand Pasar Kerja, di Jakarta, Jum'at (19/8/2022).

Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan komitmennya untuk mengkonsolidasikan informasi pasar
kerja dalam menyiapkan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja.Selain itu, Kemnaker juga
mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersiap menghadapi perubahan substansi yang
berdampak pada masa depan pekerjaan."Perusahaan harus mampu melakukan perencanaan dan transisi
masa depan pekerjaan melalui program pembelajaran jangka panjang," kata Sekretaris Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi ketika memberikan sambutan pada acara Konsolidasi
Informasi Demand Pasar Kerja, di Jakarta, Jum'at (19/8/2022).Anwar Sanusi mengatakan, konsolidasi
informasi pasar kerja memliki arti penting dalam pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia."Ini jadi
momentum mewujudkan sinergitas dan kolaborasi para pemberi kerja untuk memperkuat link and match
pasar kerja nasional," katanya.Anwar menyebut, dari penelitian yang dilakukan McKinsey & Company
tahun 2019, memperkirakan teknologi otomasi akan menghasilkan 4 hingga 23 juta pekerjaan di tahun
2030. Angka ini sudah termasuk adanya 10 juta jenis pekerjaan baru."Pertumbuhan lapangan kerja baru
mengubah komposisi berbagai sektor perekonomian Indonesia secara keseluruhan,"ucapnya.Dari
konsolidasi informasi pasar kerja ini, ungkap Anwar Sanusi, ketersediaan data tenaga kerja semakin
memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas data."Saya ingin para pemberi kerja bisa dengan cepat
mendapatkan calon pekerja sesuai persyaratan yang dibutuhkan perusahaan," tutupnya.
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Summary RADARBANGSA.COM- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menghadiri acara
Pemberian Bantuan Modal Untuk UMKM yang diselenggarakan oleh Perhimpunan
Perempuan Lintas Profesi Indonesia (PPLIPI), di Jakarta, Kamis (18/8/2022).

Jum'at, 19/08/2022 17:52 WIBRADARBANGSA.COM - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah
menghadiri acara Pemberian Bantuan Modal Untuk UMKM yang diselenggarakan oleh Perhimpunan
Perempuan Lintas Profesi Indonesia (PPLIPI), di Jakarta, Kamis (18/8/2022). Dalam sambutannya,
Menaker Ida Fauziyah mengatakan, Berdasarkan data BPS yang diolah oleh Kementerian Koperasi dan
UKM, UMKM Indonesia menyumbangkan hingga lebih dari sekitar 60 persen PDB Indonesia pada tahun
2019. Sementara itu, 50 Persen pengusaha yang menjalankan UMKM adalah perempuan. "Data telah
menunjukkan bahwa persentase perempuan yang bekerja di sektor informal khususnya pada UMKM
sangatlah besar, jadi UMKM juga berperan penting dalam hal menyerap sebagian besar tenaga kerja
perempuan yang ada di Indonesia," kata Menaker Ida Fauziyah. Menaker Ida Fauziyah mengungkapkan,
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mendukung partisipasi perempuan pada sektor UMKM
agar bisa mengembangkan usahanya di era digitalisasi saat ini. "Dari Kemnaker sendiri, untuk membantu
UMKM agar bisa naik kelas di era digital, Kami terus menggenjot pelatihan untuk peningkatan
kompetensi dan produktivitas pekerja. Banyak jurusan pelatihan yang kami miliki merupakan jurusan
yang menunjang kompetensi bagi pekerja perempuan di sektor UMKM," ungkap Menaker Ida. Menurut
Menaker Ida, jajarannya juga terus menjalankan program pengembangan perluasan kesempatan kerja
berupa program bantuan kewirausahaan yang diberikan pada kelompok UMKM di berbagai daerah.
"Banyak dari paket bantuan tersebut diberikan kepada kelompok komunitas muda, perempuan, lansia
dan disabilitas atau kelompok rentan lainnya agar dapat menjadi seorang wirausahawan yang mandiri
melalui program Tenaga Kerja Mandiri (TKM)," katanya.
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Summary Kerja sama BTN dengan serikat pekerja dan Kemnaker jadi wujud kesamaan pandang.
JAKARTA- Kementerian Ketenagakerjaan dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
melakukan perjanjian kerja bersama antara manajemen dengan serikat pekerja BTN.
Diharapkan BTN tetap konsisten mendukung pemerintah dalam memajukan kesejahteraan
masyarakat Indonesia melalui kepemilikan rumah sekaligus mewujudkan mimpi jutaan
rakyat Indonesia untuk menyediakan rumah yang layak. "Semoga upaya yang telah dilakukan
BTN tetap mendapatkan respons yang baik dari masyarakat secara luas," pungkasnya.

Kerja sama BTN dengan serikat pekerja dan Kemnaker jadi wujud kesamaan pandangJAKARTAKementerian Ketenagakerjaan dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melakukan perjanjian kerja
bersama antara manajemen dengan serikat pekerja BTN. Adapun kerja sama ini memiliki periode selama
2022 sampai 2024.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan apabila kemudian hari terdapat
perbedaan pendapat terkait pelaksanaan perjanjian kerja sama maka diupayakan untuk menghindari
deadlock dan perselisihan karena akan menghabiskan energi dan menimbulkan kerugian bagi kedua
belah pihak."Hendaknya kedua pihak lebih mengutamakan penyelesaian dengan cara kekeluargaan dan
mengutamakan win-win solution dibanding kepentingan kelompok semata," ujarnya dalam keterbukaan
informasi perseroan, Jumat (19/8/2022).Menurutnya kerja sama ini sebagai bentuk dari perwujudan
kesamaan pandang yang menjadi modal bertemunya kepentingan pekerja dengan kepentingan
manajemen."Saya apresiasi dari hati yang paling dalam, kepentingan teman-teman pekerja tidak hanya
kepentingan kesejahteraan, tetapi juga menjadi kepentingan bersama," katanya.Ida menyebut kerja
sama ini juga merupakan undang-undang bagi semua pihak, sehingga kedua belah pihak tersebut dapat
menjalankan segala hak dan kewajibannya dengan itikad baik sesuai yang tertuang dalam PKB.
Diharapkan BTN tetap konsisten mendukung pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat
Indonesia melalui kepemilikan rumah sekaligus mewujudkan mimpi jutaan rakyat Indonesia untuk
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menyediakan rumah yang layak."Semoga upaya yang telah dilakukan BTN tetap mendapatkan respons
yang baik dari masyarakat secara luas," pungkasnya.Sementara itu Direktur Utama BTN Haru
Koesmahargyo menambahkan kemitraan yang strategis ini diharapkan dapat menciptakan kolaborasi
yang baik guna mewujudkan visi BTN menjadi The Best Mortgage Bank In Southeast Asia pada
2025.Melalui Munas serikat pekerja BTN, Haru mengajak seluruh bagian dari serikat pekerja BTN untuk
membangun hubungan industrial yang harmonis sekaligus menjadi change agent dan influencer serta
secara aktif memastikan proses bisnis dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta good
corporate governance."Sebagai Insan BTN tanpa kecuali, mempunyai tanggung jawab yang tidak kalah
penting, terutama sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia dengan tugas yang spesifik yakni membantu
rakyat Indonesia memperoleh hunian yang layak," ucapnya.Ketua Umum DPP Serikat Pekerja BTN Rizky
Novriady menambahkan tema yang diangkat dalam pelaksanaan rakernas dan Munas serikat pekerja BTN
merupakan kolaborasi hebat."Tema tersebut dipilih karena keyakinan akan terciptanya kolaborasi antara
manajemen dan SP-BTN yang akan memberikan nilai lebih terhadap perusahaan baik dari sisi kinerja
maupun kesejahteraan pekerjanya," ucapnya."Pada momen kemerdekaan ini, kami serikat pekerja BTN
bersepakat untuk melawan segala bentuk fraud & korupsi. Kami mendukung sepenuhnya dengan
segenap jiwa dan raga agar BTN terus berkinerja optimal dalam penyaluran pembiayaan perumahan yang
layak dan terjangkau bagi masyarakat," ucapnya.Sumber: Republika
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Summary Selain itu, Kemnaker juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersiap
menghadapi perubahan substansi yang berdampak pada masa depan pekerjaan.
"Perusahaan harus mampu melakukan perencanaan dan transisi masa depan pekerjaan
melalui program pembelajaran jangka panjang," kata Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi ketika memberikan sambutan pada acara Konsolidasi
Informasi Demand Pasar Kerja, di Jakarta, Jum'at (19/8/2022).

Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan komitmennya untuk mengkonsolidasikan informasi pasar
kerja dalam menyiapkan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja.Selain itu, Kemnaker juga
mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersiap menghadapi perubahan substansi yang
berdampak pada masa depan pekerjaan. "Perusahaan harus mampu melakukan perencanaan dan
transisi masa depan pekerjaan melalui program pembelajaran jangka panjang," kata Sekretaris Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi ketika memberikan sambutan pada acara Konsolidasi
Informasi Demand Pasar Kerja, di Jakarta, Jum'at (19/8/2022). Anwar Sanusi mengatakan, konsolidasi
informasi pasar kerja memliki arti penting dalam pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia. "Ini jadi
momentum mewujudkan sinergitas dan kolaborasi para pemberi kerja untuk memperkuat link and match
pasar kerja nasional," katanya. Anwar menyebut, dari penelitian yang dilakukan McKinsey & Company
tahun 2019, memperkirakan teknologi otomasi akan menghasilkan 4 hingga 23 juta pekerjaan di tahun
2030. Angka ini sudah termasuk adanya 10 juta jenis pekerjaan baru. "Pertumbuhan lapangan kerja baru
mengubah komposisi berbagai sektor perekonomian Indonesia secara keseluruhan,"ucapnya. Dari
konsolidasi informasi pasar kerja ini, ungkap Anwar Sanusi, ketersediaan data tenaga kerja semakin
memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas data. "Saya ingin para pemberi kerja bisa dengan cepat
mendapatkan calon pekerja sesuai persyaratan yang dibutuhkan perusahaan," tuturnya. (ira.hel).
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Summary "Perusahaan harus mampu melakukan perencanaan dan transisi masa depan pekerjaan
melalui program pembelajaran jangka panjang," kata Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi ketika memberikan sambutan pada acara Konsolidasi
Informasi Demand Pasar Kerja, di Jakarta, Jum'at (19/8). Selain itu, Kemnaker juga mengajak
seluruh pemangku kepentingan untuk bersiap menghadapi perubahan substansi yang
berdampak pada masa depan pekerjaan.

Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan komitmennya untuk mengkonsolidasikan informasi pasar
kerja dalam menyiapkan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja.Selain itu, Kemnaker juga
mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersiap menghadapi perubahan substansi yang
berdampak pada masa depan pekerjaan."Perusahaan harus mampu melakukan perencanaan dan transisi
masa depan pekerjaan melalui program pembelajaran jangka panjang," kata Sekretaris Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi ketika memberikan sambutan pada acara Konsolidasi
Informasi Demand Pasar Kerja, di Jakarta, Jum'at (19/8).Anwar Sanusi mengatakan, konsolidasi informasi
pasar kerja memliki arti penting dalam pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia."Ini jadi momentum
mewujudkan sinergitas dan kolaborasi para pemberi kerja untuk memperkuat link and match pasar kerja
nasional," katanya.Anwar menyebut, dari penelitian yang dilakukan McKinsey & Company tahun 2019,
memperkirakan teknologi otomasi akan menghasilkan 4 hingga 23 juta pekerjaan di tahun 2030. Angka
ini sudah termasuk adanya 10 juta jenis pekerjaan baru."Pertumbuhan lapangan kerja baru mengubah
komposisi berbagai sektor perekonomian Indonesia secara keseluruhan,"ucapnya.Dari konsolidasi
informasi pasar kerja ini, ungkap Anwar Sanusi, ketersediaan data tenaga kerja semakin memadai, baik
dari sisi kuantitas maupun kualitas data."Saya ingin para pemberi kerja bisa dengan cepat mendapatkan
calon pekerja sesuai persyaratan yang dibutuhkan perusahaan," tuturnya./
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Summary Kabar tersebut resmi disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.
Namun, sebelum mengetahui penjelasan Menaker Ida Fauziyah ketahui terlebih dahulu
syarat untuk mendapatkan BSU 2022 Rp1 juta. Hal ini bisa menjadi kabar baik bagi para
pekerja yang sudah lama menanti kabar pencairan BLT Subsidi Gaji Rp1 juta. Berdasarkan
Permenaker RI No 16 Tahun 2022, berikut syarat mendaftar BSU BPJS Ketenagakerjaan
2022:.

Ada kabar terbaru bagi para pekerja yang menunggu pencairan Bantuan Subsidi Upah alias BSU
2022.Kabar tersebut resmi disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.Hal ini bisa
menjadi kabar baik bagi para pekerja yang sudah lama menanti kabar pencairan BLT Subsidi Gaji Rp1
juta.Pasalnya, bantuan yang dijanjikan cair pada bulan April ini mulai menunjukan titik terang.Namun,
sebelum mengetahui penjelasan Menaker Ida Fauziyah ketahui terlebih dahulu syarat untuk
mendapatkan BSU 2022 Rp1 juta.Berdasarkan Permenaker RI No 16 Tahun 2022, berikut syarat
mendaftar BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022:1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK).2. Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan s.d 30 Juni
2021.
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Positive

Summary "Jadi sebelum berangkat harus jelas kontrak kerjanya. Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah
Endro Dwi Cahyono meminta warga mencermati prosedur dan syarat menjadi buruh migran
agar nyaman bekerja di luar negeri. Berbicara dalam sosialisasi penyebarluasan informasi,
peluang, mekanisme, dan prosedur kerja di Balai Desa Ngembal Kulon, Kecamatan Jati,
Kabupaten Kudus, Jumat (19/8) siang, Endro meminta warga mencermati syarat menjadi
buruh migran yang resmi. Endro yang juga Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja
Indonesia (APJATI) Jawa Tengah itu mengatakan, syarat bekerja nyaman sebagai buruh
migran di luar negeri harus melalui mekanisme yang resmi sesuai aturan Kementerian
Tenaga Kerja.

Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah Endro Dwi Cahyono meminta warga mencermati prosedur dan
syarat menjadi buruh migran agar nyaman bekerja di luar negeri.Berbicara dalam sosialisasi
penyebarluasan informasi, peluang, mekanisme, dan prosedur kerja di Balai Desa Ngembal Kulon,
Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jumat (19/8) siang, Endro meminta warga mencermati syarat menjadi
buruh migran yang resmi.Endro yang juga Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia
(APJATI) Jawa Tengah itu mengatakan, syarat bekerja nyaman sebagai buruh migran di luar negeri harus
melalui mekanisme yang resmi sesuai aturan Kementerian Tenaga Kerja.Dua syarat yang ahrus dimiliki
agar nyaman bekerja di luar negeri sebagai buruh migran yakni mengantongi visa kerja dan kontrak
kerja.Untuk mendapatkannya, warga bisa mendaftar melalui PJTKI resmi. "Dari mana tau perusahaan itu
resmi, cek saja di Dinas Tenaga Kerja di daerah. Jika terdaftar, ada kantornya, akan lebih mudah meminta
bantuan jika terjadi sesuatu di luar negeri," katanya.Hadir pada sosialisasi yang digelar Anggota Komisi E
DPRD Kudus Mawahib itu, Kepala Desa Ngembal Kulon Moch Khanafi dan perwakilan Dinas Tenaga Kerja
Provinsi Jawa Tengah.Endro menambahkan, buruh migran yang bermasalah di luar negeri umumnya
tidak mengantongi visa kerja. Bisa jadi karena persyaratannya yang tidak lengkap, buruh migran itu hanya
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mengantongi visa melancong.Alhasil saat di luar negeri, ia rentan ditangkap, mendapat perlauan buruk
dari majikan, hingga upah yang tidak layak. "Jadi sebelum berangkat harus jelas kontrak kerjanya. Ke
negara A untuk tujuan kerja sebagai apa harus jelas. Selain itu tentunya mengantongi visa kerja," katanya.
DPRD Kudus Kembali Gulirkan Ranperda CSREndro menambahkan, bekerja di luar negeri memang hak
setiap warga negara. Namun jika tidak memiliki keahlian spesifik, sebaiknya berpikir ulang. Ia yakin
kesempatan kerja di wilayah Jawa Tengah cukup besar.Apalagi Jawa Tengah kini menjadi daerah tujuan
investasi besar.Pemprov Jawa Tengah juga telah memudahkan pecari kerja melalui aplikasi e_Makaryo.
Aplikasi itu menjadi jembatan para pencari kerja dan perusahaan."Silakan masuk ke website e_Makaryo,
di sana banyak lowongan pekerjaan yang ditawarkan, sesuai latar belakang pendidikan dan lokasi
perusahaan," katanya.
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Positive

Summary Menaker dalam sambutannya mengapresiasi PKB antara Manajemen dan SP Bank BTN
sebagai bentuk dari perwujudan kesamaan pandang yang menjadi modal bertemunya
kepentingan pekerja dengan kepentingan manajemen. "Saya apresiasi dari hati yang paling
dalam, kepentingan teman-teman pekerja tidak hanya kepentingan kesejahteraan, tetapi
juga menjadi kepentingan bersama," kata Menaker. Menaker berpesan apabila dikemudian
hari terdapat perbedaan pendapat terkait pelaksanaan PKB, upayakan untuk menghindari
deadlock dan dispute karena akan menghabiskan energi dan juga menimbulkan kerugian
bagi kedua belah pihak. Menaker mengharapkan dengan semangat dan tantangan baru ini,
Bank BTN tetap konsisten mendukung pemerintah dalam memajukan kesejahteraan
masyarakat Indonesia melalui kepemilikan rumah sekaligus mewujudkan mimpi jutaan
rakyat Indonesia untuk menyediakan rumah yang layak.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
Periode 2022-2024 antara Manajemen PT Bank Tabungan Negara (Persero) dengan Serikat Pekerja (SP)
Bank BTN, di Jakarta, Kamis (18/8/2022). Menaker dalam sambutannya mengapresiasi PKB antara
Manajemen dan SP Bank BTN sebagai bentuk dari perwujudan kesamaan pandang yang menjadi modal
bertemunya kepentingan pekerja dengan kepentingan manajemen. "Saya apresiasi dari hati yang paling
dalam, kepentingan teman-teman pekerja tidak hanya kepentingan kesejahteraan, tetapi juga menjadi
kepentingan bersama," kata Menaker. Ia menyatakan, PKB yang dibuat merupakan undang-undang bagi
semua pihak, sehingga kedua belah pihak tersebut dapat menjalankan segala hak dan kewajibannya
dengan itikad baik sesuai yang tertuang dalam PKB. Menaker berpesan apabila dikemudian hari terdapat
perbedaan pendapat terkait pelaksanaan PKB, upayakan untuk menghindari deadlock dan dispute karena
akan menghabiskan energi dan juga menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. "Hendaknya kedua
pihak lebih mengutamakan penyelesaian dengan cara kekeluargaan dan mengutamakan win-win
solution dibanding kepentingan kelompok semata," ujarnya. Menaker mengharapkan dengan semangat
dan tantangan baru ini, Bank BTN tetap konsisten mendukung pemerintah dalam memajukan
kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kepemilikan rumah sekaligus mewujudkan mimpi jutaan
rakyat Indonesia untuk menyediakan rumah yang layak. "Semoga upaya yang telah dilakukan BTN tetap
mendapatkan respon yang baik dari masyarakat secara luas," pungkasnya.
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Positive

Summary "Perusahaan harus mampu melakukan perencanaan dan transisi masa depan pekerjaan
melalui program pembelajaran jangka panjang," kata Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi ketika memberikan sambutan pada acara Konsolidasi
Informasi Demand Pasar Kerja, di Jakarta, Jum'at (19/8/2022). Selain itu, Kemnaker juga
mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersiap menghadapi perubahan substansi
yang berdampak pada masa depan pekerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan
komitmennya untuk mengkonsolidasikan informasi pasar kerja dalam menyiapkan
kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja. Anwar Sanusi mengatakan,
konsolidasi informasi pasar kerja memliki arti penting dalam pembangunan ketenagakerjaan
di Indonesia.

Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan komitmennya untuk mengkonsolidasikan informasi pasar
kerja dalam menyiapkan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja. Selain itu, Kemnaker
juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersiap menghadapi perubahan substansi yang
berdampak pada masa depan pekerjaan. "Perusahaan harus mampu melakukan perencanaan dan
transisi masa depan pekerjaan melalui program pembelajaran jangka panjang," kata Sekretaris Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi ketika memberikan sambutan pada acara Konsolidasi
Informasi Demand Pasar Kerja, di Jakarta, Jum'at (19/8/2022). Anwar Sanusi mengatakan, konsolidasi
informasi pasar kerja memliki arti penting dalam pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia. "Ini jadi
momentum mewujudkan sinergitas dan kolaborasi para pemberi kerja untuk memperkuat link and match
pasar kerja nasional," katanya. Anwar menyebut, dari penelitian yang dilakukan McKinsey & Company
tahun 2019, memperkirakan teknologi otomasi akan menghasilkan 4 hingga 23 juta pekerjaan di tahun
2030. Angka ini sudah termasuk adanya 10 juta jenis pekerjaan baru. "Pertumbuhan lapangan kerja baru
mengubah komposisi berbagai sektor perekonomian Indonesia secara keseluruhan,"ucapnya. Dari
konsolidasi informasi pasar kerja ini, ungkap Anwar Sanusi, ketersediaan data tenaga kerja semakin
memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas data. "Saya ingin para pemberi kerja bisa dengan cepat
mendapatkan calon pekerja sesuai persyaratan yang dibutuhkan perusahaan," tutupnya.
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah kembali menyampaikan kabar mengenai
pencairan BSU 2022. Hal ini bisa menjadi kabar baik bagi para pekerja yang sudah lama
menanti kabar pencairan Bantuan Subsidi Upah Rp1 juta. Ida mengatakan bahwa aliran dana
BSU menggunakan dana penanganan Covid-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).
Sehingga, Kemnaker saat ini masih menunggu arahan Menteri Perekonomian untuk
penyaluran BSU BPJS Ketenagakerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah kembali menyampaikan kabar mengenai pencairan
BSU 2022.Hal ini bisa menjadi kabar baik bagi para pekerja yang sudah lama menanti kabar pencairan
Bantuan Subsidi Upah Rp1 juta.Pasalnya, bantuan yang dijanjikan cair pada bulan April ini mulai
menunjukan titik terang.Melalui keterangannya, Menaker Ida Fauziyah menegaskan bahwa pihaknya
hanya bertugas sebagai penyalur bantuan tersebut.Ida mengatakan bahwa aliran dana BSU
menggunakan dana penanganan Covid-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).Sedangkan PCPEN sendiri berada di bawah kendali Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang
Perekonomian.Sehingga, Kemnaker saat ini masih menunggu arahan Menteri Perekonomian untuk
penyaluran BSU BPJS Ketenagakerjaan.Lebih lanjut, Ida juga mengatakan bahwa saat ini pihaknya beserta
BPJS Ketenagakerjaan telah mengalokasikan dana BSU.
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Neutral

Summary Ada kabar terbaru bagi para pekerja yang menunggu pencairan Bantuan Subsidi Upah alias
BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022. Kabar terbaru tentang BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022
resmi disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Hal ini bisa menjadi
kabar baik bagi para pekerja yang sudah lama menanti kabar pencairan BSU BPJS
Ketenagakerjaan atau BLT subsidi gaji Rp1 juta. Pasalnya, bantuan yang dijanjikan cair pada
bulan April ini mulai menunjukan titik terang.

