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Summary

1. 24
Menaker
August Kenalkan
2022 Manfaat
Tambahan
BPJamsostek

6

Positive

Duta
Menaker Kenalkan Manfaat Tambahan
Masyarakat BPJamsostek. SURABAYA- Manfaat Layanan
Tambahan (MLT) BPJS Ketenagakerjaan
(BPJamsostek) diperkenalkan Menteri Ten- aga
Kerja (Menaker) RI, Ida Fauziah. Di atas panggung,
Menaker sempat men- gatakan MLT yang diterima
ketiga orang itu karena mereka menjadi anggota
BPJamsostek. "Tanpa menjadi anggota, tidak akan
mendapatkan manfaat itu," kata Menaker.

2. 24
Tinjau Booth
August
2022

7

Positive

Rakyat
Merdeka

. TINJAU BOOTH: Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah (kanan) bersama Direktur
Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo (kedua
kanan), Direktur Human Capital, Compliance &
Legal Bank BTN Eko Waluyo dan Direktur Utama
BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo (kedua kiri)
meninjau booth Bank BTN dalam acara Job Fair
Pasker.id di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel,
Surabaya, kemarin. Dalam acara tersebut,
Menaker secara simbolis memberikan Manfaat
Layanan Tambahan (MLT) berupa KPR dan
Pinjaman Renovasi Perumahan kepada peserta BP
Jamsostek melalui Bank BTN.

3. 24
Banyak Persoalan 1
August Dialami Pekerja
2022 Migran Indonesia

Negative Cianjur
Ekspres

. Banyak Persoalan Dialami. Pekerja Migran
Indonesia. CIANJUR- DPC Asosiasi Tenaga Kerja
Indonesia Raya (Astakira) Pembaharuan
Kabupaten Cianjur, mengungkapkan, banyak
menerima beragam aduan kasus yang dialami
Pekerja Migran Indonesia (PMI) sepanjang kurun
waktu lanuari-Agustus 2022. PENGADUAN:
Tampak suasana pelayanan pengaduan terkait
permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di
Kantor DPC Astakira Pembaharuan Kabupaten
Cianjur. ..

4. 24
Job Fair Pasker.id 12
August
2022

Neutral

Job Fair Pasker.id. Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah bersama Direktur Utama Bank BTN Haru
Koesmahargyo, Direktur Human Capital,
Compliance & Legal Bank BTN Eko Waluyo dan
Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo
meninjau booth Bank BTN dalam acara Job Fair

Investor
Daily

2

Pasker.id di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel,
Surabaya, Selasa (23/8/2022). . Istimewa. Dalam
acara tersebut Menaker secara simbolis
memberikan Manfaat Layanan Tambahan (MLT)
berupa KPR dan Pinjaman Renovasi Perumahan
kepada peserta BP Jamsostek melalui Bank BTN.
5. 24
Kolaborasi BTN 8
August dan BPJS
2022 Ketenagakerjaan

Neutral

Koran
Sindo

6. 24
LAYANAN KPR
August
2022

Neutral

Media
LAYANAN KPR: Menteri Ketenagakerjaan Ida
Indonesia Fauziyah (kanan) bersama Direktur Utama Bank
BTN Haru Koesmahargyo (kedua dari kanan)
meninjau booth Bank BTN dalam acara job fair
Pasker.id di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel,
Surabaya, kemarin. Dalam acara tersebut Menaker
secara simbolis memberikan manfaat layanan
tambahan (MLT) berupa KPR dan pinjaman
renovasi perumahan kepada peserta BPJamsostek
melalui Bank BTN. . ANTARA/DIDIK SUHARTONO.

Neutral

Radar
Surabaya

10

7. 24
47 Perusahaan di 2
August Jawa Timur Butuh
2022 3.873 Tenaga
Kerja

. Kolaborasi BTN dan BPJS Ketenagakerjaan.
ISTIMEW. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
(kanan) bersama Direktur Utama Bank BTN Haru
Koesmahargyo (dua kanan), Direktur Human
Capital, Compliance, and Legal Bank BTN Eko
Waluyo (kiri), dan DirekturUtama BP Jamsostek
AnggoroEko Cahyo (dua kiri) meninjau booth Bank
BTN di sela-sela acara Job Fair Pasker.id di
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya,
Jawa Timur, kemarin. Dalam acara tersebut,
Menaker secara simbolis memberikan Manfaat
Layanan Tambahan (MLT)berupa KPRdan
Pinjaman Renovasi Perumahan kepada peserta
BPJamsostek melalui Bank BTN.

3

47 Perusahaan di Jawa Timur Butuh 3.873 Tenaga
Kerja. Job Fair 2022 yang di- fasilitasi Kementerian
Tenaga Kerja (Kemenaker) ini, diikuti oleh
sebanyak 47 Perusahaan, dengan jumlah lowongan pekerjaan yang dise- diakan sebanyak 188
lo- wongan. Tidak hanya di Jawa Ti- mur, Job Fair
2022 juga di- selenggarakan di tiga Pro- vinsi lain
di Indonesia se- cara bersamaan. Yakni Pro- vinsi
Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Kalimantan
Barat.

8. 24
IKA Dukung Uinsa 6
August Masuk 10 Besar
2022 PT Islam Terbaik
di Asia

Positive

Harian
Bhirawa

9. 24
BURSA TENAGA 19
August KERJA
2022

Neutral

Bisnis
BURSA TENAGA KERJA. . 00. ^AeSs.
Indonesia :pAKEMAHJ4NjANG. Antara/Didik Suhartono.

10. 24
Tantangan
August Sertifikasi
2022 Kompetensi
Wartawan

6

Neutral

Media
. Tantangan Sertifikasi Kompetensi Wartawan.
Indonesia Dewan Pers telah menerbitkan Peraturan Dewan
Pers Nomor 1/ Peraturan-DP/II/2010 tentang
Standar Kompetensi Wartawan, yang diperbarui
dengan Peraturan Dewan Pers Nomor l/PeraturanDP/X/2018. Bitkan Keputusan Ketua Dewan Pers
Nomor 20/SK-DP/IV/2022 tentang Penegasan
Fungsi Dewan Pers dalam Standar Kompetensi
Wartawan. Selain itu, keputusan Ketua Dewan
Pers tentang Penegasan Fungsi Dewan Pers dalam
Standar Kompetensi Wartawan dibuat tidak secara
sepihak.

11. 24
Peran Tenaga
9
August Pelatihan Penting
2022 Untuk Wujudkan
SMD Profesional

Positive

Pos Kota

4

IKA Dukung UINSA Masuk 10 Besar PT Islam
Terbaik di Asia. Tak berlebihan jika UINSA
menarget- kan bisa masuk 10 besar PT Islam
terbaik di Asia. Pengurus Ikatan Alumni Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (IKA UINSA)
berkomitmen men- dukung UINSA masuk 10 besar
Perguruan Tinggi (PT) Islam terbaik di Asia. Apalagi
target 2026 UINSA bisa bisa masuk 10 besar
perguruan tinggi Islam di Asia," ungkap Muzakki.

. Peran Tenaga Pelatihan Penting untuk Wujudkan
SDM Profesional. "Saya berpesan ke- pada para
peserta pelatihan instruktur dan tenaga pelatihan,
agar mengiku- ti pelatihan dengan baik, sehingga
nantinya dapat menjadi instruktur dan tenaga
pelatihan yang kompeten untuk menga- jar dan
mengelola lem- baga pelatihan kerja ma- singmasing, " kata Ida Fauziyah saat membuka
pelatihan sekaligus me- luncurkan Aplikasi Penilaian Pengukuran Ki- nerja Instruktur dan Tenaga
Pelatihan serta Pen- gukuhan Asosiasi Instruktur
Perkumpulan Instruktur Pelatihan Kerja Republik
Indonesia (PILAR Rl) di Jakarta, Senin (20/8)
malam. "Saya menyambut baik adanya Aplikasi Penilaian Pengukuran Kinerja Instruktur dan Tenaga
Pelatihan sebagai sistem informasi sebagai salah
satu tools pengukuran kinerja instruktur dan
tenaga pelatihan," katanya. Menteri Tenaga Kerja
(Menaker), Ida Fauziyah menilai pembinaan
terhadap Instruktur dan tenaga pelatihan perlu

terus ditingkatkan, guna mewujudkan SDM
pelatihan vokasi yang kompe- ten dan profesional,
ser- ta mampu menghasilkan tenaga kerja yang
siap kerja, dan dapat diteri- ma pasarsehingga
mem- bantu pemerintah dalam mengurangi
penggang- guran.
12. 24
Kemnaker Susun 5
August Kebijakan
2022 Perbaiki
Ekosistem
Ketenagakerjaan

Positive

Fajar
Cirebon

5

. Kemnaker Susun KebijakanPerbaiki
EkosistemKetenagakerjaan. JAKARTA, (FC).- Wakil
Menteri Ketenagakerjaan, AfriansyahNoor.
Mengatakan, Kemnaker sebagai leading sector
bidang sistem informasi pasar kerja dan pelatihan
vokasi, telah menyusun terobosan sebagai
kebijakanuntuk. Memperbaiki ekosistem
ketenagakerjaan secara keseluruhan.

Title

Kolaborasi BTN dan BPJS Ketenagakerjaan

Media

Koran Sindo

Reporter

Date

24 August 2022

Tone

Page

8

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0824/KORAN_SINDO1/Kolaborasi%20BTN%20dan%20BPJS%20Ketenagakerjaan=1=8=1.jpg

Neutral

Summary . Kolaborasi BTN dan BPJS Ketenagakerjaan. ISTIMEW. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
(kanan) bersama Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo (dua kanan), Direktur Human
Capital, Compliance, and Legal Bank BTN Eko Waluyo (kiri), dan DirekturUtama BP Jamsostek
AnggoroEko Cahyo (dua kiri) meninjau booth Bank BTN di sela-sela acara Job Fair Pasker.id di
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur, kemarin. Dalam acara tersebut,
Menaker secara simbolis memberikan Manfaat Layanan Tambahan (MLT)berupa KPRdan
Pinjaman Renovasi Perumahan kepada peserta BPJamsostek melalui Bank BTN.

6

Title

Tinjau Booth

Media

Rakyat Merdeka

Reporter

Date

24 August 2022

Tone

Page

7

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0824/RAKYAT_MERDEKA1/Tinjau%20Booth=1=7=1.jpg

Positive

Summary . TINJAU BOOTH: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah (kanan) bersama Direktur
Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo (kedua kanan), Direktur Human Capital, Compliance &
Legal Bank BTN Eko Waluyo dan Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo (kedua kiri)
meninjau booth Bank BTN dalam acara Job Fair Pasker.id di Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel, Surabaya, kemarin. Dalam acara tersebut, Menaker secara simbolis memberikan
Manfaat Layanan Tambahan (MLT) berupa KPR dan Pinjaman Renovasi Perumahan kepada
peserta BP Jamsostek melalui Bank BTN.
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Title

Menaker Kenalkan Manfaat Tambahan BPJamsostek

Media

Duta Masyarakat

Reporter

Date

24 August 2022

Tone

Page

6

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0824/DUTA_MASYARAKAT1/Menaker%20Kenalkan%20Manfaat%20
Tambahan%20BPJamsostek%20=1=6=3.jpg

Positive

Summary Menaker Kenalkan Manfaat Tambahan BPJamsostek. SURABAYA- Manfaat Layanan Tambahan
(MLT) BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) diperkenalkan Menteri Ten- aga Kerja (Menaker)
RI, Ida Fauziah. Di atas panggung, Menaker sempat men- gatakan MLT yang diterima ketiga
orang itu karena mereka menjadi anggota BPJamsostek. "Tanpa menjadi anggota, tidak akan
mendapatkan manfaat itu," kata Menaker.
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Title

Banyak Persoalan Dialami Pekerja Migran Indonesia

Media

Cianjur Ekspres

Reporter

Date

24 August 2022

Tone

Page

1

PR Value

Link 1

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0824/CIANJUR_EKSPRES1/Banyak%20Persoalan%20Dialami%20
Pekerja%20Migran%20Indonesia=1=1=1.jpg

Link 2

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0824/CIANJUR_EKSPRES1/Banyak%20Persoalan%20Dialami%20
Pekerja%20Migran%20Indonesia=2=1=1.jpg

Negative

Summary . Banyak Persoalan Dialami. Pekerja Migran Indonesia. CIANJUR- DPC Asosiasi Tenaga Kerja
Indonesia Raya (Astakira) Pembaharuan Kabupaten Cianjur, mengungkapkan, banyak
menerima beragam aduan kasus yang dialami Pekerja Migran Indonesia (PMI) sepanjang kurun
waktu lanuari-Agustus 2022. PENGADUAN: Tampak suasana pelayanan pengaduan terkait
permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kantor DPC Astakira Pembaharuan
Kabupaten Cianjur. ..
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Title

Job Fair Pasker.id

Media

Investor Daily

Reporter

Date

24 August 2022

Tone

Page

12

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0824/INVESTOR_DAILY1/Job%20Fair%20Pasker.id=1=12=1.jpg

Neutral

Summary Job Fair Pasker.id. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah bersama Direktur Utama Bank BTN
Haru Koesmahargyo, Direktur Human Capital, Compliance & Legal Bank BTN Eko Waluyo dan
Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo meninjau booth Bank BTN dalam acara Job
Fair Pasker.id di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Selasa (23/8/2022). .
Istimewa. Dalam acara tersebut Menaker secara simbolis memberikan Manfaat Layanan
Tambahan (MLT) berupa KPR dan Pinjaman Renovasi Perumahan kepada peserta BP Jamsostek
melalui Bank BTN.
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Title

BURSA TENAGA KERJA

Media

Bisnis Indonesia

Reporter

Date

24 August 2022

Tone

Page

19

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0824/BISNIS_INDONESIA1/BURSA%20TENAGA%20KERJA=1=19=1.jpg

Neutral

Summary BURSA TENAGA KERJA. . 00. ^AeSs. :pAKEMAHJ4NjANG. Antara/Didik Suhartono.
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Title

LAYANAN KPR

Media

Media Indonesia

Reporter

Date

24 August 2022

Tone

Page

10

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0824/MEDIA_INDONESIA1/LAYANAN%20KPR=1=10=1.jpg

Neutral

Summary LAYANAN KPR: Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (kanan) bersama Direktur Utama Bank
BTN Haru Koesmahargyo (kedua dari kanan) meninjau booth Bank BTN dalam acara job fair
Pasker.id di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, kemarin. Dalam acara tersebut
Menaker secara simbolis memberikan manfaat layanan tambahan (MLT) berupa KPR dan
pinjaman renovasi perumahan kepada peserta BPJamsostek melalui Bank BTN. .
ANTARA/DIDIK SUHARTONO.
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Title

Peran Tenaga Pelatihan Penting Untuk Wujudkan SMD Profesional

Media

Pos Kota

Reporter

Date

24 August 2022

Tone

Page

9

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0824/POS_KOTA1/Peran%20Tenaga%20Pelatihan%20Penting%
20Untuk%20Wujudkan%20SMD%20Profesional=1=9=1.jpg

Positive

Summary . Peran Tenaga Pelatihan Penting untuk Wujudkan SDM Profesional. "Saya berpesan ke- pada
para peserta pelatihan instruktur dan tenaga pelatihan, agar mengiku- ti pelatihan dengan baik,
sehingga nantinya dapat menjadi instruktur dan tenaga pelatihan yang kompeten untuk
menga- jar dan mengelola lem- baga pelatihan kerja ma- sing-masing, " kata Ida Fauziyah saat
membuka pelatihan sekaligus me- luncurkan Aplikasi Pe- nilaian Pengukuran Ki- nerja
Instruktur dan Tenaga Pelatihan serta Pen- gukuhan Asosiasi Instruktur Perkumpulan
Instruktur Pelatihan Kerja Republik Indonesia (PILAR Rl) di Jakarta, Senin (20/8) malam.
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Title

Tantangan Sertifikasi Kompetensi Wartawan

Media

Media Indonesia

Reporter

Date

24 August 2022

Tone

Page

6

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0824/MEDIA_INDONESIA1/Tantangan%20Sertifikasi%20Kompetensi%20Wartawan=1=6=1.jpg

Neutral

Summary . Tantangan Sertifikasi Kompetensi Wartawan. Dewan Pers telah menerbitkan Peraturan
Dewan Pers Nomor 1/ Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan, yang
diperbarui dengan Peraturan Dewan Pers Nomor l/Peraturan-DP/X/2018. Bitkan Keputusan
Ketua Dewan Pers Nomor 20/SK-DP/IV/2022 tentang Penegasan Fungsi Dewan Pers dalam
Standar Kompetensi Wartawan. Selain itu, keputusan Ketua Dewan Pers tentang Penegasan
Fungsi Dewan Pers dalam Standar Kompetensi Wartawan dibuat tidak secara sepihak.
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Title

47 Perusahaan di Jawa Timur Butuh 3.873 Tenaga Kerja

Media

Radar Surabaya

Reporter

Date

24 August 2022

Tone

Page

2

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0824/RADAR_SURABAYA1/47%20Perusahaan%20di%20Jatim%20
Butuh%203.873%20Tenaga%20Kerja%20=1=2=5.jpg

Neutral

Summary 47 Perusahaan di Jawa Timur Butuh 3.873 Tenaga Kerja. Job Fair 2022 yang di- fasilitasi
Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) ini, diikuti oleh sebanyak 47 Perusahaan, dengan
jumlah lo- wongan pekerjaan yang dise- diakan sebanyak 188 lo- wongan. Tidak hanya di Jawa
Ti- mur, Job Fair 2022 juga di- selenggarakan di tiga Pro- vinsi lain di Indonesia se- cara
bersamaan. Yakni Pro- vinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat.
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Title

Kemnaker Susun Kebijakan Perbaiki Ekosistem Ketenagakerjaan

Media

Fajar Cirebon

Reporter

Date

24 August 2022

Tone

Page

5

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0824/FAJAR_CIREBON1/Kemnaker%20Susun%20Kebijakan%20
Perbaiki%20Ekosistem%20Ketenagakerjaan=1=5=1.jpg

Positive

Summary . Kemnaker Susun KebijakanPerbaiki EkosistemKetenagakerjaan. JAKARTA, (FC).- Wakil
Menteri Ketenagakerjaan, AfriansyahNoor. Mengatakan, Kemnaker sebagai leading sector
bidang sistem informasi pasar kerja dan pelatihan vokasi, telah menyusun terobosan sebagai
kebijakanuntuk. Memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan secara keseluruhan.
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Title

IKA Dukung Uinsa Masuk 10 Besar PT Islam Terbaik di Asia

Media

Harian Bhirawa

Reporter

Date

24 August 2022

Tone

Page

6

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0824/HARIAN_BHIRAWA1/IKA%20Dukung%20Uinsa%20
Masuk%2010%20Besar%20PT%20Islam%20Terbaik%20di%20Asia%20=1=6=6.jpg

Positive

Summary IKA Dukung UINSA Masuk 10 Besar PT Islam Terbaik di Asia. Tak berlebihan jika UINSA
menarget- kan bisa masuk 10 besar PT Islam terbaik di Asia. Pengurus Ikatan Alumni Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (IKA UINSA) berkomitmen men- dukung UINSA masuk 10 besar
Perguruan Tinggi (PT) Islam terbaik di Asia. Apalagi target 2026 UINSA bisa bisa masuk 10 besar
perguruan tinggi Islam di Asia," ungkap Muzakki.
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23
Menaker Ida Dorong Positive Dobrak.co
August Lulusan UT Lebih
2022 Adaptif dan Inovatif di
Era Digital - Dobrak

Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah
mengungkapkan, melihat
tantangan di era digital dan bonus
demografi yang begitu ketat
sekarang ini, menuntut para
lulusan Universitas Terbuka ( UT )
untuk bisa terus adaptif dan
inovatif dengan segala perubahan
yang ada. "Saya bangga karena UT
merupakan institusi pendidikan
tinggi yang memberikan peluang
besar kepada semua orang untuk
mengakses pendidikan tinggi
berkualitas dengan teknologi yang
up-to-date," kata Menaker Ida
Fauziyah ketika memberikan
sambutan pada Seminar Wisuda
Periode II Tahun Akademik 20212022 Universitas Terbuka, di
Tangerang Selatan, Banten, Senin
(22/8/2022).

2.

23
PT X Dan Korban
August Perbudakan Modern
2022

Direktorat Jenderal Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja
(Ditjen Binapenta & PKK)
Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia pada tanggal
19 Oktober 2020 telah
menjatuhkan sanksi administratif
berupa penghentian sementara
sebagian atau seluruh kegiatan
usaha penempatan Pekerja
Migran Indonesia (PMI) terhadap
PT X. Saat itu perusahaan tersebut
telah membuat surat pernyataan
di atas materai cukup, bahwa
tidak akan melakukan pelanggaran
dalam penempatan dan
pelindungan PMI namun faktanya

Negative Berita Lima

20

cukup mengejutkan. Hasil
penelusuran tim beritalima, pasca
kembali beroperasi, PT X malah
semakin berani menentang aturan
serta perundang-undangan yang
mengatur masalah penempatan
PMI. Petugas rekrut PT X bergerak
tanpa ragu, membujuk mangsa
dengan iming-iming kesuksesan
dan gaji besar serta fasilitas yang
serba wah, hingga akhirnya korban
perbudakan modern berjatuhan,
berteriak di negeri orang.
(Pathuroni Alprian).
3.

23
Tunggu Pergub Jam
Neutral Trans Indonesia
August Ngantor, Ini Kata
2022 Dirlantas Polda Metro
Jaya

Tetapi ada mungkin nanti
himbauan entah bentuknya
Pergub atau apa itu nanti dari
pemerintah daerah," kata
Dirlantas Polda Metro Jaya
Kombes Latif Usman dikutip dalam
keterangannya, Selasa
(23/8/2022).

4.

23
Kementerian dan
August Pengusaha Sepakat
2022 Pengaturan Jam
Kantor

"Sudah kita lakukan rapat
koordinasi bersama dari seluruh
instansi terkait baik itu dari
KemenPAN-RB, (Kementerian)
Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan,
dari DPRD, dari Provinsi Jakarta
dan beberapa asosiasi yang ada
baik itu Apindo terus pengusahapengusaha angkutan sudah kita
lakukan rapat dengan hasilnya
mereka menyepakati," kata Latif di
Mapolda Metro Jaya, Jakarta,
Senin (22/8/2022). "Sehingga
kalau mereka aktivitas secara
bersama-sama harus melakukan
apel jam 7 pagi, Jakarta ini seperti
kena banjir bandang setiap hari
dan kami di hilir harus mengatur
dalam waktu bersamaan "
tambahnya.

Positive Trans Indonesia

21

5.

23
Wacana Pengaturan Negative Pmj News
August Jam Kerja di Jakarta,
2022 Polisi Tunggu Landasan
Hukum

Wacana pembagian jam kerja di
Jakarta oleh Direktorat Lalu Lintas
(Ditlantas) Polda Metro Jaya
disambut baik sejumlah pihak.
Oleh karenanya, wacana tersebut
harus ada dasar hukum dalam
penerapan dan pelaksanaan
terkait aturan jam masuk kerja di
Jakarta. Aturan ini bisa pergub
atau imbauan di Jakarta agar tak
macet," tandasnya. Namun pihak
kepolisian masih menunggu
keputusan untuk landasan hukum
dalam pelaksanaannya.

6.

23
Kemnaker Dorong
August Pengembangan
2022 Pelatihan Vokasi dan
Produktifitas

Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah menegaskan selain
mengubah bentuk dan fungsi Balai
Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
(BPVP), langkah pihaknya
melakukan transformasi BPVP
bertujuan agar mampu merespon
perkembangan ketenagakerjaan
guna mencapai tujuan
pembangunan ketenagakerjaan.
Beberapa bentuk transformasi
atau pengalihan status dan kondisi
BPVP di beberapa daerah menjadi
Unit Pelaksana Teknis Pusat
(UPTP) Kemnaker mencakup
reformasi kelembagaan, redesain
substansi pelatihan, reorientasi
SDM, relationship, rebranding dan
revitalisasi.

7.

23
Kabar BSU 2022:
Positive Ayo Bandung
August Menaker Beri Pesan
2022 Dana Sudah
Dialokasikan sebesar
Rp8,8 Triliun, Cair Jika
Muncul Status Ini

Positive Bisnistoday.co.id
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Menaker Ida Fauziyah akhirnya
mengeluarkan pernyataan
penyaluran BSU 2022. Pencairan
BSU 2022 berulang kali diminta
buruh dan pekerja. Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah menyampaikan pesan ke
8,8 juta pekerja. Dikatakannya,
dana BSU 2022 sudah dialokasikan
sebesar Rp8,8 triliun.

8.

23
Sinkronisasi Data BSU Negative Ayo Bandung
August 2022 Belum Juga
2022 Selesai, Tanggapan
Menaker Kembali Jadi
Sorotan!

Tanggapan Menaker soal BSU
2022 kembali menjadi sorotan
soal pencairan dana yang selama
ini dinanti-nantikan oleh pekerja.
Sebab sudah memasuki akhir
Agustus, dana BSU 2022 belum
juga dicairkan oleh Kemenaker.
Apakah singkronisasi data BSU
2022 sudah selesai?. Perihal
tersebut Menaker Ida Fauziah
sudah beberapa kali
menyampaikan soal pencairannya.

9.

23
Siap Terima BSU 2022, Positive Ayo Bandung
August Menaker Kembali Beri
2022 Tanda Pencairannya

Pekerja siap terima BSU 2022,
Menaker kembali beri tanda
pencairannya. Apa saja tanda dari
Menaker soal pencairan dana BSU
BPJS Ketenagajerjaan 2022?. BSU
2022 yang merupakan dana
bantuan subsidi dari Kemenaker
masih dinantikan pencairannya
oleh para pekerja. Perihal ini,
Menaker sendiri sudah beberapa
kali menyampaikan soal tanda
pencairannya.

10. 23
Daya Saing Digital Kita Negative Banpos.co
August Masih Rendah
2022

"Kita masih belum bisa mengejar
ketertinggalan. Menurutnya,
kelemahan kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM) di Indonesia
adalah kemampuan implementasi
digital yang kurang memadai, ratarata masih bersifat teori. JAKARTA,
BANPOS-Pemerintah mengakui
angkatan kerja di Indonesia masih
belum bisa dikatakan mampu
bersaing. Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
menyebut, kita belum mampu
mengejar ketertinggalan dalam
dunia digital.

11. 23
Wacana Pengaturan Negative Prfm News
August Jam Kerja di Jakarta,
2022 Polisi Tunggu Landasan
Hukum

Adanya wacana pembagian jam
kerja di Jakarta oleh Direktorat
Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro
Jaya disambut baik sejumlah
pihak. Latif juga menambahkan
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karena sudah banyak disepakati
oleh beberapa pihak, maka
wacana tersebut harus ada dasar
hukum dalam penerapan dan
pelaksanaan terkait aturan jam
masuk kerja di Jakarta. Aturan ini
bisa pergub atau imbauan di
Jakarta agar tak macet," sambung
Latif. Akan tetapi pihak kepolisian
masih menunggu landasan hukum
dalam pelaksanaan atau
penerapan aturan ini.
12. 23
RI kembali buka
August pekerja migran ke
2022 Arab Saudi, upah
minimum Rp5,6 juta
per bulan

Neutral Kabar Bisnis

Pemerintah Indonesia akan
membuka lagi penempatan
Pekerja Migran Indonesia (PMI)
atau TKI ke Arab Saudi. Pada 11
Agustus 2022 pemerintah kedua
negara telah melaksanakan
penandatanganan dokumen
pengaturan teknis Sistem
Penempatan Satu Kanal (SPSK)
secara terbatas bagi PMI di Arab
Saudi.

13. 23
Respon Perkembangan Positive Suara.com
August Ketenagakerjaan,Trans
2022 formasi BPVP

Kementerian Tenaga Kerja terus
melakukan transformasi BPVP
bertujuan agar mampu merespon
perkembangan ketenagakerjaan
dengan mengubah bentuk dan
fungsi Balai Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas (BPVP). Kemnaker
terus melakukan transformasi
BPVP bertujuan agar mampu
merespon perkembangan
ketenagakerjaan guna mencapai
tujuan pembangunan
ketenagakerjaan.

14. 23
Info BSU 2022: Penuhi Positive Ayo Bandung
August Syarat Ini untuk Dapat
2022 BLT Subsidi Gaji Rp1
Juta

Info terbaru mengenai pencairan
Bantuan Subsidi Upah alias BSU
2022 baru saja disampaikan
Menaker Ida Fauziyah. Ida
mengatakan bahwa saat ini
pihaknya beserta BPJS
Ketenagakerjaan telah
mengalokasikan dana BSU. Hanya
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saja saat ini Kemnaker masih
menunggu arahan penyaluran BSU
dari Menteri Perekonomian.
Karena aliran dana BSU
menggunakan dana penanganan
Covid-19 serta Pemulihan
Ekonomi Nasional (PC-PEN).
15. 23
Visioner! SAH
Positive Jam Berita
August Peningkatan Kualifikasi
2022 Pekerja Ke Level
Terampil dan
Profesional

Pandangan Visioner ditunjukkan
Anggota Komisi IX DPR RI Dr. Ir. H.
A.R. Sutan Adil Hendra, MM dalam
Rapat Kerja Komisi IX DPR RI
dengan Kementerian
Ketenagakerjaan, Senin, 22
Agustus 2022, kemarin. Dalam
rapat tersebut, Anggota DPR RI
Fraksi Gerindra ini menyoroti
tentang Pengiriman Pekerja
Migran Ke Timur Tengah.
Menurutnya Masalah utama
Pekerja Migran Indonesia (PMI)
adalah Kurangnya kualifikasi calon
pekerja migran Indonesia di level
terampil dan profesional, ini masih
menjadi tantangan di tengah
besarnya peluang kerja di luar
negeri.

16. 23
PTPN 6 Gelar Seminar Positive Jam Berita
August Nasional Hadirkan
2022 Wakil Menteri Tenaga
Kerja Bicarakan
Peluang Kerja Milenial

Inisiasi PT. Perkebunan Nusantara
6 atau PTPN 6 Jambi untuk
mewujudkan Indonesia Emas
2045, salah satunya dilakukan
dengan Seminar Nasional Merah
Putih, 24 Agustus 2022 di Kenara
Cafe dan Resto. Seminar Nasional
ini bekerjasama demgan Kenara
Institute, sebuah kelompok kajian
think thank Sospolbudhukam yang
mengangkat tema "
Entrepreuneur Generasi Milennial
Indonesia yang Kreatif, Inovatif
dan Mandiri ". Dalam rilisnya,
panitia mengatakan Era
perubahan menuntut semua hal
harus bergerak secara cepat dan
masif, maka PTPN 6 juga harus

25

mengikuti perubahan tersebut
secara relevan dan kompetitif. H.
Afriansyah Noor, M.Si sang putra
Jambi, Iswan Achir Direktur PTPN
6, Komisaris Utama PTPN 6 Rio
Sarwono dan ibu Ratu Munawaroh
sebagai penanggap salah seorang
masyarakat Jambi.
17. 23
Cek Daftar Penerima Positive Okezone
August BLT Subsidi Gaji 2022,
2022 Ini Tanda-Tanda Rp1
Juta Masuk Rekening

Para pekerja bisa mengecek daftar
penerima BLT subsidi gaji atau
Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022
di situs resmi
https://bsu.kemnaker.go.id/.
Berikut ini cara mengecek status
penerima BLT subsidi gaji
mengacu pada pencairan BLT
subsidi gaji tahun 2021 seperti
dirangkum Okezone, Jakarta,
Selasa (23/8/2022). Target
penerima BLT subsidi gaji
menyasar 8,8 juta pekerja dengan
total anggaran Rp8,8 triliun.
Masing-masing pekerja yang
memenuhi syarat akan
mendapatkan BLT subsidi gaji Rp1
juta yang masuk ke rekening.

18. 23
Atasi Kemacetan Lalu Positive Republik News
August Lintas di Jakarta, Polisi
2022 Wacanakan
Pengaturan Jam Kerja

Kemacetan di Jakarta semakin tak
terhindari, meski beberapa moda
transportasi umum mulai
digunakan. Penyebabnya pun
beragam seperti salah satunya,
penduduk luar Jakarta yang masuk
setiap harinya untuk bekerja di
Jakarta, sehingga menambah
volume kendaraan setiap harinya.
Kini Wacana pembagian jam kerja
di Jakarta oleh Direktorat Lalu
Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya
disambut baik sejumlah pihak.
Oleh karenanya, wacana tersebut
harus ada dasar hukum dalam
penerapan dan pelaksanaan
terkait aturan jam masuk kerja di
Jakarta.
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19. 23
Pembinaan Instruktur Positive Suarakarya.id
August dan Tenaga Pelatihan,
2022 Wujudkan SDM
Pelatihan Vokasi
Berkompeten

Pembinaan Instruktur dan Tenaga
Pelatihan perlu untuk terus
ditingkatkan, guna mewujudkan
SDM Pelatihan vokasi yang
kompeten dan professional.
Dengan tenaga-kerja"> tenaga
kerja, yang bisa diterima pasar
kerja hasil Pembinaan Instruktur
dan Tenaga Pelatihan, diharapkan
bisa membantu pemerintah dalam
mengurangi penggangguran.

20. 23
Rakernas di Padang,
August Abujapi Perjuangkan
2022 Gaji Layak untuk
Satpam

Asosiasi Badan Usaha Jasa
Pengamanan Indonesia (Abujapi)
berkomitmen memperjuangkan
gaji yang layak bagi anggota
Satuan Pengamanan (Satpam) di
Indonesia. Hal ini disampaikan
dalam Rakernas dan Rapimnas
Abujapi yang dihadiri 26 pengurus
tingkat provinsi dari seluruh
Indonesia di Hotel Pangeran
Padang, Selasa (23/8/2022).
Abujapi mengelola sebanyak 2.069
badan usaha dan 1,6 juta Pam
Swakarsa. Ketua Umum Abjuapi
Agoes Dermawan menjelaskan,
Abujapi didirikan pada tahun
2006.

Positive Langgam.id

21. 23
Menaker Akui Kualitas Positive Banpos.co
August Lulusan UT
2022
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TANGERANG, BANPOS-Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah optimistis dengan
kualitas lulusan Universitas
Terbuka (UT) yang dinilai
kompeten. Di era disrupsi ini tidak
ada lagi batas desa dan kota,
sehingga alumni UT bisa
memanfaatkan kemajuan
teknologi dengan membuka akses
pada pasar-pasar kerja melalui
sistem aplikasi yang ada di
Kemenaker. Di sisi lain, Menaker
juga berharap seiring dengan
melandainya Covid-19, maka
pertumbuhan ekonomi bisa

tumbuh, sehingga pengangguran
ditekan. "Kemenaker dan
perguruan tinggi harus bisa
menjawab kebutuhan pasar
tenaga kerja," tegasnya.
22. 23
Menteri
Neutral Surabayamedia.com
August Ketenagakerjaan buka
2022 bursa kerja di Uinsa

Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah (kanan) mengunjungi
salah satu stan perusahaan usai
membuka bursa kerja Pasker.id
Goes To Campus yang digelar di
Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel, Surabaya, Jawa Timur,
Selasa (23/8/2022). Bursa kerja
yang digelar Kementerian
Ketenagakerjaan di lokasi itu
diikuti 47 perusahaan dengan
menyediakan 188 lowongan kerja
berbagai jenis profesi dengan
kebutuhan tenaga kerja sebanyak
3.873 orang.

23. 23
Menteri
Neutral Surabayamedia.com
August Ketenagakerjaan buka
2022 bursa kerja di Uinsa

Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah (kanan) mengunjungi
salah satu stan perusahaan usai
membuka bursa kerja Pasker.id
Goes To Campus yang digelar di
Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel, Surabaya, Jawa Timur,
Selasa (23/8/2022)..

24. 23
Info Lowongan Kerja Neutral Semarangku.com
August SMK di PT Kereta
2022 Cepat Indonesia China,
Ini Syarat Dan Cara
Daftar Loker KCIC

Cek info loker atau lowongan kerja
SMK di PT Kereta Cepat Indonesia
China (KCIC) dimana membuka
lowongan pekerjaan. PT Kereta
Cepat Indonesia China (KCIC)
membuka lowongan kerja SMK.
Berikut persyaratan dan cara
daftar loker atau lowongan kerja
SMK yang dibuka PT Kereta Cepat
Indonesia China (KCIC). Melalui
Instagram resminya, Kemnaker
menginformasikan lowongan
pekerjaan di PT Kereta Cepat
Indonesia China atau KCIC.

28

25. 23
Kemacetan Masuk
Neutral Jurnal Media Indonesia
August Level Tak Nyaman,
2022 Akankah Wacana Jam
Kantor di Jakarta
Diatur Jadi Nyata ?

Jadi betul-betul tidak nyaman,"
kata Dirlantas Polda Metro Jaya
Kombes Latif Usman di Mapolda
Metro Jaya, Jakarta, Senin
(22/8/2022). Kemacetan di Jakarta
lalu terjadi pada sore hari ketika
masyarakat mulai kembali ke
rumah usai selesai melakukan
aktivitas. Direktorat Lalu Lintas
Polda Metro Jaya mengusulkan
adanya pengaturan jam kantor di
lembaga pemerintahan hingga
swasta demi mengurangi
kemacetan Jakarta.

26. 23
Transformasi BPVP,
Positive Pripos
August Wujud Kemnaker
2022 Respon Perkembangan
Ketenagakerjaan

Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah menegaskan selain
mengubah bentuk dan fungsi Balai
Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
(BPVP), langkah pihaknya
melakukan transformasi BPVP
bertujuan agar mampu merespon
perkembangan ketenagakerjaan
guna mencapai tujuan
pembangunan ketenagakerjaan.
Beberapa bentuk transformasi
atau pengalihan status dan kondisi
BPVP di beberapa daerah menjadi
Unit Pelaksana Teknis Pusat
(UPTP) Kemnaker mencakup
reformasi kelembagaan, redesain
substansi pelatihan, reorientasi
SDM, relationship, rebranding dan
revitalisasi. Untuk pengalihan
BPVP UPTD ke UPTP alurnya
dimulai dari usulan Pemda
(Gubernur/Kepala Daerah/DPRD)
ke Kemnaker dilanjutkan ke
Dewan Pertimbangan Otonomi
Daerah (DPOD).

27. 23
BP2MI ingatkan
August berhati-hati dengan
2022 rekrutmen pekerja
migran via daring

Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI)
mengingatkan masyarakat untuk
berhati-hati dengan tawaran
menjadi pekerja migran via daring

Neutral Antara

29

yang dapat menjadi modus
penempatan tidak sesuai prosedur
seperti kasus WNI di Kamboja.
Para calon tenaga kerja Indonesia
(TKI) itu juga melihat tawaran di
media sosial dan kemudian
tertarik dengan tawaran gaji tinggi
dan pekerjaan mudah. Pada
kesempatan itu, Kepala BP2MI
Benny Rhamdani mengatakan
bahwa pemerintah telah
memulangkan 241 calon PMI
terkait kasus penipuan daring di
Kamboja.
28. 23
BP2MI ingatkan
August berhati-hati dengan
2022 rekrutmen pekerja
migran via daring

Neutral Antara Kalteng

Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI)
mengingatkan masyarakat untuk
berhati-hati dengan tawaran
menjadi pekerja migran via daring
yang dapat menjadi modus
penempatan tidak sesuai prosedur
seperti kasus WNI di Kamboja.
Para calon tenaga kerja Indonesia
(TKI) itu juga melihat tawaran di
media sosial dan kemudian
tertarik dengan tawaran gaji tinggi
dan pekerjaan mudah. Pada
kesempatan itu, Kepala BP2MI
Benny Rhamdani mengatakan
bahwa pemerintah telah
memulangkan 241 calon PMI
terkait kasus penipuan daring di
Kamboja.

29. 23
BP2MI ingatkan
August berhati-hati dengan
2022 rekrutmen pekerja
migran via daring

Neutral Antara Papua

Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI)
mengingatkan masyarakat untuk
berhati-hati dengan tawaran
menjadi pekerja migran via daring
yang dapat menjadi modus
penempatan tidak sesuai prosedur
seperti kasus WNI di Kamboja.
Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI)
mengingatkan masyarakat untuk
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berhati-hati dengan tawaran
menjadi pekerja migran via daring
yang dapat menjadi modus
penempatan tidak sesuai prosedur
seperti kasus WNI di Kamboja.
Para calon tenaga kerja Indonesia
(TKI) itu juga melihat tawaran di
media sosial dan kemudian
tertarik dengan tawaran gaji tinggi
dan pekerjaan mudah.
30. 23
BP2MI ingatkan
August berhati-hati dengan
2022 rekrutmen pekerja
migran via daring

Neutral Antara Sumbar

Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI)
mengingatkan masyarakat untuk
berhati-hati dengan tawaran
menjadi pekerja migran via daring
yang dapat menjadi modus
penempatan tidak sesuai prosedur
seperti kasus WNI di Kamboja.
Para calon tenaga kerja Indonesia
(TKI) itu juga melihat tawaran di
media sosial dan kemudian
tertarik dengan tawaran gaji tinggi
dan pekerjaan mudah. Pada
kesempatan itu, Kepala BP2MI
Benny Rhamdani mengatakan
bahwa pemerintah telah
memulangkan 241 calon PMI
terkait kasus penipuan daring di
Kamboja.

31. 23
BP2MI ingatkan
August berhati-hati dengan
2022 rekrutmen pekerja
migran via daring

Neutral Antara Sulteng

Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI)
mengingatkan masyarakat untuk
berhati-hati dengan tawaran
menjadi pekerja migran via daring
yang dapat menjadi modus
penempatan tidak sesuai prosedur
seperti kasus WNI di Kamboja.
Para calon tenaga kerja Indonesia
(TKI) itu juga melihat tawaran di
media sosial dan kemudian
tertarik dengan tawaran gaji tinggi
dan pekerjaan mudah. Pada
kesempatan itu, Kepala BP2MI
Benny Rhamdani mengatakan
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bahwa pemerintah telah
memulangkan 241 calon PMI
terkait kasus penipuan daring di
Kamboja.
32. 23
BP2MI ingatkan
August berhati-hati dengan
2022 rekrutmen pekerja
migran via daring

Neutral Antara Sumut

Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI)
mengingatkan masyarakat untuk
berhati-hati dengan tawaran
menjadi pekerja migran via daring
yang dapat menjadi modus
penempatan tidak sesuai prosedur
seperti kasus WNI di Kamboja.
Para calon tenaga kerja Indonesia
(TKI) itu juga melihat tawaran di
media sosial dan kemudian
tertarik dengan tawaran gaji tinggi
dan pekerjaan mudah. Pada
kesempatan itu, Kepala BP2MI
Benny Rhamdani mengatakan
bahwa pemerintah telah
memulangkan 241 calon PMI
terkait kasus penipuan daring di
Kamboja.

33. 23
BP2MI ingatkan
August berhati-hati dengan
2022 rekrutmen pekerja
migran via daring

Neutral Antara Riau

Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI)
mengingatkan masyarakat untuk
berhati-hati dengan tawaran
menjadi pekerja migran via daring
yang dapat menjadi modus
penempatan tidak sesuai prosedur
seperti kasus WNI di Kamboja.
Para calon tenaga kerja Indonesia
(TKI) itu juga melihat tawaran di
media sosial dan kemudian
tertarik dengan tawaran gaji tinggi
dan pekerjaan mudah.

34. 23
BP2MI ingatkan
August berhati-hati dengan
2022 rekrutmen pekerja
migran via daring

Neutral Newsexplorer.net

Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI)
mengingatkan masyarakat untuk
berhati-hati dengan tawaran
menjadi pekerja migran via daring
yang dapat menjadi modus
penempatan tidak sesuai prosedur
seperti kasus WNI di Kamboja.
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Para calon tenaga kerja Indonesia
(TKI) itu juga melihat tawaran di
media sosial dan kemudian
tertarik dengan tawaran gaji tinggi
dan pekerjaan mudah. Dalam
konferensi pers di Kantor BP2MI di
Jakarta, Selasa, Direktur
Pelindungan dan Pemberdayaan
Kawasan Asia dan Afrika BP2MI
Brigjen (Pol) Suyanto mengatakan
calon PMI yang menjadi korban
penipuan di Kamboja kebanyakan
ditempatkan melalui perekrutan
berjenjang (multi level) dan
tawaran di media sosial.
35. 23
Dorong Peran
Neutral Jatim.kemenkumham.go.i Keberadaan Lembaga Sertifikat
August Lembaga Sertifikat
d
Profesi (LSP) diharapkan bisa
2022 Profesi Untuk Tunjang
menjadi salah satu instrumen
Keahlian WBP
dalam program pembinaan
narapidana untuk menjamin mutu
dari pembinaan kemandirian yang
dilaksanakan oleh lapas/ rutan.
Hal itu dibahas dalam Sosialisasi
Penyusunan Rekomendasi
Kebijakan Pembentukan Lembaga
Sertifikasi Profesi (LSP) hari ini
(23/8). Pada bulan Agustus 2022
ini, sebagai tindak lanjut Surat
Keputusan Menteri Hukum dan
HAM RI, Kanwil Kemenkumham
Jawa Timur telah memberikan
Sertifikat Pendaftaran PT.
Perseorangan kepada WBP dan
klien pemasyarakatan.
36. 23
Lindungi Pekerja
Positive Matain.id
August Migran Indonesia,
2022 Kemenaker Terapkan
Skema Satu Kanal
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JawaPos.com- Pemerintah mulai
membuka ruang diskusi dengan
sejumlah negara di Timur Tengah
terkait penempatan pekerja
migran Indonesia (PMI). Kendati
demikian, pihaknya sejak awal
menekankan soal skema
penempatan PMI yang hanya
dilakukan melalui sistem
penempatan satu kanal (SPSK).

Skema yang juga menjadi pilot
project Indonesia bersama Saudi.
Beberapa ketentuan dalam pilot
project Indonesia-Saudi tersebut
bisa diterapkan mulai September
2022.
37. 23
Lindungi Pekerja
Positive Jawa Pos
August Migran Indonesia,
2022 Kemenaker Terapkan
Skema Satu Kanal

Pemerintah mulai membuka ruang
diskusi dengan sejumlah negara di
Timur Tengah terkait penempatan
pekerja migran Indonesia (PMI).
Kendati demikian, pihaknya sejak
awal menekankan soal skema
penempatan PMI yang hanya
dilakukan melalui sistem
penempatan satu kanal (SPSK).
Skema yang juga menjadi pilot
project Indonesia bersama Saudi.
Beberapa ketentuan dalam pilot
project Indonesia-Saudi tersebut
bisa diterapkan mulai September
2022.

38. 23
Wacana Pengaturan Positive Merah Putih
August Jam Kerja Menunggu
2022 Restu Anies Baswedan

Salah satunya menunggu aturan
resmi dari Gubernur DKI Anies
Baswedan. Wacana pembagian
jam kerja di Jakarta oleh
Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas)
Polda Metro Jaya belum
terealisasi. Rupanya, kepolisian
masih menunggu keputusan untuk
landasan hukum untuk menekan
angka kemacetan di Jakarta ini.
"Karena untuk yang mengatur jam
kerjanya bukan kami, tetapi dalam
bentuk imbauan atau Pergub
(Peraturan Gubernur) dari
pemerintah daerah.

39. 23
Belajar dari Kasus WNI Negative Kbk News
August di Kamboja, BP2MI
2022 Minta Waspada
Tawaran jadi Migran
via Daring

Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI)
mengingatkan masyarakat untuk
berhati-hati dengan tawaran
menjadi pekerja migran via daring
yang dapat menjadi modus
penempatan tidak sesuai prosedur
seperti kasus WNI di Kamboja.
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Direktur Pelindungan dan
Pemberdayaan Kawasan Asia dan
Afrika BP2MI Brigjen (Pol) Suyanto
mengatakan calon PMI yang
menjadi korban penipuan di
Kamboja kebanyakan ditempatkan
melalui perekrutan berjenjang
(multi level) dan tawaran di media
sosial.
40. 23
50 Perusahaan Buka
August Lowongan Kerja,
2022 Merapat Rek!

Neutral Detik Jatim

Jadi kebayang dong Rek, berapa
banyak loker yang tersedia?. "Ada
50 perusahaan yang membuka
lowongan di acara tersebut, dan
16 perusahaan di antaranya
didukung dari mitra kerja
Disnakertrans Jawa Timur," kata
Kepala Disnakertrans Jawa Timur,
Himawan Estu Bagijo, Senin
(22/8/2022). Tunggu apa lagi Rek,
yuk merapat ke UINSA! Job fair
akan digelar di UINSA Surabaya
pada 23-24 Agustus 2022.

41. 23
4 Tahap Alur Pencairan Neutral Ayo Semarang
August Dana BSU 2022, Cek
2022 Daftar Penerima di
Link BPJS
Ketenagakerjaan

- Masih aktif di BPJS
Ketenagakerjaan. - Penyaluran
dana BSU 2022 harus melewati
beberapa tahapan yang harus
dilalui. Seperti yang sudah
diketahui pemerintah bersama
dengan Kemnaker akan
menyalurkan kembali dana BSU
2022. Dana BSU 2022 akan
disalurkan kepada pekerja atau
buruh yang terdampak pandemi
Covid-19 untuk meningkatkan
perekonomian.

42. 23
Masyarakat Diimbau Negative Suara.com
August Hati-hati dengan
2022 Rekrutmen Pekerja
Migran via Daring,
Berkaca dari Kasus di
Kamboja

Imbauan itu diberikan Badan
Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI) agar
masyarakat juga berhati-hati
dengan modus penempatan yang
tidak sesuai prosedur, seperti
kasus WNI di Kamboja. Direktur
Pelindungan dan Pemberdayaan
Kawasan Asia dan Afrika BP2MI
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Brigjen (Pol) Suyanto dalam
konferensi pers di Kantor BP2MI di
Jakarta, Selasa (23/8/2022)
mengatakan bahwa calon PMI
yang menjadi korban penipuan di
Kamboja kebanyakan ditempatkan
melalui perekrutan berjenjang
(multi level) dan tawaran di media
sosial.
43. 23
INFO BSU 2022
August TERBARU: Syarat,
2022 Pencairan, dan
Pernyataan Menaker
Terkini

Neutral Ayo Bandung

44. 23
Masyarakat Diimbau Negative Juragananime.id
August Hati-hati dengan
2022 Rekrutmen Pekerja
Migran via Daring,
Berkaca dari Kasus di
Kamboja
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Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah akhirnya
perjelas kabar pencairan BSU
2022. Hingga kini info BSU 2022
terbaru terutama soal jadwal cair
masih ditunggu masyarakat.
Adapun pencairan BSU 2022 mesti
melewati sejumlah tahapan yang
sudah ditegaskan Kementerian
Ketenagakerjaan atau Kemnaker
melalui media sosial resmi
maupun situs resminya. Ada
sejumlah syarat penerima BSU
2022 yang perlu terus
diperhatikan.
Imbauan itu diberikan Badan
Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia ( BP2MI ) agar
masyarakat juga berhati-hati
dengan modus penempatan yang
tidak sesuai prosedur, seperti
kasus WNI di Kamboja. Direktur
Pelindungan dan Pemberdayaan
Kawasan Asia dan Afrika BP2MI
Brigjen (Pol) Suyanto dalam
konferensi pers di Kantor BP2MI di
Jakarta, Selasa (23/8/2022)
mengatakan bahwa calon PMI
yang menjadi korban penipuan di
Kamboja kebanyakan ditempatkan
melalui perekrutan berjenjang
(multi level) dan tawaran di media
sosial.

45. 23
Respon Perkembangan Positive Sonora.id
August Ekosistem
2022 Ketenagakerjaan,
Menaker Lakukan
Transformasi Balai
Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas

Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) telah mengubah
bentuk dan fungsi Balai Pelatihan
Vokasi dan Produktivitas (BPVP)
untuk merespon perkembangan
ekosistem ketenagakerjaan.
"Terdapat 152 BLK komunitas yang
tersebar di Jawa Timur di
antaranya berasal dari Bangkalan,
Blitar, Bojonegoro, Gresik,
Jombang, Kediri, Lamongan,
Mojokerto, Nganjuk, Pamekasan,
Pasuruan, Sampang, Sumenep,
Tuban dan Tulungagung," terang
Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas Sidoarjo, M. Aiza
Akbar, Rabu (10/8/2022). Di
antaranya untuk mendukung
pembangunan SDM nasional,
untuk bekerja di Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan
Industri (KI), dan Proyek Strategis
Nasional (PSN), sehingga dapat
memudahkan proses koordinasi
dan sinergi antar pemerintah
pusat dengan pemerintah daerah.

46. 23
Sejak Pandemi,
Neutral Infopublik.id
August Kemnaker Baru
2022 pertama Kali Gelar Job
Fair Secara Offline di
Surabaya

Job fair itu berlangsung di UIN
Sunan Ampel, Surabaya, 23- 24
Agustus 2022. "Oleh sebab itu,
pelaksanaan Job Fair di masa
sekarang ini merupakan salah satu
upaya yang sangat bermanfaat
dan berkontribusi terhadap
penciptaan peluang bagi tenaga
kerja untuk mendapatkan
pekerjaan, serta bagi perusahaan
agar memperoleh kandidat yang
berkualitas dan sesuai dengan
kualifikasi jabatan yang
ditawarkan," kata Menaker Ida
Fauziyah saat membuka kegiatan
Job Fair di Kampus UIN Sunan
Ampel, Surabaya, Selasa
(23/8/2022). Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
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kembali menggelar Job Fair secara
tatap muka (offline) untuk
pertama kalinya sejak pandemi
COVID-19.
47. 23
Kabar Masyarakat
August Diimbau Hati-hati
2022 dengan Rekrutmen
Pekerja Migran via
Daring, Berkaca dari
Kasus di Kamboja

Negative Reverasite.com

48. 23
Pembinaan Instruktur Positive Infopublik.id
August dan Tenaga Pelatihan,
2022 Wujudkan SDM
Pelatihan Vokasi
Kompeten
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Imbauan itu diberikan Badan
Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI) agar
masyarakat juga berhati-hati
dengan modus penempatan yang
tidak sesuai prosedur, seperti
kasus WNI di Kamboja. Direktur
Pelindungan dan Pemberdayaan
Kawasan Asia dan Afrika BP2MI
Brigjen (Pol) Suyanto dalam
konferensi pers di Kantor BP2MI di
Jakarta, Selasa (23/8/2022)
mengatakan bahwa calon PMI
yang menjadi korban penipuan di
Kamboja kebanyakan ditempatkan
melalui perekrutan berjenjang
(multi level) dan tawaran di media
sosial.
"Saya berpesan kepada para
peserta pelatihan instruktur dan
tenaga pelatihan, agar mengikuti
pelatihan dengan baik, sehingga
nantinya dapat menjadi instruktur
dan tenaga pelatihan yang
kompeten untuk mengajar dan
mengelola lembaga pelatihan
kerja masing-masing, " kata Ida
Fauziyah secara virtual saat
membuka pelatihan Pelatihan
sekaligus meluncurkan Aplikasi
Penilaian Pengukuran Kinerja
Instruktur dan Tenaga Pelatihan
serta Pengukuhan Asosiasi
Instruktur Perkumpulan Instruktur
Pelatihan Kerja Republik Indonesia
(PILAR RI) di Jakarta, Senin (22/8)
malam Dalam keterangan tertulis
yang diterima, Selasa (23/8/2022)
Ida Fauziyah menilai dalam hal
proses pembinaan instruktur dan

tenaga pelatihan perlu dilakukan
monitoring dan evaluasi kinerja
instruktur dan tenaga pelatihan.
49. 23
BP2MI ingatkan
August masyarakat berhati2022 hati atas rekrutmen
pekerja migran via
daring

Positive Antara Sulsel

Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI)
mengingatkan masyarakat untuk
berhati-hati dengan tawaran
menjadi pekerja migran via daring
yang dapat menjadi modus
penempatan tidak sesuai prosedur
seperti kasus WNI di Kamboja.
Com dengan judul: BP2MI
ingatkan berhati-hati dengan
rekrutmen pekerja migran via
daring. Pada kesempatan itu,
Kepala BP2MI Benny Rhamdani
mengatakan bahwa pemerintah
telah memulangkan 241 calon PMI
terkait kasus penipuan daring di
Kamboja.

50. 23
Wagub DKI soal Aturan Neutral Detik
August Pembagian Jam
2022 Kantor: Masih Dibahas

Masih terus dibahas," kata Riza di
DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih,
Jakarta Pusat, Selasa (23/8/2022).
Wakil Gubernur DKI Jakarta
Ahmad Riza Patria mengatakan
landasan hukum pelaksanaan
aturan pembagian jam kantor di
DKI Jakarta belum akan
diterbitkan dalam waktu dekat.
Sebelumnya, Ditlantas Polda
Metro Jaya mengungkap wacana
aturan pembagian jam kantor di
DKI Jakarta disambut terbuka oleh
sejumlah pihak terkait. Untuk itu,
ia berharap Pemprov DKI Jakarta
bisa mengeluarkan Pergub terkait
aturan itu.

51. 23
Login kemnaker.go.id Neutral Pikiran Rakyat Depok
August untuk Cek Penerima
2022 BSU 2022, Ada BLT
Subsidi Gaji Rp1 Juta
yang Segera Cair

Segera login ke kemnaker.go.id
untuk cek penerima BSU 2022
karena ada BLT Subsidi Gaji senilai
Rp1 juta yang dikabarkan segera
cair. Seperti diketahui, Pemerintah
melalui Kemnaker dikabarkan
bakal kembali melanjutkan
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program BSU 2022 dengan
menggulirkan BLT Subsidi Gaji. BLT
Subsidi Gaji yang nantinya
diterima pekerja yakni sejumlah
Rp500. 000 yang akan dibayarkan
langsung selama 2 bulan senilai
Rp1 juta. Pekerja bisa login
kemnaker.go.id untuk cek nama
penerima agar bisa mencairkan
BLT Subsidi Gaji Rp1 juta.
52. 23
BLT Subsidi Gaji Rp1 Neutral Okezone
August Juta Hanya Cair ke
2022 Rekening Pekerja Ini :
Okezone Economy

Kalau sudah selesai regulasi dan
data calon penerima maka
langsung disalurkan," katanya
kepada Okezone. Berdasarkan
catatan Okezone, Selasa
(23/8/2022), berikut cara pekerja
mengecek terlebih dahulu status
penerima BLT subsidi gaji:. BLT
subsidi gaji yang cair sebesar Rp1
juta ternyata tak bisa cair ke
sembarangan rekening bank. Di
mana pencairannya hanya melalui
beberapa rekening tertentu saja.

53. 23
BSU 2022 Cair? Cek
Positive Ayo Semarang
August Link BPJS
2022 Ketenagakerjaan, Ini
Golongan yang Dapat
BLT Subsidi Gaji Rp1
Juta

- BSU 20222 merupakan salah satu
program bantuan dari Pemerintah
melalui Kemnaker. Program BSU
2022 diberikan oleh Kemnaker
kepada karyawan dan buruh untuk
meningkatkan perekonomian.
Karyawan atau buruh yang
terdaftar sebagai calon penerima
dana BSU 2022 akan mendapatkan
Rp500 ribu selama dua bulan.
Kemnaker akan menyalurkan dana
bantuan BSU 2022 melalui
jaringan bank Himbara dan Bank
Syariah Indonesia untuk Provinsi
Aceh.

54. 23
Antisipasi Macet Polisi Positive Vivanews
August Tunggu Pergub Soal
2022 Aturan Jam Kerja

VIVA Otomotif- Macet di jalanan
Ibu Kota sudah semakin parah,
untuk mengantisipasi kemacetan
pihak kepolisian masih menubggu
adanya Peraturan Gubernur
(Pergub), sebagai landasan hukum

40

pelaksanaan aturan tersebut.
"Tetapi ada mungkin nanti
himbauan entah bentuknya
Pergub atau apa itu nanti dari
pemerintah daerah," kata Kombes
Latif dikutip dari laman NTMC
Polri.
55. 23
Gubri Serahkan
August Penghargaan
2022 Keselamatan dan
Kesehatan Kerja

Positive Ini Riau

Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar
menyerahkan secara simbolis
penghargaan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja. Gubri
menyampaikan apresiasi dan
mengucapkan selamat kepada
Disnakertrans Riau dan badan
usaha perusahaan swasta yang
beroperasi di Provinsi Riau, yang
sesuai dengan surat menteri
ketenagakerjaan perihal
penyerahan penghargaan K3
tahun 2022.

56. 23
Begini Cara Klaim JKP Neutral Tribun News Jakarta
August BPJS Ketenagakerjaan,
2022 Korban PHK Bisa Dapat
Uang Tunai Selama 6
Bulan

Ini cara klaim JKP BPJS
Ketenagakerjaan, cek syarat
hingga manfaatnya bagi korban
PHK. "Manfaat JKP dapat diajukan
setelah peserta memiliki masa
iuran paling sedikit 12 bulan dalam
24 bulan terakhir sebelum terjadi
PHK dimana 6 bulan dari 12 bulan
masa iur tersebut dibayar
berturut-turut," ujar Dian Agung.
Peserta JKP mendapatkan uang
tunai yang akan diberikan selama
6 bulan berturut-turut. Sementara
JKP mmeberikan 3 fasilitas, yaitu
uang tunai selama 6 bulan, akses
informasi, dan pelatihan kerja.

57. 23
Lulusan IT Merapat! Neutral Idx Channel
August IFG Life Buka
2022 Lowongan Kerja, Simak
Syaratnya

Saat ini, PT Asuransi Jiwa IFG
membuka lowongan pekerjaan
dengan beberapa posisi dan
memiliki kualifikasi yang harus
dipenuhi. - Mengikuti tren di
bidang IT dan memiliki
kemampuan berkomunikasi yang
efektif. Kesempatan terbuka bagi
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para pencari kerja yang tertarik
kerja di layanan jasa. Melalui
postingan Instagram milik
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) pada Minggu
(21/8/2022), perusahaan berbasis
layanan asuransi ini sedang
mencari kandidat untuk posisi
Product Owner, Developer Lead,
Data Governance, Custumer 360,
dan Dashboard Development.
58. 23
BSU 2022 Sudah
August Dialokasikan, BLT
2022 Subsidi Gaji Rp1 Juta
Cair Akhir Agustus?

Neutral Ayo Surabaya

Kabar mengenai BSU 2022 sudah
dialokasikan kembali menuai
spekulasi terkait BLT subsidi gaji
Rp1 juta cair akhir Agustus. Jadwal
penyaluran dana BSU 2022 belum
juga dapat dipastikan. Para
pekerja calon penerima dana BSU
2022 tengah berharap dengan
kecemasan. Apakah BLT subsidi
gaji cair akhir Agustus, atau malah
batal cair?.

59. 23
Cek Daftar Penerima Positive Ayo Semarang
August BSU 2022 di Link
2022 Kemnaker jika Syarat
Sudah Terpenuhi,
Berikut Langkahnya

- Sampai saat ini, banyak karyawan
yang menanyakan kapan BSU
2022 akan dicairkan. Pasalnya,
sampai saat ini belum ada jadwal
pasti dari Kemnaker kapan dana
BSU 2022 akan disalurkan kepada
karyawan atau buruh. Dana BSU
2022 merupakan lanjutan dari
program bantuan BLT subsidi gaji
yang disalurkan pada tahun 20202021. Ada beberapa syarat yang
harus dipenuhi oleh karyawan
atau buruh untuk bisa menjadi
penerima dana BSU 2022.

60. 23
Tanda BSU 2022
Positive Pikiran Rakyat Depok
August Masuk Rekening, Cek
2022 BLT Subsidi Gaji Rp1
Juta di 3 Link Berikut

Artikel ini akan mengulas
mengenai tanda apabila BLT
Subsidi Gaji Rp1 juta masuk ke
rekening hingga cara cek daftar
penerima BSU 2022. Diketahui
bersama, Pemerintah melalui
Kemnaker dikabarkan bakal
kembali melanjutkan program BSU
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2022 dengan memberikan BLT
Subsidi Gaji senilai Rp1 juta.
Direncanakan BSU 2022 ini bakal
didistribusikan kepada 8,8 juta
pekerja yang ditetapkan sebagai
penerima dengan menelan
anggaran Rp8,8 triliun. Info
penting, apabila BLT Subsidi Gaji
senilai Rp1 juta sudah cair maka
pekerja yang masuk daftar
penerima bakal dapat tanda
bahwa bantuan sudah masuk ke
rekening.
61. 23
Segera Berantas
Positive Cianjur Today
August Pemberangkatan TKW
2022 Ilegal di Cianjur

Memberantas pemberangakatan
TKW ilegal di Cianjur terbilang
sulit. Menanggapi desakan Komisi
VIII DPR RI, Bupati Cianjur H
Herman Suherman mengaku akan
melaksanakan apa yang sudah
disampaikan terkait sosialisasi
pemberangkatan TKW Ilegal.
Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia
Raya (Astakira) Kabupaten Cianjur
mencatat ada 78 kasus Tenaga
Kerja Wanita (TKW) atau PMI yang
bermasalah selama 2022.
Seluruhnya adalah TKW Ilegal yang
berangkat tidak sesuai dengan
prosedur.

62. 23
Gubri Serahkan Secara Positive Lancang Kuning
August Simbolis Penghargaan
2022 Keselamatan dan
Kesehatan Kerja

Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar
menyerahkan secara simbolis
kepada penerima penghargaan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
bagi tenaga kerja di tempat kerja,
dilaksanakan di Ballroom Hotel
Prime Park, Selasa (23/08/2022).
Gubri menyampaikan apresiasi
dan mengucapkan selamat kepada
Disnakertrans Riau dan badan
usaha perusahaan swasta yang
beroperasi di Provinsi Riau, yang
sesuai dengan surat menteri
ketenagakerjaan perihal
penyerahan penghargaan K3
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tahun 2022. Untuk itu, Gubri
Syamsuar berharap, kedepannya
penghargaan yang sama dapat
diperoleh oleh badan usaha
ataupun perusahaan lainnya.
63. 23
3 Link untuk Cek Nama Neutral Pikiran Rakyat Depok
August Penerima BSU 2022,
2022 Para Pekerja atau
Buruh Bakal Dapat
Dana Rp1 Juta

Informasi terkait dengan cara cek
nama penerima BSU 2022 melalui
3 link yang berbeda, dan para
pekerja atau buruh bakal dapat
dana Rp1 juta, bisa Anda simak
dalam artikel ini. Tanpa berlamalama lagi, di bawah ini adalah 3
link yang berbeda, untuk cek nama
penerima BSU 2022 secara online,
berdasarkan ketentuan tahun lalu.
Para pekerja atau buruh di
Indonesia nampaknya masih
banyak yang bertanya-tanya,
terkait kapan disalurkannya
Bantuan Subsidi Upah atau BSU
2022. Pemerintah yang bekerja
sama dengan Kemnaker, kabarnya
akan menyalurkan BSU 2022 ini
kepada sekitar 8,8 juta pekerja
atau buruh, yang memiliki gaji di
bawah Rp3,5 juta.

64. 23
BSU 2022 Sudah
Positive Ayo Surabaya
August Dialokasikan, Tunggu
2022 BLT Subsidi Gaji Rp1
Juta Masuk Rekening
Himbara

Dana bantuan subsidi upah alias
BSU 2022 kabarnya sudah
dialokasikan. Kebutuhan atas
dampak pandemi Covid-19
memaksa para pekerja
menantikan pencairan dana BSU
2022 yang tak kunjung ada
kepastian. Kenyataannya hingga
masuk minggu keempat bulan
Agustus, kepastian pencairan dana
BSU 2022 belum juga ada
kabarnya. Terbaru, Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah memberikan informasi
update terkait BSU 2022.
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65. 23
Daftar Nama Penerima Neutral Pikiran Rakyat Depok
August BSU 2022 Ada di 2 Link
2022 Ini, Cek Sekarang Juga,
BLT Rp1 Juta Cair Akhir
Agustus?

Informasi soal cara cek daftar
nama penerima BSU 2022 di 2 link
yang tersedia bisa Anda dapatkan
dalam artikel ini. Lantas apakah
BSU 2022 bakal cair akhir Agustus,
mengingat bulan ini akan segera
berakhir. Bantuan Subsidi Upah
atau BSU 2022 yang sempat
direncanakan cair April 2022
hingga kini belum juga
tersalurkan. Padahal, tidak sedikit
pekerja menantikan pencairan BLT
Rp1 juta yang disalurkan lewat
program BSU 2022 tersebut.

66. 23
Kurangi
Neutral Smol.id
August KemacetanJakarta Jam
2022 Kerja Karyawan bakal
Diatur, Tunggu
Landasan Hukumnya

Wacana pembagian jam kerja di
wilayah Jakarta dalam rangka
mengurangi kepadatan arus lalu
lintas bakal direalisasikan. Namun
kapan pembagian jam kerja
karyawan dalam rangka
mengurangi kemacetan di Jakarta
masih menunggu keputusan dan
landasan hukum. Oleh karenanya,
wacana tersebut harus ada dasar
hukum dalam penerapan dan
pelaksanaan terkait aturan jam
masuk kerja di Jakarta. Semua
pihaknya agaknya menyambut
baik wacana digagas Ditlantas
Polda Metro Kombes Latif Usman
itu.

67. 23
PTPN 6 Undang Wakil Positive Patunas
August Menteri Tenaga Kerja
2022 Bicarakan Peluang
Kerja Milenial

Inisiasi PT. Perkebunan Nusantara
6 atau PTPN 6 Jambi untuk
mewujudkan Indonesia Emas
2045, salah satunya dilakukan
dengan Seminar Nasional Merah
Putih, 24 Agustus 2022 di Kenara
Cafe dan Resto. H. Afriansyah
Noor, M.Si sang putra Jambi,
Iswan Achir Direktur PTPN 6,
Komisaris Utama PTPN 6 Rio
Sarwono dan ibu Ratu Munawaroh
sebagai penanggap salah seorang
masyarakat Jambi. Seminar
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Nasional ini bekerjasama demgan
Kenara Institute, sebuah kelompok
kajian think thank
Sospolbudhukam yang
mengangkat tema "
Entrepreuneur Generasi Milennial
Indonesia yang Kreatif, Inovatif
dan Mandiri ". Dalam rilisnya,
panitia mengatakan Era
perubahan menuntut semua hal
harus bergerak secara cepat dan
masif, maka PTPN 6 juga harus
mengikuti perubahan tersebut
secara relevan dan kompetitif.
68. 23
Jadi Modus Penipuan, Positive Medcom.id
August Waspadai Kerja di Luar
2022 Negeri Via Online

Tidak hanya itu, BP2MI
berkolaborasi dengan
kementerian/lembaga lain juga
berhasil menggagalkan
pemberangkatan 215 WNI ke
Kamboja dari Bandara Kuala Namu
di Sumatera Utara setelah
mendapatkan informasi dari
Kementerian Luar Negeri pada 12
Agustus 2022. Benny memastikan
pihaknya akan terus menguatkan
koordinasi dengan Kementerian
Luar Negeri, TNI/Polri,
Kementerian Sosial, Kementerian
Kesehatan Kementerian
Koordinator PMK, Satgas
Penanganan Covid-19 dan otoritas
bandara untuk menangani perihal
isu PMI terkendala dari Kamboja.
Jadi rekan-rekan mereka baik yang
ada di Kamboja maupun di negara
lain mungkin saling menyebar
konten-konten itu," kata Suyanto
dilansir Antara, Selasa, 23 Agustus
2022.

69. 23
Transformasi BPVP,
Positive Lensa Reportase
August Wujud Kemnaker
2022 Respon Perkembangan
Ketenagakerjaan Lensa Reportase

lensareportase.com, JakartaMenteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah menegaskan selain
mengubah bentuk dan fungsi Balai
Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
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(BPVP), langkah pihaknya
melakukan transformasi BPVP
bertujuan agar mampu merespon
perkembangan ketenagakerjaan
guna mencapai tujuan
pembangunan ketenagakerjaan.
70. 23
Era Digital dan Bonus Positive Lensa Reportase
August Demografi Tuntut
2022 Lulusan UT Adaptif dan
Inovatif - Lensa
Reportase

Saya optimis semua lulusan UT
akan menjadi motor
pembangunan bagi Indonesia di
era Bonus Demografi dan Revolusi
Digital," pungkasnya.
lensareportase.com, Tangerang
Selatan-Menteri Ketenagakerjaan,
Ida Fauziyah mengungkapkan,
melihat tantangan di era digital
dan bonus demografi yang begitu
ketat sekarang ini, menuntut para
lulusan Universitas Terbuka (UT)
untuk bisa terus adaptif dan
inovatif dengan segala perubahan
yang ada.

71. 23
Pembinaan Instruktur Positive Lensa Reportase
August dan Tenaga Pelatihan,
2022 Wujudkan SDM
Pelatihan Vokasi yang
Kompeten - Lensa
Reportase

lensareportase.com, Jakarta-Di era
persaingan global yang semakin
sengit, salah satu upaya
meningkatkan kompetensi SDM
dapat dilakukan melalui Instruktur
dan Tenaga Pelatihan yang
memiliki peran sangat strategis
dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya untuk meningkatkan
mutu pelatihan kerja.