Ada kabar terbaru bagi para pekerja yang menunggu pencairan Bantuan Subsidi Upah alias BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022.Kabar terbaru tentang BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 resmi disampaikan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.Hal ini bisa menjadi kabar baik bagi para pekerja yang
sudah lama menanti kabar pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan atau BLT subsidi gaji Rp1 juta.Pasalnya,
bantuan yang dijanjikan cair pada bulan April ini mulai menunjukan titik terang.Dilansir dari
Ayobandung.com, melalui keterangannya, Menaker Ida Fauziyah menegaskan bahwa pihaknya hanya
bertugas sebagai penyalur bantuan tersebut.Ida mengatakan bahwa aliran dana BSU menggunakan dana
penanganan Covid-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).Sedangkan PC-PEN sendiri berada di
bawah kendali Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.Sehingga, Kemnaker saat ini
masih menunggu arahan Menteri Perekonomian untuk penyaluran BSU BPJS Ketenagakerjaan.
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengapresiasi adanya kesepakatan antara
manajemen PT Bank Tabungan Negara (Persero/BTN) Tbk dengan serikat pekerja (SP) lewat
menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Menteri Ida berharap, hubungan kerja
antara manajemen dengan SP Bank BTN, semakin solid dan harmonis. "Setiap ada
penandatanganan PKB Saya selalu menyempatkan hadir dan ini merupakan bentuk apresiasi
saya karena ini adalah puncak kesamaan pandangan antara Manajemen dengan Serikat
Pekerja. Apalagi antara Manajemen dan Serikat Pekerja BTN baru satu kali ketemu sudah
berhasil menyatukan dua kepentingan antara pekerja dan Manajemen," kata Ida, usai
menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Manajemen dengan
SP Bank BTN di Jakarta, Kamis (18/8/2022).

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

Summary KAI Services atau PT Reska Multi Usaha saat ini membuka satu lowongan kerja di bulan
Agustus 2022. Untuk lowongan kerja Agustus 2022 yang tersedia di PT Reska Multi Usaha
dibuka dengan kualifikasi lulusan minimal SMA atau sederajat. Posisi lowongan kerja Agustus
2022 di PT Reska Multi Usaha adalah sebagai Cook untuk bagian KAI Services. Adapun untuk
penempatan kerja bagi para pelamar Cook di PT Reska Multi Usaha tersedia untuk
penempatan di Semarang.

KAI Services atau PT Reska Multi Usaha saat ini membuka satu lowongan kerja di bulan Agustus
2022.Untuk lowongan kerja Agustus 2022 yang tersedia di PT Reska Multi Usaha dibuka dengan kualifikasi
lulusan minimal SMA atau sederajat.Posisi lowongan kerja Agustus 2022 di PT Reska Multi Usaha adalah
sebagai Cook untuk bagian KAI Services.Adapun untuk penempatan kerja bagi para pelamar Cook di PT
Reska Multi Usaha tersedia untuk penempatan di Semarang.Berikut kualifikasi posisi Cook KAI Services
yang dibutuhkan PT Reska Multi Usaha sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Instagram
@kemnaker Jumat, 19 Agustus 2022.Kualifikasi Umum:- Laki-laki, usia maksimal 30 tahun- Pendidikan
minimal SMA atau Sederajat- Memiliki Pengalaman di bidang Cook minimal 1 tahun- Bersedia bekerja
dengan sistem shift- Mampu bekerja dibawah tekanan, deadline dan multitasking- Berpenampilan
menarik- Berdomisili SemarangDeskripsi Pekerjaan:- Menyiapkan bahan baku makanan yang dibutuhkan
untuk SRQ yang ditargetkan- Memasak makanan sesuai dengan standard recipe dengan jumlah SRQ yang
ditargetkan- Bertanggung jawab atas kesehatan dan kehigienisan makanan dan bahan makananMembuat list order penyediaan bahan bakuSegera siapkan persyaratannya dan daftarkan diri karena
batas akhir registrasi pendaftaran paling lambat tanggal 27 Agustus 2022.Itulah informasi lowongan kerja
terbaru yang tersedia dalam waktu terbatas dan statusnya bisa berubah sewaktu-waktu.Info lebih lanjut
kunjungi Website recruitment.kai.id.
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Positive

Summary Hal itu diungkapkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar
Sanusi saat memberikan sambutan pada acara Konsolidasi Informasi Demand Pasar Kerja, di
Jakarta, Jumat (19/8). Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan komitmennya
untuk menyiapkan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan komitmennya untuk menyiapkan kompetensi
tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja.Selain itu, Kemnaker juga mengajak seluruh pemangku
kepentingan untuk bersiap menghadapi perubahan substansi yang berdampak pada masa depan
pekerjaan.Hal itu diungkapkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar
Sanusi saat memberikan sambutan pada acara Konsolidasi Informasi Demand Pasar Kerja, di Jakarta,
Jumat (19/8)."Perusahaan harus mampu melakukan perencanaan dan transisi masa depan pekerjaan
melalui program pembelajaran jangka panjang," kata Anwar.Anwar mengatakan konsolidasi informasi
pasar kerja memliki arti penting dalam pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia."Ini jadi momentum
mewujudkan sinergitas dan kolaborasi para pemberi kerja untuk memperkuat link and match pasar kerja
nasional," ungkap dia.Anwar menyebut, dari penelitian yang dilakukan McKinsey & Company tahun 2019,
memperkirakan teknologi otomasi akan menghasilkan 4 hingga 23 juta pekerjaan pada 2030.Angka itu,
ujar dia, sudah termasuk adanya 10 juta jenis pekerjaan baru."Pertumbuhan lapangan kerja baru
mengubah komposisi berbagai sektor perekonomian Indonesia secara keseluruhan," tuturnya.Dari
konsolidasi informasi pasar kerja ini, ungkap Anwar, ketersediaan data tenaga kerja semakin memadai,
baik dari sisi kuantitas maupun kualitas data."Saya ingin para pemberi kerja bisa dengan cepat
mendapatkan calon pekerja sesuai persyaratan yang dibutuhkan perusahaan," tutup Anwar Sanusi.
Berita Selanjutnya: Gelar Job Fair Virtual, Kemnaker: Sangat Bermanfaat dan EfisienRedaktur &

178

Title

Cara Beli Pelatihan Kartu Prakerja Gelombang 41 di Tokopedia,
Bukalapak, Pintaria, dan Kemnaker

Author

_noname

Media

Tribun News

Reporter

Date

19 August 2022

Tone

Link

http://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/19/cara-beli-pelatihan-kartu-prakerjagelombang-41-di-tokopedia-bukalapak-pintaria-dan-kemnaker

Neutral

Summary Dilansir dari website resmi Kartu Prakerja, berikut ini tutorial pembelian pelatihan
menggunakan Kartu Prakerja sebagai metode pembayaran pada mitra Platform Digital
Tokopedia, Bukalapak, Pintar dan Kemnaker. Penerima Kartu Prakerja Gelombang 41 dapat
mengecek dana pelatihan di dashboard masing-masing. Hasil seleksi Kartu Prakerja
Gelombang 41 telah diumumkan pada Jumat (19/8/2022). Buka Aplikasi Tokopedia dan
pastikan nomor ponsel sudah terverifiaksi Ketik "Kartu Prakerja" di kolom pencarian Pilih
kategori Pelatihan dan pilih lembaga pelatihan yang diinginkan Klik "lihat detail" pada kelas
yang diminati untuk cari tahu informasi terkait termasuk cara menemukan kode voucher.

Hasil seleksi Kartu Prakerja Gelombang 41 telah diumumkan pada Jumat (19/8/2022).Penerima Kartu
Prakerja Gelombang 41 dapat mengecek dana pelatihan di dashboard masing-masing.Mereka yang lolos
wajib menonton keseluruhan 3 video sampai selesai untuk dapat melihat nomor Kartu Prakerja pada
menu dashboard.Setelah menyelesaikan tahap tersebut, peserta dapat memilih dan membeli pelatihan
di Kartu Prakerja.Penerima Kartu Prakerja dapat menggunakan saldo pelatihan Kartu Prakerja di berbagai
mitra platform digital yang resmi bekerja sama dengan Program Kartu Prakerja.Mitra platform digital
tersebut adalah Tokopedia, Bukalapak, Pintar, Karier.Mu, Kemnaker, dan Pijar Mahir.Dilansir dari website
resmi Kartu Prakerja, berikut ini tutorial pembelian pelatihan menggunakan Kartu Prakerja sebagai
metode pembayaran pada mitra Platform Digital Tokopedia, Bukalapak, Pintar dan Kemnaker.Tutorial
membeli pelatihan Kartu Prakerja di Tokopedia:Buka Aplikasi Tokopedia dan pastikan nomor ponsel
sudah terverifiaksi Ketik "Kartu Prakerja" di kolom pencarian Pilih kategori Pelatihan dan pilih lembaga
pelatihan yang diinginkan Klik "lihat detail" pada kelas yang diminati untuk cari tahu informasi terkait
termasuk cara menemukan kode voucher. Klik beli, jangan lupa masukkan kodo promo bila tersedia Pilih
"Lihat Semua" pada metode pembayaran. Pilih "Kartu Prakerja" pada bagian Program Pemerintah
Masukkan 16 digit Nomor Kartu Prakerja dan lakukan verifikasi melalui SMS Setelah transaksi berhasil,
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cek kode voucher pada Histori Transaksi Top Up & Tagihan atau pada email yang terdaftar di Tokopedia
Lakukan penukaran kode voucher dengan mengikuti langkah di halaman kelas/lembaga yang sudah dibeli
vouchernya Kode voucher berhasil ditukar Kemudian, isi review dan rating untuk kelas yang sudah diikuti
dengan klik "Tulis Ulasan" pada halaman Histori Transaksi Top Up & Tagihan sudah dibeliTutorial membeli
pelatihan Kartu Prakerja di Bukalapak:Buka aplikasi Bukalapak, lalu ketik "Prakerja" di tab pencarian Pilih
jenis kursus sesuai dengan minat dan bakat Kursus bisa diurutkan berdasarkan harga termurah, termahal,
atau kelas terbaru Cek detail kurikulum kursus dan ulasan Kalau sudah OK, klik "YA" pada syarat dan
ketentuan Lalu, masukkan nomor Kartu Prakerja yang sesuai, untuk kemudian diverifikasi oleh sistem
Selanjutnya, lakukan pembayaran, kemudian jika sukses kode OTP akan dikirim ke nomor ponsel yang
terdaftar di Kartu Prakerja Lalu, masukkan kode OTP yang dikirim dan klik tombol "Verifikasi" Peserta
akan mendapatkan kode untuk dipakai di situs penyedia kursus Untuk lihat kode kupon cek di "Detail
Tagihan" atau Email.Tutorial membeli pelatihan Kartu Prakerja di Pintar:Buka web Pintar diTutorial
membeli pelatihan Kartu Prakerja di Kemnaker:Buka laman kemnaker.go.id Pilih menu Pelatihan Lalu,
klik Kunjungi Layanan Jika belum mempunyai akun, klik menu Daftar Namun, jika sudah mempunyai akun,
masukkan No. KTP/NO. HP/Email dan password Lalu, klik Masuk Sekarang Pilih daftar sebagai peserta
latihan Kemudian, Anda telah berhasil mendaftar sebagai peserta latihan Setelah itu, pilih progam
pelatihan yang tersedia atau dapat dicari melalui form pencarian Lalu, jika hasil pencarian sudah muncul,
klik judul pelatihan Pilih lembaga penyelenggara pelatihan yang tersedia dengan lebel Kartu Prakerja Klik
daftar Lalu, klik daftar sekarang dan klik lanjutkan Masukkan No. Kartu Prakerja Setelah diisi, klik
lanjutkan Masukkan kode OTP dan klik verifikasi Klik cek portofolio Muncullah status diterima Lalu, klik
judul pelatihan Klik mulai pelatihan
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Neutral

Summary - Masih terdaftar sebagai anggota aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai Juni 2021. - Dana BSU
merupakan program bantuan sosial dari Pemerintah melalui Kemnaker yang diberikan
kepada pekerja atau buruh. Program BSU diberikan kepada pekerja atau buruh untuk
membantu meningkatkan perekonomian dalam penanganan Covid-19. Dana BSU
rencananya akan disalurkan kepada 8,8 juta pekerja atau buruh dengan besaran Rp500 ribu
untuk dua bulan dan akan disalurkan langsung dalam satu tahap Rp1 juta.

- Dana BSU merupakan program bantuan sosial dari Pemerintah melalui Kemnaker yang diberikan kepada
pekerja atau buruh.Program BSU diberikan kepada pekerja atau buruh untuk membantu meningkatkan
perekonomian dalam penanganan Covid-19.Dana BSU rencananya akan disalurkan kepada 8,8 juta
pekerja atau buruh dengan besaran Rp500 ribu untuk dua bulan dan akan disalurkan langsung dalam satu
tahap Rp1 juta.Pekerja juga harus sudah memenuhi syarat yang ditentukan oleh pihak Kemnaker untuk
bisa menjadi calon penerima dana BLT subsidi gaji.Syarat yang harus dipenuhi oleh para pekerja untuk
bisa menerima dana BSU 2022, seperti:- Warga Negara Indonesia- Berpenghasilan maksimal 3,5 juta per
bulan- Masih terdaftar sebagai anggota aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai Juni 2021
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Positive

Summary "Perusahaan harus mampu melakukan perencanaan dan transisi masa depan pekerjaan
melalui program pembelajaran jangka panjang," kata Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi ketika memberikan sambutan pada acara Konsolidasi
Informasi Demand Pasar Kerja, di Jakarta, Jum'at (19/8/2022).

Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan komitmennya untuk mengkonsolidasikan informasi pasar
kerja dalam menyiapkan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja.Selain itu, Kemnaker juga
mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersiap menghadapi perubahan substansi yang
berdampak pada masa depan pekerjaan."Perusahaan harus mampu melakukan perencanaan dan transisi
masa depan pekerjaan melalui program pembelajaran jangka panjang," kata Sekretaris Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi ketika memberikan sambutan pada acara Konsolidasi
Informasi Demand Pasar Kerja, di Jakarta, Jum'at (19/8/2022).Anwar Sanusi mengatakan, konsolidasi
informasi pasar kerja memliki arti penting dalam pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia."Ini jadi
momentum mewujudkan sinergitas dan kolaborasi para pemberi kerja untuk memperkuat link and match
pasar kerja nasional," katanya.Anwar menyebut, dari penelitian yang dilakukan McKinsey & Company
tahun 2019, memperkirakan teknologi otomasi akan menghasilkan 4 hingga 23 juta pekerjaan di tahun
2030. Angka ini sudah termasuk adanya 10 juta jenis pekerjaan baru."Pertumbuhan lapangan kerja baru
mengubah komposisi berbagai sektor perekonomian Indonesia secara keseluruhan,"ucapnya.Dari
konsolidasi informasi pasar kerja ini, ungkap Anwar Sanusi, ketersediaan data tenaga kerja semakin
memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas data."Saya ingin para pemberi kerja bisa dengan cepat
mendapatkan calon pekerja sesuai persyaratan yang dibutuhkan perusahaan," tutupnya.***
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Positive

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menegaskan komitmennya untuk
mengkonsolidasikan informasi pasar kerja dalam menyiapkan kompetensi tenaga kerja
sesuai kebutuhan pasar kerja. Selain itu, Kemnaker juga mengajak seluruh pemangku
kepentingan untuk bersiap menghadapi perubahan substansi yang berdampak pada masa
depan pekerjaan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menegaskan komitmennya untuk mengkonsolidasikan
informasi pasar kerja dalam menyiapkan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja.Selain
itu, Kemnaker juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersiap menghadapi perubahan
substansi yang berdampak pada masa depan pekerjaan. "Perusahaan harus mampu melakukan
perencanaan dan transisi masa depan pekerjaan melalui program pembelajaran jangka panjang," kata
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi dalam siaran pers, Jumat
(19/08).Konsolidasi informasi pasar kerja memliki arti penting dalam pembangunan ketenagakerjaan di
Indonesia. Hal ini jadi momentum mewujudkan sinergitas dan kolaborasi para pemberi kerja untuk
memperkuat link and match pasar kerja nasional.Anwar mengatakan dari penelitian yang dilakukan
McKinsey & Company tahun 2019, memperkirakan teknologi otomasi akan menghasilkan 4 hingga 23
juta pekerjaan di tahun 2030. Angka ini sudah termasuk adanya 10 juta jenis pekerjaan baru.
"Pertumbuhan lapangan kerja baru mengubah komposisi berbagai sektor perekonomian Indonesia
secara keseluruhan," kata Anwar .Dari konsolidasi informasi pasar kerja ini, ketersediaan data tenaga
kerja semakin memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas data. "Saya ingin para pemberi kerja bisa
dengan cepat mendapatkan calon pekerja sesuai persyaratan yang dibutuhkan perusahaan," kata Anwar.
(ark)
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Neutral

Summary BSU 2022 jadi cair atau tidak? Seperti diketahui, Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 yang
sempat direncanakan cair April 2022 hingga saat ini belum tersalurkan ke pekerja.
Sebelumnya, Kementrian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mengumumkan akan kembali
menyalurkan BSU 2022 yang menyasar 8,8 juta pekerja di Indonesia. Dua syarat utama
penerima BSU 2022 sejauh ini yakni pekerja memiliki gaji dibawah Rp3,5 juta dan terdaftar
sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

BSU 2022 jadi cair atau tidak? Simak penjelasan Kemnaker soal nasib penyaluran BLT Rp1 juta dalam
artikel ini.Seperti diketahui, Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 yang sempat direncanakan cair April
2022 hingga saat ini belum tersalurkan ke pekerja.Sebelumnya, Kementrian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
telah mengumumkan akan kembali menyalurkan BSU 2022 yang menyasar 8,8 juta pekerja di
Indonesia.Dua syarat utama penerima BSU 2022 sejauh ini yakni pekerja memiliki gaji dibawah Rp3,5 juta
dan terdaftar sebagai peserta aktif BPJS KetenagakerjaanLewat program BSU 2022, Kemnaker bakal
memberikan Bantuan Langsung Tunai atau BLT Rp1 juta untuk pekerja yang memenuhi syarat sebagai
penerima.Namun sudah beberapa bulan berlalu, penyaluran BSU 2022 untuk pekerja belum juga
terealisasi sampai sekarang.Lantas sebenarnya, BSU 2022 jadi cair atau tidak? Berdasarkan informasi dari
Kemnaker, BSU 2022 akan tetap disalurkan ke pekerja sesuai rencana.
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Positive

Summary Kemnaker juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersiap menghadapi
perubahan substansi yang berdampak pada. "Perusahaan harus mampu melakukan
perencanaan dan transisi masa depan pekerjaan melalui program pembelajaran jangka
panjang," kata Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi dalam sambutan pada acara
Konsolidasi Informasi Demand Pasar Kerja, di Jakarta, Jumat (19/8/2022).

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) berkomitmen mengkonsolidasikan informasi pasar kerja
dalam menyiapkan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar. Kemnaker juga mengajak seluruh
pemangku kepentingan untuk bersiap menghadapi perubahan substansi yang berdampak pada
."Perusahaan harus mampu melakukan perencanaan dan transisi masa depan pekerjaan melalui program
pembelajaran jangka panjang," kata Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi dalam sambutan pada
acara Konsolidasi Informasi Demand Pasar Kerja, di Jakarta, Jumat (19/8/2022).Anwar mengatakan,
konsolidasi informasi pasar kerja memiliki arti penting dalam pembangunan ketenagakerjaan di
Indonesia. "Ini jadi momentum mewujudkan sinergitas dan kolaborasi para pemberi kerja untuk
memperkuat link and match pasar kerja nasional," katanya.Dari penelitian yang dilakukan McKinsey
&"Pertumbuhan lapangan kerja baru mengubah komposisi berbagai sektor perekonomian Indonesia
secara keseluruhan," ucap dia.Dari konsolidasi informasi pasar kerja ini, ungkap Anwar, ketersediaan data
tenaga kerja semakin memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas data. "Saya ingin para pemberi
kerja bisa dengan cepat mendapatkan calon pekerja sesuai persyaratan yang dibutuhkan perusahaan,"
tuturnya.
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Positive

Summary PT Brantas Abipraya (Persero) membuktikan kehadirannya untuk wilayah timur Indonesia
melalui Proyek Pembangunan Restrengthening Dermaga, Apron, dan Container Yard (CY)
Pelabuhan Jayapura guna mendukung peningkatan mobilitas di tanah Papua. Tak hanya itu,
pembangunan Pelabuhan Jayapura ini juga untuk mendorong konektivitas di Indonesia
Timur.