72. 23
Fungsi Kartu Prakerja Positive Tribun News
August 2022: Besar Dana yang
2022 Didapatkan dan
Manfaat

Program Kartu Prakerja adalah
program pengembangan
kompetensi kerja yang ditujukan
untuk pencari kerja,
pekerja/buruh yang terkena
pemutusan hubungan kerja,
dan/atau pekerja/buruh yang
membutuhkan peningkatan
kompetensi. Berbagai insentif
tersebut akan disalurkan melalui
akun e-Wallet atau rekening bank
yang telah didaftarkan di akun
penerima melalui situs
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www.prakerja.go.id. Berikut ini
sejumlah manfaat dan kegunaan
Kartu Prakerja.
73. 23
5 Kriteria Pekerja yang Negative Pikiran Rakyat Depok
August Tidak Layak
2022 Mendapatkan Dana
BSU 2022

Simak informasi mengenai 5
kriteria pekerja yang tidak layak
mendapatkan BSU 2022 di artikel
ini. Pemerintah sebelumnya
mengumumkan akan menyalurkan
dana BSU 2022 untuk pekerja.
Namun, hingga penghujung
Agustus 2022 ini, dana BSU 2022
senilai Rp1 juta masih belum
dipastikan kapan cair. BSU 2022
akan dicairkan oleh pemerintah
melalui Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
kepada pekerja yang sudah penuhi
syarat.

74. 23
Cara Membuat Kartu Positive Idn Times
August Kuning Online Terbaru
2022 2022, Syaratnya
Mudah

Jika kamu menemukan pihak atau
oknum yang meminta uang untuk
membuat Kartu Kuning serta
legalisirnya, lebih baik ditolak.
Kartu kuning atau AK1 adalah
kartu tanda pencari kerja yang
digunakan sebagai syarat mencari
pekerjaan. Membuat kartu kuning
dapat dilakukan secara offline
atau datang langsung ke kantor
dan secara online dengan koneksi
internet. 2. Cara membuat kartu
kuning online.

75. 23
Hati-Hati Dengan
Neutral Valid News
August Rekrutmen Online
2022 Bekerja Ke Luar Negeri

Benny mengaku, mendapatkan
informasi dari Kementerian Luar
Negeri pada 12 Agustus 2022
terkait pemberangkatan 645 orang
WNI ke Kamboja melalui Bandara
Kuala Namu di Sumatera Utara
dan Bandara Soekarno-Hatta di
Banten menggunakan pesawat
sewaan. Benny memastikan,
pihaknya akan terus menguatkan
koordinasi dengan Kementerian
Luar Negeri, TNI/Polri,
Kementerian Sosial, Kementerian
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Kesehatan Kementerian
Koordinator PMK dan Satgas
Penanganan covid-19. Kemudian
tertarik dengan tawaran gaji tinggi
dan pekerjaan mudah. Kalau
memang mau melamar dibuka
dulu profil perusahaan, apakah
memiliki izin atau berbadan
hukum dan memiliki izin dari
Kemnaker atau dari kita," tuturya.
76. 23
BP2MI Gagalkan
August Penyelundupan 215
2022 PMI Ilegal

Positive Metro Tv

77. 23
Pembinaan Instruktur Positive Wartapembaruan.co.id
August dan Tenaga Pelatihan,
2022 Wujudkan SDM
Pelatihan Vokasi yang
Kompeten dan
Profesional
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Badan Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI)
menggagalkan penyelundupan
215 PMI dari berbagai daerah.
Kementerian Luar Negeri
berkoordinasi dengan
Kementerian Perhubungan untuk
menunda keberangkatan pesawat
Lion Air yang akan membawa 215
PMI. Seluruh PMI ilegal ini
rencananya akan diberangkatkan
menuju Kamboja melalui bandara
Kualanamu, Sumatera Utara.
Kasus ini bermula ketika BP2MI
Pusat mendapatkan informasi
adanya pemberangkatan PMI dari
Kualanamu menuju Kamboja
dengan menggunakan pesawat
charter Lion Air.
Di era persaingan global yang
semakin sengit, salah satu upaya
meningkatkan kompetensi SDM
dapat dilakukan melalui Instruktur
dan Tenaga Pelatihan yang
memiliki peran sangat strategis
dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya untuk meningkatkan
mutu pelatihan kerja. "Saya
berpesan kepada para peserta
pelatihan instruktur dan tenaga
pelatihan, agar mengikuti
pelatihan dengan baik, sehingga
nantinya dapat menjadi instruktur
dan tenaga pelatihan yang

kompeten untuk mengajar dan
mengelola lembaga pelatihan
kerja masing-masing," ujar Ida
Fauziyah secara virtual saat
membuka pelatihan Pelatihan
sekaligus meluncurkan Aplikasi
Penilaian Pengukuran Kinerja
Instruktur dan Tenaga Pelatihan
serta Pengukuhan Asosiasi
Instruktur Perkumpulan Instruktur
Pelatihan Kerja Republik Indonesia
(PILAR RI) di Jakarta, Senin
(20/8/2022) malam.
78. 23
Pasca Pandemi,
August Kemnaker Kembali
2022 Gelar Job Fair Secara
Offline di Surabaya

Neutral Wartapembaruan.co.id

Job fair ini berlangsung di UIN
Sunan Ampel, Surabaya, 23 s.d 24
Agustus 2022. "Pelaksanaan Job
Fair di masa sekarang ini
merupakan salah satu upaya yang
sangat bermanfaat dan
berkontribusi terhadap penciptaan
peluang bagi tenaga kerja untuk
mendapatkan pekerjaan, serta
bagi perusahaan agar
memperoleh kandidat yang
berkualitas dan sesuai dengan
kualifikasi jabatan yang
ditawarkan," kata Menaker Ida
Fauziyah saat membuka kegiatan
Job Fair di Kampus UIN Sunan
Ampel, Surabaya, Selasa
(23/8/2022).

79. 23
Abujapi perjuangan
August remunerasi satpam
2022 tingkatkan
kesejahteraan

Positive Antara Sumbar

Asosiasi Badan Usaha Jasa
Pengamanan Indonesia (Abujapi)
akan memperjuangkan
remunerasi bagi satpam sebagai
upaya meningkatkan
kesejahteraan tenaga sekuriti yang
selama ini telah menjalankan
fungsi kepolisian terbatas dalam
bidang pengamanan. "Ada dua
aspek yang saat ini kami
perjuangkan pertama peningkatan
kompetensi satpam sebagai
tenaga pengamanan, kedua
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remunerasi berupa struktur skala
upah satpam," kata Ketua Umum
Abujapi Agoes Dermawan di
Padang, Selasa. Ia menyampaikan
hal itu pada Rakernas dan
Rapimnas Abujapi 2022 dengan
tema Transformasi Abujapi
Menuju Industrial Sekuriti Yang
Profesional. Selain itu Abujapi
akan menjadi yang terdepan
membawa profesi satpam menjadi
terhormat.
80. 23
Gugus Tugas
Positive Deliknews.id
August Kesetaraan Dan
2022 Pencegahan Seksual Di
Tempat Kerja

Kegiatan Pembukaan
Pembentukan Gugus Tugas
Kesetaraan Dan Pencegahan
Pelecehan Seksual Di Tempat
Kerja Diselenggarakan Oleh Dirjen
PHI Dan Jamsos Tenaga Kerja
Kemnaker RI Di Hotel Beston
Palembang, Selasa (23-8-2022).
Dinar Titus Jogaswitani,M.B.A,
Sebagai Direktur Pengupahan,
Ditjen PHI Dan Jamsos
mengatakan, hari ini kegiatan kita
cara pencegahan pelecehan
seksualnya, yang ada di undangundang 12 tahun 2002 tentang
cinta pidana kekerasan seksual, itu
harus disosialisasikan, karena di
sana ada 9 sangsi, seperti memuji
itupun kadang itu dianggap bisa
sebagai pelecehan, makanya perlu
disosialisasikan terkait dengan
pelecehan apa itu non fisik.

81. 23
Kemnaker Gelar Job
August Fair Offline di UIN
2022 Sunan Ampel,
Surabaya

Job fair berlangsung di UIN Sunan
Ampel, Surabaya, 23- 24 Agustus
2022. "Pelaksanaan Job Fair di
masa sekarang ini merupakan
salah satu upaya yang sangat
bermanfaat dan berkontribusi
terhadap penciptaan peluang bagi
tenaga kerja untuk mendapatkan
pekerjaan, serta bagi perusahaan
agar memperoleh kandidat yang

Neutral Suara.com
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berkualitas dan sesuai dengan
kualifikasi jabatan yang
ditawarkan," katanya, saat
membuka kegiatan Job Fair di
Kampus UIN Sunan Ampel,
Surabaya, Selasa (23/8/2022).
82. 23
Era Digital dan Bonus Positive Suarakarya.id
August Demografi, Tuntut
2022 Lulusan UT Adaptif dan
Inovatif

Di Era Digital dan Bonus
Demografi yang begitu ketat
sekarang ini, menuntut para
lulusan Universitas Terbuka ( UT )
untuk bisa terus adaptif dan
inovatif, dengan segala perubahan
yang ada. "Saya bangga karena di
Era Digital dan Bonus Demografi
ini, UT merupakan institusi
pendidikan tinggi. Era Digital dan
Bonus Demografi memungkinkan
proses. pembelajaran dapat
dilakukan sepanjang hayat. Saya
optimis semua lulusan UT akan
menjadi motor. pembangunan
bagi Indonesia di era Bonus
Demografi dan Revolusi Digital,"
ungkapnya.

83. 23
Kemnaker Susun
August Kebijakan Perbaiki
2022 Ekosistem
Ketenagakerjaan

Wakil Menteri Ketenagakerjaan,
Afriansyah Noor mengatakan,
Kemnaker sebagai leading sector
bidang sistem informasi pasar
kerja dan pelatihan vokasi, telah
menyusun terobosan sebagai
kebijakan untuk memperbaiki
ekosistem ketenagakerjaan secara
keseluruhan. "Melalui kolaborasi
revitalisasi di bidang vokasi,
pemerintah menargetkan untuk
segera meningkatkan kompetensi
angkatan kerja khususnya generasi
muda," kata Wakil Menteri
Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor,
saat memberikan sambutan pada
acara Anugerah Educator Award
2022 yang mengambil tema
Menjadi Guru dan Tenaga

Positive Pewartasatu.com
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Pendidik Adaptif di Era Digital, di
Jakarta, Selasa (23/8/2022).
84. 23
BP2MI: Hati-hati
August Dengan Rekrutmen
2022 Pekerja Migran Via
Daring -

Neutral 24hour.id

Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI)
mengingatkan masyarakat untuk
berhati-hati dengan tawaran
menjadi pekerja migran via daring
yang dapat menjadi modus
penempatan tidak sesuai prosedur
seperti kasus WNI di Kamboja. Jadi
rekan-rekan mereka baik yang ada
di Kamboja maupun di negara lain
mungkin saling menyebar kontenkonten itu," kata Suyanto. "Ini
harus diperhatikan oleh adik-adik
kita kalau memang mau melamar
dibuka dulu profil perusahaan,
apakah memiliki izin atau
berbadan hukum dan memiliki izin
dari Kemnaker atau dari kita,"
katanya.

85. 23
Kemenaker
Neutral Berita Viral Indonesia
August mengadakan process
Terbaru
2022 honest offline di UIN
Sunan Ampel,
Surabaya

Activity honest akan digelar di UIN
Sunan Ampel, Surabaya pada 2324 Agustus 2022. Activity honest
pada Selasa (23 Agustus 2022) di
Kampus UIN Sunan Ampel
Surabaya. Menteri Tenaga Kerja
menjelaskan, process honest yang
digelar di UIN Sunan Ampel diikuti
47 perusahaan dengan 188
lowongan yang ditawarkan dan
permintaan tenaga kerja
mencapai 3.873 tenaga kerja.
Untuk pertama kalinya sejak
pandemi Covid-19, Kementerian
Ketenagakerjaan kembali
menggelar process honest secara
tatap muka (offline).

86. 23
Kemnaker Gelar Job Neutral Suara.com
August Fair Pasker.ID Goes To
2022 Campus di UIN
Surabaya

Kementerian Ketenagakerjaan
kembali menggelar Job Fair secara
tatap muka (offline) untuk
pertama kalinya sejak pandemi
COVID-19 di UIN Sunan Ampel,
Surabaya, 23-24 Agustus 2022.
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Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah, mengatakan Job Fair
Pasker.ID Goes To Campus Tahun
2022 bertajuk Improving The
Employment Condition To Recover
Together ini relevan dengan
semangat dan upaya untuk
bangkit memulihkan dampak
Pandemi COVID-19 di bidang
ketenagakerjaan. Ida menjelaskan,
job fair yang berlangsung di UIN
Sunan Ampel diikuti oleh 47
perusahaan dan menyediakan 188
lowongan serta kebutuhan tenaga
kerja mencapai 3.873 tenaga
kerja.
87. 23
Kemnaker Gelar Job
August Fair Secara Offline di
2022 Surabaya

Neutral Progresnews.info

Job fair ini berlangsung di UIN
Sunan Ampel, Surabaya, 23 s.d 24
Agustus 2022. "Oleh sebab itu,
pelaksanaan Job Fair di masa
sekarang ini merupakan salah satu
upaya yang sangat bermanfaat
dan berkontribusi terhadap
penciptaan peluang bagi tenaga
kerja untuk mendapatkan
pekerjaan, serta bagi perusahaan
agar memperoleh kandidat yang
berkualitas dan sesuai dengan
kualifikasi jabatan yang
ditawarkan," kata Menaker Ida
Fauziyah saat membuka kegiatan
Job Fair di Kampus UIN Sunan
Ampel, Surabaya, Selasa
(23/8/2022).

88. 23
Wujudkan SDM
Positive Progresnews.info
August Pelatihan Vokasi yang
2022 Kompeten Melalui
Pembinaan Instruktur
dan Tenaga Pelatihan

Di era persaingan global yang
semakin sengit, salah satu upaya
meningkatkan kompetensi SDM
dapat dilakukan melalui Instruktur
dan Tenaga Pelatihan yang
memiliki peran sangat strategis
dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya untuk meningkatkan
mutu pelatihan kerja. "Saya
berpesan kepada para peserta
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pelatihan instruktur dan tenaga
pelatihan, agar mengikuti
pelatihan dengan baik, sehingga
nantinya dapat menjadi instruktur
dan tenaga pelatihan yang
kompeten untuk mengajar dan
mengelola lembaga pelatihan
kerja masing-masing, " kata Ida
Fauziyah secara virtual saat
membuka pelatihan Pelatihan
sekaligus meluncurkan Aplikasi
Penilaian Pengukuran Kinerja
Instruktur dan Tenaga Pelatihan
serta Pengukuhan Asosiasi
Instruktur Perkumpulan Instruktur
Pelatihan Kerja Republik Indonesia
(PILAR RI) di Jakarta, Senin
(20/8/2022) malam.
89. 23
Perkembangan
Positive Suarakarya.id
August Ketenagakerjaan,
2022 Kemnaker Merespon
dengan
Mentransformasi BPVP
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Respon Perkembangan
Ketenagakerjaan, Kementerian
Ketenagakerjaam (Kemnaker)
mengubah bentuk dan fungsi Balai
Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
( BPVP ),. "Pembangunan BPVP di
tiap provinsi diperlukan dalam
rangka penguatan Perkembangan
Ketenagakerjaan secara nasional,
khususnya dalam konteks
peningkatan kapasitas SDM,"
Menteri Ketenagakerjaan (
Menaker ) Ida Fauziyah. "UPTP
BPVP ini, juga mewujudkan
pelatihan vokasi yang responsif
dengan kebutuhan daerah dan
tantangan global. Beberapa
bentuk transformasi atau
pengalihan status dan kondisi
BPVP di beberapa daerah menjadi
Unit Pelaksana Teknis Pusat
(UPTP) Kemnaker, mencakup
reformasi kelembagaan, redesain
substansi pelatihan, reorientasi
SDM, relationship, rebranding dan
revitalisasi.

90. 23
Gelar Job Fair di
Neutral Halo Jatim
August Surabaya, Kemenaker
2022 Gandeng 93
Perusahaan

Job Fair 2022 yang difasilitasi
Kementerian Tenaga Kerja
(Kemenaker) ini, diikuti oleh
sebanyak 93 perusahaan, dengan
jumlah lowongan pekerjaan yang
disediakan sebanyak 476 jenis
jabatan dan kebutuhannya 12.811
orang semua sektor baik ritel,
percetakaan, F&B, perbankan dan
sebagainya. Menteri Tenaga Kerja
(Menaker) Ida Fauziah membuka
kegiatan Job Fair 2022, yang
bertempat di Universitas Islam
Negeri Sunan Ampel Surabaya
(UINSA), Selasa (23/8/2022).

91. 23
Ngatiyana Dorong HRD Neutral Penaku
August Perusahaan Raih
2022 Sertifikasi

Walikota Cimahi Ngatiyana
mengajak para pelaku profesi
human resources departement
(HRD) perusahaan di Kota Cimahi
segera memiliki sertifikasi
kompetensi. Ngatiyana
mengatakan, pelaku HRD
memegang peran penting dalam
pengelolaan sumber daya manusia
atau karyawan di perusahaan.
Menurut Ngatiyana, keberhasilan
pelaksanaan hubungan industrial
terletak pada berjalannya sistem,.
Sertifikasi tersebut menjadi
penjamin kompetensi profesional
dalam bidang sumber daya
manusia.

92. 23
Era Digital dan Bonus Positive Radar Bangsa
August Domografi Jadi
2022 Tantangan Pasar
Tenaga Kerja

"Digitalisasi tidak hanya
menggeser kebutuhan
keterampilan dan jenis pekerjaan
yang meningkatkan risiko
missmatch di pasar kerja, namun
turut mengubah hubungan dan
waktu bekerja menjadi lebih
fleksibel," kata Menaker Ida
Fauziyah di Universitas Terbuka, di
Tangerang Selatan, Banten, Senin
(22/8/2022) kemarin.
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93. 23
Kemenaker Gelar Job Neutral Viva News
August Fair dan Buka Ribuan
2022 Lapangan Kerja, Cek
Lokasinya

Job fair tersebut diikuti oleh 47
perusahaan, dan menyediakan
188 lowongan serta kebutuhan
tenaga kerja mencapai 3.873
tenaga kerja. Job fair di 3 provinsi
ini menyediakan lowongan
sebanyak 12.049. "Acara seperti
ini akan terus dilakukan, sehingga
banyak teman-teman pencari
kerja akan bertemu kesempatan
kerja baru dan diharapkan akan
menurunkan angka
pengangguran," jelasnya. Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah
mengatakan job fair tersebut
merupakan salah satu upaya yang
sangat bermanfaat dan
berkontribusi terhadap penciptaan
peluang bagi tenaga kerja.

94. 23
LPK Bamanat Training Positive Salam Papua
August Center Kantongi Izin
2022 Disnakertrans Pemkab
Mimika, Melatih
Generasi 7 Suku di
Kabupaten Mimika

Mewakili LPK Bamanat Training
Center, George Saa selaku Kepala
Pelatihan dan Pengembangan LPK
Bamanat Training Center
menyampaikan terima kasih
kepada pihak Disnakertrans
Pemkab Mimika atas izin yang
telah diterbitkan untuk lembaga
pelatihan yang lebih
menitikberatkan pada
pengembangan SDM orang asli
Papua di Kabupaten Mimika,
tepatnya suku Amungme, Kamoro
dan 5 suku kekerabatan lainnya.

95. 23
Kemenaker Gelar "Job Positive Kompas
August Fair", Tersedia 188
2022 Lowongan Kerja

Menaker Ida Fauziyah
mengatakan, job fair yang
berlangsung ini diikuti oleh 47
perusahaan dan menyediakan 188
lowongan kerja serta kebutuhan
tenaga kerja mencapai 3.873
tenaga kerja. Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker)
kembali menggelar job fair secara
tatap muka (offline) untuk
pertama kalinya sejak pandemi
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Covid-19. Menaker juga
menyosialisasikan SIAPKerja,
layanan ketenagakerjaan yang
dapat diakses oleh semua
masyarakat Indonesia untuk
mendapatkan informasi
ketenagakerjaan.
96. 23
Kemenaker Gelar "Job Positive Kompas
August Fair", Tersedia 188
2022 Lowongan Kerja

Menaker Ida Fauziyah
mengatakan, job fair yang
berlangsung ini diikuti oleh 47
perusahaan dan menyediakan 188
lowongan kerja serta kebutuhan
tenaga kerja mencapai 3.873
tenaga kerja. Com- Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker)
kembali menggelar job fair secara
tatap muka (offline) untuk
pertama kalinya sejak pandemi
Covid-19.

97. 23
Menteri
Neutral Antara Jatim
August Ketenagakerjaan buka
2022 bursa kerja di Uinsa

Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah (kiri) mengunjungi salah
satu stan perusahaan usai
membuka bursa kerja Pasker.id
Goes To Campus yang digelar di
Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel, Surabaya, Jawa Timur,
Selasa (23/8/2022). Bursa kerja
yang digelar Kementerian
Ketenagakerjaan di lokasi itu
diikuti 47 perusahaan dengan
menyediakan 188 lowongan kerja
berbagai jenis profesi dengan
kebutuhan tenaga kerja sebanyak
3.873 orang.

98. 23
Pembinaan Instruktur Positive Liputan.co.id
August dan Tenaga Pelatihan,
2022 Wujudkan SDM
Pelatihan Vokasi yang
Kompeten

"Saya berpesan kepada para
peserta pelatihan instruktur dan
tenaga pelatihan, agar mengikuti
pelatihan dengan baik, sehingga
nantinya dapat menjadi instruktur
dan tenaga pelatihan yang
kompeten untuk mengajar dan
mengelola lembaga pelatihan
kerja masing-masing," kata Ida
Fauziyah, secara virtual saat
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membuka Pelatihan juga
meluncurkan Aplikasi Penilaian
Pengukuran Kinerja Instruktur dan
Tenaga Pelatihan dan Pengukuhan
Asosiasi Instruktur Perkumpulan
Instruktur Pelatihan Kerja Republik
Indonesia ( PILAR RI ) di Jakarta,
Senin (20/8/2022) malam.
99. 23
Kemnaker Gelar Job Neutral Dobrak.co
August Fair Offline, Sediakan
2022 188 Lowongan Kerja Dobrak

Menaker Ida menjelaskan, job fair
yang berlangsung di UIN Sunan
Ampel diikuti oleh 47 perusahaan
dan menyediakan 188 lowongan
serta kebutuhan tenaga kerja
mencapai 3.873 tenaga kerja.
Kementerian Ketenagakerjaan (
Kemnaker ) kembali menggelar
Job Fair secara tatap muka
(offline) untuk pertama kalinya
sejak pandemi Covid-19. Job fair
ini berlangsung di UIN Sunan
Ampel, Surabaya, 23 s.d 24
Agustus 2022.

100 23
Kemnaker Susun
Positive Suara.com
.
August Kebijakan Perbaiki
2022 Ekosistem
Ketenagakerjaan Guna
Tingkatkan
Kompetensi SDM

Wakil Menteri Ketenagakerjaan,
Afriansyah Noor mengatakan,
Kemnaker telah menyusun
terobosan sebagai kebijakan untuk
memperbaiki ekosistem
ketenagakerjaan secara
keseluruhan. Afriansyah
menjelaskan bahwa untuk
menyiapkan kebutuhan
kompetensi SDM kedepan,
pemerintah telah membuat grand
design secara komprehensif
melalui Peraturan Presiden Nomor
68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi
Pendidikan Vokasi dan Pelatihan
Vokasi.

101 23
Pekerja Terima Kunci Neutral Suarakarya.id
.
August Rumah Kolaborasi BTN
2022 dan BPJS
Ketenagakerjaan

Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah bersama Direktur Utama
Bank BTN Haru Koesmahargyo,
Direktur Human Capital,
Compliance & Legal Bank BTN Eko
Waluyo, dan Direktur Utama BP

59

Jamsostek Anggoro Eko Cahyo
meninjau booth Bank BTN dalam
acara Job Fair Pasker.id di
Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel, Surabaya, Jawa Timur,
Selasa (23/8/2022). Dalam acara
tersebut Menaker secara smbolis
memberikan Manfaat Layanan
Tambahan (MLT) berupa KPR dan
Pinjaman Renovasi Perumahan
kepada peserta BP Jamsostek
melalui Bank BTN.
102 23
Pembukaan Job Fair
.
August Virtual Provinsi
2022 Sumatera Selatan
Tahun 2022

Neutral Meteor Sumatera

103 23
Menaker optimistis
Positive Antara Kalteng
.
August bursa kerja bantu pulih
2022 dari pandemi
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Palembang, Meteorsumatera
Pembukaan Job Fair Virtual
Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2022 Di Selenggarakan Hotel
Harper Kota Palembang, Selasa 23
Agustus 2022. Dalam kesempatan
kegiatan pembukaan Job Fair
Virtual Provinsi Sumatera Selatan
awak media mewancarai Analis
Kebijakan Ahli Pertama Bapak
Baskoro Putra Aditya,SE
mengatakan, pada hari ini
kegiatan ini sebenarnya itu dibuat
sama Kementerian
Ketenagakerjaan, untuk agar bisa
memfasilitasi mencari kerja dan
pemberi kerja dapat bertemu
tanpa perlu melakukan tatap
muka.
Ia menjelaskan bursa kerja selama
dua hari, Selasa (23/8)-Rabu
(24/8), menjadi salah satu cara
Kemenaker untuk
mempertemukan antara pemberi
kerja dengan para pencari kerja.
Dalam kesempatan itu, Menaker
Ida Fauziyah memberikan secara
simbolis manfaat layanan
tambahan BPJS Ketenagakerjaan
untuk renovasi dan uang muka
rumah peserta BPJS
Ketenagakerjaan.

104 23
Menaker optimistis
Positive Antara Papua
.
August bursa kerja bantu pulih
2022 dari pandemi

Dalam kesempatan itu, Menaker
Ida Fauziyah memberikan secara
simbolis manfaat layanan
tambahan BPJS Ketenagakerjaan
untuk renovasi dan uang muka
rumah peserta BPJS
Ketenagakerjaan. Dalam
kesempatan itu, Menaker Ida
Fauziyah memberikan secara
simbolis manfaat layanan
tambahan BPJS Ketenagakerjaan
untuk renovasi dan uang muka
rumah peserta BPJS
Ketenagakerjaan.

105 23
Menaker optimistis
Positive Rakyat62.id
.
August bursa kerja bantu pulih
2022 dari pandemi Rakyat62.id

Jadi macam-macam, teman-teman
bisa melihat sendiri Surabaya
(ANTARA)- Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
optimistis pelaksanaan bursa kerja
di Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel (UINSA) Surabaya, Jawa
Timur, Selasa, mampu membantu
pemulihan kehidupan masyarakat
dari dampak pandemi COVID-19.
Ia mengatakan dengan
meningkatkan kondisi kerja untuk
pulih bersama, hal itu relevan
untuk memulihkan kehidupan
masyarakat dari dampak pandemi.

106 23
Menaker optimistis
Positive Antara Kaltara
.
August bursa kerja bantu pulih
2022 dari pandemi

Ia menjelaskan bursa kerja selama
dua hari, Selasa (23/8)-Rabu
(24/8), menjadi salah satu cara
Kemenaker untuk
mempertemukan antara pemberi
kerja dengan para pencari kerja.
Dalam kesempatan itu, Menaker
Ida Fauziyah memberikan secara
simbolis manfaat layanan
tambahan BPJS Ketenagakerjaan
untuk renovasi dan uang muka
rumah peserta BPJS
Ketenagakerjaan. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
optimistis pelaksanaan bursa kerja
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di Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel (UINSA) Surabaya, Jawa
Timur, Selasa, mampu membantu
pemulihan kehidupan masyarakat
dari dampak pandemi COVID-19.
107 23
Menaker optimistis
Positive Antara Sumbar
.
August bursa kerja bantu pulih
2022 dari pandemi

Dalam kesempatan itu, Menaker
Ida Fauziyah memberikan secara
simbolis manfaat layanan
tambahan BPJS Ketenagakerjaan
untuk renovasi dan uang muka
rumah peserta BPJS
Ketenagakerjaan. "Ini merupakan
manfaat layanan tambahan yang
bagus dan harus diketahui oleh
masyarakat," katanya. Direktur
Utama BPJS Ketenagakerjaan
Anggoro Eko Cahyo mengatakan
renovasi rumah dan pembayaran
uang muka rumah ini merupakan
manfaat layanan tambahan BPJS
Ketenagakerjaan.

108 23
Menaker optimistis
Positive Antara Sulteng
.
August bursa kerja bantu pulih
2022 dari pandemi

Rabu (24/8), menjadi salah satu
cara Kemenaker untuk
mempertemukan antara pemberi
kerja dengan para pencari kerja.
Dalam kesempatan itu, Menaker
Ida Fauziyah memberikan secara
simbolis manfaat layanan
tambahan BPJS Ketenagakerjaan
untuk renovasi dan uang muka
rumah peserta BPJS
Ketenagakerjaan.

109 23
Menaker optimistis
Positive Antara Sumut
.
August bursa kerja bantu pulih
2022 dari pandemi

Ia menjelaskan bursa kerja selama
dua hari, Selasa (23/8)-Rabu
(24/8), menjadi salah satu cara
Kemenaker untuk
mempertemukan antara pemberi
kerja dengan para pencari kerja.
Dalam kesempatan itu, Menaker
Ida Fauziyah memberikan secara
simbolis manfaat layanan
tambahan BPJS Ketenagakerjaan
untuk renovasi dan uang muka
rumah peserta BPJS
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Ketenagakerjaan. Dalam
kesempatan itu, Menaker Ida
Fauziyah memberikan secara
simbolis manfaat layanan
tambahan BPJS Ketenagakerjaan
untuk renovasi dan uang muka
rumah peserta BPJS
Ketenagakerjaan.
110 23
Menaker optimistis
Positive Antara Riau
.
August bursa kerja bantu pulih
2022 dari pandemi

Ia menjelaskan bursa kerja selama
dua hari, Selasa (23/8)-Rabu
(24/8), menjadi salah satu cara
Kemenaker untuk
mempertemukan antara pemberi
kerja dengan para pencari kerja.
Dalam kesempatan itu, Menaker
Ida Fauziyah memberikan secara
simbolis manfaat layanan
tambahan BPJS Ketenagakerjaan
untuk renovasi dan uang muka
rumah peserta BPJS
Ketenagakerjaan. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
optimistis pelaksanaan bursa kerja
di Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel (UINSA) Surabaya, Jawa
Timur, Selasa, mampu membantu
pemulihan kehidupan masyarakat
dari dampak pandemi COVID-19.

111 23
Menaker optimistis
Positive Newsexplorer.net
.
August bursa kerja bantu pulih
2022 dari pandemi

Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah optimistis pelaksanaan
bursa kerja di Universitas Islam
Negeri Sunan Ampel (UINSA)
Surabaya, Jawa Timur, Selasa,
mampu membantu pemulihan
kehidupan masyarakat dari
dampak pandemi COVID-19. Ia
menjelaskan bursa kerja selama
dua hari, Selasa (23/8)-Rabu
(24/8), menjadi salah satu cara
Kemenaker untuk
mempertemukan antara pemberi
kerja dengan para pencari kerja.
Pada bursa kerja di UINSA diikuti
47 perusahaan dengan jumlah
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lowongan pekerjaan yang
disediakan 188 lowongan dengan
kebutuhan tenaga kerja 3.873
orang.
112 23
Job Fair, Pertama Kali Neutral Suarakarya.id
.
August Sejak Pandemi,
2022 Kemnaker Gelar
Secara Offline

Job Fair, Kementerian
Ketenagakerjaan ( Kemnaker )
gelar secara tatap muka (offline),
untuk pertama kalinya sejak
pandemi Covid-19.. Job Fair
Pasker.ID Goes To Campus Tahun
2022 ini berlangsung, di UIN
Sunan Ampel, Surabaya, Jawa
Timur, mulai 23 hingga 24 Agustus
2022.

113 23
[Berita]Tantangan
Neutral Creacorridor.com
.
August Sertifikasi Kompetensi
2022 Wartawan

Dewan Pers telah menerbitkan
Peraturan Dewan Pers Nomor
1/Peraturan-DP/II/2010 tentang
Standar Kompetensi Wartawan,
yang diperbarui dengan Peraturan
Dewan Pers Nomor 1/PeraturanDP/X/2018. Karena itu, Dewan
Pers menerbitkan Keputusan
Ketua Dewan Pers Nomor 20/SKDP/IV/2022 tentang Penegasan
Fungsi Dewan Pers dalam Standar
Kompetensi Wartawan.

114 23
Kemnaker Susun
.
August Kebijakan Perbaiki
2022 Ekosistem
Ketenagakerjaan

Positive Wartapembaruan.co.id

Wakil Menteri Ketenagakerjaan
(Wamenaker) Afriansyah Noor
mengatakan, Kemnaker sebagai
leading sector bidang sistem
informasi pasar kerja dan
pelatihan vokasi, telah menyusun
terobosan sebagai kebijakan untuk
memperbaiki ekosistem
ketenagakerjaan secara
keseluruhan.

115 23
Disnakertrans Jawa
.
August Timur-Kemanaker
2022 Gelar Job Fair

Neutral Infopublik.id

Kementerian Tenaga Kerja
(Kemenaker) bersama Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) Jawa Timur
bekerjasama mengadakan
rangkaian kegiatan job fair pada
bulan September dalam bentuk
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"Bulan Pasar Kerja". Dan kini
lowongan kerja mulai bertahap
dibuka oleh perusahaanperusahaan," ujar Kepala
Disnakertrans Jawa Timur,
Himawan Estu Bagijo, Senin
(22/8/2022). Sementara jumlah
lowongan yang tersedia hanya
3.824 di 3.002 perusahaan yang
tersebar di berbagai kabupaten
kota di Jawa Timur. Untuk
memberikan layanan dan
kesempatan kerja, Disnakertrans
Jawa Timur rutin membuka
aktivitas career day dan job fair.
116 23
IKA dukung UINSA
.
August masuk 10 Besar PT
2022 Islam Terbaik di Asia

Positive Radar96.com

Pengurus Ikatan Alumni
Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel (IKA UINSA) berkomitmen
mendukung UINSA masuk 10
besar perguruan tinggi (PT) Islam
terbaik di Asia pada 2026. Tak
berlebihan jika UINSA
menargetkan bisa masuk 10 besar
perguruan tinggi Islam terbaik di
Asia. Apalagi target 2026 UINSA
bisa masuk 10 besar perguruan
tinggi Islam di Asia," ungkap
Muzakki. Menjadi kampus Islam
terbaik di Asia dimulai dari
kebanggaan para alumninya," ujar
Ketua IKA UINSA Ida Fauziyah, saat
memberi sambutan Pelantikan
Pengurus IKA UINSA masa bhakti
2022-2026 di Amphitheater
Gedung Rektorat Lantai III UINSA,
Surabaya, Selasa (23/8).

117 23
Disnakertrans Jawa
.
August Timur-Kemenaker
2022 Gelar Job Fair

Neutral Infopublik.id

Kementerian Tenaga Kerja
(Kemenaker) bersama Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) Jawa Timur
bekerjasama mengadakan
rangkaian kegiatan job fair pada
bulan September dalam bentuk
"Bulan Pasar Kerja". Dan kini
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lowongan kerja mulai bertahap
dibuka oleh perusahaanperusahaan," ujar Kepala
Disnakertrans Jawa Timur,
Himawan Estu Bagijo, Senin
(22/8/2022).
118 23
Kemnaker Susun
.
August Kebijakan Perbaiki
2022 Ekosistem
Ketenagakerjaan

Positive Liputan.co.id

119 23
Pembinaan Instruktur Positive Pewartasatu.com
.
August dan Tenaga Pelatihan,
2022 Wujudkan SDM
Pelatihan Vokasi yang
Kompeten
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Wakil Menteri Ketenagakerjaan,
Afriansyah Noor mengatakan,
Kemnaker sebagai leading sector
bidang sistem informasi pasar
kerja dan pelatihan vokasi, telah
menyusun terobosan sebagai
kebijakan untuk memperbaiki
ekosistem ketenagakerjaan secara
keseluruhan. "Melalui kolaborasi
revitalisasi di bidang vokasi,
pemerintah menargetkan untuk
segera meningkatkan kompetensi
angkatan kerja khususnya generasi
muda," kata Wakil Menteri
Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor,
saat memberikan sambutan pada
acara Anugerah Educator Award
2022 yang mengambil tema
Menjadi Guru dan Tenaga
Pendidik Adaptif di Era Digital, di
Jakarta, Selasa (23/8/2022).
Wamenaker menjelaskan, untuk
menyiapkan kebutuhan
kompetensi SDM kedepan,
pemerintah telah membuat grand
design secara komprehensif
melalui Peraturan Presiden Nomor
68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi
Pendidikan Vokasi dan Pelatihan
Vokasi.
Di era persaingan global yang
semakin sengit, salah satu upaya
meningkatkan kompetensi SDM
dapat dilakukan melalui Instruktur
dan Tenaga Pelatihan yang
memiliki peran sangat strategis
dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya untuk meningkatkan

mutu pelatihan kerja. Untuk itu,
Menaker Ida Fauziyah menilai
pembinaan terhadap Instruktur
dan tenaga pelatihan perlu terus
ditingkatkan guna mewujudkan
SDM pelatihan vokasi yang
kompeten dan professional, serta
mampu menghasilkan tenaga
kerja yang siap kerja dan dapat
diterima pasar kerja sehingga
membantu pemerintah dalam
mengurangi pengangguran.
120 23
Pertama Kali Sejak
.
August Pandemi, Kemnaker
2022 Gelar Job Fair Secara
Offline

Neutral Pewartasatu.com

Kementerian Ketenagakerjaan
kembali menggelar Job Fair secara
tatap muka (offline) untuk
pertama kalinya sejak pandemi
COVID-19. Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,
mengatakan bahwa pihaknya
menggelar Job Fair Pasker.ID Goes
To Campus Tahun 2022 bertajuk
Improving The Employment
Condition To Recover Together
(meningkatkan kondisi kerja untuk
pulih bersama).

121 23
Alumni Komitmen
Positive Jawa Pos
.
August Bantu UINSA Masuk 10
2022 PT Islam Terbaik di
Asia

Pengurus Ikatan Alumni
Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel (IKA UINSA) berkomitmen
turut mendukung UINSA masuk 10
besar perguruan tinggi (PT) Islam
terbaik di Asia. "Menjadi kampus
Islam terbaik di Asia dimulai dari
kebanggaan para alumninya,"
ujarnya. Tidak berlebihan jika
UINSA menargetkan bisa masuk 10
besar perguruan tinggi Islam
terbaik di Asia. Apalagi target
2026, UINSA bisa masuk 10 besar
perguruan tinggi Islam di Asia,"
ucap dia.

122 24
Kemnaker Susun
.
August Kebijakan Perbaiki
2022

Wakil Menteri Ketenagakerjaan
(Wamenaker), Afriansyah Noor,
mengatakan Kemnaker sebagai
leading sector bidang sistem

Positive Infopublik.id

67

Ekosistem
Ketenagakerjaan

informasi pasar kerja dan
pelatihan vokasi, telah menyusun
terobosan sebagai kebijakan untuk
memperbaiki ekosistem
ketenagakerjaan secara
keseluruhan. "Melalui kolaborasi
revitalisasi di bidang vokasi,
pemerintah menargetkan untuk
segera meningkatkan kompetensi
angkatan kerja khususnya generasi
muda," kata Wakil Menteri
Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor,
saat memberikan sambutan pada
acara Anugerah Educator Award
2022 yang mengambil tema
Menjadi Guru dan Tenaga
Pendidik Adaptif di Era Digital, di
Jakarta, Selasa (23/8/2022).

123 24
Pendaftaran Kartu
Neutral Tribun News Jakarta
.
August Prakerja Gelombang
2022 42 Telah Ditutup,
Simak Cara Cek
Hasilnya Selain Lewat
SMS

Seleksi pendaftaran Kartu Prakerja
gelombang 42 telah ditutup,
begini cara cek hasilnya selain dari
notifikasi SMS. Seleksi
pendaftaran Kartu Prakerja
gelombang 42 ditutup pada Hari
Selasa, (23/8/2022). Mengutip
Instagram @prakerja.go.id, Kartu
Prakerja gelombang 42 ditutup
pukul 23.59 WIB. Penerima Kartu
Prakerja dapat memilih pelatihan
yang ditawarkan oleh ratusan
lembaga pelatihan yang dapat
diakses melalui platform digital.

124 24
Disnaker Kota
Neutral Antara Ntb
.
August Mataram usulkan
2022 anggaran kegiatan
bursa kerja Rp300 juta

Data Disnaker Kota Mataram
berdasarkan data BPS tahun 2021,
angka pengangguran di daerah
setempat sekitar 13.000 orang,
sedangkan pengangguran tertinggi
lulusan SMA dan SMK. Dinas
Tenaga Kerja Kota Mataram,
Provinsi Nusa Tenggara Barat,
mengusulkan kepada Kementerian
Ketenagakerjaan anggaran Rp300
juta untuk menggelar kegiatan
bursa kerja sebagai salah satu
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upaya mengurangi angka
pengangguran di daerah itu.
125 24
Alumni Siap Dukung
.
August UINSA Masuk 10
2022 Kampus Terbaik Asia

Positive Jatim.nu.or.id

Dan salah satu komitmen
berkomitmen turut mendukung
kampus masuk 10 besar
perguruan tinggi Islam terbaik di
Asia. "Menjadi kampus Islam
terbaik di Asia dimulai dari
kebanggaan para alumninya," kata
dia. Karenanya tidak berlebihan
jika UINSA menargetkan bisa
masuk 10 besar perguruan tinggi
Islam terbaik di Asia. Apalagi
target 2026, UINSA bisa masuk 10
besar perguruan tinggi Islam di
Asia," ucap dia.

126 24
Polda Metro Klaim
Positive Rmco.id
.
August Pengusaha Dukung
2022 Pengaturan Jam Kerja

Polda Metro Jaya mengklaim
semua pihak terkait mendukung
hal tersebut, termasuk pelaku
usaha yang sebelumnya menolak.
Direktur Lalu Lintas (Dirlantas)
Polda Metro Jaya Kombes Latif
Usman mengatakan, kemacetan di
Jakarta semakin parah sehingga
tidak nyaman berlalu lintas.
Ditlantas Polda Metro Jaya
menginginkan pengaturan jam
masuk kerja segera diterapkan.
Yakni, dengan Kementerian
Pemberdayaan Aparatur
NegaraReformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Tenaga Kerja,
Dinas Pendidikan, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
DKI Jakarta.

127 24
Kementerian
.
August Ketenagakerjaan
2022 Membuka Job Fair
Virtual Di Provinsi
Sumatera Selatan

Dalam kesempatan kegiatan
pembukaan Job Fair Virtual
Provinsi Sumatera Selatan awak
media mewancarai Analis
Kebijakan Ahli Pertama Bapak
Baskoro Putra Aditya,SE
mengatakan, pada hari ini
kegiatan ini sebenarnya itu dibuat
sama Kementerian

Neutral Deliknews.id
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Ketenagakerjaan, untuk agar bisa
memfasilitasi mencari kerja dan
pemberi kerja dapat bertemu
tanpa perlu melakukan tatap
muka. Pembukaan Job Fair Virtual
Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2022 Di Selenggarakan Hotel
Harper Kota Palembang, Selasa
(23-8-2022).
128 24
BTN Hadirkan KPR
Neutral Investor Daily
.
August Bunga Rendah untuk
2022 Peserta BP Jamsostek

PT Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk (BTN) berkolaborasi
dengan BPJS Ketenagakerjaan (BP
Jamsostek) menghadirkan
manfaat layanan tambahan (MLT)
bagi para pekerja yang telah
menjadi peserta BP Jamsostek
berupa Kredit Pemilikan Rumah
(KPR) berbunga rendah.
Sementara itu, Direktur Utama
BTN Haru Koesmahargyo
mengatakan, untuk program KPR
MLT BPJS Ketenagakerjaan
antusiasnya cukup tinggi, hal ini
terlihat dari realisasi KPR BPJS
Ketenagakerjaan mulai November
2021 hingga Juli 2022 sudah ada
763 debitur dengan nilai pinjaman
sebesar Rp188,7 miliar.

129 24
BTN Hadirkan KPR
Neutral Investor Daily
.
August Bunga Rendah untuk
2022 Peserta BP Jamsostek

PT Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk (BTN) berkolaborasi
dengan BPJS Ketenagakerjaan (BP
Jamsostek) menghadirkan
manfaat layanan tambahan (MLT)
bagi para pekerja yang telah
menjadi peserta BP Jamsostek
berupa Kredit Pemilikan Rumah
(KPR) berbunga rendah.
Sementara itu, Direktur Utama
BTN Haru Koesmahargyo
mengatakan, untuk program KPR
MLT BPJS Ketenagakerjaan
antusiasnya cukup tinggi, hal ini
terlihat dari realisasi KPR BPJS
Ketenagakerjaan mulai November
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2021 hingga Juli 2022 sudah ada
763 debitur dengan nilai pinjaman
sebesar Rp188,7 miliar.
130 24
Kolaborasi BTN dan
Neutral Digitalbank.id
.
August BPJS, pekerja dapat
2022 KPR berbunga rendah Digitalbank.id

digitalbank.id- PT Bank Tabungan
Negara (Persero) Tbk ( BTN )
berkolaborasi dengan BPJS
Ketenagakerjaan (BP Jamsostek)
menghadirkan manfaat layanan
tambahan (MLT) bagi para pekerja
yang telah menjadi peserta BP
Jamsostek berupa Kredit
Pemilikan Rumah ( KPR ) berbunga
rendah. Salah satu pekerja yang
antusias mendapatkan MLT
berupa KPR berbunga rendah
adalah Pendik Andriono.

131 24
Hari Terakhir Job Fair Positive Tribun Jogja
.
August Bantul, Cek Info
2022 Lowongan Kerja Jogja
di PT Sukses Mandiri
Utama

Kabar gembira untuk Anda yang
sedang mencari Info Lowongan
Kerja Jogja, karena Job Fair Bantul
telah dibuka sejak Senin
(22/8/2022) lalu. Job Fair Bantul
dibuka selama tiga hari, mulai dari
22 hingga 24 Agustus 2022. Job
Fair Bantul menyediakan ribuan
lowongan untuk Anda yang
sedang mencari Info Lowongan
Kerja Jogja. Salah satu Lowongan
Kerja Jogja yang tersedia di Job
Fair Bantul adalah di PT Sukses
Mandiri Utama Yogyakarta.

132 24
In Picture: Menaker Neutral Republika
.
August Sambangi Booth Bank
2022 BTN dalam Job Fair
Pasker.id

Dalam acara tersebut Menaker
secara simbolis memberikan
Manfaat Layanan Tambahan (MLT)
berupa KPR dan Pinjaman
Renovasi Perumahan kepada
peserta BP Jamsostek melalui
Bank BTN. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
bersama Direktur Utama Bank
BTN Haru Koesmahargyo, Direktur
Human Capital, Compliance &
Legal Bank BTN Eko Waluyo dan
Direktur Utama BP Jamsostek
Anggoro Eko Cahyo meninjau
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booth Bank BTN dalam acara Job
Fair Pasker.id di Universitas Islam
Negeri Sunan Ampel, Surabaya,
Selasa (23/8/2022).
133 24
Menaker Ida:
Positive Dobrak.co
.
August Pembinaan Instruktur
2022 dan Tenaga Pelatihan,
Wujudkan SDM
Kompeten - Dobrak

Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah
menjelaskan di era persaingan
global yang semakin sengit, salah
satu upaya meningkatkan
kompetensi SDM dapat dilakukan
melalui Instruktur dan Tenaga
Pelatihan yang memiliki peran
sangat strategis dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya
untuk meningkatkan mutu
pelatihan kerja. Untuk itu,
Menaker Ida Fauziyah menilai
pembinaan terhadap Instruktur
dan tenaga pelatihan perlu terus
ditingkatkan guna mewujudkan
SDM pelatihan vokasi yang
kompeten dan profesional, serta
mampu menghasilkan tenaga
kerja yang siap kerja dan dapat
diterima pasar kerja sehingga
membantu pemerintah dalam
mengurangi pengangguran.

134 24
Peserta BP Jamsostek Neutral Medcom.id
.
August Bisa Dapat Bunga KPR
2022 Rendah, Begini
Caranya

Kerja sama tersebut untuk peserta
BP Jamsostek berupa Kredit
Pemilikan Rumah (KPR) berbunga
rendah. PT Bank Tabungan Negara
(BTN) berkolaborasi dengan BPJS
Ketenagakerjaan (BP Jamsostek)
menghadirkan manfaat layanan
tambahan (MLT) bagi para
pekerja. Hal ini terlihat dari
realisasi KPR BPJS
Ketenagakerjaan mulai November
2021 hingga Juli 2022 sudah ada
763 debitur dengan nilai pinjaman
sebesar Rp188,7 miliar.
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135 24
Wamenaker
.
August Afriansyah Noor
2022 Bertolak ke Jambi
Bertemu Milenials

Neutral Indonews.id

Jakarta, INDONEWS.ID- PT
Perkebunan Nusantara 6 atau
PTPN 6 Jambi terus berkomitmen
mewujudkan Indonesia Emas
2045, salah satunya dengan
menggelar Seminar Nasional
Merah Putih di Kenara Cafe dan
Resto 24 Agustus 2022. H.
Afriansyah Noor, M.Si. Afriansyah
merupakan tokoh kelahiran Jambi.
Selain itu, hadir juga Iswan Achir
selaku Direktur PTPN 6, Komisaris
Utama PTPN 6, Rio Sarwono dan
ibu Ratu Munawaroh sebagai
penanggap, salah seorang
masyarakat Jambi.

136 24
Menaker Optimistis
.
August Bursa Kerja Bantu
2022 Pulih Dari Pandemi

Positive Infodenpasar.id

Ia menjelaskan bursa kerja selama
dua hari, Selasa (23/8)-Rabu
(24/8), menjadi salah satu cara
Kemenaker untuk
mempertemukan antara pemberi
kerja dengan para pencari kerja.
Dalam kesempatan itu, Menaker
Ida Fauziyah memberikan secara
simbolis manfaat layanan
tambahan BPJS Ketenagakerjaan
untuk renovasi dan uang muka
rumah peserta BPJS
Ketenagakerjaan. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
optimistis pelaksanaan bursa kerja
di Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel (UINSA) Surabaya, Jawa
Timur, Selasa, mampu membantu
pemulihan kehidupan masyarakat
dari dampak pandemi COVID-19.

137 24
Enaknya Jadi Pekerja, Positive Surabaya.inews.id
.
August Dapat KPR Berbunga
2022 Rendah dari BTN
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"Dengan bantuan dari BTN saya
ikut mengambil KPR MLT BPJS
Ketenagakerjaan, akhirnya saya
dapat memiliki rumah sendiri yang
saya impikan," ujar Pendik saat
ditemui pada acara Job Fair
Pasker.id yang dibuka oleh
Menteri Ketenakerjaan Ida

Fauziyah di Surabaya, Selasa
(23/8). Pelayanan dari Bank BTN
juga sangat membantu untuk
mengarahkan berbagai
persyaratan agar bisa terpenuhi.
"Harga rumahnya sekitar Rp700
juta, kalau tidak dapat bantuan
BTN dengan KPR MLT BPJS
Ketenagakerjaan tentu akan
sangat sulit memiliki rumah saat
ini," kata Yunia. Sementara itu
Direktur Utama BTN Haru
Koesmahargyo mengatakan, untuk
program KPR MLT BPJS
Ketenagakerjaan antusiasnya
cukup tinggi.
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Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan, melihat tantangan di era
digital dan bonus demografi yang begitu ketat sekarang ini, menuntut para lulusan
Universitas Terbuka ( UT ) untuk bisa terus adaptif dan inovatif dengan segala perubahan
yang ada. "Saya bangga karena UT merupakan institusi pendidikan tinggi yang memberikan
peluang besar kepada semua orang untuk mengakses pendidikan tinggi berkualitas dengan
teknologi yang up-to-date," kata Menaker Ida Fauziyah ketika memberikan sambutan pada
Seminar Wisuda Periode II Tahun Akademik 2021-2022 Universitas Terbuka, di Tangerang
Selatan, Banten, Senin (22/8/2022). Menaker Ida mengemukakan, saat ini Indonesia masih
tertinggal dalam hal daya saing digital. Ditambahkan Menaker, selaras dengan besarnya
pertumbuhan generasi milenial dan Z yang merupakan generasi sangat melek tekonologi.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan, melihat tantangan di era digital dan
bonus demografi yang begitu ketat sekarang ini, menuntut para lulusan Universitas Terbuka ( UT ) untuk
bisa terus adaptif dan inovatif dengan segala perubahan yang ada. Ia menyebut, proses pembelajaran
dapat dilakukan sepanjang hayat. Siapa pun, usia berapa pun, tetap memiliki kesempatan memperoleh
pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kompetensinya. "Saya bangga karena UT merupakan
institusi pendidikan tinggi yang memberikan peluang besar kepada semua orang untuk mengakses
pendidikan tinggi berkualitas dengan teknologi yang up-to-date," kata Menaker Ida Fauziyah ketika
memberikan sambutan pada Seminar Wisuda Periode II Tahun Akademik 2021-2022 Universitas Terbuka,
di Tangerang Selatan, Banten, Senin (22/8/2022). Menaker Ida mengemukakan, saat ini Indonesia masih
tertinggal dalam hal daya saing digital. Data World Digital Competitiveness Ranking memperlihatkan,
daya saing digital Indonesia tahun 2020 berada di peringkat 56 dari 63 negara. Ini tercermin dari survei
yang menunjukkan banyak perusahaan sulit mencari karyawan dengan kemampuan digital
memadai."Digitalisasi tidak hanya menggeser kebutuhan keterampilan dan jenis pekerjaan yang
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meningkatkan risiko missmatch di pasar kerja, namun turut mengubah hubungan dan waktu bekerja
menjadi lebih fleksibel," ucapnya. Ditambahkan Menaker, selaras dengan besarnya pertumbuhan
generasi milenial dan Z yang merupakan generasi sangat melek tekonologi. Pola hubungan kerja fleksibel
juga didukung perilaku gen Z yang kurang memiliki komitmen jangka panjang antara pekerjaan dan
hiburan sehingga mendorong mereka menjadi pekerja digital nomaden. Kemnaker, sebutnya, telah
membangun pusat pasar kerja dan ekosistem ketenagakerjaan digital Siapkerja yang mengintegrasikan
pelatihan, sertifikasi dan penempatan, penyediaan informasi pasar kerja serta layanan kepada pemberi
kerja dan pencari kerja."Melalui aplikasi Siapkerja kami memberikan informasi mengenai dunia pekerjaan
agar generasi muda yang mengaksesnya memiliki persiapan dalam memasuki dunia kerja," ujar Menaker.
Menaker Ida berpesan kepada para wisudawan dan wisudawati UT untuk tetap rendah hati, tidak cepat
berpuas diri serta terus belajar dengan memanfaatkan segala media untuk meningkatkan kompetensinya
agar tidak tertinggal di era digital. "Manfaatkan semua kesempatan dan program yang disediakan
pemerintah termasuk oleh Kemnaker. Saya optimis semua lulusan UT akan menjadi motor pembangunan
bagi Indonesia di era Bonus Demografi dan Revolusi Digital," pungkasnya.
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Summary Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
(Ditjen Binapenta & PKK) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada tanggal 19
Oktober 2020 telah menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian sementara
sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terhadap
PT X. Saat itu perusahaan tersebut telah membuat surat pernyataan di atas materai cukup,
bahwa tidak akan melakukan pelanggaran dalam penempatan dan pelindungan PMI namun
faktanya cukup mengejutkan. Hasil penelusuran tim beritalima, pasca kembali beroperasi,
PT X malah semakin berani menentang aturan serta perundang-undangan yang mengatur
masalah penempatan PMI. Petugas rekrut PT X bergerak tanpa ragu, membujuk mangsa
dengan iming-iming kesuksesan dan gaji besar serta fasilitas yang serba wah, hingga akhirnya
korban perbudakan modern berjatuhan, berteriak di negeri orang. (Pathuroni Alprian).

Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen
Binapenta & PKK) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada tanggal 19 Oktober 2020 telah
menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha
penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terhadap PT X. Saat itu perusahaan tersebut telah membuat
surat pernyataan di atas materai cukup, bahwa tidak akan melakukan pelanggaran dalam penempatan
dan pelindungan PMI namun faktanya cukup mengejutkan.Hasil penelusuran tim beritalima, pasca
kembali beroperasi, PT X malah semakin berani menentang aturan serta perundang-undangan yang
mengatur masalah penempatan PMI. Petugas rekrut PT X bergerak tanpa ragu, membujuk mangsa
dengan iming-iming kesuksesan dan gaji besar serta fasilitas yang serba wah, hingga akhirnya korban
perbudakan modern berjatuhan, berteriak di negeri orang. (Pathuroni Alprian).
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Summary Tetapi ada mungkin nanti himbauan entah bentuknya Pergub atau apa itu nanti dari
pemerintah daerah," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman dikutip dalam
keterangannya, Selasa (23/8/2022). TRANSINDONESIA.co | Direktorat Lalulintas (Ditlantas)
Polda Metro Jaya mengungkap wacana aturan pembagian jam kantor di DKI Jakarta
disambut terbuka oleh sejumlah pihak terkait. Meski begitu, polisi masih menunggu adanya
peraturan gubernur (pergub) sebagai landasan hukum pelaksanaan aturan tersebut. "Karena
untuk yang mengatur jam kerjanya bukan kami.

TRANSINDONESIA.co | Direktorat Lalulintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya mengungkap wacana aturan
pembagian jam kantor di DKI Jakarta disambut terbuka oleh sejumlah pihak terkait. Meski begitu, polisi
masih menunggu adanya peraturan gubernur (pergub) sebagai landasan hukum pelaksanaan aturan
tersebut."Karena untuk yang mengatur jam kerjanya bukan kami. Tetapi ada mungkin nanti himbauan
entah bentuknya Pergub atau apa itu nanti dari pemerintah daerah," kata Dirlantas Polda Metro Jaya
Kombes Latif Usman dikutip dalam keterangannya, Selasa (23/8/2022).Latif mengatakan pihaknya telah
melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga asosiasi pengusaha di
Jakarta. Dia menyebut wacana pengaturan jam masuk kerja di Jakarta disambut terbuka."Sudah kita
lakukan rapat koordinasi bersama dari seluruh instansi terkait baik itu dari KemenPAN-RB, (Kementerian)
Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, dari DPRD, dari Provinsi Jakarta dan beberapa asosiasi yang ada, baik itu
Apindo terus pengusaha-pengusaha angkutan sudah kita lakukan rapat dengan hasilnya mereka
menyepakati," jelas Latif.Namun, Latif mengatakan tetap harus ada dasar hukum untuk menerapkan
aturan jam masuk kerja di Jakarta. Untuk itu, ia berharap Pemprov DKI Jakarta bisa mengeluarkan Pergub
terkait aturan itu."Tapi sebetulnya bahkan bukan hanya gubernur tapi semua stakeholder yang ada. Dari
Kementerian mungkin mengikuti perintah gubernur. Aturan ini bisa pergub atau imbauan di Jakarta agar
tak macet," jelas Latif.Latif mengatakan angka kemacetan di Jakarta saat ini sudah mencapai 48 persen.
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Angka itu terjadi di tiap pagi dan sore hari.Dari data yang dimiliki kepolisian ada rentang waktu mulai
pukul 10.00 hingga 15.00 WIB, ketika ruas jalan di Jakarta lengang. Menurut Latif, temuan itu menjadi
acuan pihaknya dalam mengurai tingkat kepadatan lalu lintas di Jakarta."Seperti contoh orang dari Bogor
apel jam 7 pagi berarti estimasi waktu 1,5 jam. Jadi yang apel jam 7 akan berangkat jam 6, kalau mereka
bagi lagi apel di jam 9 berarti mereka akan berangkat jam setengah 8. Ini harapan kita akan tersebar,"
terang Latif."Di Jakarta ini ada 7 pintu masuk khususnya Tol Cikampek, Priok, dan Jagorawi, pada saat jam
10-15.00 jalur-jalur itu cukup untuk dinikmati lalu lintas. Dengan adanya pembagian ini tidak terjadi
kekosongan jalur yang ada di tempat tersebut," tambahnya.Latif mengatakan pihaknya kini masih terus
mengkaji aturan pembagian jam masuk kerja di Jakarta. Pihaknya berharap aturan itu bisa diterapkan
secepatnya."Kami sangat mendorong secepatnya kan ini kepentingan bersama, dikerjakan bersama,
bukan kami yang mengambil keputusan. Mungkin itu bisa melaksanakan untuk mengurangi kepadatan di
Jakarta," pungkas Latif
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Summary "Sudah kita lakukan rapat koordinasi bersama dari seluruh instansi terkait baik itu dari
KemenPAN-RB, (Kementerian) Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, dari DPRD, dari Provinsi
Jakarta dan beberapa asosiasi yang ada baik itu Apindo terus pengusaha-pengusaha
angkutan sudah kita lakukan rapat dengan hasilnya mereka menyepakati," kata Latif di
Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (22/8/2022). "Sehingga kalau mereka aktivitas secara
bersama-sama harus melakukan apel jam 7 pagi, Jakarta ini seperti kena banjir bandang
setiap hari dan kami di hilir harus mengatur dalam waktu bersamaan " tambahnya.
TRANSINDONESIA.co |Wacana pengaturan jam kantor di DKI Jakarta terus digodok. Ditlantas
Polda Metro Jaya selaku penggagas ide itu mengungkap ada titik terang terkait kelanjutan
aturan pembagian jam masuk kerja di Jakarta.

TRANSINDONESIA.co |Wacana pengaturan jam kantor di DKI Jakarta terus digodok. Ditlantas Polda
Metro Jaya selaku penggagas ide itu mengungkap ada titik terang terkait kelanjutan aturan pembagian
jam masuk kerja di Jakarta.Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan pihaknya telah
melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah pihak terkait mulai dari pemerintah daerah, kementerian,
hingga asosiasi pengusaha. Menurutnya, ada respons positif untuk penerapan aturan jam kantor di
ibukota."Sudah kita lakukan rapat koordinasi bersama dari seluruh instansi terkait baik itu dari
KemenPAN-RB, (Kementerian) Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, dari DPRD, dari Provinsi Jakarta dan
beberapa asosiasi yang ada baik itu Apindo terus pengusaha-pengusaha angkutan sudah kita lakukan
rapat dengan hasilnya mereka menyepakati," kata Latif di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin
(22/8/2022).Menurut Latif, pihaknya kini masih terus melakukan pengkajian terhadap aturan pembagian
jam kantor di Jakarta. Pihaknya berharap aturan itu bisa diterapkan secepatnya."Kami sangat mendorong
secepatnya kan ini kepentingan bersama, dikerjakan bersama, bukan kami yang mengambil keputusan.
Mungkin itu bisa melaksanakan untuk mengurangi kepadatan di Jakarta," katanya.Latif beralasan ada
urgensi agar kebijakan itu bisa segera diterapkan. Pasalnya, angka kemacetan di Jakarta pada pagi hari
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telah mencapai 48% saat ini.Aturan pembagian jam masuk kerja itu diharapkan mampu mengurangi
tingkat kepadatan lalu lintas di Jakarta pada pagi hari."Kenapa pembagian waktu? Untuk menghindari
keberangkatan masyarakat yang akan menuju Jakarta. Perlu disampaikan bahwa penduduk Jakarta itu
sudah 10 juta sendiri. Aktivitas masyarakat yang masuk kota Jakarta pada siang hari ada 3 juta 300 ribu
sekian. Sehingga sekitar ada 13 jutaan," jelas Latif."Sehingga kalau mereka aktivitas secara bersama-sama
harus melakukan apel jam 7 pagi, Jakarta ini seperti kena banjir bandang setiap hari dan kami di hilir
harus mengatur dalam waktu bersamaan " tambahnya.Lebih lanjut Latif mengatakan pihaknya masih
akan melakukan beberapa rapat dalam membahas penerapan aturan pembagian jam masuk kerja di
Jakarta. Dalam waktu dekat pihak kepolisian akan kembali melakukan rapat dengan Pemprov DKI untuk
merumuskan teknis aturan tersebut."Masih akan kita godok kembali pelaksanaannya kapan. Kita tunggu
dari Pemda untuk rapat FGD yang lebih detil lagi," pungkas Latif
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Summary Wacana pembagian jam kerja di Jakarta oleh Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro
Jaya disambut baik sejumlah pihak. Oleh karenanya, wacana tersebut harus ada dasar hukum
dalam penerapan dan pelaksanaan terkait aturan jam masuk kerja di Jakarta. Aturan ini bisa
pergub atau imbauan di Jakarta agar tak macet," tandasnya. Namun pihak kepolisian masih
menunggu keputusan untuk landasan hukum dalam pelaksanaannya.

Wacana pembagian jam kerja di Jakarta oleh Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya disambut
baik sejumlah pihak. Namun pihak kepolisian masih menunggu keputusan untuk landasan hukum dalam
pelaksanaannya."Karena untuk yang mengatur jam kerjanya bukan kami, tetapi dalam bentuk imbauan
atau Pergub (Peraturan Gubernur) dari pemerintah daerah. Atau nanti diserahkan kepada kelembagaan
itu sendiri," ujar Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman dalam pernyataanya, Senin
(22/8/2022).Latif mengungkapkan, wacana yang diinisiasi pihaknya disambut baik dalam rapat koordinasi
dengan beberapa pihaknya."Sampai saat ini sudah kami lakukan koordinasi bersama dengan seluruh
instansi terkait sebagai pemangku kepentingan baik dari Menpan (KemenPAN-RB), (Kementerian)
Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan, Pemda DKI, asosiasi seperti Aspindo, pengusaha-pengusaha
angkutan dan mereka menyepakati," paparnya.Oleh karenanya, wacana tersebut harus ada dasar hukum
dalam penerapan dan pelaksanaan terkait aturan jam masuk kerja di Jakarta."Tapi sebetulnya bahkan
bukan hanya gubernur tapi semua stakeholder yang ada. Dari Kementerian mungkin mengikuti perintah
gubernur. Aturan ini bisa pergub atau imbauan di Jakarta agar tak macet," tandasnya.
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Summary Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan selain mengubah bentuk dan fungsi
Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), langkah pihaknya melakukan transformasi
BPVP bertujuan agar mampu merespon perkembangan ketenagakerjaan guna mencapai
tujuan pembangunan ketenagakerjaan. Beberapa bentuk transformasi atau pengalihan
status dan kondisi BPVP di beberapa daerah menjadi Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP)
Kemnaker mencakup reformasi kelembagaan, redesain substansi pelatihan, reorientasi
SDM, relationship, rebranding dan revitalisasi. "Dari MenpanRB ini keluar analisis organisasi
beserta validasi penghitungan kriteria dan persetujuan pembentukan SOTK UPTP untuk
diteruskan ke Kemnaker yang menerbitkan Permenaker UPTP baru. Di antaranya untuk
mendukung pembangunan SDM nasional untuk bekerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),
Kawasan Industri (KI), dan Proyek Strategis Nasional (PSN); memudahkan koordinasi dan
sinergi antar pemerintah pusat dan daerah.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan selain mengubah bentuk dan fungsi Balai Pelatihan
Vokasi dan Produktivitas (BPVP), langkah pihaknya melakukan transformasi BPVP bertujuan agar mampu
merespon
perkembangan
ketenagakerjaan
guna
mencapai
tujuan
pembangunan
ketenagakerjaan."Pembangunan BPVP di setiap provinsi diperlukan dalam rangka penguatan
pembangunan spasial ketenagakerjaan secara nasional, khususnya dalam konteks peningkatan kapasitas
SDM, " ujar Ida Fauziyah dalam raker dengan Komisi IX DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin
(22/8).Ida Fauziyah menyebut ada beberapa urgensi UPTP BPVP di 34 provinsi. Di antaranya untuk
mendukung pembangunan SDM nasional untuk bekerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan
Industri (KI), dan Proyek Strategis Nasional (PSN); memudahkan koordinasi dan sinergi antar pemerintah
pusat dan daerah."UPTP BPVP ini, juga mewujudkan pelatihan vokasi yang responsif dengan kebutuhan
daerah dan tantangan global, sekaligus percepatan pembangunan ekonomi provinsi, " ujar Ida Fauziyah
dalam raker yang dipimpin oleh Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtunewe (Fraksi Partai Demokrat)
ini.Beberapa bentuk transformasi atau pengalihan status dan kondisi BPVP di beberapa daerah menjadi
Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) Kemnaker mencakup reformasi kelembagaan, redesain substansi
pelatihan, reorientasi SDM, relationship, rebranding dan revitalisasi. Untuk pengalihan BPVP UPTD ke
UPTP alurnya dimulai dari usulan Pemda (Gubernur/Kepala Daerah/DPRD) ke Kemnaker dilanjutkan ke
Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).Dari DPOD diterbitkan hasil rekomendasi kepada
Kemnaker untuk selanjutnya diusulkan pembentukan BPVP ke MenpanRB. "Dari MenpanRB ini keluar
analisis organisasi beserta validasi penghitungan kriteria dan persetujuan pembentukan SOTK UPTP
untuk diteruskan ke Kemnaker yang menerbitkan Permenaker UPTP baru. Terutama perkembangan
personil, aset dan pembiayaan, " kata Ida Fauziyah./
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Summary Menaker Ida Fauziyah akhirnya mengeluarkan pernyataan penyaluran BSU 2022. Pencairan
BSU 2022 berulang kali diminta buruh dan pekerja. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah menyampaikan pesan ke 8,8 juta pekerja. Dikatakannya, dana BSU 2022 sudah
dialokasikan sebesar Rp8,8 triliun.

Pencairan BSU 2022 berulang kali diminta buruh dan pekerja.Menaker Ida Fauziyah akhirnya
mengeluarkan pernyataan penyaluran BSU 2022.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
menyampaikan pesan ke 8,8 juta pekerja. Dikatakannya, dana BSU 2022 sudah dialokasikan sebesar
Rp8,8 triliun.Menaker Ida menjelaskan, Kemnaker hanya bertindak sebagai penyalur.Dana BSU 2022
menggunakan dana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang dikelola
Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.Karena Dana BSU 2022 bersumber dari dana
PC-PEN, maka Kemnaker tinggal menunggu keputusan PC-PEN.Menaker juga memaparkan dana BSU
telah dialokasikan dan Kemnaker bersama BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) sebagai pemilik data
masih menyeleksi pekerja yang berhak menerima.Sementara itu, pemerintah telah memutuskan bahwa
BSU akan dilanjutkan pada April 2022 tahun ini. Alokasi dana BSU 2022 sebesar Rp8,8 triliun untuk 8,8
juta pekerja dengan masing-masing pekerja menerima Rp1 juta.
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Negative

Summary Tanggapan Menaker soal BSU 2022 kembali menjadi sorotan soal pencairan dana yang
selama ini dinanti-nantikan oleh pekerja. Sebab sudah memasuki akhir Agustus, dana BSU
2022 belum juga dicairkan oleh Kemenaker. Apakah singkronisasi data BSU 2022 sudah
selesai?. Perihal tersebut Menaker Ida Fauziah sudah beberapa kali menyampaikan soal
pencairannya.

Apakah singkronisasi data BSU 2022 sudah selesai?Tanggapan Menaker soal BSU 2022 kembali menjadi
sorotan soal pencairan dana yang selama ini dinanti-nantikan oleh pekerja.Sebab sudah memasuki akhir
Agustus, dana BSU 2022 belum juga dicairkan oleh Kemenaker.Perihal tersebut Menaker Ida Fauziah
sudah beberapa kali menyampaikan soal pencairannya.Selain diminta untuk tetap bersabar karena pihak
Kementrian masih mengurus dan menyelesaikan regulasi terkait persiapan pencairannya, baru-baru ini
saat peringatan HUT RI ke-77 tahun, Menaker kembali menyampaikan soal dana bantuan subsidi upah
tersebut.Sebelumnya bahwa proses penyaluran dana subsidi ini harus diawali dengan penyelarasan data
calon penerima.Dalam hal ini Kemnaker memiliki beberapa mitra kerja yang memiliki peran penting
dalam persiapan pencairannya.Adapun mitra tersebut adalah BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek),
Bank HImbara, dan Menko Perekonomian.
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Positive

Summary Pekerja siap terima BSU 2022, Menaker kembali beri tanda pencairannya. Apa saja tanda
dari Menaker soal pencairan dana BSU BPJS Ketenagajerjaan 2022?. BSU 2022 yang
merupakan dana bantuan subsidi dari Kemenaker masih dinantikan pencairannya oleh para
pekerja. Perihal ini, Menaker sendiri sudah beberapa kali menyampaikan soal tanda
pencairannya.