PT Brantas Abipraya (Persero) membuktikan kehadirannya untuk wilayah timur Indonesia melalui Proyek
Pembangunan Restrengthening Dermaga, Apron, dan Container Yard (CY) Pelabuhan Jayapura guna
mendukung peningkatan mobilitas di tanah Papua. Tak hanya itu, pembangunan Pelabuhan Jayapura ini
juga untuk mendorong konektivitas di Indonesia Timur."Pembangunan pelabuhan ini merupakan bukti
peran aktif Brantas Abipraya, sinergi BUMN dalam merajut konektivitas moda transportasi laut dalam
melayani mobilitas petikemas. Adanya pelabuhan ini diharapkan dapat mendorong pemulihan
perekonomian Indonesia khususnya di Jayapura setelah diterpa pandemi Covid-19," ujar Miftakhul Anas
selaku Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya.Proyek pelabuhan yang berlokasi di Jayapura, Papua ini
memiliki luas apron sebesar 2.884,53 meter persergi, pembangunan reklamasi seluas 4.263,59 meter
persegi dan 188,600 meter persegi untuk bagian Restrenghtening. Selain memaksimalkan kegiatan
bongkar muat petikemas di Jayapura, pelabuhan inipun juga akan berfungsi sebagai dermaga untuk kapal
barang.Dikenal sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terunggul dalam pembangunan
bendungan, namun kinerja Brantas Abipraya dalam pembangunan pelabuhan atau dermaga sudah tidak
perlu diragukan lagi.Beberapa proyek pelabuhan telah dirampungkan oleh BUMN ini, diantaranya
Dermaga Tawiri di Ambon, Maluku; Dermaga Panjang, Bandar Lampung; Dermaga Jayapura di Papua;
dan yang baru saja diresmikan tahun lalu yaitu Terminal Multipurpose Wae Kelambu, Pelabuhan Labuan
Bajo, Nusa Tenggara Timur.Tentunya dalam penyelesaian deretan proyek-proyek Brantas Abipraya ini
dikerjakan dengan mengutamakan kualitas mutu, pelayanan dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
(K3).Implementasi K3 yang telah dilakukan juga dibuktikan dengan berbagai penghargaan, diantaranya
adalah Penghargaan Zero Accident dari Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Gubernur Provinsi Jambi
atas Proyek Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah di Jambi (Jambi WWTP B1) hingga WSO
Indonesia Safety Culture Award 2022 (WISCA) dari World Safety Organization Indonesia untuk kategori
Pengimplementasian Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) dengan capaian
Gold atau setara dengan level empat."Kesehatan dan keselamatan kerja selalu menjadi prioritas utama
dalam pelaksanaan proyek kami sebagai bentuk komitmen menjalankan K3 di lingkungan kerja,
khususnya di proyek. Diharapkan proyek ini dapat cepat tuntas dan manfaatnya dapat segera dinikmati
oleh masyarakat Papua dan sekitar," tutup Anas.
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengapresiasi penandatanganan
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Manajemen dan Serikat Pekerja (SP) PT Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) yang dilakukan relatif cukup singkat. Menaker
mengungkapkan, sangat terkesan dengan pernyataan Ketua Umum DPP SP BTN Rizky
Novriady bahwa kepentingan pekerja bukan hanya mengenai kesejahteraan tetapi juga
kepentingan keberlangsungan usaha.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengapresiasi penandatanganan Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) antara Manajemen dan Serikat Pekerja (SP) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN)
yang dilakukan relatif cukup singkat.Dengan penandatanganan PKB ini diharapkan hubungan antara
manajemen dan SP Bank BTN semakin solid dan harmonis."Setiap ada penandatanganan PKB Saya selalu
menyempatkan hadir dan ini merupakan bentuk apresiasi saya karena ini adalah puncak kesamaan
pandangan antara Manajemen dengan Serikat Pekerja. Apalagi antara Manajemen dan Serikat Pekerja
BTN baru satu kali ketemu sudah berhasil menyatukan dua kepentingan antara pekerja dan Manajemen,"
jelas Ida dalam sambutannya usai menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara
Manajemen dengan SP Bank BTN di Jakarta, Jumat (19/8/2022).Menaker mengungkapkan, sangat
terkesan dengan pernyataan Ketua Umum DPP SP BTN Rizky Novriady bahwa kepentingan pekerja bukan
hanya mengenai kesejahteraan tetapi juga kepentingan keberlangsungan usaha. "Itu merupakan
statement yang luar biasa dan saya kira statement itu bisa menjadi prinsip setiap pekerja di Indonesia,"
tegasnya.Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, dengan ditandatanganinya PKB
Bank BTN Tahun 2022, merupakan komitmen perusahaan menempatkan pekerja yang diwakili oleh SP
BTN sebagai mitra strategis."Kemitraan yang strategis ini diharapkan dapat menciptakan kolaborasi yang
baik guna mewujudkan visi Bank BTN menjadi The Best Mortgage Bank In Southeast Asia Pada Tahun
2025," ujar Haru.Melalui Munas SP BTN, Haru mengajak seluruh bagian dari Serikat Pekerja Bank BTN
untuk membangun hubungan industrial yang harmonis sekaligus menjadi change agent dan influencer
serta secara aktif memastikan proses bisnis dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta
Good Corporate Governance.Sebagai Insan Bank BTN tanpa kecuali, mempunyai tanggung jawab yang
tidak kalah penting, terutama sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia dengan tugas yang spesifik yakni
membantu rakyat Indonesia memperoleh hunian yang layak.Sementara itu, Ketua Umum DPP Serikat
Pekerja Bank BTN Rizky Novriady mengungkapkan, acara Rakernas dan Munas Tahun 2022 merupakan
rangkaian kegiatan SP-BTN dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang harmonis bersama
Manajemen Bank BTN, hal ini dibuktikan dengan telah dilakukannya penandatanganan Perjanjian Kerja
Bersama (PKB).Dia menjelaskan, tema yang diangkat dalam pelaksanaan Rakernas dan Munas SP BTN
adalah "Kolaborasi Hebat, BTN Kuat". Tema tersebut dipilih karena keyakinan akan terciptanya kolaborasi
antara Manajemen dan SP-BTN yang akan memberikan nilai lebih terhadap perusahaan baik dari sisi
kinerja maupun kesejahteraan pekerjanya."Pada momen kemerdekaan ini, kami SP-BTN bersepakat
untuk melawan segala bentuk fraud & korupsi. Kami mendukung sepenuhnya dengan segenap jiwa dan
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raga agar Bank BTN terus berkinerja optimal dalam penyaluran Pembiayaan Perumahan yang layak dan
terjangkau untuk Masyarakat Indonesia," jelasnya.Adapun Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan
Musyawarah Nasional (Munas) SP-BTN telah diselenggarakan pada tanggal 17-18 Agustus 2022. Acara
tersebut dihadiri oleh 98 Dewan Pengurus Cabang (DPC) yang datang dari seluruh Indonesia dengan total
perwakilan peserta yang hadir sebanyak 250 pekerja. Saat ini anggota Serikat Pekerja BTN (SP-BTN) telah
berjumlah sekitar 4.000 anggota dari total 11.300 jumlah pegawai BTN.

188

Title

Bupati Buka Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis
Kompetensi Gelombang 2

Author

portal&ndash;suko

Media

Sukoharjo Kab

Reporter

Date

20 August 2022

Tone

Link

http://portal.sukoharjokab.go.id/2022/08/20/bupati-buka-pelatihan-tenaga-kerjaberbasis-kompetensi-gelombang-2
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Summary Pelatihan tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, Jumat
(19/8/2022). Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker)
Sukoharjo menggelar pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi. Pelatihan tenaga kerja
dilakukan dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Bupati menyampaikan,
liberalisasi di sektor ketenagakerjaan saat ini semakin gencar dilaksanakan.

Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Sukoharjo menggelar
pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi. Pelatihan tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati
Sukoharjo, Etik Suryani, Jumat (19/8/2022). Pelatihan tenaga kerja dilakukan dalam upaya meningkatkan
sumber daya manusia (SDM).Bupati menyampaikan, liberalisasi di sektor ketenagakerjaan saat ini
semakin gencar dilaksanakan. Liberalisasi salah satunya didorong oleh pemberlakuan masyarakat
ekonomi ASEAN (MEA). Atas dasar hal tersebut seluruh negara ASEAN sudah tentu mengedepankan
keunggulan komparatif masing-masing. Keunggulan komparatif dalam masyarakat ekonomi ASEAN
sangat bergantung pada produktivitas dan kompetensi tenaga kerja."Yang terjadi adalah adanya
disparitas atau ketimpangan pasar tenaga kerja dimana ketimpangan pasar itu berupa kurangnya tenaga
kerja terampil, terutama disektor industri," ujar Bupati.Menurutnya, untuk mampu bersaing di era
globalisasi saat ini, diperlukan program pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan lulusan yang
kompetitif. Selama ini, ujarnya, BLK Sukoharjo mendapat paket pelatihan berbasis kompetensi dari
program peningkatan kompetensi dan produktivitas Direktorat Jenderal Bina Vokasi Pelatihan dan
Produktivitas (Binavoklatas) Kementerian Ketenagakerjaan sebanyak 15 paket pelatihan."Saya harap
program pelatihan ini bisa dimanfaatkan dengan baik sehingga dapat meningkatkan keterampilan para
calon tenaga kerja di wilayah Kabupaten Sukoharjo," ujarnya.Bupati juga mengatakan, Pemkab Sukoharjo
berharap pada BLK Sukoharjo bisa menjadi pusat pelatihan keterampilan dan pengembangan wirausaha
yang transformatif. Perlu terus dilakukan revitalisasi BLK dan melanjutkan upaya-upaya untuk dapat
mewujudkan BLK Transformatif yaitu BLK yang mampu melakukan penyesuaian diri secara cepat
terhadap kebutuhan pasar tenaga kerja yang dinamis.Sedangkan Kepala Dispernaker Sukoharjo,
Agustinus Setiyono mengatakan, BLK Sukoharjo setiap tahun mendapatkan bantuan paket pelatihan
kerja dari pemerintah pusat. Kegiatan digelar setiap enam bulan sekali. Masing-masing gelombang
pelatihan diikuti seratusan orang peserta.Khusus untuk gelombang 2 pelatihan, BLK Sukoharjo mendapat
15 paket dimana paket pelatihan kerja tersebut meliputi tata boga, las, bengkel, menjahit dan lainnya.
Total ada 124 orang peserta pelatihan yang merupakan warga Kabupaten Sukoharjo berasal dari 12
kecamatan."Pelatihan kerja ini untuk meningkatkan kemampuan calon tenaga kerja agar lebih
kompetitif. Kemampuan tersebut diharapkan bisa menjadi modal kerja untuk meningkatkan ekonomi
keluarga sekaligus menekan angka pengangguran," ujarnya. (*)Sumber Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan
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Summary Kepedulian itu diwujudkan dengan sejumlah kegiatan promotif dan preventif yang diinisiasi
BPJAMSOSTEK. Kali ini, BPJAMSOSTEK Kantor Wilayah Bali Nusa Tenggara dan Papua
(Banuspa) bekerjasama dengan PT Sinarindo Global Sarana menyelenggarakan kegiatan
Pelatihan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum dan Penyuluhan Antikorupsi
Tahun 2022. Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah Banuspa, Kuncoro Budi Winarno
menjelaskan, kegiatan Promotif Preventif ini merupakan komitmen pihaknya
mengimplementasikan amanah undang-undang dalam memberikan perlindungan sosial
bagi seluruh pekerja.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan peduli terhadap risiko yang dihadapi di
lingkungan kerja.Kepedulian itu diwujudkan dengan sejumlah kegiatan promotif dan preventif yang
diinisiasi BPJAMSOSTEK.Kali ini, BPJAMSOSTEK Kantor Wilayah Bali Nusa Tenggara dan Papua (Banuspa)
bekerjasama dengan PT Sinarindo Global Sarana menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Ahli Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3) Umum dan Penyuluhan Antikorupsi Tahun 2022.Deputi Direktur BPJAMSOSTEK
Wilayah Banuspa, Kuncoro Budi Winarno menjelaskan, kegiatan Promotif Preventif ini merupakan
komitmen pihaknya mengimplementasikan amanah undang-undang dalam memberikan perlindungan
sosial bagi seluruh pekerja."Sesuai Visi Misi, BPJAMSOSTEK berkontribusi memberikan kesejahteraan,
keamanan dan keselamatan kerja pekerja Indonesia dan keluarga guna meningkatkan produktivitas dan
kinerja perusahaan, meningkatkan daya saing perusahaan serta berkontribusi dalam perekonomian
nasional," katanya dalam siaran pers kepada RRI.co.id, Sabtu (20/8/2022).Kuncoro sangat mengapresiasi
kegiatan ini.Menurutnya, acara seperti ini wajib dilaksanakan secara komprehensif dan
berkesinambungan.Alasannya, kegiatan ini sangat penting untuk mendukung peningkatan kesadaran
masyarakat, mendukung pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di
perusahaan guna mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja."Harapan kami yang hadir dalam
pelatihan ini menyadari faktor risiko yang bisa dilihat dan tak bisa dilihat. Ahli K3 Umum paham risiko,
dapat mitigasi risiko dan budaya pemahaman K3," ujarnya."Mari kita edukasikan kepada masyarakat agar
memahami faktor risiko dan bagaimana kita bisa melakukan pencegahan," lanjutnya.Pelatihan Ahli K3
Umum ini merupakan upaya tanggung jawab BPJAMSOSTEK dalam menekan angka kecelakaan kerja,
membantu perusahaan dalam melaksanakan program K3, serta meningkatkan tertib administrasi dan
tertib iuran perusahaan."Melalui Kegiatan pelatihan ahli K3 umum ini, diharapakan pekerja dan
perusahaan makin menjadikan K3 sebagai budaya dalam bekerja," ucap Kuncoro Budi WinarnoIa
berharap, kegiatan tersebut bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin demi keselamatan pekerja sesuai
peruntukannya."Karena sudah seharusnya tenaga kerja mendapat perlindungan jaminan sosial
ketenagakerjaan," tegasnya.Kuncoro lebih lanjut menjelaskan, kriteria perusahaan penerima bantuan,
antara lain yang tertib administrasi kepesertaan dan tidak menunggak iuran, menjadi peserta BPJS
Kepesertaan paling singkat 3 tahun, tidak termasuk pemberi kerja daftar sebagian tenaga kerja dan
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program, serta perusahaan melaporkan upah minimal UMK."Kegiatan ini adalah bentuk apresiasi
BPJAMSOSTEK terhadap perusahaan sekaligus untuk membantu perusahaan dalam melaksanakan K3
serta mendorong universal coverage diwilayah Banuspa," pungkasnya.Setidaknya 35 orang perwakilan
dari Perusahaan yang berada di Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat,
dan Papua dilatih keahlian K3.Narasumber yang hadir dalam pelatihan ahli K3 ini dari Kementrian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali.Dalam satu
rangkain kegiatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan juga menggandeng Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) Bali
yang dalam hal ini diwakili Dr. Ni Made Suciani, M.Pd.Pelatihan K3 ini dibagi menjadi dua batch.Batch
pertama dilaksanakan pada 22 Agustus 2022 sampai dengan 6 September 2022.Batch kedua dilaksankan
pada 24 agustus 2022 sampai dengan 8 September 2022.Materi yang disampaikan secara singkat dan
ringan terkait dengan pengetahuan dasar tentang pengertian korupsi, penyebab korupsi, dampak
korupsi, serta bagaimana cara mengatasi dan menangani tindak pidana korupsi sehingga para peserta
mampu menerapkan tindakan anti korupsi di masing-masing perusahaan.Sedangkan penyuluhan anti
korupsi ini dilaksanakan dalam rangka mendukung visi dari KPK yaitu bersama masyarakat menurunkan
tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju dan secara masif menyampaikan edukasi antikorupsi
khususnya kepada seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan dan masyarakat Indonesia.
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Neutral

Summary Hasil Kartu Prakerja gelombang 41 telah diumumkan. Hasil Kartu Prakerja gelombang 41
diumumkan pada Jumat (19/8/2022) melalui Instagram resmi @prakerja.go.id. "Gelombang
41 udah pengumuman nih!" tulis akun Kartu Prakerja. Kamu bisa cek hasil seleksi Kartu
Prakerja melalui SMS pemberitahuan atau dashboard akun prakerja.go.id. Peserta yang lolos
seleksi Kartu Prakerja, akan melanjutkan ke tahap pembelian pelatihan. Peserta yang lolos
juga diminta untuk menghubungkan atau menautkan rekening atau e-wallet dengan akun
Prakerja agar dapat melakukan pembelian pelatihan Kartu Prakerja.

Selamat! Hasil Kartu Prakerja gelombang 41 telah diumumkan. Simak cara beli pelatihan dan
rekomendasi platformnya.Hasil Kartu Prakerja gelombang 41 diumumkan pada Jumat (19/8/2022)
melalui Instagram resmi @prakerja.go.id."Gelombang 41 udah pengumuman nih!" tulis akun Kartu
Prakerja.Kamu bisa cek hasil seleksi Kartu Prakerja melalui SMS pemberitahuan atau dashboard akun
prakerja.go.id.Peserta yang lolos seleksi Kartu Prakerja, akan melanjutkan ke tahap pembelian
pelatihan.Peserta yang lolos juga diminta untuk menghubungkan atau menautkan rekening atau e-wallet
dengan akun Prakerja agar dapat melakukan pembelian pelatihan Kartu Prakerja.Adapun batas waktu
pembelian pelatihan pertama hanya 30 hari sejak menerima pengumuman kelolosan di dashboard.Jika
peserta terlambat membeli pelatihan pertama, maka status kepesertaan akan dicabut.Lalu, bagaimana
cara beli pelatihan Kartu Prakerja?:1. Masuk ke akun Prakerja milikmu di www.prakerja.go.id;2. Cek
dashboard akun Prakerja untuk memastikan dana pelatihan sudah tersedia;3. Bandingkan pelatihan yang
disedia oleh mitra Kartu Prakerja seperti Kemnaker, Bukalapak, Intaria, Karier.Mu, Mau Belajar Apa,
Pintaria, Pijar Mahir, Sekolahmu, atau Tokopedia;4. Pilih pelatihan sesuai kebutuhanmu;5. Kemudian,
beli pelatihan dan bayar dengan Nomor Kartu Prakerja;6. Kamu dapat memilih dua pelatihan, namun
harus menyelesaikan pelatihan pertama terlebih dahulu serta memastikan masih memiliki saldo yang
cukup untuk membeli pelatihan kedua;Ingat, kamu tidak bisa mengganti pelatihan yang sudah dibeli
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meskipun belum kamu ikuti.7. Selesaikan pelatihanmu, lalu berikan ulasan dan rating pada Platform yang
kamu ikuti;8. Sertifikat pelatihan akan muncul di dashboard kamu setelah menyelesaikan pelatihan paling
lambat satu hari atau setelah Manajemen Pelaksana menerima laporan penyelesaian pelatihan dari
Platform Digital yang kamu ikuti.Setelah kamu menentukan jenis pelatihan yang akan kamu ikuti, jangan
lupa untuk menyelesaikan pelatihannya sampai selesai.Kemudian, kamu harus memberikan rating dan
review di platform pelatihan yang kamu ikuti agar dana insentif dapat cair.Pelatihan ini menyediakan cara
belajar melayani pelanggan dengan Service Excellence bagi peserta yang ingin mendalami ilmu Customer
Service.Pelatihan ini menyediakan pelajaran tentang menyusun dan mengembangkan Tim Penjualan bagi
Manajer Penjualan.Pelatihan ini memiliki program untuk mempraktikkan Hidroponik bagi peserta yang
ingin menjadi Petani Modern.Jenis pelatihan yang ditawarkan oleh platform ini adalah pelatihan Teknik
Pemasaran UMKM untuk menjadi Manajer Pemasaran.Di platform ini, peserta akan belajar tentang
menyusun Strategi Pengembangan Bisnis Baru bagi Manajer Penjualan UMKM.Jenis pelatihan ini
menawarkan skill memulai dan membangun binsi UMKM sebagai pengusaha.Platform ini menyediakan
pelatihan menjadi pengusaha ternak lele dengan menguasai Budikdamber.Peserta di platform ini akan
belajar membuat Website E-Commerce menggunakan WordPress untuk menjadi Desainer
Website.Platform ini menawarkan pelatihan menjadi Desainer Website Perusahaan menggunakan HTML
dan CSS.Jika kamu termasuk penerima Kartu Prakerja Gelombang 23 dan masih bingung memilih jenis
pelatihan, maka kamu dapat memanfaatkan fitur rekomendasi pelatihan di Prakerja.Berikut ini cara
menggunakan fitur tersebut, dikutip dari @prakerja.go.id.Mengutip dari akun Instagram
@prakerja.go.id, ada fitur di Prakerja yang dapat digunakan oleh peserta agar dapat menentukan pilihan
pelatihan.Berikut ini cara menggunakan fitur rekomendasi pelatihan:1. Buka dashboard akun Prakerja.2.
Klik Rekomendasi pelatihan, lalu muncul beberapa Digital Platform pada satu tampilan layar.Misalnya,
kamu mencari pelatihan tentang Membuat Aneka Kreasi Sambal bagi Juru Masak.3. Kemudian, akan
muncul platform rekomendasi seperti Tokopedia, Bukalapak, Karier.mu, Pintaria, dan lain-lain.4. Pilih
Digital Platform yang untuk membeli pelatihan, lalu klik Beli Pelatihan yang ada di samping platform
rekomendasi.Pastikan kamu memilik pelatihan yang kamu minati, setelah itu silakan bergabung dengan
pelatihan yang kamu pilih.Jangan lupa untuk menyelesaikan pelatihan yang sudah kamu beli, memberi
ulasan dan rating setelah menyelesaikan pelatihan agar mendapat sertifikat pelatihan dan dana
insentif.Selain itu, kamu juga dapat mengecek secara langsung tentang status penyaluran dana insentif
pada akun masing-masing melalui fitur History Incentive.Peserta Prakerja yang belum mendapatkan
informasi pengumuman hasil seleksi, bisa memanfaatkan waktu untuk mengunjungi laman
www.prakerja.go.id.Cari tahu terlebih dahulu mengenai mitra Prakerja yang menyediakan pelatihan,
dengan meng-klik logo Mitra Platform Digital yang peserta pilih.Cari pelatihan yang sesuai minat peserta,
misalnya dengan memilih kategori yang diminatiBandingkan harga dan rating, dan baca deskripsi setiap
kelas untuk memahami topik yang bisa dipelajari di kelas tersebut.Peserta yang lolos akan mendapatkan
notifikasi yang meminta peserta untuk menonton 3 video pengenalan Program Kartu Prakerja.Setelah
peserta dinyatakan lolos, peserta akan mendapatkan nomor Kartu Prakerja dan saldo pelatihan di
dashboard.Saldo pelatihan tersebut merupakan biaya pelatihan dan insentif pascapelatihan untuk
meningkatkan kemampuan.
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Summary "Yang terjadi adalah adanya disparitas atau ketimpangan pasar tenaga kerja dimana
ketimpangan pasar itu berupa kurangnya tenaga kerja terampil, terutama di sektor industri,"
ujar Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Sabtu (20/8/2022). Pelatihan tersebut dibuka secara
resmi oleh Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, kemarin, Jumat (19/8/2022). Untuk memenuhi
kebutuhan itu, Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker)
Sukoharjo menggelar pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi. Selama ini, ujarnya, BLK
Sukoharjo mendapat paket pelatihan berbasis kompetensi dari program peningkatan
kompetensi dan produktivitas Direktorat Jenderal Bina Vokasi Pelatihan dan Produktivitas
(Binavoklatas) Kementerian Ketenagakerjaan sebanyak 15 paket pelatihan.

Liberalisasi di sektor ketenagakerjaan saat ini semakin gencar dilakukan. Liberalisasi salah satunya
didorong oleh pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA).Dengan begitu seluruh negara ASEAN
akan mengedepankan keunggulan komparatif masing-masing.Keunggulan komparatif dalam masyarakat
ekonomi ASEAN sangat bergantung pada produktivitas dan kompetensi tenaga kerja."Yang terjadi adalah
adanya disparitas atau ketimpangan pasar tenaga kerja dimana ketimpangan pasar itu berupa kurangnya
tenaga kerja terampil, terutama di sektor industri," ujar Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Sabtu
(20/8/2022)Untuk memenuhi kebutuhan itu, Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Perindustrian dan Tenaga
Kerja (Disperinaker) Sukoharjo menggelar pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi.Pelatihan tersebut
dibuka secara resmi oleh Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, kemarin, Jumat (19/8/2022).Pelatihan tenaga
kerja dilakukan dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia (SDM).Menurutnya, untuk mampu
bersaing di era globalisasi saat ini, diperlukan program pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan
lulusan yang kompetitif.Selama ini, ujarnya, BLK Sukoharjo mendapat paket pelatihan berbasis
kompetensi dari program peningkatan kompetensi dan produktivitas Direktorat Jenderal Bina Vokasi
Pelatihan dan Produktivitas (Binavoklatas) Kementerian Ketenagakerjaan sebanyak 15 paket
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pelatihan."Saya harap program pelatihan ini bisa dimanfaatkan dengan baik sehingga dapat
meningkatkan keterampilan para calon tenaga kerja di wilayah Kabupaten Sukoharjo," ujarnya.Berita
Sukoharjo Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Sukoharjo
menggelar pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensiBupati berharap BLK Sukoharjo bisa menjadi pusat
pelatihan keterampilan dan pengembangan wirausaha yang transformatif.BLK Transformatif yaitu BLK
yang mampu melakukan penyesuaian diri secara cepat terhadap kebutuhan pasar tenaga kerja yang
dinamis.Kepala Dispernaker Sukoharjo, Agustinus Setiyono mengatakan, BLK Sukoharjo setiap tahun
mendapatkan bantuan paket pelatihan kerja dari pemerintah pusat. Kegiatan digelar setiap enam bulan
sekali. Masing-masing gelombang pelatihan diikuti seratusan orang peserta.Khusus untuk gelombang 2
pelatihan, BLK Sukoharjo mendapat 15 paket pelatihan kerja meliputi tata boga, las, bengkel, menjahit
dan lainnya.Total ada 124 peserta pelatihan yang merupakan warga Kabupaten Sukoharjo dari 12
kecamatan."Pelatihan kerja ini untuk meningkatkan kemampuan calon tenaga kerja agar lebih
kompetitif. Kemampuan tersebut diharapkan bisa menjadi modal kerja untuk meningkatkan ekonomi
keluarga sekaligus menekan angka pengangguran," ujarnya. (*)
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Summary Berikut informasi mengenai enam kemungkinan alasan dari sulitnya dalam mendapatkan
pekerjaan bagi orang yang baru lulus atau fresh graduate. Pada postingan tersebut
memaparkan tentang 6 hal yang dapat menjadi alasan para pencari kerja yang baru lulus
sulit dalam mendapatkan pekerjaan, dimana 6 hal tersebut adalah sebagai berikut. Namun
dalam mencari pekerjaan bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan oleh sebagian orang,
terlebih apabila masih baru lulus. 1. Adanya pesaing dalam jumlah yang banyak.

Secara umum orang-orang bekerja setiap harinya demi dapat mencukupi kebutuhan hidup yang
dimiliki.Pada dasarnya jenis pekerjaan tersebut sangat beragam, baik yang menuntut untuk dilakukan di
luar rumah maupun yang dapat dilakukan dimana saja.Jenis pekerjaan yang dipilih tersebut dapat
disesuaikan dengan minat maupun kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing orang.Namun dalam
mencari pekerjaan bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan oleh sebagian orang, terlebih apabila masih
baru lulus.Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Apa saja yang dapat menjadi alasan sulitnya mendapat
pekerjaan bagi orang yang baru lulus?Berikut informasi mengenai enam kemungkinan alasan dari sulitnya
dalam mendapatkan pekerjaan bagi orang yang baru lulus atau fresh graduate.Informasi mengenai
alasan tersebut dilansir PortalJember. com dari Instagram @kemnaker pada postingan 17 Agustus
2022.Pada postingan tersebut memaparkan tentang 6 hal yang dapat menjadi alasan para pencari kerja
yang baru lulus sulit dalam mendapatkan pekerjaan, dimana 6 hal tersebut adalah sebagai berikut.1.
Adanya pesaing dalam jumlah yang banyak.2. Belum adanya pengalaman yang dimiliki.3. Kurang
mempunyai pergaulan.4. Mempunyai sikap yang terlalu pemilih.5. Mempunyai attitude yang kurang
baik.6. Belum pernah mendaftar SIAPKERJA.
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Positive

Summary Kementerian Ketenagakerjaan kembali menggelar Talent Talks dengan melibatkan talentatalenta muda di Medan, Sumatera Utara, pada Sabtu (20/8/2022). Dalam kegiatan ini,
Menaker berdialog dengan para telenta muda seputar kondisi ketenagakerjaan di masa
depan, serta menyosialisasikan aplikasi SIAPKerja. Melalui Talent Talks ini, Menaker
mengatakan bahwa pihaknya tidak hanya ingin menyosialisasikan program-program
pengembangan talenta muda, namun juga ingin mendengar langsung kebutuhan para
telenta muda dalam pengembangan karirnya. Karena pemerintah, khususnya Kemnaker,
ingin terus menghadirkan program yang mejangkau anak-anak muda kita, kata Menaker Ida.

Kementerian Ketenagakerjaan kembali menggelar Talent Talks dengan melibatkan talenta-talenta muda
di Medan, Sumatera Utara, pada Sabtu (20/8/2022). Dalam kegiatan ini, Menaker berdialog dengan para
telenta muda seputar kondisi ketenagakerjaan di masa depan, serta menyosialisasikan aplikasi
SIAPKerja.Melalui Talent Talks ini, Menaker mengatakan bahwa pihaknya tidak hanya ingin
menyosialisasikan program-program pengembangan talenta muda, namun juga ingin mendengar
langsung kebutuhan para telenta muda dalam pengembangan karirnya. "Forum ini dibuat oleh Kemnaker
untuk mengajak pemuda, talenta muda kita, menjadikan ini sebagai ruang berekspresi.Karena
pemerintah, khususnya Kemnaker, ingin terus menghadirkan program yang mejangkau anak-anak muda
kita," kata Menaker Ida. Menaker Ida mengatakan, talenta muda harus benar-benar disiapkan dengan
baik karena ke depan mereka akan menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya bonus demografi, era
digitalisasi, dan kondisi ketenagakerjaan pascapandemi COVID-19. Untuk menghadapi tantangan
tersebut, Kemnaker memiliki 9 Lompatan yang salah satu programnya adalah Pengembangan Talenta
Muda. "Arah kebijakannya adalah mengembangkan sumber daya generasi milenial dan Z untuk menjadi
talenta muda yang unggul dan kompetitif," katanya. Pengembangan talenta muda ini, sebut Menaker,
dimulai dari scouting atau pencarian bakat talenta muda, hingga mendorong dan menyelaraskan
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program pengembangan talenta muda dengan Peningkatan Dukungan untuk Udaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM). "Sehingga pengembangan talenta muda melalui pelatihan tidak hanya diarahkan
agar mereka bekerja namun juga berwirausaha," katanya. Upaya ini kemudian dilengkapi aplikasi
SIAPKerja untuk pelayanan ketenagakerjaan kepada generasi muda dengan memberikan informasi
umum mengenai dunia pekerjaan agar generasi muda yang mengaksesnya bisa memiliki persiapan
matang untuk memasuki dunia kerja. "Melalui SIAPKerja kami memberikan layanan ketenagakerjaan
secara lengkap dalam satu tarikan nafas. Seperti pelatihan, sertifikasi, penempatan tenaga kerja, serta
pengembangan usaha," ucapnya. Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengapresiasi langkah
Menaker dalam acara Talent Talks yang melibatkan generasi muda. Mendorong partisipasi talenta muda
untuk bisaaman dan nyaman berbicara dan berkolaborasi membahas dunia ketenagakerjaan
secarabersama dalam forum ini. " Saya mengapresiasi yang dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan
dalam menyiapkan tenaga kerja muda yang dalam forum ini bisamenerima masukan dan diskusi seluasluasnya daripara talenta muda yang hadir di acara ini, ujar Edy. (ira.hel).
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Summary Karenanya BPJamsostek Kantor Wilayah Bali Nusa Tenggara dan Papua bekerja sama dengan
PT. Sinarindo Global Sarana menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Ahli Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) Umum dan Penyuluhan Antikorupsi Tahun 2022. Pelatihan Ahli K3
Umum ini merupakan upaya tanggung jawab BPJamsostek dalam menekan angka
kecelakaan kerja, membantu perusahaan dalam melaksanakan program K3, serta
meningkatkan tertib administrasi dan tertib iuran perusahaan. Ahli K3 Umum paham risiko,
dapat mitigasi risiko dan budaya pemahaman K3, mari kita edukasikan kepada masyarakat
agar memahami faktor risiko dan bagaimana kita bisa melakukan pencegahan," jelasnya.

Deputi Direktur BPJamsostek Wilayah Banuspa, Kuncoro Budi Winarno menyebutkan kegiatan promotif
preventif sebagai bentuk komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam mengimplementasikan amanah
undang-undang untuk memberikan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja.Sesuai visi misi,
BPJamsostek berkontribusi memberikan kesejahteraan, keamanan dan keselamatan kerja pekerja
Indonesia dan keluarga guna meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan, meningkatkan daya
saing perusahaan serta berkontribusi dalam perekonomian nasional.Karenanya BPJamsostek Kantor
Wilayah Bali Nusa Tenggara dan Papua bekerja sama dengan PT. Sinarindo Global Sarana
menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum dan
Penyuluhan Antikorupsi Tahun 2022.Kegiatan tersebut merupakan rangkaian Kegiatan Promotif dan
Preventif BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2022 yang menunjukkan BPJS Ketenagakerjaan peduli terhadap
risiko yang dihadapi pekerja ketika di lingkungan kerja.Acara ini melaksanakan kegiatan pelatihan ahli K3
kepada 35 orang perwakilan dari Perusahaan yang berada di Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa
Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua.Adapun narasumber yang akan mengisi pelatihan ahli K3 ini
adalah Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi
Bali. Dalam satu rangkain kegiatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan juga menggandeng Penyuluh Anti
Korupsi (PAKSI) Bali yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ni Made Suciani, M.Pd. dalam memberikan
penyuluhan anti korupsi kepada seluruh peserta pelatihan ahli K3.Pelaksanaan kegiatan pelatihan K3 ini
dibagi menjadi dua batch. Batch pertama dilaksanakan pada 22 Agustus 2022 sampai dengan 6
September 2022, dan batch kedua dilaksankan pada 24 agustus 2022 sampai dengan 8 September
2022.Kuncoro Budi Winarno menyebutkan kegiatan ini patut terus dilakukan karena sangat penting
untuk mendukung peningkatan kesadaran masyarakat, mendukung pelaksanaan Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di perusahaan guna mencegah kecelakaan kerja dan penyakit
akibat kerja."Harapan kami yang hadir dalam pelatihan ini menyadari faktor risiko yang bisa dilihat dan
tak bisa dilihat. Ahli K3 Umum paham risiko, dapat mitigasi risiko dan budaya pemahaman K3, mari kita
edukasikan kepada masyarakat agar memahami faktor risiko dan bagaimana kita bisa melakukan
pencegahan," jelasnya.Pelatihan Ahli K3 Umum ini merupakan upaya tanggung jawab BPJamsostek
dalam menekan angka kecelakaan kerja, membantu perusahaan dalam melaksanakan program K3, serta
meningkatkan tertib administrasi dan tertib iuran perusahaan."Melalui Kegiatan pelatihan ahli K3 umum
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ini, diharapakan pekerja dan perusahaan makin menjadikan K3 sebagai budaya dalam bekerja,"
ucapnya.Ia berharap, kegiatan tersebut bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin demi keselamatan
pekerja sesuai peruntukannya, karena sudah seharusnya tenaga kerja mendapat perlindungan jaminan
sosial ketenagakerjaan."Kriteria perusahaan penerima bantuan, antara lain mereka yang tertib
administrasi kepesertaan dan tidak menunggak iuran, menjadi peserta BPJS Kepesertaan paling singkat
3 tahun, tidak termasuk pemberi kerja daftar sebagian tenaga kerja dan program, serta perusahaan
melaporkan upah minimal UMK," terangnyaSedangkan Materi yang disampaikan secara singkat dan
ringan terkait dengan pengetahuan dasar tentang pengertian korupsi, penyebab korupsi, dampak
korupsi, serta bagaimana cara mengatasi dan menangani tindak pidana korupsi sehingga para peserta
mampu menerapkan tindakan anti korupsi di masing-masing perusahaan.Adapun penyuluhan anti
korupsi ini dilaksanakan dalam rangka mendukung visi dari KPK yaitu bersama masyarakat menurunkan
tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju dan secara masif menyampaikan edukasi antikorupsi
khususnya kepada seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan dan masyarakat Indonesia.
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Negative

Summary Beredar sebuah video di media sosial Facebook yang menuliskan klaim bahwa perang akan
segera terjadi dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersiap menyerang Malaysia. "HEBOH,
GARA_GARA Ini TNI Akan Gempur Malaysia. Jika mengaitkan klaim dalam video dengan
keadaan saat itu, yaitu bahwa TNI akan menyerang Malaysia, juga tidak benar.

Beredar sebuah video di media sosial Facebook yang menuliskan klaim bahwa perang akan segera terjadi
dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersiap menyerang Malaysia.Sebanyak 6.000 Tenaga Kerja
Indonesia (TKI) dan warga negara Indonesia di Malaysia telah diungsikan ke tempat yang aman akibat
konflik yang terjadi.Narasi:"HEBOH, GARA_GARA Ini TNI Akan Gempur MalaysiaPerang Di Depan Mata
6000 Tki dan wNI di Malaysia Diungsikan ke Lokasi yang Aman"PenjelasanSetelah melakukan
pemeriksaan terkait kebenaran klaim tersebut, dilansir turnbackhoax.id, Sabtu (20/8/2022), didapati
fakta bahwa video yang diunggah pada 30 Juli 2022 ini mengandung kekeliruan.Video ini ternyata
memberitakan informasi terkait pengungsian TKI yang bekerja di perkebunan kelapa sawit di Sabah,
Malaysia, setelah terjadi konflik antara negara bagian tersebut dengan Filipina pada tahun 2013 lalu.Jika
mengaitkan klaim dalam video dengan keadaan saat itu, yaitu bahwa TNI akan menyerang Malaysia, juga
tidak benar.Melansir dari artikel VOA Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
berkoordinasi dengan Komando Daerah Militer (Kodam VI Mulawarman) bertugas mengawasi dan
menjaga wilayah utara Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan negara bagian Sabah dan
sebagian kecil Sarawak. Termasuk di sebelah timur laut perairan Kalimantan Timur, yang berlokasi tidak
jauh dengan Laut Sulu dan batas laut Filipina.Koordinasi yang dilakukan adalah menahan arus tenaga
kerja asal Indonesia yang akan masuk ke Sabah. Jadi klaim penyerangan dan perang yang akan pecah
antara Indonesia dengan Malaysia adalah keliru.Jumlah pengungsi yang disebutkan di dalam video juga
keliru. Jumlah TKI yang diungsikan bukan berjumlah 6.000, melainkan 600 orang.KesimpulanJadi dapat
disimpulkan, video dengan klaim yang menyebutkan bahwa TNI akan menyerbu Malaysia dan perang
akan pecah, merupakan hoaks kategori misleading content atau konten yang menyesatkan.
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Summary Faktanya, tidak ada informasi tentang penyerangan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke
Malaysia. Faktanya, tidak ada informasi tentang penyerangan oleh Tentara Nasional
Indonesia (TNI) ke Malaysia. "HEBOH, GARA_GARA Ini TNI Akan Gempur Malaysia. Beredar
sebuah video di media sosial Facebook yang menuliskan klaim bahwa perang akan segera
terjadi dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersiap menyerang Malaysia.

Hasil Periksa Fakta Gabriela Nauli Sinaga (Universitas Sumatera Utara)Faktanya, tidak ada informasi
tentang penyerangan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Malaysia. Video ini berisi berita tentang
pengungsian TKI di Sabah, Malaysia pada tahun 2013 lalu.Faktanya, tidak ada informasi tentang
penyerangan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Malaysia. Video ini berisi berita tentang
pengungsian TKI di Sabah, Malaysia pada tahun 2013 lalu.>>[NARASI]:"HEBOH, GARA_GARA Ini TNI Akan
Gempur MalaysiaPerang Di Depan Mata 6000 Tki dan wNI di Malaysia Diungsikan ke Lokasi yang
Aman"Beredar sebuah video di media sosial Facebook yang menuliskan klaim bahwa perang akan segera
terjadi dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersiap menyerang Malaysia. Sebanyak 6000 Tenaga Kerja
Indonesia (TKI) dan warga negara Indonesia telah diungsikan ke tempat yang aman akibat konflik yang
terjadi.Namun, setelah melakukan pemeriksaan terkait kebenaran klaim tersebut, didapati fakta bahwa
video yang diunggah pada 30 Juli 2022 ini mengandung kekeliruan. Video ini ternyata memberitakan
informasi terkait pengungsian TKI yang bekerja di perkebunan kelapa sawit di Sabah, Malaysia, setelah
terjadi konflik antara negara bagian tersebut dengan Filipina pada tahun 2013 lalu.Jika mengaitkan klaim
dalam video dengan keadaan saat itu, yaitu bahwa TNI akan menyerang Malaysia, juga tidak benar.
Melansir dari artikel VOA Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkoordinasi dengan
Komando Daerah Militer (Kodam VI Mulawarman) bertugas mengawasi dan menjaga wilayah utara
Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan negara bagian Sabah dan sebagian kecil Sarawak,
termasuk di sebelah timur laut perairan Kalimantan Timur, yang berlokasi tidak jauh dengan Laut Sulu
dan batas laut Filipina. Koordinasi yang dilakukan adalah menahan arus tenaga kerja asal Indonesia yang
akan masuk ke Sabah. Jadi klaim penyerangan dan perang yang akan pecah antara Indonesia dengan
Malaysia adalah keliru.Jumlah pengungsi yang disebutkan di dalam video juga keliru. Jumlah TKI yang
diungsikan bukan berjumlah 6000, melainkan 600 orang.>[REFERENSI]:>Editor: Bentang Febrylian
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Negative

Summary Ini pemberitahuan dari Kemenaker soal tanggal pasti pencairan BLT subsidi gaji bagi pekerja.
Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 belum kunjung cair dan disalurkan oleh pemerintah
kepada para pekerja. Tak sedikit yang lantas bertanya-tanya 'BSU 2022 kapan cair?' sehingga
membuat banyak kritik terlontar kepada pemerintah, khususnya Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker). "Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyiapkan
antara lain merampungkan regulasi teknis pelaksanaan BSU 2022, mengajukan dan merevisi
anggaran bersama Kementerian Keuangan," tutur Kemenaker, dikutip PikiranrakyatDepok.com.

BSU 2022 kapan cair? Ini pemberitahuan dari Kemenaker soal tanggal pasti pencairan BLT subsidi gaji
bagi pekerja.Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 belum kunjung cair dan disalurkan oleh pemerintah
kepada para pekerja.Tak sedikit yang lantas bertanya-tanya 'BSU 2022 kapan cair?' sehingga membuat
banyak kritik terlontar kepada pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker).Untuk menjawab kerisauan masyarakat ini, Kemenaker akhirnya menyampaikan
pemberitahuan terkait tanggal pasti pencairan BLT subsidi gaji ini.Melalui cuitan di akun Twitter resmi
@KemnakerRI, Kemenaker menjelaskan alasan di balik belum tersalurnya BSU tahun ini.Dalam
keterangan tertulis itu disebutkan bahwa pihaknya kini tengah dalam tahap mempersiapkan teknis
pelaksanaan.Selain itu, pemerintah juga masih harus mengecek ulang dan merevisi data calon penerima
Bantuan Subsidi Upah ini."Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyiapkan antara lain
merampungkan regulasi teknis pelaksanaan BSU 2022, mengajukan dan merevisi anggaran bersama
Kementerian Keuangan," tutur Kemenaker, dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
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Neutral

Summary Malam ini adalah batas akhir pembelian pelatihan Kartu Prakerja gelombang 37, tepatnya
Sabtu, 20 Agustus 2022 pukul 23.59 WIB. Pihak Kartu Prakerja telah mengumumkan hal
tersebut melalui Instagram resmi @prakerja.go.id, pada Jumat, 19 Agustus 2022. ". ," unggah
Pihak Kartu Prakerja melalui Instagram resminya. Sebelum memulai pelatihan, penerima
Kartu Prakerja wajib mengikuti atau tes awal terlebih dahulu di lembaga pelatihan.