Pekerja siap terima BSU 2022, Menaker kembali beri tanda pencairannya.Apa saja tanda dari Menaker
soal pencairan dana BSU BPJS Ketenagajerjaan 2022?BSU 2022 yang merupakan dana bantuan subsidi
dari Kemenaker masih dinantikan pencairannya oleh para pekerja.Bantuan Subsidi Upah yang katanya
akan kembali disalurkan tahun 2022 ini masih belum terealisasi.Perihal ini, Menaker sendiri sudah
beberapa kali menyampaikan soal tanda pencairannya.Alasan yang paling jelas disampaikan Menaker
bahwa soal hambatan yang dialami pihaknya dalam proses persiapan pencairan seperti regulasinya yang
belum selesai.Saat ini pun masih ada pengupayaan untuk perbaikan dan optimalisasi regulasi terbaru
Bantuan Subsidi Upah untuk tahun 2022 agar dana tersebut bisa tepat sasaran dan berjalan secara
akuntabel.Bantuan ini diketahui akan diberikan bagi pekerja dengan pendapatan di bawah Rp3,5 juta,
atau upah minimum di daerah setempat.
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Negative

Summary "Kita masih belum bisa mengejar ketertinggalan. Menurutnya, kelemahan kualitas Sumber
Daya Manusia (SDM) di Indonesia adalah kemampuan implementasi digital yang kurang
memadai, rata-rata masih bersifat teori.

JAKARTA, BANPOS-Pemerintah mengakui angkatan kerja di Indonesia masih belum bisa dikatakan
mampu bersaing. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut, kita belum mampu mengejar
ketertinggalan dalam dunia digital.Karena itu, semua program peningkatan kualitas tenaga kerja terus
digenjot. Dengan bonus demografi, Indonesia dipercaya bakal menjadi negara maju jika bonus demografi
itu bisa dikelola dengan baik.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui, daya saing digital
Indonesia masih rendah."Kita masih belum bisa mengejar ketertinggalan. Dalam hal daya saing digital,
Indonesia berada di posisi 56 dari 63 negara," kata Ida, saat Seminar Wisuda, di Universitas Terbuka,
Jakarta, kemarin.Menurutnya, kelemahan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia adalah
kemampuan implementasi digital yang kurang memadai, rata-rata masih bersifat teori.Padahal, kondisi
pandemi telah mengakselerasi transformasi 4.0, yang mendorong jenis pekerjaan banyak tumbuh dan
berkembang signifikan ke arah teknologi digital."Banyak perusahaan yang kesulitan mencari pegawai
dengan skill digital memadai," bebernya.Selain itu, kemampuan digital yang dimiliki lulusan baru
kebanyakan masih terlalu umum dan belum memiliki pengalaman. Alhasil, potensi SDM di Indonesia
masih sebatas di tahapan kuantitas.Ida menegaskan, saat ini Kemnaker memiliki program sembilan
lompatan untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan.Mulai dari melakukan transformasi nilai latihan
kerja, melakukan link and match ketenagakerjaan, melakukan pengembangan talenta muda, dan
perluasan pasar luar negeri.Kemudian, membangun visi baru hubungan industrial, melakukan reformasi
pengawasan, membangun ekosistem digital siap kerja, dan perkuat reformasi birokrasi.Saat ini, kata dia,
Kemnaker juga sedang bahu membahu memulihkan ekonomi pasca-pandemi dan meredam dampak
geopolitik global dengan beberapa program yang menjadi terobosan Pemerintah.Pertama, revitalisasi
pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, yang saat ini terbit Perpres 68 Tahun 2022."Ini mengakselerasi
pembekalan SDM melalui vokasi yang dilakukan seluruh stakeholder, agar semuanya tertata dan
terukur," jelasnya.Selain itu, ada juga program bantuan subsidi upah atas kolaborasi Kemnaker dan BPJS
Ketenagakerjaan untuk meningkatkan daya beli tenaga kerja di masa pemulihan, program jaminan
kehilangan pekerjaan hingga program kartu prakerja."Kami berkolaborasi melindungi pekerja yang
terkena PHK dengan manfaat uang tunai, hingga akses informasi pasar kerja. Selain itu, ada program
reguler sebagai pelatihan vokasi dan kita melaksanakan program pemagangan dalam dan luar negeri,"
jelas politisi PKB ini.Dia mengatakan, Pemerintah juga melakukan reformasi pengawasan dan
memperkuat reformasi birokrasi. Apalagi saat ini Indonesia memiliki bonus demografi yang harus
dioptimalkan.Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), kualitas sebagian besar pekerja Indonesia masih
relatif rendah.Imbasnya, tentu bisa mempengaruhi produktivitas dan daya saing angkatan kerja
Indonesia.Menurutnya, peningkatan kualitas SDM tidak hanya diperuntukkan untuk pekerja laki-laki saja.
Namun pekerja perempuan harus melakukan hal serupa agar mampu bersaing. (RMID)
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Negative

Summary Adanya wacana pembagian jam kerja di Jakarta oleh Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda
Metro Jaya disambut baik sejumlah pihak. Latif juga menambahkan karena sudah banyak
disepakati oleh beberapa pihak, maka wacana tersebut harus ada dasar hukum dalam
penerapan dan pelaksanaan terkait aturan jam masuk kerja di Jakarta. Aturan ini bisa pergub
atau imbauan di Jakarta agar tak macet," sambung Latif. Akan tetapi pihak kepolisian masih
menunggu landasan hukum dalam pelaksanaan atau penerapan aturan ini.

Adanya wacana pembagian jam kerja di Jakarta oleh Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya
disambut baik sejumlah pihak.Akan tetapi pihak kepolisian masih menunggu landasan hukum dalam
pelaksanaan atau penerapan aturan ini."Karena untuk yang mengatur jam kerjanya bukan kami, tetapi
dalam bentuk imbauan atau Pergub (Peraturan Gubernur) dari pemerintah daerah. Atau nanti diserahkan
kepada kelembagaan itu sendiri," ujar Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman dalam
pernyataanya, Senin 22 Agustus 2022.Dikutip dari PMJ News, Latif menyebutkan, wacana yang diinisiasi
pihaknya disambut baik dalam rapat koordinasi dengan beberapa pihaknya.Beberapa instansi, lanjut
Latif, menyepakati wacana ini seperti dari Menpan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian
Pendidikan, Pemda DKI, Aspindo dan lain-lain."Sampai saat ini sudah kami lakukan koordinasi bersama
dengan seluruh instansi terkait sebagai pemangku kepentingan baik dari Menpan (KemenPAN-RB),
(Kementerian) Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan, Pemda DKI, asosiasi seperti Aspindo,
pengusaha-pengusaha angkutan dan mereka menyepakati," jelas Latif.Latif juga menambahkan karena
sudah banyak disepakati oleh beberapa pihak, maka wacana tersebut harus ada dasar hukum dalam
penerapan dan pelaksanaan terkait aturan jam masuk kerja di Jakarta."Tapi sebetulnya bahkan bukan
hanya gubernur tapi semua stakeholder yang ada. Dari Kementerian mungkin mengikuti perintah
gubernur. Aturan ini bisa pergub atau imbauan di Jakarta agar tak macet," sambung Latif.
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Neutral

Summary Pemerintah Indonesia akan membuka lagi penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau
TKI ke Arab Saudi. Pada 11 Agustus 2022 pemerintah kedua negara telah melaksanakan
penandatanganan dokumen pengaturan teknis Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) secara
terbatas bagi PMI di Arab Saudi. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengatakan, poin penting yang ada dalam pengaturan teknis SPSK yakni penempatan PMI
pada sektor domestik Arab Saudi hanya dapat dilakukan melalui SPSK. "SPSK merupakan exit
strategy pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang selama ini
ada terkait penempatan PMI di sektor domestik khususnya di Arab Saudi.

Pemerintah Indonesia akan membuka lagi penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau TKI ke Arab
Saudi. Pada 11 Agustus 2022 pemerintah kedua negara telah melaksanakan penandatanganan dokumen
pengaturan teknis Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) secara terbatas bagi PMI di Arab Saudi.Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, poin penting yang ada dalam pengaturan teknis
SPSK yakni penempatan PMI pada sektor domestik Arab Saudi hanya dapat dilakukan melalui SPSK."SPSK
merupakan exit strategy pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang
selama ini ada terkait penempatan PMI di sektor domestik khususnya di Arab Saudi. Arab Saudi
berkomitmen menghentikan kebijakan konversi visa WNI menjadi visa kerja pada sektor domestik Arab
Saudi," kata Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senin (22/8/2022).Dalam kesepakatan itu
juga diatur standar perjanjian kerja yang mencakup hak dan kewajiban pemberi kerja dengan PMI. Upah
minimum ditetapkan sebesar 1.500 SAR atau sekitar Rp 5,63 juta (kurs Rp 3.755/SAR, mengutip
Bloomberg) per bulan."Batas harga maksimum dari struktur biaya adalah sebesar 11.250 SAR yang wajib
ditinjau tim Joint Task Force setiap tiga bulan atau sesuai keperluan. Upah minimum bagi PMI sebesar
1.500 SAR yang besarannya dapat ditinjau dan disepakati kembali berdasarkan kebutuhan pasar,"
tuturnya.Poin penting dalam pengaturan teknis SPSK antara Indonesia dan Arab Saudi mengatur proyek
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percontohan untuk penempatan PMI sektor domestik pada pengguna berbadan hukum (syarikah), bukan
pengguna perseorangan. Beberapa hal yang diatur di dalamnya adalah jenis pekerjaan, hingga area kerja
hanya dilakukan di Mekah, Jeddah, Riyadh, Madinah, Dammam, Dhahran, dan Khobar."Jenis
pekerjaannya terbatas sebagai pengurus rumah tangga, pengasuh bayi, juru masak keluarga, perawat
lansia, sopir keluarga, dan pengasuh anak. Ada klastering pekerjaan, tidak boleh ada multitasking, tidak
boleh juru masak juga menjadi perawat lansia," tuturnya.Meski begitu, Ida mengakui ada beberapa
tantangan untuk menindaklanjuti penandatanganan pengaturan teknis SPSK Indonesia-Arab Saudi. Salah
satunya masih diperlukan integrasi SPSK Indonesia (SIAPkerja) dan Arab Saudi (Musanet) yang direncakan
bisa dioperasionalkan pada akhir September 2022."Diperlukan pertemuan teknis secara berkala untuk
mempercepat integrasi SPSK Indonesia dalam hal ini SIAPkerja dan Arab Saudi menggunakan Musanet.
Diharapkan dapat operasi akhir September 2022, kita masih punya waktu untuk bisa
mengimplementasikan TA ini," imbuhnya.
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Positive

Summary Kementerian Tenaga Kerja terus melakukan transformasi BPVP bertujuan agar mampu
merespon perkembangan ketenagakerjaan dengan mengubah bentuk dan fungsi Balai
Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP). Kemnaker terus melakukan transformasi BPVP
bertujuan agar mampu merespon perkembangan ketenagakerjaan guna mencapai tujuan
pembangunan ketenagakerjaan. "Pembangunan BPVP di setiap provinsi diperlukan dalam
rangka penguatan pembangunan spasial ketenagakerjaan secara nasional, khususnya dalam
konteks peningkatan kapasitas SDM, " ujar Ida Fauziyah. Ida Fauziyah menyebut ada
beberapa urgensi UPTP BPVP di 34 provinsi.

Kementerian Tenaga Kerja terus melakukan transformasi BPVP bertujuan agar mampu merespon
perkembangan ketenagakerjaan dengan mengubah bentuk dan fungsi Balai Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas (BPVP). Kemnaker terus melakukan transformasi BPVP bertujuan agar mampu merespon
perkembangan ketenagakerjaan guna mencapai tujuan pembangunan ketenagakerjaan. Hal tersebut
disampikan Menaker Ida Fauziyah dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR yang dipimpin oleh Ketua
Komisi IX DPR Felly Estelita Runtunewe (Fraksi Partai Nasdem) di Senayan, Jakarta, Senin
(22/8/2022)."Pembangunan BPVP di setiap provinsi diperlukan dalam rangka penguatan pembangunan
spasial ketenagakerjaan secara nasional, khususnya dalam konteks peningkatan kapasitas SDM, " ujar Ida
Fauziyah. Ida Fauziyah menyebut ada beberapa urgensi UPTP BPVP di 34 provinsi. Di antaranya untuk
mendukung pembangunan SDM nasional untuk bekerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan
Industri (KI), dan Proyek Strategis Nasional (PSN); memudahkan koordinasi dan sinergi antar pemerintah
pusat dan daerah. "UPTP BPVP ini, juga mewujudkan pelatihan vokasi yang responsif dengan kebutuhan
daerah dan tantangan global, sekaligus percepatan pembangunan ekonomi provinsi, "ungkapnya.
Beberapa bentuk transformasi atau pengalihan status dan kondisi BPVP di beberapa daerah menjadi Unit
Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) Kemnaker mencakup reformasi kelembagaan, redesain substansi
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pelatihan, reorientasi SDM, relationship, rebranding dan revitalisasi. Untuk pengalihan BPVP UPTD ke
UPTP alurnya dimulai dari usulan Pemda (Gubernur/Kepala Daerah/DPRD) ke Kemnaker dilanjutkan ke
Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Dari DPOD diterbitkan hasil rekomendasi kepada
Kemnaker untuk selanjutnya diusulkan pembentukan BPVP ke MenpanRB."Dari MenpanRB ini keluar
analisis organisasi beserta validasi penghitungan kriteria dan persetujuan pembentukan SOTK UPTP
untuk diteruskan ke Kemnaker yang menerbitkan Permenaker UPTP baru. Terutama perkembangan
personil, aset dan pembiayaan, " kata Ida Fauziyah.
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Positive

Summary Info terbaru mengenai pencairan Bantuan Subsidi Upah alias BSU 2022 baru saja
disampaikan Menaker Ida Fauziyah. Ida 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. Karena aliran dana BSU
menggunakan dana penanganan Covid-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

Info terbaru mengenai pencairan Bantuan Subsidi Upah alias BSU 2022 baru saja disampaikan Menaker
Ida Fauziyah.Ida 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.Karena 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.Untuk mendapatkan BLT subsidi gaji
Rp1 juta, calon penerima harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan Kemnaker.
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Positive

Summary Pandangan Visioner ditunjukkan Anggota Komisi IX DPR RI Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra,
MM dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Senin, 22
Agustus 2022, kemarin. Dalam rapat tersebut, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra ini menyoroti
tentang Pengiriman Pekerja Migran Ke Timur Tengah. Menurutnya Masalah utama Pekerja
Migran Indonesia (PMI) adalah Kurangnya kualifikasi calon pekerja migran Indonesia di level
terampil dan profesional, ini masih menjadi tantangan di tengah besarnya peluang kerja di
luar negeri.

Pandangan Visioner ditunjukkan Anggota Komisi IX DPR RI Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM dalam
Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Senin, 22 Agustus 2022,
kemarin.Dalam rapat tersebut, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra ini menyoroti tentang Pengiriman Pekerja
Migran Ke Timur Tengah. Menurutnya Masalah utama Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah Kurangnya
kualifikasi calon pekerja migran Indonesia di level terampil dan profesional, ini masih menjadi tantangan
di tengah besarnya peluang kerja di luar negeri."Tantangan PMI kita itu masih pada kualifikasi yang belum
banyak menyentuh level terampil dan profesional, ini yang harus dibenahi Kemenaker dalam mengirim
pekerja ke luar negeri, " ungkap legislator yang dijuluki Bapak Beasiswa Jambi tersebut.Padahal menurut
SAH, sejumlah negara mengharapkan kiriman tenaga kerja dari Indonesia di level terampil dan
profesional untuk bekerja di berbagai sektor seperti manufaktur dan lainnya."Indonesia punya peluang
1 juta pekerja di kalangan terampil profesional, tetapi kita tidak bisa memenuhi kualifikasi, mohon pihak
Kemenaker menyiapkan hal ini secara lebih baik, menyiapkan kompetensi PMI kita luar negeri,"
jelasnya.Lalu SAH menyampaikan data Tahun 2021 lalu, dari target sebesar 70.000 pekerja di tingkat
profesional, Indonesia baru bisa memenuhi sekitar 1.000 orang.Hal ini menurutnya disebabkan
kurangnya perhatian dari pemerintah termasuk pemda. Semestinya pemerintah daerah menjadi
pemangku kepentingan yang paling berperan besar.Dimama hal itu diatur dalam UU No.18/2017 tentang
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Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban memberikan
pelatihan yang sebelumnya dibebankan ke swasta."Namun faktanya, jangankan daerah memberi
pelatihan, Balai Latihan Kerja saja tidak memadai, anggaran kurang dianggarkan," ungkapnya.Ke depan,
SAH mengharapkan pemerintah harus mulai serius mengutamakan PMI kelas terampil dan profesional
ketimbang tingkat rendah dan berisiko tinggi seperti pekerja domestik atau anak buah kapal (ABK) seiring
dengan permintaan yang tinggi.
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Positive

Summary Inisiasi PT. Perkebunan Nusantara 6 atau PTPN 6 Jambi untuk mewujudkan Indonesia Emas
2045, salah satunya dilakukan dengan Seminar Nasional Merah Putih, 24 Agustus 2022 di
Kenara Cafe dan Resto. Seminar Nasional ini bekerjasama demgan Kenara Institute, sebuah
kelompok kajian think thank Sospolbudhukam yang mengangkat tema " Entrepreuneur
Generasi Milennial Indonesia yang Kreatif, Inovatif dan Mandiri ". Dalam rilisnya, panitia
mengatakan Era perubahan menuntut semua hal harus bergerak secara cepat dan masif,
maka PTPN 6 juga harus mengikuti perubahan tersebut secara relevan dan kompetitif. H.
Afriansyah Noor, M.Si sang putra Jambi, Iswan Achir Direktur PTPN 6, Komisaris Utama PTPN
6 Rio Sarwono dan ibu Ratu Munawaroh sebagai penanggap salah seorang masyarakat
Jambi. Salah satu strateginya, mengajak banyak anak muda yang inovatif untuk bergabung
di PTPN 6, dengan harapan mereka dapat membawa perubahan yang bersifat urgensi agar
perusahaan dapat cepat beradaptasi dan mengadopsi hal-hal yang menjadi preferensi bagi
generasi muda untuk menjaga daya saing pasar.

Inisiasi PT. Perkebunan Nusantara 6 atau PTPN 6 Jambi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, salah
satunya dilakukan dengan Seminar Nasional Merah Putih, 24 Agustus 2022 di Kenara Cafe dan Resto.Tak
tanggung - tanggung kali ini perusahaan perkebunan terkemuka itu mengundang Wakil Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ir. H. Afriansyah Noor, M.Si sang putra Jambi, Iswan Achir Direktur
PTPN 6, Komisaris Utama PTPN 6 Rio Sarwono dan ibu Ratu Munawaroh sebagai penanggap salah
seorang masyarakat Jambi.Seminar Nasional ini bekerjasama demgan Kenara Institute, sebuah kelompok
kajian think thank Sospolbudhukam yang mengangkat tema " Entrepreuneur Generasi Milennial
Indonesia yang Kreatif, Inovatif dan Mandiri "Dalam rilisnya, panitia mengatakan Era perubahan
menuntut semua hal harus bergerak secara cepat dan masif, maka PTPN 6 juga harus mengikuti
perubahan tersebut secara relevan dan kompetitif.Salah satu strateginya, mengajak banyak anak muda
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yang inovatif untuk bergabung di PTPN 6, dengan harapan mereka dapat membawa perubahan yang
bersifat urgensi agar perusahaan dapat cepat beradaptasi dan mengadopsi hal-hal yang menjadi
preferensi bagi generasi muda untuk menjaga daya saing pasar.Terdapat data yang mengambarkan
tantangan untuk mengadopsi ini, yaitu tentang Fakta, bahwa 33 % milenial menyatakan bahwa
perusahaan BUMN belum menjadi pilihan tempat bekerja yang utama baik untuk generasi milenial
maupun kelompok seniornya.Kata kuncinya, PTPN 6 harus berani mendorong peremajaan pegawai di
berbagai lini bisnisnya. Hal ini diperlukan agar perusahaan perkebunan terbesar di Provinsi Jambi ini bisa
memanfaatkan bonus demografi Indonesia, dengan menargetkan populasi pekerja di perusahaan
mencapai 80 persen.Apalagi hari ini, data keseluruhan, jumlah milenial di BUMN kurang lebih 65 persen.
Perlu didorong lagi sampai 80 persen, karena 273 juta penduduk Indonesia hari ini, mayoritas 53 persen
usia dibawah 35 tahun. Jumlah ini belum lagi ada Gen A dibawah Gen Z yang 4-5 tahun ke depan akan
jadi masa depan Indonesia.Benang merahnya, PTPN 6 harus sudah memikirkan keberlanjutan leadership
dan kepemimpinan yang digalakkan perusahaan milik negara tersebut melalui perekrutan yang memberi
kesempatan selebar lebarnya untuk generasi muda bisa gabung ke BUMN.Harapannya, ke depan
ekonomi Indonesia akan terus tumbuh sampai 2045. PTPN 6 tentu dituntut berkontribusi menjaga
peluang Indonesia bisa masuk ke dalam jajaran empat besar negara ekonomi terbesar di dunia.Demi
PTPN 6 bisa berkontribusi optimal pada target pertumbuhan ekonomi 5 persen sampai 2045.
Kesempatan ini harus dititipkan kepada generasi milenial, untuk terus bangun Indonesia khususnya
Provinsi Jambi.Berdasarkan pemikiran ini, mau tak mau untuk menjawab tantangan global di era
digitalisasi diperlukan manusia-manusia berkarakter unggul, yang haus belajar dan punya semangat
juang tinggi. Bersama-sama kita bergerak menuju Indonesia Emas 2045.Sumber Daya Manusia atau SDM
yang terampil dan kompeten dapat menjadi salah satu kunci agar Indonesia terhindar dari kondisi middle
income trap.Selain sumber daya alam, bagaimana potensi SDM harus menjadi suatu keharusan. Apalagi
dalam beberapa tahun ke depan Indonesia akan menghadapi bonus demografi.Tentu sebagaimana
diketahui bersama bahwa bonus demografi ini 70 persen populasi Indonesia nantinya bakal diisi oleh
Generasi Z, sehingga menjadi suatu hal yang berbeda dengan saat ini.Generasi Z merupakan usia yang
produktif, karena itu Indonesia benar-benar harus mengandalkan perubahan strategi ekonomi Indonesia
ke depannya berdasarkan tidak hanya sumber daya alam.PTPN 6 harus menyadari konsep Knowledge
Based Economy yakni sebuah pertumbuhan yang justru tumbuh karena hasil daripada inovasi atau
kapabilitas sebagai manusia bisa mendongkrak ekonomi nasional. Insya allah, PTPN 6 berkomitmen
mewujudkan hal tersebut.
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Positive

Summary Para pekerja bisa mengecek daftar penerima BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah
(BSU) 2022 di situs resmi https://bsu.kemnaker.go.id/. Berikut ini cara mengecek status
penerima BLT subsidi gaji mengacu pada pencairan BLT subsidi gaji tahun 2021 seperti
dirangkum Okezone, Jakarta, Selasa (23/8/2022). Target penerima BLT subsidi gaji menyasar
8,8 juta pekerja dengan total anggaran Rp8,8 triliun. Masing-masing pekerja yang memenuhi
syarat akan mendapatkan BLT subsidi gaji Rp1 juta yang masuk ke rekening.

Para pekerja bisa mengecek daftar penerima BLT subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 di
situs resmi https://bsu.kemnaker.go.id/.Target penerima BLT subsidi gaji menyasar 8,8 juta pekerja
dengan total anggaran Rp8,8 triliun. Masing-masing pekerja yang memenuhi syarat akan mendapatkan
BLT subsidi gaji Rp1 juta yang masuk ke rekening.Salah satu syarat penerima BLT subsidi gaji adalah
pekerja dengan upah di bawah Rp3,5 juta per bulan.Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi
mengatakan, saat ini penyaluran BLT subsidi gaji masih dimatangkan, baik dari segi data penerima hingga
proses penyalurannya."Kalau sudah siap semua, kita segera salurkan. Kalau sudah selesai regulasi dan
data calon penerima maka langsung disalurkan," katanya kepada Okezone.Berikut ini cara mengecek
status penerima BLT subsidi gaji mengacu pada pencairan BLT subsidi gaji tahun 2021 seperti dirangkum
Okezone, Jakarta, Selasa (23/8/2022).Mengecek Status Penerima1. Kunjungi website kemnaker.go.id2.
Daftar AkunApabila belum memiliki akun, maka Anda harus melakukan pendaftaran. Lengkapi
pendaftaran akun. Aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor
handphone Anda.3. MasukLogin kedalam akun Anda.4. Lengkapi ProfilLengkapi profil biodata diri Anda
berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan dan tipe lokasi.5. Cek PemberitahuanSetelah itu,
Anda akan mendapatkan notifikasi seperti gambar berikut.Tanda-Tanda BLT Subsidi Gaji
CairTerdaftarAnda akan mendapatkan notifikasi apabila telah terdaftar sebagai calon penerima Bantuan
Subsidi Upah (BSU) sesuai dengan tahapan penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS
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Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan.Tidak Terdaftar- Anda akan mendapatkan
notifikasi tidak terdaftar sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), apabila Anda tidak
memenuhi persyaratan sebagai penerima BSU sesuai dengan Permenaker Nomor 16 Tahun 2021- Anda
juga akan mendapatkan notifikasi yang sama, apabila Anda memenuhi persyaratan sesuai dengan
Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 namun data Anda belum masuk dalam tahapan penyerahan data
calon
penerima
BSU
dari
BPJS
Ketenagakerjaan
kepada
Kementerian
Ketenagakerjaan.PenetapanDitetapkanAnda akan mendapatkan notifikasi apabila telah ditetapkan
sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah.Belum Memenuhi SyaratAnda akan mendapatkan notifikasi
apabila belum memenuhi syarat.PenyaluranTersalurkan ke Rekening AndaAnda akan mendapatkan
notifikasi apabila dana Bantuan Subsidi Upah telah tersalurkan ke rekening Bank Himbara (Mandiri, BRI,
BNI, BTN) Anda.Tanda-Tanda BLT Subsidi Gaji CairTerdaftarAnda akan mendapatkan notifikasi apabila
telah terdaftar sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) sesuai dengan tahapan penyerahan
data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan.Tidak
Terdaftar- Anda akan mendapatkan notifikasi tidak terdaftar sebagai calon penerima Bantuan Subsidi
Upah (BSU), apabila Anda tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima BSU sesuai dengan Permenaker
Nomor 16 Tahun 2021- Anda juga akan mendapatkan notifikasi yang sama, apabila Anda memenuhi
persyaratan sesuai dengan Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 namun data Anda belum masuk dalam
tahapan penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian
Ketenagakerjaan.PenetapanDitetapkanAnda akan mendapatkan notifikasi apabila telah ditetapkan
sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah.Belum Memenuhi SyaratAnda akan mendapatkan notifikasi
apabila belum memenuhi syarat.PenyaluranTersalurkan ke Rekening AndaAnda akan mendapatkan
notifikasi apabila dana Bantuan Subsidi Upah telah tersalurkan ke rekening Bank Himbara (Mandiri, BRI,
BNI, BTN) Anda.Tersalurkan dan Aktivasi Rekening BaruAnda akan mendapatkan notifikasi apabila dana
BSU telah tersalurkan ke rekening baru Anda. Rekening baru adalah rekening yang kami buatkan di salah
satu Bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN) karena Anda tidak memiliki rekening di Bank tersebut. Anda
diharapkan segera melakukan aktivasi rekening baru Anda agar dapat mencairkan dana BSU.Jika Anda
memiliki rekening Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau Bank Syariah Indonesia (khusus wilayah
Aceh), maka dana BSU 2021 akan langsung ditransfer ke rekening Anda.Jika Anda belum memiliki
rekening Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau Bank Syariah Indonesia (khusus wilayah Aceh), maka
Anda akan dibuatkan rekening kolektif oleh Kemnaker yang bekerja sama dengan pihak bank dan
perusahaan tempat Anda bekerja.
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Positive

Summary Kemacetan di Jakarta semakin tak terhindari, meski beberapa moda transportasi umum
mulai digunakan. Penyebabnya pun beragam seperti salah satunya, penduduk luar Jakarta
yang masuk setiap harinya untuk bekerja di Jakarta, sehingga menambah volume kendaraan
setiap harinya. Kini Wacana pembagian jam kerja di Jakarta oleh Direktorat Lalu Lintas
(Ditlantas) Polda Metro Jaya disambut baik sejumlah pihak.

Kemacetan di Jakarta semakin tak terhindari, meski beberapa moda transportasi umum mulai
digunakan. Penyebabnya pun beragam seperti salah satunya, penduduk luar Jakarta yang masuk setiap
harinya untuk bekerja di Jakarta, sehingga menambah volume kendaraan setiap harinya. Pengaturan
jalan protokol ganjil genap juga sudah tak dapat membendung kemacetan lalu lintas di.Kini Wacana
pembagian jam kerja di Jakarta oleh Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya disambut baik
sejumlah pihak. Namun pihak kepolisian masih menunggu keputusan untuk landasan hukum dalam
pelaksanaannya."Karena untuk yang mengatur jam kerjanya bukan kami, tetapi dalam bentuk imbauan
atau Pergub (Peraturan Gubernur) dari pemerintah daerah. Atau nanti diserahkan kepada kelembagaan
itu sendiri," ujar Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman, dalam pernyataanya, Senin
(22/8/2022) kemarin.Latif mengungkapkan, wacana yang diinisiasi pihaknya disambut baik dalam rapat
koordinasi dengan beberapa pihaknya."Sampai saat ini sudah kami lakukan koordinasi bersama dengan
seluruh instansi terkait sebagai pemangku kepentingan baik dari Menpan (KemenPAN-RB),
(Kementerian) Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan, Pemda DKI, asosiasi seperti Aspindo,
pengusaha-pengusaha angkutan dan mereka menyepakati," paparnya.Oleh karenanya, wacana tersebut
harus ada dasar hukum dalam penerapan dan pelaksanaan terkait aturan jam masuk kerja di
Jakarta."Tapi sebetulnya bahkan bukan hanya gubernur tapi semua stakeholder yang ada. Dari
Kementerian mungkin mengikuti perintah gubernur. Aturan ini bisa pergub atau imbauan di Jakarta agar
tak macet," tutupnya.
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Positive

Summary Pembinaan Instruktur dan Tenaga Pelatihan perlu untuk terus ditingkatkan, guna
mewujudkan SDM Pelatihan vokasi yang kompeten dan professional. Dengan tenaga-kerja">
tenaga kerja, yang bisa diterima pasar kerja hasil Pembinaan Instruktur dan Tenaga
Pelatihan, diharapkan bisa membantu pemerintah dalam mengurangi penggangguran..
Sehingga, Pembinaan Instruktur dan Tenaga Pelatihan mampu menghasilkan tenaga-kerja">
tenaga kerja siap kerja dan dapat diterima pasar kerja. Demikian disampaikan Menteri
Ketenagakerjann (Menaker) Ida Fauziyah, secara virtual saat membuka Pelatihan sekaligus
Peluncuran Aplikasi Penilaian Pengukuran Kinerja Instruktur dan Tenaga Pelatihan, serta
Pengukuhan Asosiasi Instruktur Perkumpulan Instruktur Pelatihan Kerja Republik Indonesia
(PILAR RI) di Jakarta, Senin (20/8/2022) malam.

Pembinaan Instruktur dan Tenaga Pelatihan perlu untuk terus ditingkatkan, guna mewujudkan SDM
Pelatihan vokasi yang kompeten dan professional. Sehingga, Pembinaan Instruktur dan Tenaga Pelatihan
mampu menghasilkan tenaga -kerja"> tenaga kerja siap kerja dan dapat diterima pasar kerja. Dengan
tenaga -kerja"> tenaga kerja, yang bisa diterima pasar kerja hasil Pembinaan Instruktur dan Tenaga
Pelatihan, diharapkan bisa membantu pemerintah dalam mengurangi penggangguran. Demikian
disampaikan Menteri Ketenagakerjann (Menaker) Ida Fauziyah, secara virtual saat membuka Pelatihan
sekaligus Peluncuran Aplikasi Penilaian Pengukuran Kinerja Instruktur dan Tenaga Pelatihan, serta
Pengukuhan Asosiasi Instruktur Perkumpulan Instruktur Pelatihan Kerja Republik Indonesia (PILAR RI) di
Jakarta, Senin (20/8/2022) malam. Dia menilai dalam hal pembinaan instruktur dan tenaga pelatihan,
perlu dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja instruktur dan tenaga pelatihan. "Saya menyambut baik
adanya Aplikasi Penilaian Pengukuran Kinerja Instruktur dan Tenaga Pelatihan sebagai sistem informasi
sebagai salah satu tools pengukuran kinerja instruktur dan tenaga pelatihan ," terangnya.Termasuk,
imbuhnya, kemampuan tenaga -kerja"> tenaga kerja Indonesia, agar bisa langsung bekerja setelah lulus
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dari lembaga pendidikan dan pelatihan. Karenanya, perlu fokus menyiapkan SDM berkualitas. Yang
memungkinkan Indonesia bisa melakukan lompatan kemajuan, mengejar ketertinggalan dengan negaranegara lain. Situasi berat dan tantangan besar ini mendorong Kemnaker mengambil langkah besar. Dalam
rangka menawarkan solusi sistematik dan komprehensif, melalui transformasi balai latihan kerja ( BLK ).
Salah satu upaya melaksanakan transformasi BLK ialah melalui Peningkatan Kompetensi Instruktur Dan
Tenaga Pelatihan. Yang bertujuan untuk menyiapkan kompeten dan siap kerja.Menaker memuji langkah
Ditjen Binalavotas dalam menciptakan, membina dan meningkatkan kompetensi instruktur dan tenaga
pelatihan melalui penyelenggaran, Diklat Dasar Instruktur Pemerintah; Diklat Dasar Intruktur BLK
Komunitas; Upgrading Keahlian Instruktur Pemerintah dan Swasta; Pelatihan Mentor dan Koordinator
Pemagangan dari Industri; serta Pelatihan Upgrading Tenaga Pelatihan Pemerintah dan Swasta. Untuk
itu, Menaker menilai pembinaan terhadap Instruktur dan tenaga pelatihan perlu terus ditingkatkan guna
mewujudkan SDM pelatihan vokasi yang kompeten dan professional. Sehingga, mampu menghasilkan
tenaga -kerja"> tenaga kerja yang siap kerja dan dapat diterima pasar kerja. Agar bisa membantu
pemerintah dalam mengurangi penggangguran. "Saya berpesan kepada para peserta pelatihan instruktur
dan tenaga pelatihan, agar mengikuti pelatihan dengan baik. Sehingga, nantinya dapat menjadi instruktur
dan tenaga pelatihan yang kompeten. Untuk mengajar dan mengelola lembaga pelatihan kerja masingmasing," tuturnya. Di bagian lain, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Dirjen
Binalavotas) Kemnaker Budi Hartawan menyatakan, kegiatan pengukuran instruktur dan tenaga
pelatihan berkinerja tinggi merupakan salah satu terobosan yang dilakukan Direktorat Bina Intala. Untuk
melihat kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan, berdasarkan kompetensi bidang metodologi dan
kompetensi bidang keahlian yang dimiliki. "Adanya pengukuran kinerja ini, diharapkan peran dari
pimpinan lembaga pelatihan kerja, dapat mengetahui kinerja Instruktur dan tenaga pelatihan. Selalu
melakukan evaluasi dari hasil yang telah dicapai Instruktur dan yenaga pelatihan ," terangnya.
Dikemukakannya, di era persaingan global yang makin sengit, kolaborasi kemampuan uumberdaya
manusia (SDM) harus terus ditingkatkan. Karena, di sinilah kunci dalam memenangkan kompetisi itu.
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Positive

Summary Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (Abujapi) berkomitmen memperjuangkan
gaji yang layak bagi anggota Satuan Pengamanan (Satpam) di Indonesia. Hal ini disampaikan
dalam Rakernas dan Rapimnas Abujapi yang dihadiri 26 pengurus tingkat provinsi dari
seluruh Indonesia di Hotel Pangeran Padang, Selasa (23/8/2022). Abujapi mengelola
sebanyak 2.069 badan usaha dan 1,6 juta Pam Swakarsa. Ketua Umum Abjuapi Agoes
Dermawan menjelaskan, Abujapi didirikan pada tahun 2006.

Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (Abujapi) berkomitmen memperjuangkan gaji yang
layak bagi anggota Satuan Pengamanan (Satpam) di Indonesia. Hal ini dilakukan karena banyaknya
satpam yang digaji tidak layak atau di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP).Hal ini disampaikan dalam
Rakernas dan Rapimnas Abujapi yang dihadiri 26 pengurus tingkat provinsi dari seluruh Indonesia di Hotel
Pangeran Padang, Selasa (23/8/2022). Abujapi mengelola sebanyak 2.069 badan usaha dan 1,6 juta Pam
Swakarsa.Ketua Umum Abjuapi Agoes Dermawan menjelaskan, Abujapi didirikan pada tahun 2006.
Pendirian organisasi khusus ini dilandasi semangat menumbuh kembangkan wirausaha khususnya jasa
pengamanan, sebagai pengemban fungsi kepolisian yang terbatas."Abujapi merupakan mitra Polri yang
bertujuan menghimpun, membina, mengembangkan kemampuan badan usaha jasa pengamanan yang
tangguh dan profesional dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan tertib," katanya.Sisi lain, saat ini
banyak satpam gajinya di bawah uapah minimum. Menanggapi itu, ada beberapa hal menurut Agus yang
mesti diperhatikan untuk membangun satpam yang profesional. Pertama kompetensi satpam harus
profesional dalam bertugas.Kedua, soal remunerasinya sehingga satpam tidak hanya digaji UMR saja
tetapi akan diperjuangkan lebih baik lagi dengan dirancangnya struktur skala upah satpam. Hal ini
dilakukan dalam ranahnya di Kementerian Tenaga Kerja. Perubahanan ini tentu sesuai dengan aturan
yang berlaku."Saat ini kami proses terus, agar profesi satpam memiliki standar gaji baik itu di perkebunan,
migas, dan lainnya tergantung faktor-faktor risiko kerjanya," katanya.Kedepan satpam harus terdidik
karena sudah menjadi satu profesi. Mereka harus memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) yang dikeluarkan
oleh Polda. Kemudian mereka harus mendapatkan BPJS serta memiliki perjanjian kerja yang jelas.Ketua
BPD Abujapi Sumatra Barat Tafyani Kasim mengatakan, saat ini masih banyak satpam yang belum
memenuhi kompetisi di Sumatra Barat. Terutama yang ada di daerah-daerah."Kita selalu mengimbau
untuk meningkatkan jumlah satpam berpendidikan dan memiliki kompetisi pendidikan dasar,"
katanya.Menurut dia, di Sumatra Barat sudah ada sekitar 80 persen satpam memiliki KTA dan
berkompetensi. Sementara sisanya itu yang diimbau agar meningkatkan kompetensi. Sumatra Barat
sendiri punya standar pengupahan dan aturan hak normatif satpam sejak tahun 2021 lalu lewat surat
edaran."Kita mengimbau seluruh pengguna tenaga satpam baik swasta atau pemerintah agar memenuhi
surat edaran dari Pemprov Sumatra Barat yaitu memenuhi ketentuan yang berlaku, antara lain gaji
minimal UMP, kalau cuti dibayar, dan diberikan BPJS dan hak lainnya," ujarnya.
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Summary TANGERANG, BANPOS-Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah optimistis dengan
kualitas lulusan Universitas Terbuka (UT) yang dinilai kompeten. Di era disrupsi ini tidak ada
lagi batas desa dan kota, sehingga alumni UT bisa memanfaatkan kemajuan teknologi
dengan membuka akses pada pasar-pasar kerja melalui sistem aplikasi yang ada di
Kemenaker. Di sisi lain, Menaker juga berharap seiring dengan melandainya Covid-19, maka
pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh, sehingga pengangguran ditekan. "Kemenaker dan
perguruan tinggi harus bisa menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja," tegasnya.

TANGERANG, BANPOS-Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah optimistis dengan kualitas
lulusan Universitas Terbuka (UT) yang dinilai kompeten. UT juga dinilai bisa mendongkrak kualitas tenaga
kerja di perdesaan."Saya mengapresiasi Universitas Terbuka atas upayanya dalam meningkatkan
kompetensi tenaga kerja di desa," kata Ida, saat Seminar Wisuda UT Periode II Tahun 2022 di UTCC,
Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Senin (22/8).Dia menjelaskan, persaingan tenaga kerja di perkotaan
dan perdesaan sangat terbuka. Begitu juga kesempatan lulusan UT masuk dunia kerja juga terbuka.Di era
disrupsi ini tidak ada lagi batas desa dan kota, sehingga alumni UT bisa memanfaatkan kemajuan
teknologi dengan membuka akses pada pasar-pasar kerja melalui sistem aplikasi yang ada di
Kemenaker."Memang masih ada kesenjangan antara desa dan kota. Pasar kerja di desa baru 26 persen,
dan saya rasa itu sumbangan UT karena mahasiswa tersebar di mana-mana termasuk perdesaan,"
tuturnya.Ida menambahkan, makin banyak UT melahirkan sarjana-sarjana berarti akan meningkatkan
lulusan perguruan tinggi dari desa yang sekarang ini masih ada kesenjangan.Di sisi lain, Menaker juga
berharap seiring dengan melandainya Covid-19, maka pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh, sehingga
pengangguran ditekan.Itu sebabnya, pelatihan dan pendidikan vokasi harus makin ditingkatkan.
"Kemenaker dan perguruan tinggi harus bisa menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja,"
tegasnya.Sementara itu, Rektor UT Prof Ojat Darojat mengatakan kualitas lulusannya sudah teruji. Pada
seleksi CPNS 2020, lulusan UT mendominasi peserta yang lulus."Tahun 2020 lulusan UT mendominasi
kursi CPNS. Artinya, lulusan UT bisa bersaing dengan yang lain," ujar Prof Ojat. (RMID)
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Neutral

Summary Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (kanan) mengunjungi salah satu stan perusahaan usai
membuka bursa kerja Pasker.id Goes To Campus yang digelar di Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (23/8/2022). Bursa kerja yang digelar
Kementerian Ketenagakerjaan di lokasi itu diikuti 47 perusahaan dengan menyediakan 188
lowongan kerja berbagai jenis profesi dengan kebutuhan tenaga kerja sebanyak 3.873 orang.
ANTARA Jawa Timur/Didik Suhartono/zk.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (kanan) mengunjungi salah satu stan perusahaan usai membuka
bursa kerja Pasker.id Goes To Campus yang digelar di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya,
Jawa Timur, Selasa (23/8/2022). Bursa kerja yang digelar Kementerian Ketenagakerjaan di lokasi itu
diikuti 47 perusahaan dengan menyediakan 188 lowongan kerja berbagai jenis profesi dengan kebutuhan
tenaga kerja sebanyak 3.873 orang. ANTARA Jawa Timur/Didik Suhartono/zk.
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Neutral

Summary Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (kanan) mengunjungi salah satu stan perusahaan usai
membuka bursa kerja Pasker.id Goes To Campus yang digelar di Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (23/8/2022)..

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (kanan) mengunjungi salah satu stan perusahaan usai membuka
bursa kerja Pasker.id Goes To Campus yang digelar di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya,
Jawa Timur, Selasa (23/8/2022). .
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Neutral

Summary Cek info loker atau lowongan kerja SMK di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dimana
membuka lowongan pekerjaan. PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) membuka lowongan
kerja SMK. Berikut persyaratan dan cara daftar loker atau lowongan kerja SMK yang dibuka
PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Melalui Instagram resminya, Kemnaker
menginformasikan lowongan pekerjaan di PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC.

Cek info loker atau lowongan kerja SMK di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dimana membuka
lowongan pekerjaan.PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) membuka lowongan kerja SMK.Berikut
persyaratan dan cara daftar loker atau lowongan kerja SMK yang dibuka PT Kereta Cepat Indonesia China
(KCIC).Melalui Instagram resminya, Kemnaker menginformasikan lowongan pekerjaan di PT Kereta Cepat
Indonesia China atau KCIC."PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) membuka kesempatan bagimu untuk
mengisi formasi yang tersedia, " tulis Kemnaker pada Instagram resminya.Pendaftaran lowongan kerja
SMK di PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC paling lambat 31 Agustus 2022.Berikut adalah
persyaratan dan cara mendaftar loker atau lowongan kerja SMK di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC)
:Bagi yang tertarik untuk mendaftar loker atau lowongan kerja di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC),
kunjungi website di https://kcic.co.id/karir/.Demikian persyaratan dan cara daftar loker atau lowongan
kerja SMK yang dibuka PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).***-Melakukan perawatan peralatan CTC
di pusat pengendalian peralatan persinyalan secara terpusat (CTC) kereta cepat Jakarta-Bandung.Melakukan perbaikan dan pemecahan masalah peralatan CTC.-Menguasai hubungan yang saling terkait
dan indeks teknis keselamatan peralatan serta detail teknisnya.-Menangani permasalahan peralatan
dengan tepat waktu.2.Signalling TechnicianDeskripsi pekerjaan :-Melakukan perawatan peralatan
persinyalan baik terhadap peralatan indoor dan outdoor secara rutin setiap hari dan periodik, untuk
memastikan peralatan persinyalan tetap handal.-Melakukan perbaikan terhadap peralatan persinyalan
apabila terjadi kegagalan/gangguan.-Menangani permasalahan peralatan dengan tepat waktu.Cara
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MendaftarKualifikasi :-Warga Negara Indonesia.-Pendidikan minimal SMK jurusan Teknik Elektro, Teknik
Kelistrikan.-Memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun di bidang persinyalan atau fasilitas operasi
kereta api.-Mampu bekerja secara individu maupun tim.-Bersedia bekerja dengan sistem shifting.Mampu berbahasa Inggris lisan maupun tulisan.-Bersedia ditugaskan sesuai dengan kebutuhan
perusahaan.1.CTC TechnicianDeskripsi pekerjaan :
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Summary Jadi betul-betul tidak nyaman," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman di
Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (22/8/2022). Kemacetan di Jakarta lalu terjadi pada sore
hari ketika masyarakat mulai kembali ke rumah usai selesai melakukan aktivitas. Direktorat
Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengusulkan adanya pengaturan jam kantor di lembaga
pemerintahan hingga swasta demi mengurangi kemacetan Jakarta. Namun, polisi melihat
problem kemacetan di Jakarta tidak hanya pada faktor volume kendaraan, tetapi karena para
pekerja berangkat pada jam yang bersamaan sehingga hal ini kerap menimbulkan
kemacetan.

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengusulkan adanya pengaturan jam kantor di lembaga
pemerintahan hingga swasta demi mengurangi kemacetan Jakarta. Polisi menyebutkan kemacetan di Ibu
Kota sudah pada taraf yang betul-betul membuat tidak nyaman.Kebijakan pembatasan kendaraan seperti
ganjil genap di 25 ruas jalan Ibu Kota dilahirkan untuk mengurangi kemacetan. Namun, polisi melihat
problem kemacetan di Jakarta tidak hanya pada faktor volume kendaraan, tetapi karena para pekerja
berangkat pada jam yang bersamaan sehingga hal ini kerap menimbulkan kemacetan.Oleh karena itu,
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengusulkan adanya pengaturan jam kantor
di pemerintahan dan swasta untuk mengurangi beban kemacetan terutama pada pagi dan sore
hari."Saya mengusulkan mengatur aktivitas kerja mereka. Seperti kelompok anak sekolah mereka
aktivitasnya kan jam 7 pagi, kelompok pekerja esensial mereka apel di kantor jam 8, jam 9. Nah, yang
kritikal jam 10 atau jam 11 siang, sehingga mereka akan berangkatnya tidak bersama-sama. Jadi saya
ingin melakukan koordinasi ini," ujar Latif, saat dihubungi detikcom, Rabu (20/7).Polda Metro Jaya
menyebutkan taraf kemacetan di DKI Jakarta sudah pada level betul-betul tak nyaman. Volume
kendaraan menumpuk pada jam pagi hari dan sore hari yang sama setiap harinya."Kemarin (kemacetan
Jakarta) sudah 48 persen. Jadi betul-betul tidak nyaman," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif
Usman di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (22/8/2022).Menurut Latif, kemacetan lalu lintas di Jakarta
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terbagi dalam dua periode waktu. Kemacetan lalu lintas pertama terjadi pada pagi hari ketika warga
memulai aktivitas di rentang pukul 07.00-09.00 WIB.Kemacetan di Jakarta lalu terjadi pada sore hari
ketika masyarakat mulai kembali ke rumah usai selesai melakukan aktivitas. Kemacetan di sore hari ini
terjadi mulai pukul 16.00 ke 18.00 WIB."Itu di angka 48 persen. Kalau sudah di angka itu sudah crowded
sekali," jelas Latif.Latif mengungkapkan urgensi pengaturan jam ngantor perlu dibagi. Pasalnya, angka
kemacetan di Jakarta pada pagi hari telah mencapai 48% saat ini."Kenapa pembagian waktu? Untuk
menghindari keberangkatan masyarakat yang akan menuju Jakarta. Perlu disampaikan bahwa penduduk
Jakarta itu sudah 10 juta sendiri. Aktivitas masyarakat yang masuk kota Jakarta pada siang hari ada 3 juta
300 ribu sekian. Sehingga sekitar ada 13 jutaan," jelas Latif.7 Pintu Tol Menuju Jakarta Kerap MacetLatif
mengatakan setidaknya ada tujuh pintu masuk tol menuju Jakarta yang rawan kemacetan. Tujuh pintu
masuk tol itu di antaranya Tol Cikampek, Priok, dan Jagorawi.Jalur arteri juga menjadi lokasi rawan
kemacetan di Jakarta. Setidaknya ada 18 lokasi yang menjadi perhatian polisi."Ada 18 arteri masuk
Jakarta yang menjadi perhatian kita yaitu Cakung, Kalimalang, Lenteng Agung, Fatmawati, Lebak bulus
Daan Mogot. Ini menjadi perhatian kita," terang Latif.Polisi Sebut Pemerintah-Swasta Menyepakati
Usulan Pengaturan Jam KantorUsulan Polda Metro Jaya disambut baik. Kombes Latif Usman mengaku
pemerintah dan swasta menyepakati usulannya itu."Sudah kita lakukan rapat koordinasi bersama dari
seluruh instansi terkait baik itu dari KemenPAN-RB, (Kementerian) Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, dari
DPRD, dari Provinsi Jakarta dan beberapa asosiasi yang ada baik itu Apindo terus pengusaha-pengusaha
angkutan sudah kita lakukan rapat dengan hasilnya mereka menyepakati," kata Latif kepada wartawan
di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (22/8).Menurut Latif, pihaknya kini masih terus melakukan pengkajian
terhadap aturan pembagian jam kantor di Jakarta. Pihaknya berharap aturan itu bisa diterapkan
secepatnya."Kami sangat mendorong secepatnya kan ini kepentingan bersama, dikerjakan bersama,
bukan kami yang mengambil keputusan. Mungkin itu bisa melaksanakan untuk mengurangi kepadatan di
Jakarta," katanya.Ditlantas Polda Metro Jaya mengungkap wacana aturan pembagian jam kantor di DKI
Jakarta disambut terbuka oleh sejumlah pihak terkait. Meski begitu, polisi masih menunggu adanya
peraturan gubernur (pergub) sebagai landasan hukum pelaksanaan aturan tersebut."Karena untuk yang
mengatur jam kerjanya bukan kami. Tetapi ada mungkin nanti himbauan entah bentuknya Pergub atau
apa itu nanti dari pemerintah daerah," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman di Mapolda
Metro Jaya, Jakarta, Senin (22/8/2022).Menurut Latif, pihaknya kini masih terus melakukan pengkajian
terhadap aturan pembagian jam kantor di Jakarta. Pihaknya berharap aturan itu bisa diterapkan
secepatnya."Kami sangat mendorong secepatnya kan ini kepentingan bersama, dikerjakan bersama,
bukan kami yang mengambil keputusan. Mungkin itu bisa melaksanakan untuk mengurangi kepadatan di
Jakarta," katanya.Lebih lanjut Latif mengatakan pihaknya masih akan melakukan beberapa rapat dalam
membahas penerapan aturan pembagian jam masuk kerja di Jakarta. Dalam waktu dekat pihak kepolisian
akan kembali melakukan rapat dengan Pemprov DKI untuk merumuskan teknis aturan tersebut."Masih
akan kita godok kembali pelaksanaannya kapan. Kita tunggu dari Pemda untuk rapat FGD yang lebih detil
lagi," pungkas Latif.
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Summary Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan selain mengubah bentuk dan fungsi
Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), langkah pihaknya melakukan transformasi
BPVP bertujuan agar mampu merespon perkembangan ketenagakerjaan guna mencapai
tujuan pembangunan ketenagakerjaan. Beberapa bentuk transformasi atau pengalihan
status dan kondisi BPVP di beberapa daerah menjadi Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP)
Kemnaker mencakup reformasi kelembagaan, redesain substansi pelatihan, reorientasi
SDM, relationship, rebranding dan revitalisasi. Untuk pengalihan BPVP UPTD ke UPTP
alurnya dimulai dari usulan Pemda (Gubernur/Kepala Daerah/DPRD) ke Kemnaker
dilanjutkan ke Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Dari DPOD diterbitkan hasil
rekomendasi kepada Kemnaker untuk selanjutnya diusulkan pembentukan BPVP ke
MenpanRB.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan selain mengubah bentuk dan fungsi Balai Pelatihan
Vokasi dan Produktivitas (BPVP), langkah pihaknya melakukan transformasi BPVP bertujuan agar mampu
merespon
perkembangan
ketenagakerjaan
guna
mencapai
tujuan
pembangunan
ketenagakerjaan."Pembangunan BPVP di setiap provinsi diperlukan dalam rangka penguatan
pembangunan spasial ketenagakerjaan secara nasional, khususnya dalam konteks peningkatan kapasitas
SDM, " ujar Ida Fauziyah dalam raker dengan Komisi IX DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin
(22/8/2022).Ida Fauziyah menyebut ada beberapa urgensi UPTP BPVP di 34 provinsi. Di antaranya untuk
mendukung pembangunan SDM nasional untuk bekerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan
Industri (KI), dan Proyek Strategis Nasional (PSN); memudahkan koordinasi dan sinergi antar pemerintah
pusat dan daerah."UPTP BPVP ini, juga mewujudkan pelatihan vokasi yang responsif dengan kebutuhan
daerah dan tantangan global, sekaligus percepatan pembangunan ekonomi provinsi, " ujar Ida Fauziyah
dalam raker yang dipimpin oleh Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtunewe (Fraksi Partai NasDem)
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ini.Beberapa bentuk transformasi atau pengalihan status dan kondisi BPVP di beberapa daerah menjadi
Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) Kemnaker mencakup reformasi kelembagaan, redesain substansi
pelatihan, reorientasi SDM, relationship, rebranding dan revitalisasi. Untuk pengalihan BPVP UPTD ke
UPTP alurnya dimulai dari usulan Pemda (Gubernur/Kepala Daerah/DPRD) ke Kemnaker dilanjutkan ke
Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).Dari DPOD diterbitkan hasil rekomendasi kepada
Kemnaker untuk selanjutnya diusulkan pembentukan BPVP ke MenpanRB. "Dari MenpanRB ini keluar
analisis organisasi beserta validasi penghitungan kriteria dan persetujuan pembentukan SOTK UPTP
untuk diteruskan ke Kemnaker yang menerbitkan Permenaker UPTP baru. Terutama perkembangan
personil, aset dan pembiayaan, " kata Ida Fauziyah.
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Summary Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengingatkan masyarakat untuk
berhati-hati dengan tawaran menjadi pekerja migran via daring yang dapat menjadi modus
penempatan tidak sesuai prosedur seperti kasus WNI di Kamboja. Badan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dengan
tawaran menjadi pekerja migran via daring yang dapat menjadi modus penempatan tidak
sesuai prosedur seperti kasus WNI di Kamboja. Para calon tenaga kerja Indonesia (TKI) itu
juga melihat tawaran di media sosial dan kemudian tertarik dengan tawaran gaji tinggi dan
pekerjaan mudah. Pada kesempatan itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan bahwa
pemerintah telah memulangkan 241 calon PMI terkait kasus penipuan daring di Kamboja.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati
dengan tawaran menjadi pekerja migran via daring yang dapat menjadi modus penempatan tidak sesuai
prosedur seperti kasus WNI di Kamboja.Dalam konferensi pers di Kantor BP2MI di Jakarta, Selasa,
Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika BP2MI Brigjen (Pol) Suyanto
mengatakan calon PMI yang menjadi korban penipuan di Kamboja kebanyakan ditempatkan melalui
perekrutan berjenjang (multi level) dan tawaran di media sosial."Modelnya itu kayak multi level. Jadi
rekan-rekan mereka baik yang ada di Kamboja maupun di negara lain mungkin saling menyebar kontenkonten itu," kata Suyanto.Para calon tenaga kerja Indonesia (TKI) itu juga melihat tawaran di media sosial
dan kemudian tertarik dengan tawaran gaji tinggi dan pekerjaan mudah.Selain itu, iklan daring itu juga
menawarkan kemudahan untuk bekerja di luar negeri dan tidak melewati tahapan prosedur seperti yang
perlu dilakukan lewat jalur resmi."Ini harus diperhatikan oleh adik-adik kita kalau memang mau melamar
dibuka dulu profil perusahaan, apakah memiliki izin atau berbadan hukum dan memiliki izin dari
Kemnaker atau dari kita," katanya.Pada kesempatan itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan
bahwa pemerintah telah memulangkan 241 calon PMI terkait kasus penipuan daring di Kamboja.Tidak
hanya itu, BP2MI berkolaborasi dengan kementerian/lembaga lain juga berhasil menggagalkan
pemberangkatan 215 WNI ke Kamboja dari Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara setelah mendapatkan
informasi dari Kementerian Luar Negeri pada 12 Agustus 2022.Benny memastikan bahwa pihaknya akan
terus menguatkan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, TNI/Polri, Kementerian Sosial,
Kementerian Kesehatan Kementerian Koordinator PMK, Satgas Penanganan COVID-19 dan otoritas
bandara untuk menangani perihal isu PMI terkendala dari Kamboja. Badan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI) mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dengan tawaran menjadi pekerja migran
via daring yang dapat menjadi modus penempatan tidak sesuai prosedur seperti kasus WNI di
Kamboja.Dalam konferensi pers di Kantor BP2MI di Jakarta, Selasa, Direktur Pelindungan dan
Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika BP2MI Brigjen (Pol) Suyanto mengatakan calon PMI yang
menjadi korban penipuan di Kamboja kebanyakan ditempatkan melalui perekrutan berjenjang (multi
level) dan tawaran di media sosial."Modelnya itu kayak multi level. Jadi rekan-rekan mereka baik yang
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ada di Kamboja maupun di negara lain mungkin saling menyebar konten-konten itu," kata Suyanto.Para
calon tenaga kerja Indonesia (TKI) itu juga melihat tawaran di media sosial dan kemudian tertarik dengan
tawaran gaji tinggi dan pekerjaan mudah.Selain itu, iklan daring itu juga menawarkan kemudahan untuk
bekerja di luar negeri dan tidak melewati tahapan prosedur seperti yang perlu dilakukan lewat jalur
resmi."Ini harus diperhatikan oleh adik-adik kita kalau memang mau melamar dibuka dulu profil
perusahaan, apakah memiliki izin atau berbadan hukum dan memiliki izin dari Kemnaker atau dari kita,"
katanya.Pada kesempatan itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan bahwa pemerintah telah
memulangkan 241 calon PMI terkait kasus penipuan daring di Kamboja.Tidak hanya itu, BP2MI
berkolaborasi dengan kementerian/lembaga lain juga berhasil menggagalkan pemberangkatan 215 WNI
ke Kamboja dari Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara setelah mendapatkan informasi dari
Kementerian Luar Negeri pada 12 Agustus 2022.Benny memastikan bahwa pihaknya akan terus
menguatkan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, TNI/Polri, Kementerian Sosial, Kementerian
Kesehatan Kementerian Koordinator PMK, Satgas Penanganan COVID-19 dan otoritas bandara untuk
menangani perihal isu PMI terkendala dari Kamboja.
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Neutral

Summary Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengingatkan masyarakat untuk
berhati-hati dengan tawaran menjadi pekerja migran via daring yang dapat menjadi modus
penempatan tidak sesuai prosedur seperti kasus WNI di Kamboja. Para calon tenaga kerja
Indonesia (TKI) itu juga melihat tawaran di media sosial dan kemudian tertarik dengan
tawaran gaji tinggi dan pekerjaan mudah. Pada kesempatan itu, Kepala BP2MI Benny
Rhamdani mengatakan bahwa pemerintah telah memulangkan 241 calon PMI terkait kasus
penipuan daring di Kamboja. Tidak hanya itu, BP2MI berkolaborasi dengan
kementerian/lembaga lain juga berhasil menggagalkan pemberangkatan 215 WNI ke
Kamboja dari Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara setelah mendapatkan informasi dari
Kementerian Luar Negeri pada 12 Agustus 2022.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati
dengan tawaran menjadi pekerja migran via daring yang dapat menjadi modus penempatan tidak sesuai
prosedur seperti kasus WNI di Kamboja.Dalam konferensi pers di Kantor BP2MI di Jakarta, Selasa,
Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika BP2MI Brigjen (Pol) Suyanto
mengatakan calon PMI yang menjadi korban penipuan di Kamboja kebanyakan ditempatkan melalui
perekrutan berjenjang (multi level) dan tawaran di media sosial."Modelnya itu kayak multi level. Jadi
rekan-rekan mereka baik yang ada di Kamboja maupun di negara lain mungkin saling menyebar kontenkonten itu," kata Suyanto.Para calon tenaga kerja Indonesia (TKI) itu juga melihat tawaran di media sosial
dan kemudian tertarik dengan tawaran gaji tinggi dan pekerjaan mudah.Selain itu, iklan daring itu juga
menawarkan kemudahan untuk bekerja di luar negeri dan tidak melewati tahapan prosedur seperti yang
perlu dilakukan lewat jalur resmi."Ini harus diperhatikan oleh adik-adik kita kalau memang mau melamar
dibuka dulu profil perusahaan, apakah memiliki izin atau berbadan hukum dan memiliki izin dari
Kemnaker atau dari kita," katanya.Pada kesempatan itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan
bahwa pemerintah telah memulangkan 241 calon PMI terkait kasus penipuan daring di Kamboja.Tidak
hanya itu, BP2MI berkolaborasi dengan kementerian/lembaga lain juga berhasil menggagalkan
pemberangkatan 215 WNI ke Kamboja dari Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara setelah mendapatkan
informasi dari Kementerian Luar Negeri pada 12 Agustus 2022.Benny memastikan bahwa pihaknya akan
terus menguatkan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, TNI/Polri, Kementerian Sosial,
Kementerian Kesehatan Kementerian Koordinator PMK, Satgas Penanganan COVID-19 dan otoritas
bandara untuk menangani perihal isu PMI terkendala dari Kamboja.
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Neutral

Summary Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengingatkan masyarakat untuk
berhati-hati dengan tawaran menjadi pekerja migran via daring yang dapat menjadi modus
penempatan tidak sesuai prosedur seperti kasus WNI di Kamboja. Para calon tenaga kerja
Indonesia (TKI) itu juga melihat tawaran di media sosial dan kemudian tertarik dengan
tawaran gaji tinggi dan pekerjaan mudah. Pada kesempatan itu, Kepala BP2MI Benny
Rhamdani mengatakan bahwa pemerintah telah memulangkan 241 calon PMI terkait kasus
penipuan daring di Kamboja. Tidak hanya itu, BP2MI berkolaborasi dengan
kementerian/lembaga lain juga berhasil menggagalkan pemberangkatan 215 WNI ke
Kamboja dari Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara setelah mendapatkan informasi dari
Kementerian Luar Negeri pada 12 Agustus 2022.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati
dengan tawaran menjadi pekerja migran via daring yang dapat menjadi modus penempatan tidak sesuai
prosedur seperti kasus WNI di Kamboja.Dalam konferensi pers di Kantor BP2MI di Jakarta, Selasa,
Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika BP2MI Brigjen (Pol) Suyanto
mengatakan calon PMI yang menjadi korban penipuan di Kamboja kebanyakan ditempatkan melalui
perekrutan berjenjang (multi level) dan tawaran di media sosial."Modelnya itu kayak multi level. Jadi
rekan-rekan mereka baik yang ada di Kamboja maupun di negara lain mungkin saling menyebar kontenkonten itu," kata Suyanto.Para calon tenaga kerja Indonesia (TKI) itu juga melihat tawaran di media sosial
dan kemudian tertarik dengan tawaran gaji tinggi dan pekerjaan mudah.Selain itu, iklan daring itu juga
menawarkan kemudahan untuk bekerja di luar negeri dan tidak melewati tahapan prosedur seperti yang
perlu dilakukan lewat jalur resmi."Ini harus diperhatikan oleh adik-adik kita kalau memang mau melamar
dibuka dulu profil perusahaan, apakah memiliki izin atau berbadan hukum dan memiliki izin dari
Kemnaker atau dari kita," katanya.Pada kesempatan itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan
bahwa pemerintah telah memulangkan 241 calon PMI terkait kasus penipuan daring di Kamboja.Tidak
hanya itu, BP2MI berkolaborasi dengan kementerian/lembaga lain juga berhasil menggagalkan
pemberangkatan 215 WNI ke Kamboja dari Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara setelah mendapatkan
informasi dari Kementerian Luar Negeri pada 12 Agustus 2022.Benny memastikan bahwa pihaknya akan
terus menguatkan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, TNI/Polri, Kementerian Sosial,
Kementerian Kesehatan Kementerian Koordinator PMK, Satgas Penanganan COVID-19 dan otoritas
bandara untuk menangani perihal isu PMI terkendala dari Kamboja.
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Neutral

Summary Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengingatkan masyarakat untuk
berhati-hati dengan tawaran menjadi pekerja migran via daring yang dapat menjadi modus
penempatan tidak sesuai prosedur seperti kasus WNI di Kamboja. Para calon tenaga kerja
Indonesia (TKI) itu juga melihat tawaran di media sosial dan kemudian tertarik dengan
tawaran gaji tinggi dan pekerjaan mudah. Pada kesempatan itu, Kepala BP2MI Benny
Rhamdani mengatakan bahwa pemerintah telah memulangkan 241 calon PMI terkait kasus
penipuan daring di Kamboja. Tidak hanya itu, BP2MI berkolaborasi dengan
kementerian/lembaga lain juga berhasil menggagalkan pemberangkatan 215 WNI ke
Kamboja dari Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara setelah mendapatkan informasi dari
Kementerian Luar Negeri pada 12 Agustus 2022.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati
dengan tawaran menjadi pekerja migran via daring yang dapat menjadi modus penempatan tidak sesuai
prosedur seperti kasus WNI di Kamboja.Dalam konferensi pers di Kantor BP2MI di Jakarta, Selasa,
Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika BP2MI Brigjen (Pol) Suyanto
mengatakan calon PMI yang menjadi korban penipuan di Kamboja kebanyakan ditempatkan melalui
perekrutan berjenjang ( multi level) dan tawaran di media sosial."Modelnya itu kayak multi level. Jadi
rekan-rekan mereka baik yang ada di Kamboja maupun di negara lain mungkin saling menyebar kontenkonten itu," kata Suyanto.Para calon tenaga kerja Indonesia (TKI) itu juga melihat tawaran di media sosial
dan kemudian tertarik dengan tawaran gaji tinggi dan pekerjaan mudah.Selain itu, iklan daring itu juga
menawarkan kemudahan untuk bekerja di luar negeri dan tidak melewati tahapan prosedur seperti yang
perlu dilakukan lewat jalur resmi."Ini harus diperhatikan oleh adik-adik kita kalau memang mau melamar
dibuka dulu profil perusahaan, apakah memiliki izin atau berbadan hukum dan memiliki izin dari
Kemnaker atau dari kita," katanya.Pada kesempatan itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan
bahwa pemerintah telah memulangkan 241 calon PMI terkait kasus penipuan daring di Kamboja.Tidak
hanya itu, BP2MI berkolaborasi dengan kementerian/lembaga lain juga berhasil menggagalkan
pemberangkatan 215 WNI ke Kamboja dari Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara setelah mendapatkan
informasi dari Kementerian Luar Negeri pada 12 Agustus 2022.Benny memastikan bahwa pihaknya akan
terus menguatkan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, TNI/Polri, Kementerian Sosial,
Kementerian Kesehatan Kementerian Koordinator PMK, Satgas Penanganan COVID-19 dan otoritas
bandara untuk menangani perihal isu PMI terkendala dari Kamboja.