Malam ini adalah batas akhir pembelian pelatihan Kartu Prakerja gelombang 37, tepatnya Sabtu, 20
Agustus 2022 pukul 23.59 WIB.Pihak Kartu Prakerja telah mengumumkan hal tersebut melalui Instagram
resmi @prakerja.go.id, pada Jumat, 19 Agustus 2022."," unggah Pihak Kartu Prakerja melalui Instagram
resminya.Sebelum memulai pelatihan, penerima Kartu Prakerja wajib mengikuti atau tes awal terlebih
dahulu di lembaga pelatihan.Tes awal ini terdiri dari beberapa pertanyaan mengenai materi pelatihan
yang dipilih dan bertujuan untuk melihat pengetahuan awal peserta.Penerima Kartu Prakerja dapat
menggunakan saldo pelatihan hanya di Platform Digital yang resmi bekerjasama, yaitu:- TokopediaBukalapak- Pintaria- Karier.mu- Kemnaker- PijarSementara itu, untuk tutorial pembelian pelatihan Kartu
Prakerja sebagai metode pembayaran pada mitra Platform Digital, bisa kunjungi laman ini:
https://www.prakerja.go.id/artikel/tutorial-pembelian-pelatihan-di-mitra-platform-digital.Demikian
informasi tentang batas akhir penggunaan saldo untuk membeli pelatihan Kartu Prakerja gelombang 37.
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Summary Walikota Cimahi Letkol (Purn) Ngatiyana, S.A.P. Mengatakan, Kota Cimahi merupakan salah
satu kota pelopor atau yang pertama kali memberikan sertifikasi kepada para HRD Manager
di perusahaan-perusahaan Kota Cimahi yang berada di bawah naungan Apindo. Menurut
Ngatiyana, pemberian sertifikat kompetensi tersebut, "Salah satunya untuk memberikan
kepercayaan kepada perusahaan yang ada di luar negeri, sehingga proses ekspor dan impor
lancar," tukasnya. Selain itu, sambung Ngatiyana, "Sertifikasi tersebut menambah nilai atau
volume untuk ekspor ke luar negeri," imbuhnya. Karena, menurut Ngatiyana, "Sertifikasi
tersebut resmi sebagai pegangan bagi perusahaan sebagai bentuk kepercayaan bagi
perusahaan di luar negeri," terangnya.

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cimahi bekerjasama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
menggelar acara Penyerahan Sertifikat Kompetensi HR Manager di Gedung Cimahi Techno Park Jl. Baros
Utama No.78, Leuwigajah, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jum'at (19/8/2022).Berdasarkan surat
edaran dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. M/5/HK.04.00/VI/2019, dalam rangka
mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) perusahaan yang kompeten, kompetitif, beretika dan patuh
pada ketentuan yang berlaku, diperlukan SDM pada bagian HRD perusahaan yang memiliki kompetensi,
sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).Human Resource Development
(HRD) adalah salah satu divisi yang memiliki tugas dan bertanggung jawab dalam mengelola karyawan di
perusahaan.Ketua Panitia penyelenggara Christina Sri Manunggal, SH yang merupakan General Affair
Manager di PT. Nisshinbo Indonesia menyampaikan,"Sesuai surat edaran Menaker, bahwa setiap pejabat
perusahaan yang telah menjabat, SDM harus bersertifikat kompeten dan paling lambat Tahun 2022,
semua sudah harus bersertifikat," ujarnya.Dikatakan Christina, Disnaker Kota Cimahi telah melakukan uji
kompetensi dari tanggal 12 s.d 14 Mei 2022 lalu, di Jl. Setia Budhi Bandung dengan peserta sebanyak 44
Manager HRD dari perusahaan yang ada di Kota Cimahi."Dari 44 orang yang dinyatakan kompeten, akan
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diberikan sertifikat kompetensi yang berlaku internasional," ulasnya.Walikota Cimahi Letkol (Purn)
Ngatiyana, S.A.P. mengatakan, Kota Cimahi merupakan salah satu kota pelopor atau yang pertama kali
memberikan sertifikasi kepada para HRD Manager di perusahaan-perusahaan Kota Cimahi yang berada
di bawah naungan Apindo.Menurut Ngatiyana, pemberian sertifikat kompetensi tersebut, "Salah satunya
untuk memberikan kepercayaan kepada perusahaan yang ada di luar negeri, sehingga proses ekspor dan
impor lancar," tukasnya.Selain itu, sambung Ngatiyana, "Sertifikasi tersebut menambah nilai atau volume
untuk ekspor ke luar negeri," imbuhnya.Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi
(BNSP) tersebut, sangat berpengaruh bagi kepentingan perusahaan, juga berpengaruh bagi pribadi
maupun jabatannya.Karena, menurut Ngatiyana, "Sertifikasi tersebut resmi sebagai pegangan bagi
perusahaan sebagai bentuk kepercayaan bagi perusahaan di luar negeri," terangnya."Sejumlah 50
perusahaan dibawah Apindo, melaksanakan sertifikasi, dan yang menyeleksi uji kompetensi tersebut,
dari kementerian atau BNSP tadi," tambah Ngatiyana.Peter Wijaya yang merupakan Perwakilan dari
Apindo menyatakan, bahwa sertifikasi tersebut adalah perbekalan yang sangat penting, terutama bagi
HRD.Ia mengatakan, "Fungsi manajemen SDM dalam sebuah perusahaan, diperlukan untuk interaksi
antara karyawan dengan manager dan pihak perusahaan, dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas
SDM dalam perusahaan, guna mencapai karyawan yang berkompeten," tandasnya.
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Positive

Summary BSU 2022 sudah cair? Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 dipastikan akan cair pada tahun
ini bagi para pekerja. Info pencairan BSU 2022 ini disampaikan oleh Kemenaker pada bulan
April lalu. Lantas, benarkah BSU 2022 sudah cair kepada para pekerja?

BSU 2022 sudah cair? Cek unggahan Kemenaker soal pencairan BLT subsidi gaji Rp1 juta di sini.Bantuan
Subsidi Upah atau BSU 2022 dipastikan akan cair pada tahun ini bagi para pekerja.Info pencairan BSU
2022 ini disampaikan oleh Kemenaker pada bulan April lalu.Lantas, benarkah BSU 2022 sudah cair kepada
para pekerja? Cek unggahan Kemenaker yang menjelaskan tentang pencairan BLT subsidi gaji Rp1 juta
ini.Pada tanggal 30 April 2022 lalu, Kemenaker sempat mengeluarkan pernyataan tertulis terkait
pencairan BSU tahun ini.Pernyataan tertulis tersebut diunggah dan dibagikan lewat media sosial, seperti
Twitter dan Instagram resmi @KemnakerRI.Dalam unggahan tersebut, Kemenaker menjelaskan bahwa
BSU 2022 belum cair atau disalurkan.Terdapat beberapa hal yang menjadi alasan belum cairnya BLT
subsidi gaji bagi pekerja tersebut.
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Neutral

Summary Bantuan Subsidi Upah alias BSU 2022 Rp1 juta bisa dicek melalui link resmi milik Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker). Menaker Ida Fauziyah baru saja menyampaikan kabar terbaru
mengenai pencairan BLT subsidi gaji Rp1 juta. Hal ini bisa menjadi kabar baik bagi para
pekerja yang sudah lama menanti kabar pencairan BLT subsidi gaji Rp1 juta. Namun, sebelum
mengetahui informasi lebih lanjut simak terlebih dahulu syarat untuk mendapatkan BSU
2022 Rp1 juta.

Bantuan Subsidi Upah alias BSU 2022 Rp1 juta bisa dicek melalui link resmi milik Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker).Lantas apakah BSU 2022 sudah cair ke rekening bank Himbara calon
penerima? Simak informasi di bawah hingga selesai agar tak keliru.Menaker Ida Fauziyah baru saja
menyampaikan kabar terbaru mengenai pencairan BLT subsidi gaji Rp1 juta.Hal ini bisa menjadi kabar
baik bagi para pekerja yang sudah lama menanti kabar pencairan BLT subsidi gaji Rp1 juta.Pasalnya,
bantuan yang dijanjikan cair pada bulan April ini mulai menunjukan titik terang.Namun, sebelum
mengetahui informasi lebih lanjut simak terlebih dahulu syarat untuk mendapatkan BSU 2022 Rp1
juta.Berdasarkan Permenaker RI No 16 Tahun 2022, berikut syarat mendaftar BSU BPJS Ketenagakerjaan
2022:1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan
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Positive

Summary "Perusahaan harus mampu melakukan perencanaan dan transisi masa depan pekerjaan
melalui program pembelajaran jangka panjang," kata Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi ketika memberikan sambutan pada acara Konsolidasi
Informasi Demand Pasar Kerja, di Jakarta, Jum'at (19/8/2022).

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) menegaskan komitmennya untuk mengkonsolidasikan
informasi pasar kerja dalam menyiapkan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja. Selain
itu, Kemnaker juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersiap menghadapi perubahan
substansi yang berdampak pada masa depan pekerjaan. "Perusahaan harus mampu melakukan
perencanaan dan transisi masa depan pekerjaan melalui program pembelajaran jangka panjang," kata
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi ketika memberikan sambutan pada
acara Konsolidasi Informasi Demand Pasar Kerja, di Jakarta, Jum'at (19/8/2022). Anwar Sanusi
mengatakan, konsolidasi informasi pasar kerja memliki arti penting dalam pembangunan
ketenagakerjaan di Indonesia."Ini jadi momentum mewujudkan sinergitas dan kolaborasi para pemberi
kerja untuk memperkuat link and match pasar kerja nasional," katanya. Anwar menyebut, dari penelitian
yang dilakukan McKinsey & Company tahun 2019, memperkirakan teknologi otomasi akan menghasilkan
4 hingga 23 juta pekerjaan di tahun 2030. Angka ini sudah termasuk adanya 10 juta jenis pekerjaan baru.
"Pertumbuhan lapangan kerja baru mengubah komposisi berbagai sektor perekonomian Indonesia
secara keseluruhan,"ucapnya.Dari konsolidasi informasi pasar kerja ini, ungkap Anwar Sanusi,
ketersediaan data tenaga kerja semakin memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas data. "Saya
ingin para pemberi kerja bisa dengan cepat mendapatkan calon pekerja sesuai persyaratan yang
dibutuhkan perusahaan," tutupnya.
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Neutral

Summary Link Cek BSU 2022 via BPJS Ketenagakerjaan. Untuk memastikan pencairan BSU 2022 via
BPJS Ketenagakerjaan, kamu bisa cek melalui link resmi milik Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker). Pencairan Bantuan Subsidi Upah alias BSU 2022 Rp1 juta via BPJS
Ketenagakerjaan masih menjadi tanda tanya. Alokasi Dana BSU 2022 via BPJS
Ketenagakerjaan.

Pencairan Bantuan Subsidi Upah alias BSU 2022 Rp1 juta via BPJS Ketenagakerjaan masih menjadi tanda
tanya. Tentu banyak orang yang menanti-nanti kabar terbarunya.Untuk memastikan pencairan BSU 2022
via BPJS Ketenagakerjaan, kamu bisa cek melalui link resmi milik Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker).Kemudian, apakah BSU 2022 sudah cair ke rekening bank Himbara calon penerima? Simak
informasi di bawah hingga selesai agar tak keliru.Link Cek BSU 2022 via BPJS KetenagakerjaanAdapun
cara mengecek apakah BSU 2022 sudah cair ke rekening atau belum bisa login di 2 link resmi di bawah
ini.Link 1: https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/Link 2: https://kemnaker.go.id/Melalui keterangannya,
Menaker Ida Fauziyah menegaskan bahwa pihaknya hanya bertugas sebagai penyalur bantuan
tersebut.Alokasi Dana BSU 2022 via BPJS KetenagakerjaanLebih lanjut, Ida juga mengatakan bahwa saat
ini pihaknya beserta BPJS Ketenagakerjaan telah mengalokasikan dana BSU.Hanya saja saat ini Kemnaker
masih menunggu arahan penyaluran BSU dari Menteri Perekonomian.Menaker Ida Fauziyah baru saja
menyampaikan kabar terbaru mengenai pencairan BLT subsidi gaji Rp1 juta.Hal ini bisa menjadi kabar
baik bagi para pekerja yang sudah lama menanti kabar pencairan BLT subsidi gaji Rp1 juta.Syarat
Penerima BSU 2022 via BPJS KetenagakerjaanBerdasarkan Permenaker RI No 16 Tahun 2022, berikut
syarat mendaftar BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022:1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).2. Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan s.d 30
Juni 2021.3. Mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta per bulan. Dalam hal pekerja/buruh
bekerja di wilayah dengan UMP/UMK lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan gaji/upah menjadi
paling banyak sebesar UMP/UMK dengan pembulatan ratusan ribu ke atas, sesuai dengan upah terakhir
yang dilaporkan Pemberi Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan.4.
Pekerja / Buruh penerima upah.5. Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan 4 (28 Provinsi dan 167 Kab/Kota)
sesuai Inmendagri 22/2021 dan 23/2021.6. Diutamakan bekerja di sektor usaha : Industri Barang
Konsumsi, Transportasi, Aneka Industri, Properti & Real Estate dan Perdagangan & jasa (kecuali jasa
Pendidikan dan Kesehatan) sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan.
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Positive

Summary "Perusahaan harus mampu melakukan perencanaan dan transisi masa depan pekerjaan
melalui program pembelajaran jangka panjang," kata Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi ketika memberikan sambutan pada acara Konsolidasi
Informasi Demand Pasar Kerja, di Jakarta, Jumat (19/8/2022). Kemnaker menegaskan
komitmennya untuk mengkonsolidasikan informasi pasar kerja dalam menyiapkan
kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja. Selain itu, Kemnaker juga mengajak
seluruh pemangku kepentingan untuk bersiap menghadapi perubahan substansi yang
berdampak pada masa depan pekerjaan. Anwar Sanusi mengatakan konsolidasi informasi
pasar kerja memliki arti penting dalam pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia.

Kemnaker menegaskan komitmennya untuk mengkonsolidasikan informasi pasar kerja dalam
menyiapkan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja.Selain itu, Kemnaker juga mengajak
seluruh pemangku kepentingan untuk bersiap menghadapi perubahan substansi yang berdampak pada
masa depan pekerjaan."Perusahaan harus mampu melakukan perencanaan dan transisi masa depan
pekerjaan melalui program pembelajaran jangka panjang," kata Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi ketika memberikan sambutan pada acara Konsolidasi Informasi Demand
Pasar Kerja, di Jakarta, Jumat (19/8/2022).Anwar Sanusi mengatakan konsolidasi informasi pasar kerja
memliki arti penting dalam pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia."Ini jadi momentum
mewujudkan sinergitas dan kolaborasi para pemberi kerja untuk memperkuat link and match pasar kerja
nasional," katanya.Anwar menyebut, dari penelitian yang dilakukan McKinsey & Company tahun 2019,
memperkirakan teknologi otomasi akan menghasilkan 4 hingga 23 juta pekerjaan di tahun 2030. Angka
ini sudah termasuk adanya 10 juta jenis pekerjaan baru."Pertumbuhan lapangan kerja baru mengubah
komposisi berbagai sektor perekonomian Indonesia secara keseluruhan," ucapnya.Dari konsolidasi
informasi pasar kerja ini, ungkap Anwar Sanusi, ketersediaan data tenaga kerja semakin memadai, baik
dari sisi kuantitas maupun kualitas data."Saya ingin para pemberi kerja bisa dengan cepat mendapatkan
calon pekerja sesuai persyaratan yang dibutuhkan perusahaan," tutupnya. (rizal)
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Neutral

Summary Guna mendorong konektivitas di Indonesia Timur, PT Brantas Abipraya (Persero) menggarap
Proyek Pembangunan Restrengthening Dermaga, Apron, dan Container Yard (CY) Pelabuhan
Jayapura demi peningkatan mobilitas di tanah Papua. Adanya pelabuhan ini diharapkan
dapat mendorong pemulihan perekonomian Indonesia khususnya di Jayapura setelah
diterpa pandemi Covid-19," ujar Miftakhul Anas selaku Sekretaris Perusahaan Brantas
Abipraya, dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat (19/8/2022). Proyek pelabuhan yang
berlokasi di Jayapura, Papua ini memiliki luas apron sebesar 2.884,53 meter persergi,
pembangunan reklamasi seluas 4.263,59 meter persegi dan 188,600 meter persegi untuk
bagian Restrenghtening. Selain memaksimalkan kegiatan bongkar muat petikemas di
Jayapura, pelabuhan inipun juga akan berfungsi sebagai dermaga untuk kapal barang.

Guna mendorong konektivitas di Indonesia Timur, PT Brantas Abipraya (Persero) menggarap Proyek
Pembangunan Restrengthening Dermaga, Apron, dan Container Yard (CY) Pelabuhan Jayapura demi
peningkatan mobilitas di tanah Papua. "Pembangunan pelabuhan ini merupakan bukti peran aktif
Brantas Abipraya, sinergi BUMN dalam merajut konektivitas moda transportasi laut dalam melayani
mobilitas petikemas. Adanya pelabuhan ini diharapkan dapat mendorong pemulihan perekonomian
Indonesia khususnya di Jayapura setelah diterpa pandemi Covid-19," ujar Miftakhul Anas selaku
Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya, dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat (19/8/2022).Proyek
pelabuhan yang berlokasi di Jayapura, Papua ini memiliki luas apron sebesar 2.884,53 meter persergi,
pembangunan reklamasi seluas 4.263,59 meter persegi dan 188,600 meter persegi untuk bagian
Restrenghtening. Selain memaksimalkan kegiatan bongkar muat petikemas di Jayapura, pelabuhan
inipun juga akan berfungsi sebagai dermaga untuk kapal barang. Dikenal sebagai Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) yang terunggul dalam pembangunan bendungan, namun kinerja Brantas Abipraya dalam
pembangunan pelabuhan atau dermaga sudah tidak perlu diragukan lagi. Beberapa proyek pelabuhan
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telah dirampungkan oleh BUMN ini, diantaranya Dermaga Tawiri di Ambon, Maluku; Dermaga Panjang,
Bandar Lampung; Dermaga Jayapura di Papua; dan yang baru saja diresmikan tahun lalu yaitu Terminal
Multipurpose Wae Kelambu, Pelabuhan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.Tentunya dalam
penyelesaian deretan proyek-proyek Brantas Abipraya ini dikerjakan dengan mengutamakan kualitas
mutu, pelayanan dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Implementasi K3 yang telah dilakukan juga
dibuktikan dengan berbagai penghargaan, diantaranya adalah Penghargaan Zero Accident dari
Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Gubernur Provinsi Jambi atas Proyek Pembangunan Instalasi
Pengolahan Air Limbah di Jambi (Jambi WWTP B1) hingga WSO Indonesia Safety Culture Award 2022
(WISCA) dari World Safety Organization Indonesia untuk kategori Pengimplementasian Budaya
Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) dengan capaian Gold atau setara dengan level
empat."Kesehatan dan keselamatan kerja selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan proyek kami
sebagai bentuk komitmen menjalankan K3 di lingkungan kerja, khususnya di proyek. Diharapkan proyek
ini dapat cepat tuntas dan manfaatnya dapat segera dinikmati oleh masyarakat Papua dan sekitar," tutup
Anas.
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Negative

Summary Faktanya, tidak ada informasi tentang penyerangan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke
Malaysia. Faktanya, tidak ada informasi tentang penyerangan oleh Tentara Nasional
Indonesia (TNI) ke Malaysia. "HEBOH, GARA_GARA Ini TNI Akan Gempur Malaysia. Beredar
sebuah video di media sosial Facebook yang menuliskan klaim bahwa perang akan segera
terjadi serta Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersiap menyerang Malaysia.

Hasil Periksa Fakta Gabriela Nauli Sinaga (Universitas Sumatera Utara)Faktanya, tidak ada informasi
tentang penyerangan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Malaysia. Video ini berisi berita tentang
pengungsian TKI di Sabah, Malaysia pada tahun 2013 lalu.Faktanya, tidak ada informasi tentang
penyerangan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Malaysia. Video ini berisi berita tentang
pengungsian TKI di Sabah, Malaysia pada tahun 2013 lalu.Selengkapnya ada di
penjelasan.=====[KATEGORI]:
MISLEADING
CONTENT/Konten
Menyesatkan=====[SUMBER]:
FACEBOOKarchive.fo/xuJax=====[NARASI]:"HEBOH, GARA_GARA Ini TNI Akan Gempur MalaysiaPerang
Di Depan Mata 6000 Tki serta wNI di Malaysia Diungsikan ke Lokasi yang
Aman"=====[PENJELASAN]:Beredar sebuah video di media sosial Facebook yang menuliskan klaim
bahwa perang akan segera terjadi serta Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersiap menyerang Malaysia.
Sebanyak 6000 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) serta warga negara Indonesia telah diungsikan ke tempat
yang aman akibat konflik yang terjadi.tetapi, setelah melakukan pemeriksaan terkait kebenaran klaim
tersebut, didapati fakta bahwa video yang diunggah pada 30 Juli 2022 ini mengandung kekeliruan. Video
ini ternyata memberitakan informasi terkait pengungsian TKI yang bekerja di perkebunan kelapa sawit di
Sabah, Malaysia, setelah terjadi konflik antara negara bagian tersebut dengan Filipina pada tahun 2013
lalu.Jika mengaitkan klaim dalam video dengan keadaan saat itu, yaitu bahwa TNI akan menyerang
Malaysia, juga tidak benar. Melansir dari artikel VOA Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja serta
Transmigrasi berkoordinasi dengan Komando Daerah Militer (Kodam VI Mulawarman) bertugas
mengawasi serta jaga wilayah utara Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan negara bagian
Sabah serta sebagian kecil Sarawak, termasuk di sebelah timur laut perairan Kalimantan Timur, yang
berlokasi tidak jauh dengan Laut Sulu serta batas laut Filipina. Koordinasi yang dilakukan ialah menahan
arus tenaga kerja asal Indonesia yang akan masuk ke Sabah. Jadi klaim penyerangan serta perang yang
akan pecah antara Indonesia dengan Malaysia ialah keliru.Jumlah pengungsi yang disebutkan di dalam
video juga keliru. Jumlah TKI yang diungsikan bukan berjumlah 6000, melainkan 600 orang.Jadi dapat
disimpulkan, video dengan klaim yang menyebutkan bahwa TNI akan menyerbu Malaysia serta perang
akan pecah, merupakan hoaks kategori misleading content atau konten yang
menyesatkan.=====[REFERENSI]:https://www.voaindonesia.com/a/enam-ratus-tki-di-sabahdiungsikan-ke-lokasi-yang-aman/1614577.html=====Editor:
Bentang
FebrylianAuthor
->
Turnbackhoax.idSitus ini merupakan arsip hasil diskusi grup Forum Anti Fitnah, Hasut dan Hoax (FAFHH)
di Facebook. Untuk menanyakan keabsahan suatu berita/gambar silakan bergabung di FB Grup FAFHH
(syarat dan ketentuan posting berlaku)
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Neutral

Summary Penetapan kenaikan gaji untuk Tenaga Kerja Taiwan (TKW) sudah diresmikan oleh
Kementerian Tenaga Kerja setempat. Namun menyusul penetapan kenaikan gaji tersebut,
Departeman Tenaga Keraja (Depnaker) Taiwan, mengingatkan sejumlah hal kepada TKW dan
Tenaga Kerja Indonesia sektor domestik lainnya. Polemik tersebut disampaikan oleh kanal
YouTube BMI Taiwan yang tayang pada Jumat, 19 Agustus 2022. Pihak kanal YouTube
tersebut menyebut bahwa turun tangnnya Depnaker dipicu oleh pengaduan yang dilakukan
oleh sejumlah majikan Taiwan.

Penetapan kenaikan gaji untuk Tenaga Kerja Taiwan (TKW) sudah diresmikan oleh Kementerian Tenaga
Kerja setempat.Namun menyusul penetapan kenaikan gaji tersebut, Departeman Tenaga Keraja
(Depnaker) Taiwan, mengingatkan sejumlah hal kepada TKW dan Tenaga Kerja Indonesia sektor domestik
lainnya.Turun tangannya Depnaker menyusul penetapan kenaikan gaji yang sudah dirilis beberapa pekan
lalu, disebabkan oleh sejumlah pihak yang memaksakan penetapan aturan kenaikan gaji.Polemik
tersebut disampaikan oleh kanal YouTube BMI Taiwan yang tayang pada Jumat, 19 Agustus 2022.Pihak
kanal YouTube tersebut menyebut bahwa turun tangnnya Depnaker dipicu oleh pengaduan yang
dilakukan oleh sejumlah majikan Taiwan.Berwal dari aturan kenaikan gai TKW Taiwna sendiri yang hanya
berlaku untuk kontrak baru atau pekerja sektor domesik baru, yang berarti PMI dalam masa kontrak tidak
berhak mendapat kenaikan gaji.Namun beberpa cara dapat ditempuh TKW Taiwan dalam masa kontrak
kerja guna mendapatkan gaji setara dengan aturan baru.Salah satu cara yang dapat dilakukan ialah
melakukan negoisasi pada majikan dan pihak agensi.Namun tudak semua majikan dapat berkompromi
untuk menyetarakan gaji TKW lama.Karenanya, dengan alasan kesejahteraan TKW sejumlah pihak agensi
memaksa majikan guna menaikkan gaji dan memperbaharui kontrak TKW."Ada ketegangan agensi dan
majikan terkait kenaikan gaji sektor domesik atau TKW, karena hal inilah beberapa agensi agak menekan
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majikan agar memperbaharui kontrak kerja ke 20.000 NT," ungkap host kanal YouTube BMI Taiwan
menjelaskan.Merasa dipaksa sejumlah majikan mengadukan keluhan pada Depnaker setempat guna
turun tangan atas tidak kurang nyaman yang dilakukan agensi."Ternyata jadi bumerang, majikan
mengadu ke Depnaker," imbuhnya.Depnaker turun tangan dengan menegaskan peraturan bahwa
majikan tidk dpaat dipaksa oleh pihak manapun untuk menaikan gaji TKW, termasuk agensi."Dimana
Zuyugo, Depnaker Taiwan itu mengatkan bahwasannya siapapun tidak bisa memaksa majikan untu
mempemabrhi kontrak kerja, menaikkan gaji jadi kalo tidak sukarela jadi tidak boleh dipaksa harus sesuai
kontrak berlaku," terangnya.
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Neutral

Summary Karenya ketika pihak agensi serja majikan tak dapat dinegosiasi TKW Taiwan hanya mampu
pasrah menunggu waktu pembaharuan kontrak kerja guna mendapat gaji yang setara
dengan aturan terbaru. Kabar gembira baru saja mneyelimuti Tenaga Kerja Wanita (TKW)
penempatan negara Taiwan. Di mana Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan (MoL) telah
resmi menetapkan kenaikan gaji untuk TKW setempat. Com dari kanal YouTube BMI Taiwan.

Kabar gembira baru saja mneyelimuti Tenaga Kerja Wanita (TKW) penempatan negara Taiwan.Di mana
Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan (MoL) telah resmi menetapkan kenaikan gaji untuk TKW
setempat.Peraturan terbaru tersebut mulai ditetapkan pada 10 Agustus 2022 sebagaimana dikutip
JurnalSoreang. com dari kanal YouTube BMI Taiwan.Namun kenainkan gaji yang ditetapkan oleh MoL
hanya beraku untuk kontrak kerja baru saja, tidak berlaku bagi TKW Taiwna yang tengah menjalani masa
kontrak.Bagi TKW lama, atau yang tengah menjalani masa kontrak kerja, tetap mengacu pada nominal
yang tertulis di dalamnya.Bila ingin mendapatkan gaji yang setara dengan peraturan baru yaitu sebesar
20.000 NTD, TKW harus menempuh sejumlah prosedur.Prosedur yuang harus dilakukan TKW dalam masa
kontrak kerja ialah melakukan negoisasi pada pihak mjikan serta agensi guna memperbaharui
kontrak.Lalu mengapa TKW lama tidak otomatis mendapatkan nominal gaji yang sama ketika MoL merilis
aturan baru tersebut?Disebutkan oleh host kanal YouTube Tawian bahwa TKW masuk dalam kategori
pekerja sektor informal yang mana tidak berada di bawah naungan Undang-Undang Ketenagkerjaan
negara tersebut."Maslaah ini memang pelik sekali, karena memang sektor informal tidak masuk dalam
Undang-Umndang Ketenaga Kerjaan Taiwan," jelas hots kanal YouTube tersebut.Hal ini berbeda dengan
pekerja sektor formal yang mana ketika kebijakan UMR naik otomatis semua gaji akan mengalami
peningkatan tanpa melalui pembaharuan kontrak kerja."Beda dengan sektor formal yang mereka
dilindungi oleh Undang-Undang, ketika ada kenaikan gaji otomatis semua naik," jelas host kanal Youtube
tersebut.Sedangkan sektor informal nominal gaji terikat pada jumlah yang disepakati dan tertulis dalam
kontrak kerja yang menyangkut pihak agensi serta majikan."Berbeda dengan informal, giji mereka diatur
dalam sebuah kontrak kerja dan berlaku selama 3 tahun, sebelum kontrak habis yang tidak ada pilihan,"
pungkasnya.Karenya ketika pihak agensi serja majikan tak dapat dinegosiasi TKW Taiwan hanya mampu
pasrah menunggu waktu pembaharuan kontrak kerja guna mendapat gaji yang setara dengan aturan
terbaru.
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Positive

Summary Menteri Ida berharap, hubungan kerja antara manajemen dengan SP Bank BTN, semakin
solid dan harmonis. Apalagi antara Manajemen dan Serikat Pekerja BTN baru satu kali
ketemu sudah berhasil menyatukan dua kepentingan antara pekerja dan Manajemen," kata
Ida, usai menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Manajemen
dengan SP Bank BTN di Jakarta, dikutip Sabtu (20/8/2022). Ketua Umum DPP SP Bank BTN,
Rizky Novriady mengungkapkan, acara Rakernas dan Munas 2022, merupakan rangkaian
kegiatan SP-BTN dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang harmonis bersama
Manajemen Bank BTN, hal ini dibuktikan dengan telah dilakukannya penandatanganan
Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Menteri Ida berharap, hubungan kerja antara manajemen dengan SP Bank BTN, semakin solid dan
harmonis."Setiap ada penandatanganan PKB Saya selalu menyempatkan hadir dan ini merupakan bentuk
apresiasi saya karena ini adalah puncak kesamaan pandangan antara Manajemen dengan Serikat Pekerja.
apalagi antara Manajemen dan Serikat Pekerja BTN baru satu kali ketemu sudah berhasil menyatukan
dua kepentingan antara pekerja dan Manajemen," kata Ida, usai menyaksikan Penandatanganan
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Manajemen dengan SP Bank BTN di Jakarta, dikutip Sabtu
(20/8/2022).Dia mengaku terkesan dengan pernyataan Ketua Umum DPP SP BTN, Rizky Novriady,
kepentingan pekerja, bukan hanya terkait kesejahteraan saja. Namun juga keberlangsungan usaha."Itu
merupakan statement yang luar biasa dan saya kira statement itu bisa menjadi prinsip setiap pekerja di
Indonesia," tegasnya.Sedangkan, Direktur Utama Bank BTN, Haru Koesmahargyo mengatakan,
penandatanganan PKB Bank BTN Tahun 2022, merupakan komitmen perusahaan menempatkan pekerja
yang diwakili oleh SP BTN sebagai mitra strategis."Kemitraan yang strategis ini diharapkan dapat
menciptakan kolaborasi yang baik guna mewujudkan visi Bank BTN menjadi The Best Mortgage Bank In
Southeast Asia Pada Tahun 2025," ujar Haru.Melalui Munas SP BTN, Haru mengajak seluruh bagian dari
Serikat Pekerja Bank BTN untuk membangun hubungan industrial yang harmonis sekaligus menjadi
change agent dan influencer serta secara aktif memastikan proses bisnis dilakukan dengan
memperhatikan prinsip kehati-hatian serta Good Corporate Governance.Sebagai Insan Bank BTN tanpa
kecuali, mempunyai tanggung jawab yang tidak kalah penting, terutama sebagai perwakilan Pemerintah
Indonesia dengan tugas yang spesifik yakni membantu rakyat Indonesia memperoleh hunian yang
layak.Ketua Umum DPP SP Bank BTN, Rizky Novriady mengungkapkan, acara Rakernas dan Munas 2022,
merupakan rangkaian kegiatan SP-BTN dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang harmonis
bersama Manajemen Bank BTN, hal ini dibuktikan dengan telah dilakukannya penandatanganan
Perjanjian Kerja Bersama (PKB).Dia menjelaskan, tema yang diangkat dalam pelaksanaan Rakernas dan
Munas SP BTN adalah "Kolaborasi Hebat, BTN Kuat". Tema tersebut dipilih karena keyakinan akan
terciptanya kolaborasi antara Manajemen dan SP-BTN yang akan memberikan nilai lebih terhadap
perusahaan baik dari sisi kinerja maupun kesejahteraan pekerjanya."Pada momen kemerdekaan ini, kami
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SP-BTN bersepakat untuk melawan segala bentuk fraud & korupsi. Kami mendukung sepenuhnya dengan
segenap jiwa dan raga agar Bank BTN terus berkinerja optimal dalam penyaluran Pembiayaan Perumahan
yang layak dan terjangkau untuk Masyarakat Indonesia," jelasnya.
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Positive

Summary Kementerian Ketenagakerjaan dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melakukan
perjanjian kerja bersama antara manajemen dengan serikat pekerja BTN. Diharapkan BTN
tetap konsisten mendukung pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat
Indonesia melalui kepemilikan rumah sekaligus mewujudkan mimpi jutaan rakyat Indonesia
untuk menyediakan rumah yang layak.

Kementerian Ketenagakerjaan dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melakukan perjanjian kerja
bersama antara manajemen dengan serikat pekerja BTN. Adapun kerja sama ini memiliki periode selama
2022 sampai 2024. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan apabila kemudian hari terdapat
perbedaan pendapat terkait pelaksanaan perjanjian kerja sama maka diupayakan untuk menghindari
deadlock dan perselisihan karena akan menghabiskan energi dan menimbulkan kerugian bagi kedua
belah pihak."Hendaknya kedua pihak lebih mengutamakan penyelesaian dengan cara kekeluargaan dan
mengutamakan win-win solution dibanding kepentingan kelompok semata," ujarnya dalam keterbukaan
informasi perseroan, Jumat (19/8/2022). Menurutnya kerja sama ini sebagai bentuk dari perwujudan
kesamaan pandang yang menjadi modal bertemunya kepentingan pekerja dengan kepentingan
manajemen. "Saya apresiasi dari hati yang paling dalam, kepentingan teman-teman pekerja tidak hanya
kepentingan kesejahteraan, tetapi juga menjadi kepentingan bersama," katanya. Ida menyebut kerja
sama ini juga merupakan undang-undang bagi semua pihak, sehingga kedua belah pihak tersebut dapat
menjalankan segala hak dan kewajibannya dengan itikad baik sesuai yang tertuang dalam PKB.
Diharapkan BTN tetap konsisten mendukung pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat
Indonesia melalui kepemilikan rumah sekaligus mewujudkan mimpi jutaan rakyat Indonesia untuk
menyediakan rumah yang layak. "Semoga upaya yang telah dilakukan BTN tetap mendapatkan respons
yang baik dari masyarakat secara luas," pungkasnya. Sementara itu Direktur Utama BTN Haru
Koesmahargyo menambahkan kemitraan yang strategis ini diharapkan dapat menciptakan kolaborasi
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yang baik guna mewujudkan visi BTN menjadi The Best Mortgage Bank In Southeast Asia pada 2025.
Melalui Munas serikat pekerja BTN, Haru mengajak seluruh bagian dari serikat pekerja BTN untuk
membangun hubungan industrial yang harmonis sekaligus menjadi change agent dan influencer serta
secara aktif memastikan proses bisnis dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta good
corporate governance. "Sebagai Insan BTN tanpa kecuali, mempunyai tanggung jawab yang tidak kalah
penting, terutama sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia dengan tugas yang spesifik yakni membantu
rakyat Indonesia memperoleh hunian yang layak," ucapnya. Ketua Umum DPP Serikat Pekerja BTN Rizky
Novriady menambahkan tema yang diangkat dalam pelaksanaan rakernas dan Munas serikat pekerja BTN
merupakan kolaborasi hebat. "Tema tersebut dipilih karena keyakinan akan terciptanya kolaborasi antara
manajemen dan SP-BTN yang akan memberikan nilai lebih terhadap perusahaan baik dari sisi kinerja
maupun kesejahteraan pekerjanya," ucapnya. "Pada momen kemerdekaan ini, kami serikat pekerja BTN
bersepakat untuk melawan segala bentuk fraud & korupsi. Kami mendukung sepenuhnya dengan
segenap jiwa dan raga agar BTN terus berkinerja optimal dalam penyaluran pembiayaan perumahan yang
layak dan terjangkau bagi masyarakat," ucapnya.
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Positive

Summary Login akun Kartu Prakerja Cek pada dashboard Jika lolos seleksi Gelombang, Anda akan
menerima notifikasi kelolosan dan dapat melihat nomor Kartu Prakerja serta saldo yang
diterima. Simak cara cek hasil seleksi Kartu Prakerja Gelombang 41 yang telah ditutup
pendaftarannya pada hari Selasa, (16/8/2022) lalu. Peserta yang telah mendaftar tinggal
menunggu pengumuman hasil seleksi Kartu Prakerja. Jika lolos seleksi, peserta Kartu
Prakerja akan mendapatkan insentif berupa bantuan dari pemerintah sebesar Rp 3,55 juta.

Simak cara cek hasil seleksi Kartu Prakerja Gelombang 41 yang telah ditutup pendaftarannya pada hari
Selasa, (16/8/2022) lalu.Peserta yang telah mendaftar tinggal menunggu pengumuman hasil seleksi Kartu
Prakerja.Untuk mengecek hasil seleksi bisa dilakukan dengan dua cara.Jika lolos seleksi, peserta Kartu
Prakerja akan mendapatkan insentif berupa bantuan dari pemerintah sebesar Rp 3,55 juta.Untuk skema
penyaluran dana program Kartu Prakerja ini, peserta yang lolos akan mendapatkan bantuan pelatihan
sebesar Rp 1 juta, dana insentif pasca pelatihan sebesar Rp 2,4 juta yang akan diberikan sebesar Rp 600.
000 selama 4 bulan.Lalu, dana insentif pengisian 3 survei sebesar Rp 150. 000 yang dibayarkan sebesar
Rp 50.000 setiap survei.Daripada penasaran, berikut cara cek hasil Kartu Prakerja gelombang 41 dilansir
dari TribunJakarta:Dashboard PrakerjaKamu bisa secara berkala mengecek dashboard di laman Kartu
Prakerja, dengan login menggunakan akun masing-masing.Login akun Kartu Prakerja Cek pada dashboard
Jika lolos seleksi Gelombang, Anda akan menerima notifikasi kelolosan dan dapat melihat nomor Kartu
Prakerja serta saldo yang diterima. Apabila tidak lolos, Anda akan mendapatkan notifikasi pada
dashboard "Kamu belum berhasil"Untuk dapat melihat nomor Kartu Prakerja, kamu perlu menonton 3
video yang telah disediakan.Video tersebut berisi informasi dasar mengenai Kartu Prakerja, mulai dari
mengenali tantangan di dunia kerja sampai penjelasan manfaat Kartu Prakerja."Kamu juga tidak dapat
menutup video jika belum selesai menonton atau mempercepat laju video. Apabila kamu mengalami
kendala saat menonton video, kamu dapat menghubungi kami di Formulir Pengaduan," bunyi tulisan
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dalam laman resmi Kartu Prakerja.SMSPelaksana Prakerja akan mengirimkan notifikasi melalui SMS
kepada peserta yang dinyatakan lolos.Pemberitahuan SMS ini dikirimkan ke nomor telepon yang
digunakan saat membuat akun.Untuk itu pastikan nomor yang Anda masukkan ketika mendaftar telah
benar dan masih aktif.SMS diberikan saat tanggal pengumuman seleksi masing-masing gelombang.Jika
pendaftar mendapatkan pemberitahuan lolos, maka dapat mengikuti langkah selanjutnya sesuai
petunjuk yang ada. Namun, jika tidak lolos, jangan berkecil hati.Kamu bisa mengikuti pendaftaran
gelombang selanjutnya."Kamu tidak perlu memasukkan semua data lagi untuk pendaftaran ulang. Jangan
berkecil hati, kamu masih bisa memilih Gelombang berikutnya," tulis situs tersebut.Demi pemerataan
penyaluran, setiap KK dibatasi maksimal 2 anggota keluarga dan mereka yang sudah pernah menerima
tidak dapat lagi menjadi penerima (tidak berulang).Penerima Kartu Prakerja dapat memilih pelatihan
yang ditawarkan oleh ratusan lembaga pelatihan yang dapat diakses melalui platform digital.Beberapa di
antaranya platform Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Tokopedia, Bukalapak, Karier.mu,
Pintaria, Mau Belajar, dan Pijar.
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Summary Untuk menghadapi tantangan perubahan dunia ketenagakerjaan, G20 menyusun G20 Skills
Strategy (Strategi-strategi Keterampilan G20). G20 Skills Strategy ini merupakan cakupan
Annex-5 yang disusun dalam pertemuan kelima Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan
(The 5th Employment Working Group/EWG Meeting). "Pada hari ini kita bisa menyelesaikan
seluruh agenda kita, yang terakhir adalah dokumen tambahan annex yang kelima terkait
dengan G20 Skill Strategy, yakni strategi-strategi dari keahlian yang memang dirumuskan
oleh G20 sebagai bagian untuk merespon situasi dunia kerja yang baru," kata Sekretaris
Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, usai menutup EWG Kelima di Jakarta, Jumat (19/8/2022).
Anwar Sanusi menjelaskan, G20 Skills Strategy ini memuat di antaranya identifikasi
kebutuhan akan pekerjaan di masa krusial, keahlian yang dibutuhkan untuk pengembangan
ketenagakerjaan yang inklusif, serta investasi yang diperlukan untuk mengembangkan
keahlian baru tersebut.

Untuk menghadapi tantangan perubahan dunia ketenagakerjaan, G20 menyusun G20 Skills Strategy
(Strategi-strategi Keterampilan G20). G20 Skills Strategy ini merupakan cakupan Annex-5 yang disusun
dalam pertemuan kelima Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan (The 5th Employment Working
Group/EWG Meeting)."Pada hari ini kita bisa menyelesaikan seluruh agenda kita, yang terakhir adalah
dokumen tambahan annex yang kelima terkait dengan G20 Skill Strategy, yakni strategi-strategi dari
keahlian yang memang dirumuskan oleh G20 sebagai bagian untuk merespon situasi dunia kerja yang
baru," kata Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, usai menutup EWG Kelima di Jakarta, Jumat
(19/8/2022).Anwar Sanusi menjelaskan, G20 Skills Strategy ini memuat di antaranya identifikasi
kebutuhan akan pekerjaan di masa krusial, keahlian yang dibutuhkan untuk pengembangan
ketenagakerjaan yang inklusif, serta investasi yang diperlukan untuk mengembangkan keahlian baru
tersebut."Selanjutnya juga kita merumuskan prinsip-prinsip apa yang harus digunakan untuk mengelola
dan mengembangkan keahlian tersebut," ujarnya.Sebagai informasi, saat ini EWG G20 telah melakukan
5 pertemuan baik secara virtual maupun tatap muka. Rangkaian pertemuan ini telah menghasilkan
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rumusan Deklarasi Menteri-menteri Ketenagakerjaan G20 yang akan dibacakan para Menteri
Ketenagakerjaan G20 pada forum Labour and Employment Ministrial Meeting (LEMM) di Bali pada
September 2022.Selain itu, rangkaian pertemuan EWG G20 juga telah menyelesaikan 5 Annex (dokumen
tambahan), yang menjadi bagian tak terpisah dari Dokumen Deklarasi.Annex-1 berisi tentang output
yang konkrit terkait isu pasar kerja inklusif dan afirmasi pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas.
Annex-2 merupakan dokumen tambahan tentang pengembangan SDM yang terampil. Yakni penciptaan
lapangan kerja berkelanjutan melalui penguatan peran BLK Komunitas (community based vocational
training).Annex-3 mencakup upaya untuk mendorong kewirausahaan dalam rangka mendukung SmallMedium Enterprises atau UKM sebagai instrumen penciptaan lapangan kerja. Annex-4 berisi prinsipprinsip pelindungan tenaga kerja yang lebih adaptif, guna memberikan pelindungan yang maksimal
kepada pekerja/buruh di tengah perkembangan zaman yang dinamis.Terakhir Annex-5 mencakup G20
Skills Strategy (Strategi-strategi Keterampilan G20).
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Summary Untuk menghadapi tantangan perubahan dunia ketenagakerjaan, G20 menyusun G20 Skills
Strategy (Strategi-strategi Keterampilan G20), yang merupakan cakupan Annex-5 yang
disusun dalam pertemuan kelima Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan (The 5th
Employment Working Group/EWG Meeting).