117

Title

BP2MI ingatkan berhati-hati dengan rekrutmen pekerja migran via Author
daring

_noname

Media

Antara Sulteng

Reporter

Date

23 August 2022

Tone

Link

http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3074121/bp2mi-ingatkan-berhati-hatidengan-rekrutmen-pekerja-migran-via-daring

Neutral

Summary Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengingatkan masyarakat untuk
berhati-hati dengan tawaran menjadi pekerja migran via daring yang dapat menjadi modus
penempatan tidak sesuai prosedur seperti kasus WNI di Kamboja. Para calon tenaga kerja
Indonesia (TKI) itu juga melihat tawaran di media sosial dan kemudian tertarik dengan
tawaran gaji tinggi dan pekerjaan mudah. Pada kesempatan itu, Kepala BP2MI Benny
Rhamdani mengatakan bahwa pemerintah telah memulangkan 241 calon PMI terkait kasus
penipuan daring di Kamboja. Tidak hanya itu, BP2MI berkolaborasi dengan
kementerian/lembaga lain juga berhasil menggagalkan pemberangkatan 215 WNI ke
Kamboja dari Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara setelah mendapatkan informasi dari
Kementerian Luar Negeri pada 12 Agustus 2022.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati
dengan tawaran menjadi pekerja migran via daring yang dapat menjadi modus penempatan tidak sesuai
prosedur seperti kasus WNI di Kamboja.Dalam konferensi pers di Kantor BP2MI di Jakarta, Selasa,
Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika BP2MI Brigjen (Pol) Suyanto
mengatakan calon PMI yang menjadi korban penipuan di Kamboja kebanyakan ditempatkan melalui
perekrutan berjenjang ( multi level) dan tawaran di media sosial."Modelnya itu kayak multi level. Jadi
rekan-rekan mereka baik yang ada di Kamboja maupun di negara lain mungkin saling menyebar kontenkonten itu," kata Suyanto.Para calon tenaga kerja Indonesia (TKI) itu juga melihat tawaran di media sosial
dan kemudian tertarik dengan tawaran gaji tinggi dan pekerjaan mudah.Selain itu, iklan daring itu juga
menawarkan kemudahan untuk bekerja di luar negeri dan tidak melewati tahapan prosedur seperti yang
perlu dilakukan lewat jalur resmi."Ini harus diperhatikan oleh adik-adik kita kalau memang mau melamar
dibuka dulu profil perusahaan, apakah memiliki izin atau berbadan hukum dan memiliki izin dari
Kemnaker atau dari kita," katanya.Pada kesempatan itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan
bahwa pemerintah telah memulangkan 241 calon PMI terkait kasus penipuan daring di Kamboja.Tidak
hanya itu, BP2MI berkolaborasi dengan kementerian/lembaga lain juga berhasil menggagalkan
pemberangkatan 215 WNI ke Kamboja dari Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara setelah mendapatkan
informasi dari Kementerian Luar Negeri pada 12 Agustus 2022.Benny memastikan bahwa pihaknya akan
terus menguatkan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, TNI/Polri, Kementerian Sosial,
Kementerian Kesehatan Kementerian Koordinator PMK, Satgas Penanganan COVID-19 dan otoritas
bandara untuk menangani perihal isu PMI terkendala dari Kamboja.
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Summary Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengingatkan masyarakat untuk
berhati-hati dengan tawaran menjadi pekerja migran via daring yang dapat menjadi modus
penempatan tidak sesuai prosedur seperti kasus WNI di Kamboja. Para calon tenaga kerja
Indonesia (TKI) itu juga melihat tawaran di media sosial dan kemudian tertarik dengan
tawaran gaji tinggi dan pekerjaan mudah. Pada kesempatan itu, Kepala BP2MI Benny
Rhamdani mengatakan bahwa pemerintah telah memulangkan 241 calon PMI terkait kasus
penipuan daring di Kamboja. Tidak hanya itu, BP2MI berkolaborasi dengan
kementerian/lembaga lain juga berhasil menggagalkan pemberangkatan 215 WNI ke
Kamboja dari Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara setelah mendapatkan informasi dari
Kementerian Luar Negeri pada 12 Agustus 2022.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati
dengan tawaran menjadi pekerja migran via daring yang dapat menjadi modus penempatan tidak sesuai
prosedur seperti kasus WNI di Kamboja. Dalam konferensi pers di Kantor BP2MI di Jakarta, Selasa,
Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika BP2MI Brigjen (Pol) Suyanto
mengatakan calon PMI yang menjadi korban penipuan di Kamboja kebanyakan ditempatkan melalui
perekrutan berjenjang (multi level) dan tawaran di media sosial."Modelnya itu kayak multi level. Jadi
rekan-rekan mereka baik yang ada di Kamboja maupun di negara lain mungkin saling menyebar kontenkonten itu," kata Suyanto. Para calon tenaga kerja Indonesia (TKI) itu juga melihat tawaran di media sosial
dan kemudian tertarik dengan tawaran gaji tinggi dan pekerjaan mudah. Selain itu, iklan daring itu juga
menawarkan kemudahan untuk bekerja di luar negeri dan tidak melewati tahapan prosedur seperti yang
perlu dilakukan lewat jalur resmi."Ini harus diperhatikan oleh adik-adik kita kalau memang mau melamar
dibuka dulu profil perusahaan, apakah memiliki izin atau berbadan hukum dan memiliki izin dari
Kemnaker atau dari kita," katanya. Pada kesempatan itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan
bahwa pemerintah telah memulangkan 241 calon PMI terkait kasus penipuan daring di Kamboja. Tidak
hanya itu, BP2MI berkolaborasi dengan kementerian/lembaga lain juga berhasil menggagalkan
pemberangkatan 215 WNI ke Kamboja dari Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara setelah mendapatkan
informasi dari Kementerian Luar Negeri pada 12 Agustus 2022. Benny memastikan bahwa pihaknya akan
terus menguatkan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, TNI/Polri, Kementerian Sosial,
Kementerian Kesehatan Kementerian Koordinator PMK, Satgas Penanganan COVID-19 dan otoritas
bandara untuk menangani perihal isu PMI terkendala dari Kamboja.
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Summary Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengingatkan masyarakat untuk
berhati-hati dengan tawaran menjadi pekerja migran via daring yang dapat menjadi modus
penempatan tidak sesuai prosedur seperti kasus WNI di Kamboja. Para calon tenaga kerja
Indonesia (TKI) itu juga melihat tawaran di media sosial dan kemudian tertarik dengan
tawaran gaji tinggi dan pekerjaan mudah. Pada kesempatan itu, Kepala BP2MI Benny
Rhamdani mengatakan bahwa pemerintah telah memulangkan 241 calon PMI terkait kasus
penipuan daring di Kamboja. Tidak hanya itu, BP2MI berkolaborasi dengan
kementerian/lembaga lain juga berhasil menggagalkan pemberangkatan 215 WNI ke
Kamboja dari Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara setelah mendapatkan informasi dari
Kementerian Luar Negeri pada 12 Agustus 2022.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati
dengan tawaran menjadi pekerja migran via daring yang dapat menjadi modus penempatan tidak sesuai
prosedur seperti kasus WNI di Kamboja.Dalam konferensi pers di Kantor BP2MI di Jakarta, Selasa,
Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika BP2MI Brigjen (Pol) Suyanto
mengatakan calon PMI yang menjadi korban penipuan di Kamboja kebanyakan ditempatkan melalui
perekrutan berjenjang ( multi level) dan tawaran di media sosial."Modelnya itu kayak multi level. Jadi
rekan-rekan mereka baik yang ada di Kamboja maupun di negara lain mungkin saling menyebar kontenkonten itu," kata Suyanto.Para calon tenaga kerja Indonesia (TKI) itu juga melihat tawaran di media sosial
dan kemudian tertarik dengan tawaran gaji tinggi dan pekerjaan mudah.Selain itu, iklan daring itu juga
menawarkan kemudahan untuk bekerja di luar negeri dan tidak melewati tahapan prosedur seperti yang
perlu dilakukan lewat jalur resmi."Ini harus diperhatikan oleh adik-adik kita kalau memang mau melamar
dibuka dulu profil perusahaan, apakah memiliki izin atau berbadan hukum dan memiliki izin dari
Kemnaker atau dari kita," katanya.Pada kesempatan itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan
bahwa pemerintah telah memulangkan 241 calon PMI terkait kasus penipuan daring di Kamboja.Tidak
hanya itu, BP2MI berkolaborasi dengan kementerian/lembaga lain juga berhasil menggagalkan
pemberangkatan 215 WNI ke Kamboja dari Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara setelah mendapatkan
informasi dari Kementerian Luar Negeri pada 12 Agustus 2022.Benny memastikan bahwa pihaknya akan
terus menguatkan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, TNI/Polri, Kementerian Sosial,
Kementerian Kesehatan Kementerian Koordinator PMK, Satgas Penanganan COVID-19 dan otoritas
bandara untuk menangani perihal isu PMI terkendala dari Kamboja.
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Neutral

Summary Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengingatkan masyarakat untuk
berhati-hati dengan tawaran menjadi pekerja migran via daring yang dapat menjadi modus
penempatan tidak sesuai prosedur seperti kasus WNI di Kamboja. Para calon tenaga kerja
Indonesia (TKI) itu juga melihat tawaran di media sosial dan kemudian tertarik dengan
tawaran gaji tinggi dan pekerjaan mudah. Dalam konferensi pers di Kantor BP2MI di Jakarta,
Selasa, Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika BP2MI Brigjen
(Pol) Suyanto mengatakan calon PMI yang menjadi korban penipuan di Kamboja kebanyakan
ditempatkan melalui perekrutan berjenjang (multi level) dan tawaran di media sosial. Selain
itu, iklan daring itu juga menawarkan kemudahan untuk bekerja di luar negeri dan tidak
melewati tahapan prosedur seperti yang perlu dilakukan lewat jalur resmi.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati
dengan tawaran menjadi pekerja migran via daring yang dapat menjadi modus penempatan tidak sesuai
prosedur seperti kasus WNI di Kamboja.Dalam konferensi pers di Kantor BP2MI di Jakarta, Selasa,
Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika BP2MI Brigjen (Pol) Suyanto
mengatakan calon PMI yang menjadi korban penipuan di Kamboja kebanyakan ditempatkan melalui
perekrutan berjenjang (multi level) dan tawaran di media sosial. "Modelnya itu kayak multi level. Jadi
rekan-rekan mereka baik yang ada di Kamboja maupun di negara lain mungkin saling menyebar kontenkonten itu," kata Suyanto. Para calon tenaga kerja Indonesia (TKI) itu juga melihat tawaran di media sosial
dan kemudian tertarik dengan tawaran gaji tinggi dan pekerjaan mudah. Selain itu, iklan daring itu juga
menawarkan kemudahan untuk bekerja di luar negeri dan tidak melewati tahapan prosedur seperti yang
perlu dilakukan lewat jalur resmi. "Ini harus diperhatikan oleh adik-adik kita kalau memang mau melamar
dibuka dulu profil perusahaan, apakah memiliki izin atau berbadan hukum dan memiliki izin dari
Kemnaker atau dari kita," katanya.
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Neutral

Summary Keberadaan Lembaga Sertifikat Profesi (LSP) diharapkan bisa menjadi salah satu instrumen
dalam program pembinaan narapidana untuk menjamin mutu dari pembinaan kemandirian
yang dilaksanakan oleh lapas/ rutan. Hal itu dibahas dalam Sosialisasi Penyusunan
Rekomendasi Kebijakan Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) hari ini (23/8). Pada
bulan Agustus 2022 ini, sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI,
Kanwil Kemenkumham Jawa Timur telah memberikan Sertifikat Pendaftaran PT.
Perseorangan kepada WBP dan klien pemasyarakatan. Kadiv Pemasyarakatan Teguh
Wibowo mengatakan bahwa selama ini WBP dapat memiliki skill yang bisa digunakan
sebagai modal dalam mencari kerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri.

Pembinaan kemandirian yang dilaksanakan lapas/ rutan akan ditunjang dengan sistem sertifikasi profesi.
Keberadaan Lembaga Sertifikat Profesi (LSP) diharapkan bisa menjadi salah satu instrumen dalam
program pembinaan narapidana untuk menjamin mutu dari pembinaan kemandirian yang dilaksanakan
oleh lapas/ rutan.Hal itu dibahas dalam Sosialisasi Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pembentukan
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) hari ini (23/8). Kegiatan yang bertempat di Goldvitel Hotel Surabaya itu
rencananya digelar pada 23-24 Agustus 2022.Kadiv Pemasyarakatan Teguh Wibowo mengatakan bahwa
selama ini WBP dapat memiliki skill yang bisa digunakan sebagai modal dalam mencari kerja maupun
mengembangkan usaha secara mandiri. Pada bulan Agustus 2022 ini, sebagai tindak lanjut Surat
Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur telah memberikan Sertifikat
Pendaftaran PT. Perseorangan kepada WBP dan klien pemasyarakatan. Sebanyak tujuh orang dari Lapas
Kelas I Malang dan dua orang dari Lapas Kelas I Surabaya."Hal ini juga sebagai bukti bahwa pelaksanaan
pelatihan keterampilan kerja pada UPT Pemasyarakatan di Jawa Timur telah dilakukan secara
berkesinambungan kepada narapidana, dan pelatihan juga telah diberikan dimulai dari tingkat pemula
hingga tingkat mahir," ujarnya.Teguh menjelaskan bahwa pembinaan di lapas/ rutan perlu lebih
diintensifkan lagi. Salah satu jalannya adalah dengan diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Lembaga
Pelatihan Kerja (LA-LPK) Kementerian Ketenagakerjaan. Akreditasi ini bertujuan sebagai bentuk
pengakuan formal bahwa lapas/ rutan telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai sebuah Lembaga
Pelatihan Kerja sehingga memiliki kredibilitas yang baik."Kami harap, hasil pembinaan yang kami lakukan
bisa menghasilkan tenaga kerja yang siap dan diakui secara kualitasnya," tegasnya.
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Positive

Summary JawaPos.com- Pemerintah mulai membuka ruang diskusi dengan sejumlah negara di Timur
Tengah terkait penempatan pekerja migran Indonesia (PMI). Kendati demikian, pihaknya
sejak awal menekankan soal skema penempatan PMI yang hanya dilakukan melalui sistem
penempatan satu kanal (SPSK). Skema yang juga menjadi pilot project Indonesia bersama
Saudi. Beberapa ketentuan dalam pilot project Indonesia-Saudi tersebut bisa diterapkan
mulai September 2022.

JawaPos.com - Pemerintah mulai membuka ruang diskusi dengan sejumlah negara di Timur Tengah
terkait penempatan pekerja migran Indonesia (PMI). Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengatakan, pihaknya tengah melakukan evaluasi pada sejumlah nota kesepakatan penempatan PMI ke
sejumlah negara Timur Tengah.Hal tersebut disampaikan Ida saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR di
Jakarta kemarin (22/8). "Selain dengan Arab Saudi, kami tengah melakukan beberapa langkah evaluasi
MoU dengan Qatar, Kuwait, dan UEA," ujarnya.Kendati demikian, pihaknya sejak awal menekankan soal
skema penempatan PMI yang hanya dilakukan melalui sistem penempatan satu kanal (SPSK). Skema yang
juga menjadi pilot project Indonesia bersama Saudi."Kami tidak mencabut moratorium. Artinya, tidak
menempatkan pekerja ke pengguna perorangan," tegasnya. Moratorium itu merujuk pada Kepmenaker
206/2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan PMI pada Pengguna Perseorangan di
Kawasan Negara Timur Tengah. "Penempatan pada pengguna perseorangan itu banyak mudaratnya,"
sambungnya.Dia menjelaskan, jangkauan perlindungan PMI sektor domestik yang ditempatkan pada
pengguna perseorangan terbilang lemah. Sebab, penempatan melalui perorangan itu akan masuk ranah
privat sehingga menyulitkan pemerintah dalam memberikan perlindungan.Beberapa ketentuan dalam
pilot project Indonesia-Saudi tersebut bisa diterapkan mulai September 2022. Pemerintah kedua negara
pun telah menyiapkan satgas khusus untuk mengawasi implementasi kerja sama itu.Ida menilai, dengan
menerapkan SPSK ke sejumlah negara, perlindungan untuk PMI menjadi lebih baik. Sebab, kontrak PMI
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dilakukan dengan pemberi kerja berbadan hukum. Kemudian, sistem satu kanal meminimalkan
penempatan PMI secara nonprosedural. Selain itu, SPSK bakal membuka kesempatan bekerja yang layak
bagi para peminat kerja.- News- Ekonomi- Hiburan- Bola
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Positive

Summary Pemerintah mulai membuka ruang diskusi dengan sejumlah negara di Timur Tengah terkait
penempatan pekerja migran Indonesia (PMI). Kendati demikian, pihaknya sejak awal
menekankan soal skema penempatan PMI yang hanya dilakukan melalui sistem penempatan
satu kanal (SPSK). Skema yang juga menjadi pilot project Indonesia bersama Saudi. Beberapa
ketentuan dalam pilot project Indonesia-Saudi tersebut bisa diterapkan mulai September
2022.

Pemerintah mulai membuka ruang diskusi dengan sejumlah negara di Timur Tengah terkait penempatan
pekerja migran Indonesia (PMI). Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya
tengah melakukan evaluasi pada sejumlah nota kesepakatan penempatan PMI ke sejumlah negara Timur
Tengah.Hal tersebut disampaikan Ida saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Jakarta kemarin (22/8).
"Selain dengan Arab Saudi, kami tengah melakukan beberapa langkah evaluasi MoU dengan Qatar,
Kuwait, dan UEA," ujarnya.Kendati demikian, pihaknya sejak awal menekankan soal skema penempatan
PMI yang hanya dilakukan melalui sistem penempatan satu kanal (SPSK). Skema yang juga menjadi pilot
project Indonesia bersama Saudi."Kami tidak mencabut moratorium. Artinya, tidak menempatkan
pekerja ke pengguna perorangan," tegasnya. Moratorium itu merujuk pada Kepmenaker 206/2015
tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan PMI pada Pengguna Perseorangan di Kawasan Negara
Timur Tengah. "Penempatan pada pengguna perseorangan itu banyak mudaratnya," sambungnya.Dia
menjelaskan, jangkauan perlindungan PMI sektor domestik yang ditempatkan pada pengguna
perseorangan terbilang lemah. Sebab, penempatan melalui perorangan itu akan masuk ranah privat
sehingga menyulitkan pemerintah dalam memberikan perlindungan.Beberapa ketentuan dalam pilot
project Indonesia-Saudi tersebut bisa diterapkan mulai September 2022. Pemerintah kedua negara pun
telah menyiapkan satgas khusus untuk mengawasi implementasi kerja sama itu.Ida menilai, dengan
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menerapkan SPSK ke sejumlah negara, perlindungan untuk PMI menjadi lebih baik. Sebab, kontrak PMI
dilakukan dengan pemberi kerja berbadan hukum. Kemudian, sistem satu kanal meminimalkan
penempatan PMI secara nonprosedural. Selain itu, SPSK bakal membuka kesempatan bekerja yang layak
bagi para peminat kerja.
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Positive

Summary Salah satunya menunggu aturan resmi dari Gubernur DKI Anies Baswedan. Wacana
pembagian jam kerja di Jakarta oleh Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya
belum terealisasi. Rupanya, kepolisian masih menunggu keputusan untuk landasan hukum
untuk menekan angka kemacetan di Jakarta ini. "Karena untuk yang mengatur jam kerjanya
bukan kami, tetapi dalam bentuk imbauan atau Pergub (Peraturan Gubernur) dari
pemerintah daerah.

Wacana pembagian jam kerja di Jakarta oleh Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya belum
terealisasi. Rupanya, kepolisian masih menunggu keputusan untuk landasan hukum untuk menekan
angka kemacetan di Jakarta ini. Salah satunya menunggu aturan resmi dari Gubernur DKI Anies
Baswedan. "Karena untuk yang mengatur jam kerjanya bukan kami, tetapi dalam bentuk imbauan atau
Pergub (Peraturan Gubernur) dari pemerintah daerah. Atau nanti diserahkan kepada kelembagaan itu
sendiri," ujar Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman, Selasa (23/8). Latif mengungkapkan,
wacana yang diinisiasi pihaknya disambut baik dalam rapat koordinasi dengan beberapa pihaknya.
"Sampai saat ini sudah kami lakukan koordinasi bersama dengan seluruh instansi terkait sebagai
pemangku kepentingan baik dari Menpan (KemenPAN-RB), (Kementerian) Ketenagakerjaan,
Kementerian Pendidikan, Pemda DKI, asosiasi seperti Aspindo, pengusaha-pengusaha angkutan dan
mereka menyepakati," paparnya. Oleh karenanya, wacana tersebut harus ada dasar hukum dalam
penerapan dan pelaksanaan terkait aturan jam masuk kerja di Jakarta. "Tapi sebetulnya bahkan bukan
hanya gubernur tapi semua stakeholder yang ada. Dari Kementerian mungkin mengikuti perintah
gubernur. Aturan ini bisa pergub atau imbauan di Jakarta agar tak macet," tutup Latif.
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Negative

Summary Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengingatkan masyarakat untuk
berhati-hati dengan tawaran menjadi pekerja migran via daring yang dapat menjadi modus
penempatan tidak sesuai prosedur seperti kasus WNI di Kamboja. Direktur Pelindungan dan
Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika BP2MI Brigjen (Pol) Suyanto mengatakan calon PMI
yang menjadi korban penipuan di Kamboja kebanyakan ditempatkan melalui perekrutan
berjenjang (multi level) dan tawaran di media sosial.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati
dengan tawaran menjadi pekerja migran via daring yang dapat menjadi modus penempatan tidak sesuai
prosedur seperti kasus WNI di Kamboja. Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan
Afrika BP2MI Brigjen (Pol) Suyanto mengatakan calon PMI yang menjadi korban penipuan di Kamboja
kebanyakan ditempatkan melalui perekrutan berjenjang (multi level) dan tawaran di media sosial.
"Modelnya itu kayak multi level. Jadi rekan-rekan mereka baik yang ada di Kamboja maupun di negara
lain mungkin saling menyebar konten-konten itu," kata Suyanto. Para calon tenaga kerja Indonesia (TKI)
itu juga melihat tawaran di media sosial dan kemudian tertarik dengan tawaran gaji tinggi dan pekerjaan
mudah. Selain itu, iklan daring itu juga menawarkan kemudahan untuk bekerja di luar negeri dan tidak
melewati tahapan prosedur seperti yang perlu dilakukan lewat jalur resmi. "Ini harus diperhatikan oleh
adik-adik kita kalau memang mau melamar dibuka dulu profil perusahaan, apakah memiliki izin atau
berbadan hukum dan memiliki izin dari Kemnaker atau dari kita," katanya. Pada kesempatan itu, Kepala
BP2MI Benny Rhamdani mengatakan bahwa pemerintah telah memulangkan 241 calon PMI terkait kasus
penipuan daring di Kamboja. Tidak hanya itu, BP2MI berkolaborasi dengan kementerian/lembaga lain
juga berhasil menggagalkan pemberangkatan 215 WNI ke Kamboja dari Bandara Kuala Namu di Sumatera
Utara setelah mendapatkan informasi dari Kementerian Luar Negeri pada 12 Agustus 2022.
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Neutral

Summary Jadi kebayang dong Rek, berapa banyak loker yang tersedia?. "Ada 50 perusahaan yang
membuka lowongan di acara tersebut, dan 16 perusahaan di antaranya didukung dari mitra
kerja Disnakertrans Jawa Timur," kata Kepala Disnakertrans Jawa Timur, Himawan Estu
Bagijo, Senin (22/8/2022). Tunggu apa lagi Rek, yuk merapat ke UINSA! Job fair akan digelar
di UINSA Surabaya pada 23-24 Agustus 2022.

Job fair akan digelar di UINSA Surabaya pada 23-24 Agustus 2022. Job fair ini merupakan buah kerja sama
Kemenaker, Disnakertrans Jawa Timur dan UINSA.Tak tanggung-tanggung, ada puluhan perusahaan yang
menawarkan lowongan kerja (loker). Jadi kebayang dong Rek, berapa banyak loker yang tersedia?"Ada
50 perusahaan yang membuka lowongan di acara tersebut, dan 16 perusahaan di antaranya didukung
dari mitra kerja Disnakertrans Jawa Timur," kata Kepala Disnakertrans Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo,
Senin (22/8/2022)."Selain itu, tercatat sudah ada 3.236 pencari kerja terdaftar yang akan datang dalam
acara tersebut. Kami estimasi peserta yang ikut bisa mencapai lima ribu orang," imbuhnya.Disnakertrans
Jawa Timur terus menjalin kerja sama untuk menggelar job fair atau career day. Terlebih menurut catatan
aplikasi Siap Kerja milik Kemenaker, sudah ada 37.790 orang yang mendaftar dan mencari
pekerja.Sementara jumlah lowongan yang tersedia hanya 3.824 di 3.002 perusahaan yang tersebar di
berbagai kabupaten kota di Jawa Timur.Job fair akan digelar di UINSA Surabaya pada 23-24 Agustus
2022/Foto: Istimewa (dok.Instagram @naker_jatim)"Mayoritas pendaftar di aplikasi tersebut merupakan
pencari kerja dengan lulusan SMK dan S1. Sementara lowongan pekerjaan yang banyak dibuka adalah
untuk tenaga teknisi dan administrasi," terang Himawan.Tunggu apa lagi Rek, yuk merapat ke UINSA!
Semoga Anda menemukan pekerjaan yang cocok.
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Neutral

Summary - Masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan. - Penyaluran dana BSU 2022 harus melewati beberapa
tahapan yang harus dilalui. Seperti yang sudah diketahui pemerintah bersama dengan
Kemnaker akan menyalurkan kembali dana BSU 2022. Dana BSU 2022 akan disalurkan
kepada pekerja atau buruh yang terdampak pandemi Covid-19 untuk meningkatkan
perekonomian.

- Penyaluran dana BSU 2022 harus melewati beberapa tahapan yang harus dilalui.Seperti yang sudah
diketahui pemerintah bersama dengan Kemnaker akan menyalurkan kembali dana BSU 2022.Dana BSU
2022 akan disalurkan kepada pekerja atau buruh yang terdampak pandemi Covid-19 untuk meningkatkan
perekonomian.Namun, sebelum mendapatkan dana BLT subsidi gaji, para pekerja atau buruh harus
memenuhi syarat ketentuan dari Kemnaker.Syarat yang diberikan oleh Kemnaker yang harus dipenuhi
oleh pekerja atau buruh, diantaranya:- Warga Negara Indonesia- Masih aktif di BPJS KetenagakerjaanBerpenghasilan Rp3,5 juta per bulan maksimal
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Negative

Summary Imbauan itu diberikan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) agar
masyarakat juga berhati-hati dengan modus penempatan yang tidak sesuai prosedur, seperti
kasus WNI di Kamboja. Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika
BP2MI Brigjen (Pol) Suyanto dalam konferensi pers di Kantor BP2MI di Jakarta, Selasa
(23/8/2022) mengatakan bahwa calon PMI yang menjadi korban penipuan di Kamboja
kebanyakan ditempatkan melalui perekrutan berjenjang (multi level) dan tawaran di media
sosial. Jadi rekan-rekan mereka baik yang ada di Kamboja maupun di negara lain mungkin
saling menyebar konten-konten itu," kata Suyanto. Pada kesempatan itu, Kepala BP2MI
Benny Rhamdani mengatakan bahwa pemerintah telah memulangkan 241 calon PMI terkait
kasus penipuan daring di Kamboja.

Masyarakat diimbau untuk berhati-hati dengan tawaran menjadi pekerja migran via daring. Imbauan itu
diberikan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) agar masyarakat juga berhati-hati
dengan modus penempatan yang tidak sesuai prosedur, seperti kasus WNI di Kamboja. Direktur
Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika BP2MI Brigjen (Pol) Suyanto dalam konferensi
pers di Kantor BP2MI di Jakarta, Selasa (23/8/2022) mengatakan bahwa calon PMI yang menjadi korban
penipuan di Kamboja kebanyakan ditempatkan melalui perekrutan berjenjang (multi level) dan tawaran
di media sosial."Modelnya itu kayak multi level. Jadi rekan-rekan mereka baik yang ada di Kamboja
maupun di negara lain mungkin saling menyebar konten-konten itu," kata Suyanto. Menurutnya, para
calon tenaga kerja Indonesia (TKI) itu tertarik dengan tawaran gaji tinggi dan pekerjaan mudah dari
tawaran yang diberikan di media sosial. Tak hanya itu, iklan yang diberikan juga menawarkan kemudahan
bekerja di luar negeri tanpa melewati prosedur seperti yang dilakukan lewat jalur resmi. Pihak BP2MI
mengatakan masyarakat harus membuka profil perusahaan terlebih dahulu untuk memastikan apakah
memiliki izin atau tidak. "Ini harus diperhatikan oleh adik-adik kita kalau memang mau melamar dibuka
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dulu profil perusahaan, apakah memiliki izin atau berbadan hukum dan memiliki izin dari Kemnaker atau
dari kita," katanya.Pada kesempatan itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan bahwa pemerintah
telah memulangkan 241 calon PMI terkait kasus penipuan daring di Kamboja. Tidak hanya itu, BP2MI
berkolaborasi dengan kementerian/lembaga lain juga berhasil menggagalkan pemberangkatan 215 WNI
ke Kamboja dari Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara setelah mendapatkan informasi dari
Kementerian Luar Negeri pada 12 Agustus 2022.Benny memastikan bahwa pihaknya akan terus
menguatkan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, TNI/Polri, Kementerian Sosial, Kementerian
Kesehatan Kementerian Koordinator PMK, Satgas Penanganan COVID-19 dan otoritas bandara untuk
menangani perihal isu PMI terkendala dari Kamboja.
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Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah akhirnya perjelas kabar pencairan BSU
2022. Hingga kini info BSU 2022 terbaru terutama soal jadwal cair masih ditunggu
masyarakat. Adapun pencairan BSU 2022 mesti melewati sejumlah tahapan yang sudah
ditegaskan Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker melalui media sosial resmi
maupun situs resminya. Ada sejumlah syarat penerima BSU 2022 yang perlu terus
diperhatikan.

Hingga kini info BSU 2022 terbaru terutama soal jadwal cair masih ditunggu masyarakat.Adapun
pencairan BSU 2022 mesti melewati sejumlah tahapan yang sudah ditegaskan Kementerian
Ketenagakerjaan atau Kemnaker melalui media sosial resmi maupun situs resminya.Ada sejumlah syarat
penerima BSU 2022 yang perlu terus diperhatikan. Agar jika ada perubahan, calon penerima dapat
mendapatkan kabar terbaru.Lantas, kapan BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair? Alur pencairannya
diperjelas oleh Menaker.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah akhirnya perjelas kabar
pencairan BSU 2022.Hal ini bisa menjadi kabar baik bagi para pekerja yang sudah lama menanti kabar
pencairan BLT subsidi gaji Rp1 juta.Melalui keterangannya, Menaker Ida Fauziyah menegaskan pihaknya
hanya bertugas sebagai penyalur bantuan tersebut.Ida mengatakan bahwa aliran dana BSU
menggunakan dana penanganan Covid-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional
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Negative

Summary Imbauan itu diberikan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI ) agar
masyarakat juga berhati-hati dengan modus penempatan yang tidak sesuai prosedur, seperti
kasus WNI di Kamboja. Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika
BP2MI Brigjen (Pol) Suyanto dalam konferensi pers di Kantor BP2MI di Jakarta, Selasa
(23/8/2022) mengatakan bahwa calon PMI yang menjadi korban penipuan di Kamboja
kebanyakan ditempatkan melalui perekrutan berjenjang (multi level) dan tawaran di media
sosial. Jadi rekan-rekan mereka baik yang ada di Kamboja maupun di negara lain mungkin
saling menyebar konten-konten itu," kata Suyanto. Pada kesempatan itu, Kepala BP2MI
Benny Rhamdani mengatakan bahwa pemerintah telah memulangkan 241 calon PMI terkait
kasus penipuan daring di Kamboja.

Masyarakat diimbau untuk berhati-hati dengan tawaran menjadi pekerja migran via daring. Imbauan itu
diberikan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI ) agar masyarakat juga berhati-hati
dengan modus penempatan yang tidak sesuai prosedur, seperti kasus WNI di Kamboja .Direktur
Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika BP2MI Brigjen (Pol) Suyanto dalam konferensi
pers di Kantor BP2MI di Jakarta, Selasa (23/8/2022) mengatakan bahwa calon PMI yang menjadi korban
penipuan di Kamboja kebanyakan ditempatkan melalui perekrutan berjenjang (multi level) dan tawaran
di media sosial."Modelnya itu kayak multi level. Jadi rekan-rekan mereka baik yang ada di Kamboja
maupun di negara lain mungkin saling menyebar konten-konten itu," kata Suyanto.Menurutnya, para
calon tenaga kerja Indonesia (TKI) itu tertarik dengan tawaran gaji tinggi dan pekerjaan mudah dari
tawaran yang diberikan di media sosial.Tak hanya itu, iklan yang diberikan juga menawarkan kemudahan
bekerja di luar negeri tanpa melewati prosedur seperti yang dilakukan lewat jalur resmi.Pihak BP2MI
mengatakan masyarakat harus membuka profil perusahaan terlebih dahulu untuk memastikan apakah
memiliki izin atau tidak."Ini harus diperhatikan oleh adik-adik kita kalau memang mau melamar dibuka
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dulu profil perusahaan, apakah memiliki izin atau berbadan hukum dan memiliki izin dari Kemnaker atau
dari kita," katanya.Pada kesempatan itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan bahwa pemerintah
telah memulangkan 241 calon PMI terkait kasus penipuan daring di Kamboja.Tidak hanya itu, BP2MI
berkolaborasi dengan kementerian/lembaga lain juga berhasil menggagalkan pemberangkatan 215 WNI
ke Kamboja dari Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara setelah mendapatkan informasi dari
Kementerian Luar Negeri pada 12 Agustus 2022.Benny memastikan bahwa pihaknya akan terus
menguatkan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, TNI/Polri, Kementerian Sosial, Kementerian
Kesehatan Kementerian Koordinator PMK, Satgas Penanganan COVID-19 dan otoritas bandara untuk
menangani perihal isu PMI terkendala dari Kamboja.
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Positive

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mengubah bentuk dan fungsi Balai
Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) untuk merespon perkembangan ekosistem
ketenagakerjaan. "Terdapat 152 BLK komunitas yang tersebar di Jawa Timur di antaranya
berasal dari Bangkalan, Blitar, Bojonegoro, Gresik, Jombang, Kediri, Lamongan, Mojokerto,
Nganjuk, Pamekasan, Pasuruan, Sampang, Sumenep, Tuban dan Tulungagung," terang
Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Sidoarjo, M. Aiza Akbar, Rabu (10/8/2022).
Di antaranya untuk mendukung pembangunan SDM nasional, untuk bekerja di Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), dan Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga
dapat memudahkan proses koordinasi dan sinergi antar pemerintah pusat dengan
pemerintah daerah. "UPTP BPVP ini, juga mewujudkan pelatihan vokasi yang responsif
dengan kebutuhan daerah dan tantangan global, sekaligus percepatan pembangunan
ekonomi provinsi," jelas Ida Fauziyah dalam raker yang dipimpin oleh Ketua Komisi IX DPR
RI, Felly Estelita Runtunewe dari Fraksi Partai Demokrat, Senin (22/8/2022).

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mengubah bentuk dan fungsi Balai Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas (BPVP) untuk merespon perkembangan ekosistem ketenagakerjaan. Lebih lanjut, Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan pihaknya juga turut melakukan transformasi BPVP. Hal
tersebut dilakukan dengan harapan, sektor ketenagakerjaan di Indonesia dapat merespon dengan baik
perkembangan ketenagakerjaan, guna tercapainya pembangunan ketenagakerjaan yang baik.
"Pembangunan BPVP di setiap provinsi diperlukan dalam rangka penguatan pembangunan spasial
ketenagakerjaan secara nasional, khususnya dalam konteks peningkatan kapasitas SDM," ujar Ida
Fauziyah dalam rapat kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin
(22/8/2022). Ida Fauziyah menyebut ada beberapa urgensi UPTP BPVP di 34 provinsi. Di antaranya untuk
mendukung pembangunan SDM nasional, untuk bekerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan
Industri (KI), dan Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga dapat memudahkan proses koordinasi dan
sinergi antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah."UPTP BPVP ini, juga mewujudkan pelatihan
vokasi yang responsif dengan kebutuhan daerah dan tantangan global, sekaligus percepatan
pembangunan ekonomi provinsi," jelas Ida Fauziyah dalam raker yang dipimpin oleh Ketua Komisi IX DPR
RI, Felly Estelita Runtunewe dari Fraksi Partai Demokrat, Senin (22/8/2022). Beberapa bentuk
transformasi atau pengalihan status dan kondisi BPVP di beberapa daerah menjadi Unit Pelaksana Teknis
Pusat (UPTP) Kemnaker antara lain; reformasi kelembagaan, redesain substansi pelatihan, reorientasi
SDM, relationship, rebranding dan revitalisasi. Sementara itu untuk pengalihan BPVP UPTD ke UPTP,
alurnya akan dimulai dari usulan Pemda (Gubernur/Kepala Daerah/DPRD) ke Kemnaker, dan baru
setelahnya dilanjutkan ke Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Untuk selanjutnya, dari DPOD
diterbitkan hasil rekomendasi kepada Kemnaker untuk selanjutnya diusulkan pembentukan BPVP ke
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Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB). "Dari MenpanRB ini
keluar analisis organisasi beserta validasi penghitungan kriteria dan persetujuan pembentukan SOTK
UPTP untuk diteruskan ke Kemnaker yang menerbitkan Permenaker UPTP baru. Terutama
perkembangan personil, aset dan pembiayaan," kata Ida Fauziyah, Senin (22/8/2022). Dalam sepak
terjangnya BPVP telah membawa banyak manfaat bagi masyarakat, hal ini tergambarkan dari salah satu
BPVP, yaitu BPVP Sidoarjo, Jawa Timur. Melalui kerja sama bantuan program pelatihan, BPVP Sidoarjo
memberikan pelatihan kepada 152 balai latihan kerja (BLK) komunitas, dengan tujuan meningkatkan
kualitas sumber daya manusia, guna mengantisipasi berbagai tantangan pada bonus demografi
Indonesia, yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2030. "Terdapat 152 BLK komunitas yang tersebar di
Jawa Timur di antaranya berasal dari Bangkalan, Blitar, Bojonegoro, Gresik, Jombang, Kediri, Lamongan,
Mojokerto, Nganjuk, Pamekasan, Pasuruan, Sampang, Sumenep, Tuban dan Tulungagung," terang Kepala
Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Sidoarjo, M. Aiza Akbar, Rabu (10/8/2022).
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Neutral

Summary Job fair itu berlangsung di UIN Sunan Ampel, Surabaya, 23- 24 Agustus 2022. "Oleh sebab
itu, pelaksanaan Job Fair di masa sekarang ini merupakan salah satu upaya yang sangat
bermanfaat dan berkontribusi terhadap penciptaan peluang bagi tenaga kerja untuk
mendapatkan pekerjaan, serta bagi perusahaan agar memperoleh kandidat yang berkualitas
dan sesuai dengan kualifikasi jabatan yang ditawarkan," kata Menaker Ida Fauziyah saat
membuka kegiatan Job Fair di Kampus UIN Sunan Ampel, Surabaya, Selasa (23/8/2022).
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali menggelar Job Fair secara tatap muka
(offline) untuk pertama kalinya sejak pandemi COVID-19. Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker), Ida Fauziyah, mengatakan bahwa pihaknya menggelar Job Fair Pasker.ID Goes To
Campus Tahun 2022 bertajuk Improving The Employment Condition To Recover Together
(meningkatkan kondisi kerja untuk pulih bersama).