Untuk menghadapi tantangan perubahan dunia ketenagakerjaan, G20 menyusun G20 Skills Strategy
(Strategi-strategi Keterampilan G20), yang merupakan cakupan Annex-5 yang disusun dalam pertemuan
kelima Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan (The 5th Employment Working Group/EWG
Meeting)."Pada hari ini kita bisa menyelesaikan seluruh agenda kita, yang terakhir adalah dokumen
tambahan annex yang kelima terkait dengan G20 Skill Strategy, yakni strategi-strategi dari keahlian yang
memang dirumuskan oleh G20 sebagai bagian untuk merespon situasi dunia kerja yang baru," kata
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, usai menutup EWG Kelima di Jakarta, Jumat
(19/8/2022).Anwar Sanusi menjelaskan, G20 Skills Strategy ini memuat di antaranya identifikasi
kebutuhan akan pekerjaan di masa krusial, keahlian yang dibutuhkan untuk pengembangan
ketenagakerjaan yang inklusif, serta investasi yang diperlukan untuk mengembangkan keahlian baru
tersebut. "Selanjutnya juga kita merumuskan prinsip-prinsip apa yang harus digunakan untuk mengelola
dan mengembangkan keahlian tersebut," jelas Anwar.Sebagai informasi, saat ini EWG G20 telah
melakukan 5 pertemuan baik secara virtual maupun tatap muka. Rangkaian pertemuan ini telah
menghasilkan rumusan Deklarasi Menteri-menteri Ketenagakerjaan G20 yang akan dibacakan para
Menteri Ketenagakerjaan G20 pada forum Labour and Employment Ministrial Meeting (LEMM) di Bali
pada September 2022.Selain itu, rangkaian pertemuan EWG G20 juga telah menyelesaikan 5 Annex
(dokumen tambahan), yang menjadi bagian tak terpisah dari Dokumen Deklarasi.Annex-1 berisi tentang
output yang konkrit terkait isu pasar kerja inklusif dan afirmasi pekerjaan yang layak bagi penyandang
disabilitas. Annex-2 merupakan dokumen tambahan tentang pengembangan SDM yang terampil. Yakni
penciptaan lapangan kerja berkelanjutan melalui penguatan peran BLK Komunitas (community based
vocational training).Annex-3 mencakup upaya untuk mendorong kewirausahaan dalam rangka
mendukung Small-Medium Enterprises atau UKM sebagai instrumen penciptaan lapangan kerja.Annex-4
berisi prinsip-prinsip pelindungan tenaga kerja yang lebih adaptif, guna memberikan pelindungan yang
maksimal kepada pekerja/buruh di tengah perkembangan zaman yang dinamis. Terakhir Annex-5
mencakup G20 Skills Strategy (Strategi-strategi Keterampilan G20).
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Neutral

Summary G20 Skills Strategy ini merupakan cakupan Annex-5 yang disusun dalam pertemuan kelima
Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan. Metro, Suara.com- Guna menghadapi tantangan
perubahan bumi ketenagakerjaan, G20 menyusun G20 Skills Strategy (Strategi-strategi
Keterampilan G20).

G20 Skills Strategy ini merupakan cakupan Annex-5 yang disusun dalam pertemuan kelima Kelompok
Kerja Bidang KetenagakerjaanOki Hajiansyah Wahab Sabtu, 20 Agustus 2022 | 17:48 WIBMetro,
Suara.com- Guna menghadapi tantangan perubahan bumi ketenagakerjaan, G20 menyusun G20 Skills
Strategy (Strategi-strategi Keterampilan G20). G20 Skills Strategy ini merupakan cakupan Annex-5 yang
disusun dalam pertemuan kelima Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan (The 5th Employment
Working Group/EWG Meeting). Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, usai menutup EWG Kelima
di Jakarta, Jumat (19/8/2022) mengatakan bahwa arsip tambahan annex yang kelima terkait dengan G20
Skill Strategy, merupakan strategi-strategi dari keahlian yang memang dirumuskan oleh G20 sebagai
bagian untuk merespon situasi bumi kerja yang baru telah sukses diselesaikan. Anwar menjelaskan G20
Skills Strategy ini memuat di antaranya identifikasi kebutuhan akan pekerjaan di masa krusial, keahlian
yang dibutuhkan untuk pengembangan ketenagakerjaan yang inklusif, serta investasi yang diperlukan
untuk mengembangkan keahlian baru tersebut.Pada tahun 2022, Kemnaker telah melaksanakan
program pemagangan yang difokuskan di 5 DWSP sebanyak 500 orang yang dilaksanakan di 62
perusahaan.Pada tahap pertama kerja sama ini, Perumnas menyediakan sebanyak 100 unit hunian dalam
satu lingkungan yang nyaman di Samesta Dramaga Bogor.Gerai The Gade Coffee BP2MI merupakan gerai
ke-37 yang dibuka oleh anak upaya PT Pegadaian, PT Pesona Optima Jaya. The Gade sendiri, kini tersebar
di seluruh Indonesia dari Paling Timur Labuan Bajo, Palu Bitung dan daerah paling Barat, Aceh.Komunitas
| 15:00 WIBProgram Light Up The Dream merupakan program donasi penyambungan listrik tanpa biaya
hasil dari donasi yang dilakukan oleh pegawai PLN untuk meringankan beban masyarakat yang kurang
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bisa dalam mendapatkan listrik.Salah satu langkah untuk mewujudkan Tanjung Enim menjadi kota wisata
ialah pembangunan Museum Batu Bara Bukit Asam.Sejarah & Budaya | 14:18 WIBKereta api di masamasa perjuangan merupakan satu-satunya transportasi yang dapat diandalkan, tak hanya untuk
kepentingan angkutan laskar rakyat perjuangan, tetapi juga untuk angkutan logistik militer serta
perpindahan pejabat pemerintahan di masa perjuangan.Sejarah & Budaya | 14:12 WIBTiga kandidat
terkuat dalam Muscab IDI Metro ialah dr.Trestyawati, dr. Edo Akbar dan dr. Ade KurniawanIni ialah
bagian dari upaya menciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru di 2022, dan 4,4 juta lapangan kerja baru
dan berkualitas di 2024Sejarah & Budaya | 08:00 WIBPameran ini sendiri bertujuan menciptakan ruang
pamer yang lebih dekat dengan khalayak muda serta menghidupkan kembali obrolan seni lebih dekat
lagi kepada khalayak mudaKomunitas | 00:22 WIBKuota beasiswa kuliah Al-Azhar sangat terbatas.
Karenanya, Kemenag juga memberikan kesempatan kepada lulusan Madrasah Aliyah dan Pondok
Pesantren untuk melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar melalui jalur non beasiswa.Panglima tertinggi
Banser ini juga mengimbau kepada seluruh kader Ansor dan Banser untuk tak mudah sakit hati meski dibully.Setibanya di desa, wisatawan disuguhi pemandangan habitat perbukitan yang bagus serta
beningnya air yang mengalir di sekeliling persawahan.Sejarah & Budaya | 00:01 WIBFestival Adat dan
Budaya Nusantara yang pertama kali diadakan ini ialah upaya memperkuat silaturahmi kerajaan dan
lembaga budaya sekaligus menggali potensi ekonomi serta menunjukkan kepedulian pada ketahanan
budaya dan budaya nusantara.Sejarah & Budaya | 23:31 WIBSanur Village Festival ialah acara musik
tahunan yang sudah dilangsungkan sejak tahun 2006. Tahun ini, Sanur Village Festival berlangsung
selama lima hari pada 17 - 21 Agustus 2022.Sejarah & Budaya | 19:53 WIBIndonesia Bertutur 2022 yang
mengusung tema Mengalami Masa Lalu, Menumbuhkan Masa Depan hadir sebagai wadah untuk
menjaga budaya secara berkelanjutan.
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Positive

Summary Optimalkan Pelayanan Publik, Mendes PDTT Resmikan Selaras (Kemendes PDTT). Metro,
Suara.com- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes
PDTT) Abdul Halim Iskandar meresmikan Sentra Pelayanan Informasi Masyarakat (Selaras)
pada Kamis (18/8/2022). Sentra Pelayanan Informasi Masyarakat (Selaras) dibentuk
berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 90 Tahun 2022 tentang petunjuk
penyelenggaraan layanan informasi publik terpadu Kementerian Desa PDTT. Oki Hajiansyah
Wahab Sabtu, 20 Agustus 2022 | 17:55 WIB.

Sentra Pelayanan Informasi Masyarakat (Selaras) dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT
Nomor 90 Tahun 2022 tentang petunjuk penyelenggaraan layanan informasi publik terpadu Kementerian
Desa PDTTOki Hajiansyah Wahab Sabtu, 20 Agustus 2022 | 17:55 WIBOptimalkan Pelayanan Publik,
Mendes PDTT Resmikan Selaras (Kemendes PDTT)Metro, Suara.com- Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meresmikan Sentra Pelayanan
Informasi Masyarakat (Selaras) pada Kamis (18/8/2022). Selaras sendiri dibentuk berdasarkan Keputusan
Menteri Desa PDTT Nomor 90 Tahun 2022 tentang petunjuk penyelenggaraan layanan informasi publik
terpadu Kementerian Desa PDTT. Pria yang akrab disapa Gus Halim meninjau langsung kondisi dan
fasilitas yang ada di Ruang Selaras dan mencoba Mesin Mengambil Nomor Antrian dan langsung menuju
Desk yang merupakan perwakilan Unit Kerja Eselon (UKE) I. Yang dipilih Gus Halim ialah Desk Ditjen
PPKTrans. Disini, Gus Halim mendapat penjelasan soal program kerja yang telah dijalankan selama ini,
termasuk mendapat penjelasan soal Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi (SIPUKAT).
Setelah itu, Gus Halim meninjau fasilitas lain seperti ruang PPID, ruang rapat, Call Center dan Ruang
Baca.Pada tahun 2022, Kemnaker telah melaksanakan program pemagangan yang difokuskan di 5 DWSP
sebanyak 500 orang yang dilaksanakan di 62 perusahaan.Pada tahap pertama kerja sama ini, Perumnas
menyediakan sebanyak 100 unit hunian dalam satu lingkungan yang nyaman di Samesta Dramaga
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Bogor.Gerai The Gade Coffee BP2MI merupakan gerai ke-37 yang dibuka oleh anak upaya PT Pegadaian,
PT Pesona Optima Jaya. The Gade sendiri, kini tersebar di seluruh Indonesia dari Paling Timur Labuan
Bajo, Palu Bitung dan daerah paling Barat, Aceh.Komunitas | 15:00 WIBProgram Light Up The Dream
merupakan program donasi penyambungan listrik tanpa biaya hasil dari donasi yang dilakukan oleh
pegawai PLN untuk meringankan beban masyarakat yang kurang bisa dalam mendapatkan listrik.Salah
satu langkah untuk mewujudkan Tanjung Enim menjadi kota wisata ialah pembangunan Museum Batu
Bara Bukit Asam.Sejarah & Budaya | 14:18 WIBKereta api di masa-masa perjuangan merupakan satusatunya transportasi yang dapat diandalkan, tak hanya untuk kepentingan angkutan laskar rakyat
perjuangan, tetapi juga untuk angkutan logistik militer serta perpindahan pejabat pemerintahan di masa
perjuangan.Sejarah & Budaya | 14:12 WIBTiga kandidat terkuat dalam Muscab IDI Metro ialah
dr.Trestyawati, dr. Edo Akbar dan dr. Ade KurniawanIni ialah bagian dari upaya menciptakan 1,1 juta
lapangan kerja baru di 2022, dan 4,4 juta lapangan kerja baru dan berkualitas di 2024Sejarah & Budaya |
08:00 WIBPameran ini sendiri bertujuan menciptakan ruang pamer yang lebih dekat dengan khalayak
muda serta menghidupkan kembali obrolan seni lebih dekat lagi kepada khalayak mudaKomunitas |
00:22 WIBKuota beasiswa kuliah Al-Azhar sangat terbatas. Karenanya, Kemenag juga memberikan
kesempatan kepada lulusan Madrasah Aliyah dan Pondok Pesantren untuk melanjutkan studi di
Universitas Al-Azhar melalui jalur non beasiswa.Panglima tertinggi Banser ini juga mengimbau kepada
seluruh kader Ansor dan Banser untuk tak mudah sakit hati meski di-bully.Setibanya di desa, wisatawan
disuguhi pemandangan habitat perbukitan yang bagus serta beningnya air yang mengalir di sekeliling
persawahan.Sejarah & Budaya | 00:01 WIBFestival Adat dan Budaya Nusantara yang pertama kali
diadakan ini ialah upaya memperkuat silaturahmi kerajaan dan lembaga budaya sekaligus menggali
potensi ekonomi serta menunjukkan kepedulian pada ketahanan budaya dan budaya nusantara.Sejarah
& Budaya | 23:31 WIBSanur Village Festival ialah acara musik tahunan yang sudah dilangsungkan sejak
tahun 2006. Tahun ini, Sanur Village Festival berlangsung selama lima hari pada 17 - 21 Agustus
2022.Sejarah & Budaya | 19:53 WIBIndonesia Bertutur 2022 yang mengusung tema Mengalami Masa
Lalu, Menumbuhkan Masa Depan hadir sebagai wadah untuk menjaga budaya secara berkelanjutan.
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Neutral

Summary Guna menghadapi tantangan perubahan dunia ketenagakerjaan, G20 menyusun G20 Skills
Strategy (Strategi-strategi Keterampilan G20). G20 Skills Strategy ini merupakan cakupan
Annex-5 yang disusun dalam pertemuan kelima Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan
(The 5th Employment Working Group/EWG Meeting). Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar
Sanusi, usai menutup EWG Kelima di Jakarta, Jumat (19/8/2022) mengatakan bahwa
dokumen tambahan annex yang kelima terkait dengan G20 Skill Strategy, yakni strategistrategi dari keahlian yang memang dirumuskan oleh G20 sebagai bagian untuk merespon
situasi dunia kerja yang baru telah berhasil diselesaikan. Anwar menjelaskan G20 Skills
Strategy ini memuat di antaranya identifikasi kebutuhan akan pekerjaan di masa krusial,
keahlian yang dibutuhkan untuk pengembangan ketenagakerjaan yang inklusif, serta
investasi yang diperlukan untuk mengembangkan keahlian baru tersebut.

Guna menghadapi tantangan perubahan dunia ketenagakerjaan, G20 menyusun G20 Skills Strategy
(Strategi-strategi Keterampilan G20). G20 Skills Strategy ini merupakan cakupan Annex-5 yang disusun
dalam pertemuan kelima Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan (The 5th Employment Working
Group/EWG Meeting).Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, usai menutup EWG Kelima di Jakarta,
Jumat (19/8/2022) mengatakan bahwa dokumen tambahan annex yang kelima terkait dengan G20 Skill
Strategy, yakni strategi-strategi dari keahlian yang memang dirumuskan oleh G20 sebagai bagian untuk
merespon situasi dunia kerja yang baru telah berhasil diselesaikan. Anwar menjelaskan G20 Skills
Strategy ini memuat di antaranya identifikasi kebutuhan akan pekerjaan di masa krusial, keahlian yang
dibutuhkan untuk pengembangan ketenagakerjaan yang inklusif, serta investasi yang diperlukan untuk
mengembangkan keahlian baru tersebut. "Selanjutnya juga kita merumuskan prinsip-prinsip apa yang
harus digunakan untuk mengelola dan mengembangkan keahlian tersebut," ujarnya. Sebagai informasi,
saat ini EWG G20 telah melakukan 5 pertemuan baik secara virtual maupun tatap muka. Rangkaian
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pertemuan ini telah menghasilkan rumusan Deklarasi Menteri-menteri Ketenagakerjaan G20 yang akan
dibacakan para Menteri Ketenagakerjaan G20 pada forum Labour and Employment Ministrial Meeting
(LEMM) di Bali pada September 2022. Selain itu, rangkaian pertemuan EWG G20 juga telah
menyelesaikan 5 Annex (dokumen tambahan), yang menjadi bagian tak terpisah dari Dokumen
Deklarasi.Annex-1 berisi tentang output yang konkrit terkait isu pasar kerja inklusif dan afirmasi
pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas. Annex-2 merupakan dokumen tambahan tentang
pengembangan SDM yang terampil. Yakni penciptaan lapangan kerja berkelanjutan melalui penguatan
peran BLK Komunitas.
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Positive

Summary Bantuan Subsisi Upah atau BSU 2022 kapan cair? Seperti diketahui, BSU 2022 akan kembali
disalurkan untuk pekerja pada tahun ini senilai Rp1 juta dalam satu kali pencairan. Pekerja
yang bisa mendapatkan BSU 2022 adalah mereka yang memiliki gaji paling besar hanya Rp3,5
juta. Mendekati akhir bulan Agustus, BSU 2022 yang dikabarkan akan cair masih belum di
transfer ke penerima BLT subsidi gaji.

Bantuan Subsisi Upah atau BSU 2022 kapan cair? Simak informasinya dan cara cek penerima BLT Subsidi
Gaji yang akan disalurkan untuk pekerja.Seperti diketahui, BSU 2022 akan kembali disalurkan untuk
pekerja pada tahun ini senilai Rp1 juta dalam satu kali pencairan.Pekerja yang bisa mendapatkan BSU
2022 adalah mereka yang memiliki gaji paling besar hanya Rp3,5 juta.Mendekati akhir bulan Agustus,
BSU 2022 yang dikabarkan akan cair masih belum di transfer ke penerima BLT subsidi gaji.Kemnaker
hingga saat ini masih belum mengumumkan pencairan BSU 2022 kepada pekerjaMelalui Kemnaker
pemerintah kembali menyalurkan BSU 2022 kepada pekerja yang terdampak Covid-19.Bantuan
pemerintah berupa subsidi gaji ini bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan
kemampuan ekonomi pekerja atau buruh dalam penanganan Covid-19.
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Summary Untuk menghadapi tantangan perubahan dunia ketenagakerjaan, G20 menyusun G20 Skills
Strategy (Strategi Keterampilan G20). G20 Skills Strategy ini merupakan cakupan Annex-5
yang disusun dalam pertemuan kelima Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan (The 5th
Employment Working Group/EWG Meeting). "Pada hari ini kita bisa menyelesaikan seluruh
agenda kita, yang terakhir adalah dokumen tambahan annex yang kelima terkait dengan G20
Skill Strategy, yakni strategi-strategi dari keahlian yang memang dirumuskan oleh G20
sebagai bagian untuk merespon situasi dunia kerja yang baru," kata Sekretaris Jenderal
Kemnaker, Anwar Sanusi, usai menutup EWG Kelima di Jakarta, Jumat (19/8/2022). Terakhir
Annex-5 mencakup G20 Skills Strategy (Strategi Keterampilan G20).

Untuk menghadapi tantangan perubahan dunia ketenagakerjaan, G20 menyusun G20 Skills Strategy
(Strategi Keterampilan G20). G20 Skills Strategy ini merupakan cakupan Annex-5 yang disusun dalam
pertemuan kelima Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan (The 5th Employment Working Group/EWG
Meeting)."Pada hari ini kita bisa menyelesaikan seluruh agenda kita, yang terakhir adalah dokumen
tambahan annex yang kelima terkait dengan G20 Skill Strategy, yakni strategi-strategi dari keahlian yang
memang dirumuskan oleh G20 sebagai bagian untuk merespon situasi dunia kerja yang baru," kata
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, usai menutup EWG Kelima di Jakarta, Jumat
(19/8/2022).Anwar Sanusi menjelaskan, G20 Skills Strategy ini memuat di antaranya identifikasi
kebutuhan akan pekerjaan di masa krusial, keahlian yang dibutuhkan untuk pengembangan
ketenagakerjaan yang inklusif, serta investasi yang diperlukan untuk mengembangkan keahlian baru
tersebut. "Selanjutnya juga kita merumuskan prinsip-prinsip apa yang harus digunakan untuk mengelola
dan mengembangkan keahlian tersebut," ujar Anwar, Jumat (19/8/2022). Sebagai informasi, saat ini EWG
G20 telah melakukan 5 pertemuan baik secara virtual maupun tatap muka. Rangkaian pertemuan ini
telah menghasilkan rumusan Deklarasi Menteri-menteri Ketenagakerjaan G20 yang akan dibacakan para
Menteri Ketenagakerjaan G20 pada Forum Labour and Employment Ministrial Meeting (LEMM) di Bali
pada bulan September 2022 mendatang.Selain itu, rangkaian pertemuan EWG G20 juga telah
menyelesaikan 5 Annex (dokumen tambahan), yang menjadi bagian tak terpisah dari Dokumen Deklarasi.
Annex-1 berisi tentang output yang konkrit terkait isu pasar kerja inklusif dan afirmasi pekerjaan yang
layak bagi penyandang disabilitas. Annex-2 merupakan dokumen tambahan tentang pengembangan SDM
yang terampil, yakni penciptaan lapangan kerja berkelanjutan melalui penguatan peran BLK Komunitas
(community based vocational training).Annex-3 mencakup upaya untuk mendorong kewirausahaan
dalam rangka mendukung Small-Medium Enterprises atau UKM sebagai instrumen penciptaan lapangan
kerja. Annex-4 berisi prinsip-prinsip pelindungan tenaga kerja yang lebih adaptif, guna memberikan
pelindungan yang maksimal kepada pekerja/buruh di tengah perkembangan zaman yang
dinamis.Terakhir Annex-5 mencakup G20 Skills Strategy (Strategi Keterampilan G20).Komitmen
KemnakerKementerian Ketenagakerjaan menegaskan komitmennya untuk mengkonsolidasikan
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informasi pasar kerja dalam menyiapkan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja. Selain
itu, Kemnaker juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersiap menghadapi perubahan
substansi yang berdampak pada masa depan pekerjaan."Perusahaan harus mampu melakukan
perencanaan dan transisi masa depan pekerjaan melalui program pembelajaran jangka panjang," imbuh
Anwar, Jumat (19/8/2022).Lebih lanjut Anwar Sanusi mengatakan, konsolidasi informasi pasar kerja
memliki arti penting dalam pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia."Ini jadi momentum
mewujudkan sinergitas dan kolaborasi para pemberi kerja untuk memperkuat link and match pasar kerja
nasional," tegas Anwar, Jumat (19/8/2022).Anwar menyebut, dari penelitian yang dilakukan McKinsey &
Company tahun 2019, memperkirakan teknologi otomasi akan menghasilkan 4 hingga 23 juta pekerjaan
di tahun 2030. Angka ini sudah termasuk adanya 10 juta jenis pekerjaan baru. Dari konsolidasi informasi
pasar kerja ini, ungkap Anwar Sanusi, ketersediaan data tenaga kerja semakin memadai, baik dari sisi
kuantitas maupun kualitas data."Saya ingin para pemberi kerja bisa dengan cepat mendapatkan calon
pekerja sesuai persyaratan yang dibutuhkan perusahaan," tutup Anwar, Jumat (19/8/2022).
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Negative

Summary Syarat utama yang harus dimiliki oleh pekerja agar bisa menjadi penerima dana BSU
diantaranya memiliki penghasilan maksimal 3,5 juta per bulan dan masih aktif sebagai
anggota BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, pekerja atau buruh juga bisa mengecek daftar
penerima melalui link BPJS Ketenagakerjaan, dengan cara:. Sampai saat ini banyak pekerja
yang menanyakan kapan dana BSU akan disalurkan. Pasalnya, dana BSU yang rencananya
akan disalurkan pada April lalu belum juga diberikan sampai saat ini.

Sampai saat ini banyak pekerja yang menanyakan kapan dana BSU akan disalurkan.Pasalnya, dana BSU
yang rencananya akan disalurkan pada April lalu belum juga diberikan sampai saat ini.Kemnaker sendiri
akan menyalurkan dana BSU pada 8,8 juta pekerja dengan besar anggaran Rp8,8 triliun.Namun sayang,
tidak semua pekerja atau buruh bisa mendapat dana bantuan BLT subsidi gaji dari Kemnaker.Pekerja atau
buruh yang bisa mendapatkan dana bantuan BLT subsidi gaji harus sudah memenuhi syarat dan
ketentuan dari Kemnaker.Syarat utama yang harus dimiliki oleh pekerja agar bisa menjadi penerima dana
BSU diantaranya memiliki penghasilan maksimal 3,5 juta per bulan dan masih aktif sebagai anggota BPJS
Ketenagakerjaan.Selain itu, pekerja atau buruh juga bisa mengecek daftar penerima melalui link BPJS
Ketenagakerjaan, dengan cara:
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Positive

Summary Artikel ini akan memuat informasi terkait pencairan BSU 2022, berikut cara cek penerima
BLT Subsidi Gaji Rp1 juta. Banyak masyarakat yang mempertanyakan kenapa BSU 2022 atau
BLT Subsidi Gaji Rp1 juta hingga kini belum ada kepastian kapan cair. Sejak diumumkan
pemerintah secara resmi pada bulan April 2022, program BSU 2022 yang menelan anggaran
Rp8,8 triliun ini masih belum ada jadwal kepastian pencairannya. Sebelumnya, lewat akun
media sosial resminya, Kemnaker sempat menjelaskan kendala kenapa BSU 2022 belum juga
cair kepada pekerja.

Artikel ini akan memuat informasi terkait pencairan BSU 2022, berikut cara cek penerima BLT Subsidi Gaji
Rp1 juta.Banyak masyarakat yang mempertanyakan kenapa BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji Rp1 juta
hingga kini belum ada kepastian kapan cair.Sejak diumumkan pemerintah secara resmi pada bulan April
2022, program BSU 2022 yang menelan anggaran Rp8,8 triliun ini masih belum ada jadwal kepastian
pencairannya.Sebelumnya, lewat akun media sosial resminya, Kemnaker sempat menjelaskan kendala
kenapa BSU 2022 belum juga cair kepada pekerja.Kemnaker menyebut bahwa pihaknya tengah
mempersiapkan seluruh instrumen kebijakan pelaksanaan BSU 2022 guna memastikan bahwa program
itu dapat dijalankan dengan cepat, tepat, akurat, dan akuntabel.Kemnaker juga sedang mereview
kembali data terkait nama calon penerima BSU 2022 bersama BPJS Ketenagakerjaan.Pihaknya juga
berkoordinasi dengan pihak Himbara selaku bank penyalur BSU 2022.
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Positive

Summary Sebelumnya, EWG G20 telah melakukan lima pertemuan baik secara virtual maupun tatap
muka. Rangkaian pertemuan EWG G20 juga telah menyelesaikan lima dokumen tambahan
atau annex, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen deklarasi. Sekretaris
Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi mengatakan Kelompok
Kerja Bidang Ketenagakerjaan (Employment Working Group/EWG) G20 telah menyusun
strategi terkait keahlian untuk merespons perubahan dunia kerja. Dalam keterangan tertulis
yang diterima di Jakarta, Sabtu, Sekjen Kemnaker Anwar menjelaskan bahwa dalam
pertemuan kelima EWG telah menyelesaikan seluruh agenda termasuk menyusun G20 Skills
Strategy atau Strategi-Strategi Keterampilan G20.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi mengatakan Kelompok
Kerja Bidang Ketenagakerjaan (Employment Working Group/EWG) G20 telah menyusun strategi terkait
keahlian untuk merespons perubahan dunia kerja.Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta,
Sabtu, Sekjen Kemnaker Anwar menjelaskan bahwa dalam pertemuan kelima EWG telah menyelesaikan
seluruh agenda termasuk menyusun G20 Skills Strategy atau Strategi-Strategi Keterampilan G20."Yang
terakhir adalah dokumen tambahan annex yang kelima terkait dengan G20 Skills Strategy, yakni strategistrategi dari keahlian yang memang dirumuskan oleh G20 sebagai bagian untuk merespons situasi dunia
kerja yang baru," kata Anwar.Berbicara usai menutup EWG Kelima di Jakarta, Jumat (19/8), dia
mengatakan G20 Skills Strategy memuat di antaranya identifikasi kebutuhan pekerjaan di masa krusial,
keahlian yang dibutuhkan untuk pengembangan ketenagakerjaan inklusif serta investasi yang diperlukan
untuk mengembangkan keahlian baru tersebut."Selanjutnya juga kita merumuskan prinsip-prinsip apa
yang harus digunakan untuk mengelola dan mengembangkan keahlian tersebut," ujarnya.Sebelumnya,
EWG G20 telah melakukan lima pertemuan baik secara virtual maupun tatap muka. Rangkaian
pertemuan dilakukan untuk menghasilkan rumusan Deklarasi Menteri-Menteri Ketenagakerjaan G20
yang akan dibacakan pada forum Labour and Employment Ministrial Meeting (LEMM) di Bali pada
September 2022.Rangkaian pertemuan EWG G20 juga telah menyelesaikan lima dokumen tambahan
atau annex, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen deklarasi.Dokumen tambahan
pertama berisi tentang hasil konkret terkait isu pasar kerja inklusif dan afirmasi pekerjaan yang layak bagi
penyandang disabilitas. Annex-2 merupakan dokumen tambahan tentang pengembangan SDM yang
terampil.Dokumen ketiga mencakup upaya untuk mendorong kewirausahaan dalam rangka mendukung
UKM sebagai instrumen penciptaan lapangan kerja. Annex-4 berisi prinsip-prinsip pelindungan tenaga
kerja yang lebih adaptif, guna memberikan pelindungan yang maksimal kepada pekerja di tengah
perkembangan zaman yang dinamis.Terakhir, Annex-5 mencakup G20 Skills Strategy.*
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Positive

Summary Sebelumnya, EWG G20 telah melakukan lima pertemuan baik secara virtual maupun tatap
muka. Rangkaian pertemuan EWG G20 juga telah menyelesaikan lima dokumen tambahan
atau annex, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen deklarasi. Sekretaris
Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi mengatakan Kelompok
Kerja Bidang Ketenagakerjaan (Employment Working Group/EWG) G20 telah menyusun
strategi terkait keahlian untuk merespons perubahan dunia kerja. Dalam keterangan tertulis
yang diterima di Jakarta, Sabtu, Sekjen Kemnaker Anwar menjelaskan bahwa dalam
pertemuan kelima EWG telah menyelesaikan seluruh agenda termasuk menyusun G20 Skills
Strategy atau Strategi-Strategi Keterampilan G20.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi mengatakan Kelompok
Kerja Bidang Ketenagakerjaan (Employment Working Group/EWG) G20 telah menyusun strategi terkait
keahlian untuk merespons perubahan dunia kerja.Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta,
Sabtu, Sekjen Kemnaker Anwar menjelaskan bahwa dalam pertemuan kelima EWG telah menyelesaikan
seluruh agenda termasuk menyusun G20 Skills Strategy atau Strategi-Strategi Keterampilan G20."Yang
terakhir adalah dokumen tambahan annex yang kelima terkait dengan G20 Skills Strategy, yakni strategistrategi dari keahlian yang memang dirumuskan oleh G20 sebagai bagian untuk merespons situasi dunia
kerja yang baru," kata Anwar.Berbicara usai menutup EWG Kelima di Jakarta, Jumat (19/8), dia
mengatakan G20 Skills Strategy memuat di antaranya identifikasi kebutuhan pekerjaan di masa krusial,
keahlian yang dibutuhkan untuk pengembangan ketenagakerjaan inklusif serta investasi yang diperlukan
untuk mengembangkan keahlian baru tersebut."Selanjutnya juga kita merumuskan prinsip-prinsip apa
yang harus digunakan untuk mengelola dan mengembangkan keahlian tersebut," ujarnya.Sebelumnya,
EWG G20 telah melakukan lima pertemuan baik secara virtual maupun tatap muka. Rangkaian
pertemuan dilakukan untuk menghasilkan rumusan Deklarasi Menteri-Menteri Ketenagakerjaan G20
yang akan dibacakan pada forum Labour and Employment Ministrial Meeting (LEMM) di Bali pada
September 2022.Rangkaian pertemuan EWG G20 juga telah menyelesaikan lima dokumen tambahan
atau annex, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen deklarasi.Dokumen tambahan
pertama berisi tentang hasil konkret terkait isu pasar kerja inklusif dan afirmasi pekerjaan yang layak bagi
penyandang disabilitas. Annex-2 merupakan dokumen tambahan tentang pengembangan SDM yang
terampil.Dokumen ketiga mencakup upaya untuk mendorong kewirausahaan dalam rangka mendukung
UKM sebagai instrumen penciptaan lapangan kerja. Annex-4 berisi prinsip-prinsip pelindungan tenaga
kerja yang lebih adaptif, guna memberikan pelindungan yang maksimal kepada pekerja di tengah
perkembangan zaman yang dinamis.Terakhir, Annex-5 mencakup G20 Skills Strategy.*
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Positive

Summary Sebelumnya, EWG G20 telah melakukan lima pertemuan baik secara virtual maupun tatap
muka. Rangkaian pertemuan EWG G20 juga telah menyelesaikan lima dokumen tambahan
atau annex, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen deklarasi. Sebelumnya,
EWG G20 telah melakukan lima pertemuan baik secara virtual maupun tatap muka.
Rangkaian pertemuan EWG G20 juga telah menyelesaikan lima dokumen tambahan atau
annex, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen deklarasi.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi mengatakan Kelompok
Kerja Bidang Ketenagakerjaan (Employment Working Group/EWG) G20 telah menyusun strategi terkait
keahlian untuk merespons perubahan dunia kerja.Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta,
Sabtu, Sekjen Kemnaker Anwar menjelaskan bahwa dalam pertemuan kelima EWG telah menyelesaikan
seluruh agenda termasuk menyusun G20 Skills Strategy atau Strategi-Strategi Keterampilan G20."Yang
terakhir adalah dokumen tambahan annex yang kelima terkait dengan G20 Skills Strategy, yakni strategistrategi dari keahlian yang memang dirumuskan oleh G20 sebagai bagian untuk merespons situasi dunia
kerja yang baru," kata Anwar.Berbicara usai menutup EWG Kelima di Jakarta, Jumat (19/8), dia
mengatakan G20 Skills Strategy memuat di antaranya identifikasi kebutuhan pekerjaan di masa krusial,
keahlian yang dibutuhkan untuk pengembangan ketenagakerjaan inklusif serta investasi yang diperlukan
untuk mengembangkan keahlian baru tersebut."Selanjutnya juga kita merumuskan prinsip-prinsip apa
yang harus digunakan untuk mengelola dan mengembangkan keahlian tersebut," ujarnya.Sebelumnya,
EWG G20 telah melakukan lima pertemuan baik secara virtual maupun tatap muka. Rangkaian
pertemuan dilakukan untuk menghasilkan rumusan Deklarasi Menteri-Menteri Ketenagakerjaan G20
yang akan dibacakan pada forum Labour and Employment Ministrial Meeting (LEMM) di Bali pada
September 2022.Rangkaian pertemuan EWG G20 juga telah menyelesaikan lima dokumen tambahan
atau annex, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen deklarasi.Dokumen tambahan
pertama berisi tentang hasil konkret terkait isu pasar kerja inklusif dan afirmasi pekerjaan yang layak bagi
penyandang disabilitas. Annex-2 merupakan dokumen tambahan tentang pengembangan SDM yang
terampil.Dokumen ketiga mencakup upaya untuk mendorong kewirausahaan dalam rangka mendukung
UKM sebagai instrumen penciptaan lapangan kerja. Annex-4 berisi prinsip-prinsip pelindungan tenaga
kerja yang lebih adaptif, guna memberikan pelindungan yang maksimal kepada pekerja di tengah
perkembangan zaman yang dinamis.Terakhir, Annex-5 mencakup G20 Skills Strategy.* Sekretaris
Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi mengatakan Kelompok Kerja Bidang
Ketenagakerjaan (Employment Working Group/EWG) G20 telah menyusun strategi terkait keahlian untuk
merespons perubahan dunia kerja.Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, Sekjen
Kemnaker Anwar menjelaskan bahwa dalam pertemuan kelima EWG telah menyelesaikan seluruh
agenda termasuk menyusun G20 Skills Strategy atau Strategi-Strategi Keterampilan G20."Yang terakhir
adalah dokumen tambahan annex yang kelima terkait dengan G20 Skills Strategy, yakni strategi-strategi
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dari keahlian yang memang dirumuskan oleh G20 sebagai bagian untuk merespons situasi dunia kerja
yang baru," kata Anwar.Berbicara usai menutup EWG Kelima di Jakarta, Jumat (19/8), dia mengatakan
G20 Skills Strategy memuat di antaranya identifikasi kebutuhan pekerjaan di masa krusial, keahlian yang
dibutuhkan untuk pengembangan ketenagakerjaan inklusif serta investasi yang diperlukan untuk
mengembangkan keahlian baru tersebut."Selanjutnya juga kita merumuskan prinsip-prinsip apa yang
harus digunakan untuk mengelola dan mengembangkan keahlian tersebut," ujarnya.Sebelumnya, EWG
G20 telah melakukan lima pertemuan baik secara virtual maupun tatap muka. Rangkaian pertemuan
dilakukan untuk menghasilkan rumusan Deklarasi Menteri-Menteri Ketenagakerjaan G20 yang akan
dibacakan pada forum Labour and Employment Ministrial Meeting (LEMM) di Bali pada September
2022.Rangkaian pertemuan EWG G20 juga telah menyelesaikan lima dokumen tambahan atau annex,
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen deklarasi.Dokumen tambahan pertama berisi
tentang hasil konkret terkait isu pasar kerja inklusif dan afirmasi pekerjaan yang layak bagi penyandang
disabilitas. Annex-2 merupakan dokumen tambahan tentang pengembangan SDM yang
terampil.Dokumen ketiga mencakup upaya untuk mendorong kewirausahaan dalam rangka mendukung
UKM sebagai instrumen penciptaan lapangan kerja. Annex-4 berisi prinsip-prinsip pelindungan tenaga
kerja yang lebih adaptif, guna memberikan pelindungan yang maksimal kepada pekerja di tengah
perkembangan zaman yang dinamis.Terakhir, Annex-5 mencakup G20 Skills Strategy.*
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Positive

Summary Sebelumnya, EWG G20 telah melakukan lima pertemuan baik secara virtual maupun tatap
muka. Rangkaian pertemuan EWG G20 juga telah menyelesaikan lima dokumen tambahan
atau annex, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen deklarasi. Sebelumnya,
EWG G20 telah melakukan lima pertemuan baik secara virtual maupun tatap muka.
Rangkaian pertemuan EWG G20 juga telah menyelesaikan lima dokumen tambahan atau
annex, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen deklarasi.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi mengatakan Kelompok
Kerja Bidang Ketenagakerjaan (Employment Working Group/EWG) G20 telah menyusun strategi terkait
keahlian untuk merespons perubahan dunia kerja.Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta,
Sabtu, Sekjen Kemnaker Anwar menjelaskan bahwa dalam pertemuan kelima EWG telah menyelesaikan
seluruh agenda termasuk menyusun G20 Skills Strategy atau Strategi-Strategi Keterampilan G20."Yang
terakhir adalah dokumen tambahan annex yang kelima terkait dengan G20 Skills Strategy, yakni strategistrategi dari keahlian yang memang dirumuskan oleh G20 sebagai bagian untuk merespons situasi dunia
kerja yang baru," kata Anwar.Berbicara usai menutup EWG Kelima di Jakarta, Jumat (19/8), dia
mengatakan G20 Skills Strategy memuat di antaranya identifikasi kebutuhan pekerjaan di masa krusial,
keahlian yang dibutuhkan untuk pengembangan ketenagakerjaan inklusif serta investasi yang diperlukan
untuk mengembangkan keahlian baru tersebut."Selanjutnya juga kita merumuskan prinsip-prinsip apa
yang harus digunakan untuk mengelola dan mengembangkan keahlian tersebut," ujarnya.Sebelumnya,
EWG G20 telah melakukan lima pertemuan baik secara virtual maupun tatap muka. Rangkaian
pertemuan dilakukan untuk menghasilkan rumusan Deklarasi Menteri-Menteri Ketenagakerjaan G20
yang akan dibacakan pada forum Labour and Employment Ministrial Meeting (LEMM) di Bali pada
September 2022.Rangkaian pertemuan EWG G20 juga telah menyelesaikan lima dokumen tambahan
atau annex, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen deklarasi.Dokumen tambahan
pertama berisi tentang hasil konkret terkait isu pasar kerja inklusif dan afirmasi pekerjaan yang layak bagi
penyandang disabilitas. Annex-2 merupakan dokumen tambahan tentang pengembangan SDM yang
terampil.Dokumen ketiga mencakup upaya untuk mendorong kewirausahaan dalam rangka mendukung
UKM sebagai instrumen penciptaan lapangan kerja. Annex-4 berisi prinsip-prinsip pelindungan tenaga
kerja yang lebih adaptif, guna memberikan pelindungan yang maksimal kepada pekerja di tengah
perkembangan zaman yang dinamis. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
Anwar Sanusi mengatakan Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan (Employment Working Group/EWG)
G20 telah menyusun strategi terkait keahlian untuk merespons perubahan dunia kerja.Dalam keterangan
tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, Sekjen Kemnaker Anwar menjelaskan bahwa dalam pertemuan
kelima EWG telah menyelesaikan seluruh agenda termasuk menyusun G20 Skills Strategy atau StrategiStrategi Keterampilan G20."Yang terakhir adalah dokumen tambahan annex yang kelima terkait dengan
G20 Skills Strategy, yakni strategi-strategi dari keahlian yang memang dirumuskan oleh G20 sebagai
bagian untuk merespons situasi dunia kerja yang baru," kata Anwar.Berbicara usai menutup EWG Kelima
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di Jakarta, Jumat (19/8), dia mengatakan G20 Skills Strategy memuat di antaranya identifikasi kebutuhan
pekerjaan di masa krusial, keahlian yang dibutuhkan untuk pengembangan ketenagakerjaan inklusif serta
investasi yang diperlukan untuk mengembangkan keahlian baru tersebut."Selanjutnya juga kita
merumuskan prinsip-prinsip apa yang harus digunakan untuk mengelola dan mengembangkan keahlian
tersebut," ujarnya.Sebelumnya, EWG G20 telah melakukan lima pertemuan baik secara virtual maupun
tatap muka. Rangkaian pertemuan dilakukan untuk menghasilkan rumusan Deklarasi Menteri-Menteri
Ketenagakerjaan G20 yang akan dibacakan pada forum Labour and Employment Ministrial Meeting
(LEMM) di Bali pada September 2022.Rangkaian pertemuan EWG G20 juga telah menyelesaikan lima
dokumen tambahan atau annex, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen
deklarasi.Dokumen tambahan pertama berisi tentang hasil konkret terkait isu pasar kerja inklusif dan
afirmasi pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas. Annex-2 merupakan dokumen tambahan
tentang pengembangan SDM yang terampil.Dokumen ketiga mencakup upaya untuk mendorong
kewirausahaan dalam rangka mendukung UKM sebagai instrumen penciptaan lapangan kerja. Annex-4
berisi prinsip-prinsip pelindungan tenaga kerja yang lebih adaptif, guna memberikan pelindungan yang
maksimal kepada pekerja di tengah perkembangan zaman yang dinamis.
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