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali menggelar Job Fair secara tatap muka (offline) untuk
pertama kalinya sejak pandemi COVID-19. Job fair itu berlangsung di UIN Sunan Ampel, Surabaya, 23 - 24
Agustus 2022. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengatakan bahwa pihaknya
menggelar Job Fair Pasker.ID Goes To Campus Tahun 2022 bertajuk Improving The Employment
Condition To Recover Together (meningkatkan kondisi kerja untuk pulih bersama). Tema itu relevan
dengan semangat dan upaya untuk bangkit memulihkan dampak Pandemi COVID-19 di bidang
ketenagakerjaan. "Oleh sebab itu, pelaksanaan Job Fair di masa sekarang ini merupakan salah satu upaya
yang sangat bermanfaat dan berkontribusi terhadap penciptaan peluang bagi tenaga kerja untuk
mendapatkan pekerjaan, serta bagi perusahaan agar memperoleh kandidat yang berkualitas dan sesuai
dengan kualifikasi jabatan yang ditawarkan," kata Menaker Ida Fauziyah saat membuka kegiatan Job Fair
di Kampus UIN Sunan Ampel, Surabaya, Selasa (23/8/2022). Menaker menjelaskan, job fair yang
berlangsung di UIN Sunan Ampel diikuti oleh 47 perusahaan dan menyediakan 188 lowongan serta
kebutuhan tenaga kerja mencapai 3.873 tenaga kerja. Menaker menambahkan, selain job fair secara
tatap muka di Kampus UIN Sunan Ampel, pihaknya secara bersamaan juga menyelenggarakan job fair
secara virtual di Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat, pada 22 sampai 24 Agustus 2022.
Job fair di 3 provinsi itu menyediakan lowongan sebanyak 12.049. "Acara seperti itu akan terus dilakukan,
sehingga banyak teman-teman pencari kerja akan bertemu kesempatan kerja baru dan diharapkan akan
menurunkan angka pengangguran," jelasnya. Pada kesempatan itu, menaker juga menyosialisasikan
SIAPKerja, layanan ketenagakerjaan yang dapat diakses oleh semua masyarakat Indonesia untuk
mendapatkan informasi ketenagakerjaan seperti Lowongan pekerjaan (Karir Hub); Informasi Pelatihan
Kerja (Skill Hub); Informasi Sertifikasi Kompetensi (Serti Hub); Informasi Perluasan Kesempatan Kerja (Biz
Hub); dan layanan khusus bagi talenta muda (Talent Hub). Seluruh layanan tersebut, sebut Menaker,
dapat diakses melalui laman "Semua itu didedikasikan kepada masyarakat utamanya masyarakat pencari
kerja," ujarnya.
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Negative

Summary Imbauan itu diberikan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) agar
masyarakat juga berhati-hati dengan modus penempatan yang tidak sesuai prosedur, seperti
kasus WNI di Kamboja. Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika
BP2MI Brigjen (Pol) Suyanto dalam konferensi pers di Kantor BP2MI di Jakarta, Selasa
(23/8/2022) mengatakan bahwa calon PMI yang menjadi korban penipuan di Kamboja
kebanyakan ditempatkan melalui perekrutan berjenjang (multi level) dan tawaran di media
sosial. Jadi rekan-rekan mereka baik yang ada di Kamboja maupun di negara lain mungkin
saling menyebar konten-konten itu," kata Suyanto. Pada kesempatan itu, Kepala BP2MI
Benny Rhamdani mengatakan bahwa pemerintah telah memulangkan 241 calon PMI terkait
kasus penipuan daring di Kamboja.

Masyarakat diimbau untuk berhati-hati dengan tawaran menjadi pekerja migran via daring. Imbauan itu
diberikan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) agar masyarakat juga berhati-hati
dengan modus penempatan yang tidak sesuai prosedur, seperti kasus WNI di Kamboja.Direktur
Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika BP2MI Brigjen (Pol) Suyanto dalam konferensi
pers di Kantor BP2MI di Jakarta, Selasa (23/8/2022) mengatakan bahwa calon PMI yang menjadi korban
penipuan di Kamboja kebanyakan ditempatkan melalui perekrutan berjenjang (multi level) dan tawaran
di media sosial."Modelnya itu kayak multi level. Jadi rekan-rekan mereka baik yang ada di Kamboja
maupun di negara lain mungkin saling menyebar konten-konten itu," kata Suyanto.Menurutnya, para
calon tenaga kerja Indonesia (TKI) itu tertarik dengan tawaran gaji tinggi dan pekerjaan mudah dari
tawaran yang diberikan di media sosial.Tak hanya itu, iklan yang diberikan juga menawarkan kemudahan
bekerja di luar negeri tanpa melewati prosedur seperti yang dilakukan lewat jalur resmi.Pihak BP2MI
mengatakan masyarakat harus membuka profil perusahaan terlebih dahulu untuk memastikan apakah
memiliki izin atau tidak."Ini harus diperhatikan oleh adik-adik kita kalau memang mau melamar dibuka
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dulu profil perusahaan, apakah memiliki izin atau berbadan hukum dan memiliki izin dari Kemnaker atau
dari kita," katanya.Pada kesempatan itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan bahwa pemerintah
telah memulangkan 241 calon PMI terkait kasus penipuan daring di Kamboja.Tidak hanya itu, BP2MI
berkolaborasi dengan kementerian/lembaga lain juga berhasil menggagalkan pemberangkatan 215 WNI
ke Kamboja dari Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara setelah mendapatkan informasi dari
Kementerian Luar Negeri pada 12 Agustus 2022.Benny memastikan bahwa pihaknya akan terus
menguatkan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, TNI/Polri, Kementerian Sosial, Kementerian
Kesehatan Kementerian Koordinator PMK, Satgas Penanganan COVID-19 dan otoritas bandara untuk
menangani perihal isu PMI terkendala dari Kamboja. [ANTARA]Sumber
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Positive

Summary "Saya berpesan kepada para peserta pelatihan instruktur dan tenaga pelatihan, agar
mengikuti pelatihan dengan baik, sehingga nantinya dapat menjadi instruktur dan tenaga
pelatihan yang kompeten untuk mengajar dan mengelola lembaga pelatihan kerja masingmasing, " kata Ida Fauziyah secara virtual saat membuka pelatihan Pelatihan sekaligus
meluncurkan Aplikasi Penilaian Pengukuran Kinerja Instruktur dan Tenaga Pelatihan serta
Pengukuhan Asosiasi Instruktur Perkumpulan Instruktur Pelatihan Kerja Republik Indonesia
(PILAR RI) di Jakarta, Senin (22/8) malam Dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa
(23/8/2022) Ida Fauziyah menilai dalam hal proses pembinaan instruktur dan tenaga
pelatihan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja instruktur dan tenaga pelatihan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berkomitmen mewujudkan sumber daya manusia
(SDM) pelatihan vokasi yang Kompeten di era persaingan global yang semakin sengit, salah satu upaya
meningkatkan kompetensi SDM dapat dilakukan melalui instruktur dan tenaga pelatihan yang memiliki
peran sangat strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan mutu pelatihan
kerja. Untuk itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menilai pembinaan terhadap
Instruktur dan tenaga pelatihan perlu terus ditingkatkan guna mewujudkan SDM pelatihan vokasi yang
kompeten dan professional, serta mampu menghasilkan tenaga kerja yang siap kerja dan dapat diterima
pasar kerja sehingga membantu pemerintah dalam mengurangi penggangguran. "Saya berpesan kepada
para peserta pelatihan instruktur dan tenaga pelatihan, agar mengikuti pelatihan dengan baik, sehingga
nantinya dapat menjadi instruktur dan tenaga pelatihan yang kompeten untuk mengajar dan mengelola
lembaga pelatihan kerja masing-masing, " kata Ida Fauziyah secara virtual saat membuka pelatihan
Pelatihan sekaligus meluncurkan Aplikasi Penilaian Pengukuran Kinerja Instruktur dan Tenaga Pelatihan
serta Pengukuhan Asosiasi Instruktur Perkumpulan Instruktur Pelatihan Kerja Republik Indonesia (PILAR
RI) di Jakarta, Senin (22/8) malam Dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (23/8/2022) Ida
Fauziyah menilai dalam hal proses pembinaan instruktur dan tenaga pelatihan perlu dilakukan
monitoring dan evaluasi kinerja instruktur dan tenaga pelatihan. "Saya menyambut baik adanya Aplikasi
Penilaian Pengukuran Kinerja Instruktur dan Tenaga Pelatihan sebagai sistem informasi sebagai salah
satu tools pengukuran kinerja instruktur dan tenaga pelatihan," katanya. Kegiatan pengukuran Instruktur
dan tenaga pelatihan berkinerja tinggi merupakan salah satu terobosan yang dilakukan Direktorat Bina
Intala untuk melihat kompetensi instruktur dan tenaga Pelatihan bedasarkan dari kompetensi bidang
metodologi dan kompetensi bidang keahlian yang dimiliki. "Adanya pengukuran kinerja itu diharapkan
peran dari pimpinan lembaga pelatihan kerja dapat mengetahui kinerja Instruktur dan Tenaga pelatihan
dan selalu melakukan Evaluasi dari hasil yang telah di capai oleh Instruktur dan Tenaga pelatihan,"
ujarnya.
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Positive

Summary Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengingatkan masyarakat untuk
berhati-hati dengan tawaran menjadi pekerja migran via daring yang dapat menjadi modus
penempatan tidak sesuai prosedur seperti kasus WNI di Kamboja. Com dengan judul: BP2MI
ingatkan berhati-hati dengan rekrutmen pekerja migran via daring. Pada kesempatan itu,
Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan bahwa pemerintah telah memulangkan 241
calon PMI terkait kasus penipuan daring di Kamboja. Dalam konferensi pers di Kantor BP2MI
di Jakarta, Selasa, Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika BP2MI
Brigjen (Pol) Suyanto mengatakan calon PMI yang menjadi korban penipuan di Kamboja
kebanyakan ditempatkan melalui perekrutan berjenjang ( multi level) dan tawaran di media
sosial.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati
dengan tawaran menjadi pekerja migran via daring yang dapat menjadi modus penempatan tidak sesuai
prosedur seperti kasus WNI di Kamboja.Dalam konferensi pers di Kantor BP2MI di Jakarta, Selasa,
Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika BP2MI Brigjen (Pol) Suyanto
mengatakan calon PMI yang menjadi korban penipuan di Kamboja kebanyakan ditempatkan melalui
perekrutan berjenjang ( multi level) dan tawaran di media sosial."Modelnya itu kayak multi level. Jadi
rekan-rekan mereka baik yang ada di Kamboja maupun di negara lain mungkin saling menyebar kontenkonten itu," kata Suyanto.Para calon tenaga kerja Indonesia (TKI) itu juga melihat tawaran di media sosial
dan kemudian tertarik dengan tawaran gaji tinggi dan pekerjaan mudah.Selain itu, iklan daring itu juga
menawarkan kemudahan untuk bekerja di luar negeri dan tidak melewati tahapan prosedur seperti yang
perlu dilakukan lewat jalur resmi."Ini harus diperhatikan oleh adik-adik kita kalau memang mau melamar
dibuka dulu profil perusahaan, apakah memiliki izin atau berbadan hukum dan memiliki izin dari
Kemnaker atau dari kita," katanya.Pada kesempatan itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan
bahwa pemerintah telah memulangkan 241 calon PMI terkait kasus penipuan daring di Kamboja.Tidak
hanya itu, BP2MI berkolaborasi dengan kementerian/lembaga lain juga berhasil menggagalkan
pemberangkatan 215 WNI ke Kamboja dari Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara setelah mendapatkan
informasi dari Kementerian Luar Negeri pada 12 Agustus 2022.Benny memastikan bahwa pihaknya akan
terus menguatkan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, TNI/Polri, Kementerian Sosial,
Kementerian Kesehatan Kementerian Koordinator PMK, Satgas Penanganan COVID-19 dan otoritas
bandara untuk menangani perihal isu PMI terkendala dari Kamboja.Berita ini juga telah tayang di
Antaranews. com dengan judul: BP2MI ingatkan berhati-hati dengan rekrutmen pekerja migran via daring
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Neutral

Summary Masih terus dibahas," kata Riza di DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa
(23/8/2022). Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan landasan hukum
pelaksanaan aturan pembagian jam kantor di DKI Jakarta belum akan diterbitkan dalam
waktu dekat. Sebelumnya, Ditlantas Polda Metro Jaya mengungkap wacana aturan
pembagian jam kantor di DKI Jakarta disambut terbuka oleh sejumlah pihak terkait. Untuk
itu, ia berharap Pemprov DKI Jakarta bisa mengeluarkan Pergub terkait aturan itu.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan landasan hukum pelaksanaan aturan
pembagian jam kantor di DKI Jakarta belum akan diterbitkan dalam waktu dekat. Menurutnya, aturan itu
terus dibahas bersama sejumlah pihak terkait."Belum. Nanti dikabarin. Masih terus dibahas," kata Riza
di DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (23/8/2022).Riza mengakui pembahasan
mengenai pengaturan jam kerja itu memang berangkat dari usulan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro
Jaya. Meskipun usulan baik, Riza memandang perlu adanya diskusi lanjutan yang tak hanya melibatkan
pemerintah daerah, melainkan pemerintah pusat.Mengingat, banyaknya instansi pemerintah yang
berkantor di Jakarta."Ini tidak hanya terkait Polda Metro Jaya bersama Pemprov, tapi juga terkait
pemerintah pusat (karena) di Jakarta ini ada kementerian kementerian, institusi pusat dan sebagainya ini
memang perlu diskusikan perlu dibahas," jelasnya."Prinsipnya usulan itu menjadi pertimbangan kita
semua, dalam rangka mengurangi kemacetan di pagi hari," sambungnya.Sebelumnya, Ditlantas Polda
Metro Jaya mengungkap wacana aturan pembagian jam kantor di DKI Jakarta disambut terbuka oleh
sejumlah pihak terkait. Meski begitu, polisi masih menunggu adanya peraturan gubernur (pergub)
sebagai landasan hukum pelaksanaan aturan tersebut."Karena untuk yang mengatur jam kerjanya bukan
kami. Tetapi ada mungkin nanti himbauan entah bentuknya Pergub atau apa itu nanti dari pemerintah
daerah," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin
(22/8).Latif mengatakan pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah pusat,
pemerintah daerah, hingga asosiasi pengusaha di Jakarta. Dia menyebut wacana pengaturan jam masuk
kerja di Jakarta disambut terbuka."Sudah kita lakukan rapat koordinasi bersama dari seluruh instansi
terkait baik itu dari KemenPAN-RB, (Kementerian) Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, dari DPRD, dari
Provinsi Jakarta dan beberapa asosiasi yang ada, baik itu Apindo terus pengusaha-pengusaha angkutan
sudah kita lakukan rapat dengan hasilnya mereka menyepakati," jelas Latif.Namun, Latif mengatakan
tetap harus ada dasar hukum untuk menerapkan aturan jam masuk kerja di Jakarta. Untuk itu, ia berharap
Pemprov DKI Jakarta bisa mengeluarkan Pergub terkait aturan itu.
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Neutral

Summary Segera login ke kemnaker.go.id untuk cek penerima BSU 2022 karena ada BLT Subsidi Gaji
senilai Rp1 juta yang dikabarkan segera cair. Seperti diketahui, Pemerintah melalui
Kemnaker dikabarkan bakal kembali melanjutkan program BSU 2022 dengan menggulirkan
BLT Subsidi Gaji. BLT Subsidi Gaji yang nantinya diterima pekerja yakni sejumlah Rp500. 000
yang akan dibayarkan langsung selama 2 bulan senilai Rp1 juta. Pekerja bisa login
kemnaker.go.id untuk cek nama penerima agar bisa mencairkan BLT Subsidi Gaji Rp1 juta.

Segera login ke kemnaker.go.id untuk cek penerima BSU 2022 karena ada BLT Subsidi Gaji senilai Rp1 juta
yang dikabarkan segera cair.Seperti diketahui, Pemerintah melalui Kemnaker dikabarkan bakal kembali
melanjutkan program BSU 2022 dengan menggulirkan BLT Subsidi Gaji.BLT Subsidi Gaji yang nantinya
diterima pekerja yakni sejumlah Rp500. 000 yang akan dibayarkan langsung selama 2 bulan senilai Rp1
juta.Pekerja bisa login kemnaker.go.id untuk cek nama penerima agar bisa mencairkan BLT Subsidi Gaji
Rp1 juta.Kendati saat ini Kemnaker belum mengumumkan tanggal pasti pencairan BSU 2022, namun
pihaknya menyebut bahwa dana BLT Subsidi Gaji Rp1 juta sudah dialokasikan.Menaker Ida Fauziyah juga
menyebut jika segala teknis kebijakan penyaluran sudah selesai maka BLT Subsidi Gaji Rp1 juta bakal
segera disalurkan bagi pekerja yang memenuhi syarat.Adapun syarat sementara untuk dapat BSU 2022,
Ida menuturkan bakal menyasar kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan.Selain itu,
data penerima BLT Subsidi Gaji ini bakal diambil dari peserta BPJS Ketenagakerjaan.
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Summary Kalau sudah selesai regulasi dan data calon penerima maka langsung disalurkan," katanya
kepada Okezone. Berdasarkan catatan Okezone, Selasa (23/8/2022), berikut cara pekerja
mengecek terlebih dahulu status penerima BLT subsidi gaji:. BLT subsidi gaji yang cair sebesar
Rp1 juta ternyata tak bisa cair ke sembarangan rekening bank. Di mana pencairannya hanya
melalui beberapa rekening tertentu saja.

BLT subsidi gaji yang cair sebesar Rp1 juta ternyata tak bisa cair ke sembarangan rekening bank.Di mana
pencairannya hanya melalui beberapa rekening tertentu saja.Sehingga, pekerja harus memiliki rekening
Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau Bank Syariah Indonesia (khusus wilayah Aceh).Dengan begitu
BLT subsidi gaji Anda bisa langsung ditransfer ke rekening tersebut.Namun, jika Anda belum memiliki
rekening Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau Bank Syariah Indonesia (khusus wilayah Aceh), maka akan
dibuatkan rekening kolektif oleh Kemnaker yang bekerja sama dengan pihak bank dan perusahaan
tempat Anda bekerja.Diketahui, BLT subsidi gaji menyasar 8,8 juta pekerja dengan total anggaran Rp8,8
triliun.Adapun Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan, saat ini penyaluran BLT subsidi
gaji masih dimatangkan, baik dari segi data penerima hingga proses penyalurannya."Kalau sudah siap
semua, kita segera salurkan. Kalau sudah selesai regulasi dan data calon penerima maka langsung
disalurkan," katanya kepada Okezone.Untuk syarat penerima BLT subsidi gaji adalah pekerja dengan
upah di bawah Rp3,5 juta per bulan.Berdasarkan catatan Okezone, Selasa (23/8/2022), berikut cara
pekerja mengecek terlebih dahulu status penerima BLT subsidi gaji:Apabila belum memiliki akun, maka
Anda harus melakukan pendaftaran. Lengkapi pendaftaran akun. Aktivasi akun dengan menggunakan
kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone Anda.Lengkapi profil biodata diri Anda berupa foto
profil, tentang Anda, status pernikahan dan tipe lokasi.5. Cek PemberitahuanKemudian, ada pula tandatanda jika BLT subsidi gaji itu telah cair.Terdaftar Anda akan mendapatkan notifikasi apabila telah
terdaftar sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) sesuai dengan tahapan penyerahan data
calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Tidak Terdaftar Anda akan mendapatkan notifikasi tidak terdaftar sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU),
apabila Anda tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima BSU sesuai dengan Permenaker Nomor 16
Tahun 2021 - Anda juga akan mendapatkan notifikasi yang sama, apabila Anda memenuhi persyaratan
sesuai dengan Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 namun data Anda belum masuk dalam tahapan
penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan.
Penetapan Ditetapkan Anda akan mendapatkan notifikasi apabila telah ditetapkan sebagai penerima
Bantuan Subsidi Upah. Belum Memenuhi Syarat Anda akan mendapatkan notifikasi apabila belum
memenuhi syarat. Penyaluran Tersalurkan ke Rekening Anda Anda akan mendapatkan notifikasi apabila
dana Bantuan Subsidi Upah telah tersalurkan ke rekening Bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN) Anda.
Tersalurkan dan Aktivasi Rekening Baru Anda akan mendapatkan notifikasi apabila dana BSU telah
tersalurkan ke rekening baru Anda. Rekening baru adalah rekening yang kami buatkan di salah satu Bank
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Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN) karena Anda tidak memiliki rekening di Bank tersebut. Anda diharapkan
segera melakukan aktivasi rekening baru Anda agar dapat mencairkan dana BSU.Anda akan mendapatkan
notifikasi apabila telah terdaftar sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) sesuai dengan
tahapan penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian
Ketenagakerjaan.Tidak Terdaftar- Anda akan mendapatkan notifikasi tidak terdaftar sebagai calon
penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), apabila Anda tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima BSU
sesuai dengan Permenaker Nomor 16 Tahun 2021- Anda juga akan mendapatkan notifikasi yang sama,
apabila Anda memenuhi persyaratan sesuai dengan Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 namun data
Anda belum masuk dalam tahapan penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan
kepada Kementerian Ketenagakerjaan.Anda akan mendapatkan notifikasi apabila dana Bantuan Subsidi
Upah telah tersalurkan ke rekening Bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN) Anda.Tersalurkan dan Aktivasi
Rekening BaruAnda akan mendapatkan notifikasi apabila dana BSU telah tersalurkan ke rekening baru
Anda. Rekening baru adalah rekening yang kami buatkan di salah satu Bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI,
BTN) karena Anda tidak memiliki rekening di Bank tersebut. Anda diharapkan segera melakukan aktivasi
rekening baru Anda agar dapat mencairkan dana BSU.
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Positive

Summary - BSU 20222 merupakan salah satu program bantuan dari Pemerintah melalui Kemnaker.
Program BSU 2022 diberikan oleh Kemnaker kepada karyawan dan buruh untuk
meningkatkan perekonomian. Karyawan atau buruh yang terdaftar sebagai calon penerima
dana BSU 2022 akan mendapatkan Rp500 ribu selama dua bulan. Kemnaker akan
menyalurkan dana bantuan BSU 2022 melalui jaringan bank Himbara dan Bank Syariah
Indonesia untuk Provinsi Aceh.

- BSU 20222 merupakan salah satu program bantuan dari Pemerintah melalui Kemnaker.Program BSU
2022 diberikan oleh Kemnaker kepada karyawan dan buruh untuk meningkatkan
perekonomian.Karyawan atau buruh yang terdaftar sebagai calon penerima dana BSU 2022 akan
mendapatkan Rp500 ribu selama dua bulan.Dana bantuan BLT subsidi gaji tersebut akan disalurkan
secara langsung dalam satu tahap Rp1 juta.Kemnaker akan menyalurkan dana bantuan BSU 2022 melalui
jaringan bank Himbara dan Bank Syariah Indonesia untuk Provinsi Aceh.Bagi karyawan atau buruh yang
belum memiliki rekening di jaringan bank Himbara atau Bank Syariah Indonesia tidak perlu
khawatir.Kemnaker bekerja sama dengan pihak perusahaan tempat karyawan atau buruh bekerja akan
membukakan rekening secara kolektif.Namun selain itu, harus ada syarat yang dipenuhi oleh karyawan
atau buruh untuk bisa menjadi calon penerima dana bantuan BSU 2022.
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Positive

Summary VIVA Otomotif- Macet di jalanan Ibu Kota sudah semakin parah, untuk mengantisipasi
kemacetan pihak kepolisian masih menubggu adanya Peraturan Gubernur (Pergub), sebagai
landasan hukum pelaksanaan aturan tersebut. "Tetapi ada mungkin nanti himbauan entah
bentuknya Pergub atau apa itu nanti dari pemerintah daerah," kata Kombes Latif dikutip dari
laman NTMC Polri. "Sudah kita lakukan rapat koordinasi bersama dari seluruh instansi terkait
baik itu dari KemenPAN-RB, (Kementerian) Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, dari DPRD, dari
Provinsi Jakarta dan beberapa asosiasi yang ada, baik itu Apindo terus pengusaha-pengusaha
angkutan sudah kita lakukan rapat dengan hasilnya mereka menyepakati," beber Kombes
Latif. Untuk itu, ia berharap Pemprov DKI Jakarta bisa mengeluarkan Pergub terkait aturan
itu.

VIVA Otomotif - Macet di jalanan Ibu Kota sudah semakin parah, untuk mengantisipasi kemacetan pihak
kepolisian masih menubggu adanya Peraturan Gubernur (Pergub), sebagai landasan hukum pelaksanaan
aturan tersebut.Menurut Kombes Latif Usman, Dirlantas Polda Metro Jaya mengungkapkan, untuk
mengatur jam kerjanya bukan keputusan polisi ."Tetapi ada mungkin nanti himbauan entah bentuknya
Pergub atau apa itu nanti dari pemerintah daerah," kata Kombes Latif dikutip dari laman NTMC
Polri.Lebih lanjut Latif menambahkan pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah
pusat, pemerintah daerah, hingga asosiasi pengusaha di Jakarta. Dia menyebut wacana pengaturan jam
masuk kerja di Jakarta disambut terbuka."Sudah kita lakukan rapat koordinasi bersama dari seluruh
instansi terkait baik itu dari KemenPAN-RB, (Kementerian) Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, dari DPRD,
dari Provinsi Jakarta dan beberapa asosiasi yang ada, baik itu Apindo terus pengusaha-pengusaha
angkutan sudah kita lakukan rapat dengan hasilnya mereka menyepakati," beber Kombes Latif.Namun,
Latif menjelaskan tetap harus ada dasar hukum untuk menerapkan aturan jam masuk kerja di Jakarta.
Untuk itu, ia berharap Pemprov DKI Jakarta bisa mengeluarkan Pergub terkait aturan itu."Tapi sebetulnya
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bahkan bukan hanya gubernur tapi semua stakeholder yang ada. Dari Kementerian mungkin mengikuti
perintah gubernur. Aturan ini bisa pergub atau imbauan di Jakarta agar tak macet," jelas Latif.Latif
mengatakan angka kemacetan di Jakarta saat ini sudah mencapai 48 persen. Angka itu terjadi di tiap pagi
dan sore hari.Dari data yang dimiliki kepolisian ada rentang waktu mulai pukul 10.00 hingga 15.00 WIB,
ketika ruas jalan di Jakarta lengang. Menurut Latif, temuan itu menjadi acuan pihaknya dalam mengurai
tingkat kepadatan lalu lintas di Jakarta."Seperti contoh orang dari Bogor apel jam 7 pagi berarti estimasi
waktu 1,5 jam. Jadi yang apel jam 7 akan berangkat jam 6, kalau mereka bagi lagi apel di jam 9 berarti
mereka akan berangkat jam setengah 8. Ini harapan kita akan tersebar," terang Latif."Di Jakarta ini ada 7
pintu masuk khususnya Tol Cikampek, Priok, dan Jagorawi, pada saat jam 10-15.00 jalur-jalur itu cukup
untuk dinikmati lalu lintas. Dengan adanya pembagian ini tidak terjadi kekosongan jalur yang ada di
tempat tersebut," tambahnya.Latif mengatakan pihaknya kini masih terus mengkaji aturan pembagian
jam masuk kerja di Jakarta. Pihaknya berharap aturan itu bisa diterapkan secepatnya."Kami sangat
mendorong secepatnya kan ini kepentingan bersama, dikerjakan bersama, bukan kami yang mengambil
keputusan. Mungkin itu bisa melaksanakan untuk mengurangi kepadatan di Jakarta," pungkas Latif.
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Positive

Summary Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar menyerahkan secara simbolis penghargaan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja. Gubri menyampaikan apresiasi dan mengucapkan selamat kepada
Disnakertrans Riau dan badan usaha perusahaan swasta yang beroperasi di Provinsi Riau,
yang sesuai dengan surat menteri ketenagakerjaan perihal penyerahan penghargaan K3
tahun 2022. Untuk itu, Gubri Syamsuar berharap, kedepannya penghargaan yang sama
dapat diperoleh oleh badan usaha ataupun perusahaan lainnya. Tenaga Kerja (Naker)
penerima, diberikan secara simbolis, di Ballroom Hotel Prime Park, Selasa (23/8/22).

Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar menyerahkan secara simbolis penghargaan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja. Tenaga Kerja (Naker) penerima, diberikan secara simbolis, di Ballroom Hotel Prime Park,
Selasa (23/8/22).Adapun bentuk kategori penyerahan penghargaan keselamatan dan kesehatan kerja di
tempat kerja tahun 2022, di Provinsi Riau diantaranya, untuk penerimaan penghargaan kecelakaan zero
accident tahun 2022 di terima oleh perwakilan BOB PT BSP Pertamina Hulu.Selanjutnya, untuk kategori
penerimaan program pencegahan dan penanggulangan HIV di tempat kerja di tahun 2022 di terima oleh
perwakilan PT RAPP. Penerima program pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di tempat kerja oleh
perwakilan PT Medco.Pada kesempatan tersebut juga, dilakukan penyerahan santunan kepada ahli waris
terkait santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) melalui
PT Lestari Indoma Bahari.Gubri menyampaikan apresiasi dan mengucapkan selamat kepada
Disnakertrans Riau dan badan usaha perusahaan swasta yang beroperasi di Provinsi Riau, yang sesuai
dengan surat menteri ketenagakerjaan perihal penyerahan penghargaan K3 tahun 2022."Hal ini sesuai
dengan penilaian dari tim K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI, menyerahkan penghargaan yang datang
ke Provinsi Riau beberapa waktu lalu," katanya.Untuk itu, Gubri Syamsuar berharap, kedepannya
penghargaan yang sama dapat diperoleh oleh badan usaha ataupun perusahaan lainnya. Sehingga setiap
tahun penerima penghargaan K3 semakin meningkat di Provinsi Riau."Agar terciptanya di lingkungan
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kerja yang aman sehat dan di jauhkan dari kecelakaan kerja," ungkapnya.Sementara itu, Kepala
Disnakertrans Riau, Imron Rosyadi menyebutkan, penyerahan penghargaan keselamatan kerja tahun
2022, sebagaimana di ketahui bahwa kegiatan seperti ini sudah lima tahun, tidak di laksanakan yaitu
penyerahan penghargaan K3 di Provinsi Riau."Alhamdulillah berkat dukungan semua pihak, tahun ini kita
dapat melaksanakan penyerahan penghargaan ini tingkat Provinsi Riau," sebutnya.
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Neutral

Summary Ini cara klaim JKP BPJS Ketenagakerjaan, cek syarat hingga manfaatnya bagi korban PHK.
"Manfaat JKP dapat diajukan setelah peserta memiliki masa iuran paling sedikit 12 bulan
dalam 24 bulan terakhir sebelum terjadi PHK dimana 6 bulan dari 12 bulan masa iur tersebut
dibayar berturut-turut," ujar Dian Agung. Peserta JKP mendapatkan uang tunai yang akan
diberikan selama 6 bulan berturut-turut. Sementara JKP mmeberikan 3 fasilitas, yaitu uang
tunai selama 6 bulan, akses informasi, dan pelatihan kerja.

Ini cara klaim JKP BPJS Ketenagakerjaan, cek syarat hingga manfaatnya bagi korban PHK.JKP merupakan
jaminan kehilangan pekerja yang merupakan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat
yang terkena PHK.JKP adalah program hasil kolaborasi antara Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan atau
BPJamsostek.JKP merupakan jaminan yang diberikan oleh pemerintah kepada pekerja/buruh yang
mengalami PHK.Jaminan tersebut berupa uang tunai, akses informasi, dan program pelatihan. Tujuannya
adalah untuk memberikan kehidupan yang layak bagi pekerja yang ter-PHK dan mempersiapkan mereka
untuk memperoleh pekerjaan yang baru.Dilansir dari Kompas.com, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah
menyebutkan, proragm JKP bukan pengganti pesangon yang wajib diberikan oleh pengusaha ketika
pekerjanya di-PHK."Ini adalah program yang bukan menggantikan kewajiban pengusaha untuk
membayar pesangon. Jadi pengusaha yang melakukan PHK, dia masih harus melaksanakan kewajibannya
memberikan pesangon sebagaimana ketentuan undang-undang," ujarnya.Dian Agung menyebutkan,
hanya peserta yang eligible saja yang bisa mendapatkan manfaat JKP."Manfaat JKP dapat diajukan
setelah peserta memiliki masa iuran paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan terakhir sebelum terjadi PHK
dimana 6 bulan dari 12 bulan masa iur tersebut dibayar berturut-turut," ujar Dian Agung.Berikut 3
manfaat JKP bagi korban PHK:Peserta JKP mendapatkan uang tunai yang akan diberikan selama 6 bulan
berturut-turut. Adapun besaran perolehannya berbeda setiap tiga bulannya.Rinciannya:- Tiga bulan
pertama, peserta JKP akan memperoleh uang tunai 45 persen dari upah terakhir yang diterima.- Bulan
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keempat dan keenam, besaran upah yang diterima 25 persen dari upah terakhir.- Batas maksimal besaran
upah yang diterima adalah Rp 5 juta.Manfaat akses informasi yang meliputi data lowongan kerja dan
bimbingan dalam bentuk konseling karir.Manfaat selanjutnya adalah pelatihan kerja.Kemnaker bekerja
sama dengan sejumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) untuk memberikan pelatihan bagi pekerja yang
ter-PHK.Pelatihan tersebut bisa berupa re-skilling atau up-skilling.Pekerja bisa memperoleh tiga manfaat
utama JKP apabila sudah mempunyai akun SIAPkerja dan melakukan pengajuan laporan PHK.Pekerja juga
diwajibkan untuk menyertakan bukti keterangan PHK dan bersedia untuk bekerja kembali.Selain itu, juga
harus melampirkan nomor rekening bank atas nama pribadi.Kendati demikian, pekerja PHK karena
mengundurkan diri, pensiun, cacat mental tetap, meninggal dunia, dan pekerja PWKT yang masa kerjanya
selesai dalam waktu yang sudah ditetapkan tidak dapat memperoleh manfaat JKP.Adapun kriteria tenaga
kerja yang berhak menjadi peserta program JKP adalah:WNI- Belum mencapai usia 54 tahun- Pekerja
pada PK/BU Skala Usaha Menengah dan Besar yang sudah mengikuti 4 Program (JKK, JKM, JHT, dan JP)Pekerja pada PK/BU Skala Kecil dan Mikro dengan minimal ikut 3 program. (JKK, JKM, JHT).- Terdaftar
sebagai Pekerja Penerima Upah pada Badan Usaha Program JKN BPJS Kesehatan.Dian Agung mengatakan
bahwa klaim JKP bisa dimulai sejak 1 Februari 2022.Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan untuk
klaim manfaat JKP:1. Mengajukan laporan PHK melalui akun SIAPkerja atau siapkerja.kemnaker.go.id2.
Melengkapi profil dan biodata3. Mengisi form pelaporan PHK4. Isi formulir klaim manfaat JKP di bulan
pertama5. Melakukan verifikasi pengajuan klaim6. Memperoleh akses manfaat JKP setelah verifikasi
pengajuan berhasil7. Melakukan asesmen diri di siapkerja.kemnaker.go.id pada bulan kedua8.
Menyelesaikan misi dengan melamar ke minimal 5 perusahaan atau wawancara di 1 perusahaan. Bisa
juga dnegan mengikuti pelatihan9. Kembali mengisi formulir klaim manfaat JKP dan verifikasi
pengajuan.Program JKP berbeda dengan JHT. Porgam JKP justru melengkapi JHT yang baru bisa dicairkan
pada minimal usia 56 tahun.Berikut perbedaan JKP dengan JHT:Manfaat JKP langsung bisa dicairkan
sesaat setelah pekerja ter-PHK atau maksimal 3 bulan setelah ter-PHK dengan catatan sudah melaporkan
PHK di akun SIAPkerja.Adapun, JHT baru bisa dicairkan ketika peserta berusia 56 tahun.Sesuai namanya,
program ini ditujukan untuk masa tua para pekerjaManfaat JKP tidak diberikan bagi pekerja yang terkena
PHK karena cacat mental tetap dan meninggal dunia.Sebaliknya, bagi pekerja yang mengalami cacat
mental tetap atau meninggal dunia bisa memperoleh JHT.JHT hanya memberikan manfaat berupa uang
tunai yang diberikan dalam satu kali.Sementara JKP mmeberikan 3 fasilitas, yaitu uang tunai selama 6
bulan, akses informasi, dan pelatihan kerja.
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Summary Saat ini, PT Asuransi Jiwa IFG membuka lowongan pekerjaan dengan beberapa posisi dan
memiliki kualifikasi yang harus dipenuhi. - Mengikuti tren di bidang IT dan memiliki
kemampuan berkomunikasi yang efektif. Kesempatan terbuka bagi para pencari kerja yang
tertarik kerja di layanan jasa. Melalui postingan Instagram milik Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada Minggu (21/8/2022), perusahaan berbasis layanan
asuransi ini sedang mencari kandidat untuk posisi Product Owner, Developer Lead, Data
Governance, Custumer 360, dan Dashboard Development.

Kesempatan terbuka bagi para pencari kerja yang tertarik kerja di layanan jasa. Saat ini, PT Asuransi Jiwa
IFG membuka lowongan pekerjaan dengan beberapa posisi dan memiliki kualifikasi yang harus
dipenuhi.Melalui postingan Instagram milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada Minggu
(21/8/2022), perusahaan berbasis layanan asuransi ini sedang mencari kandidat untuk posisi Product
Owner, Developer Lead, Data Governance, Custumer 360, dan Dashboard Development.1. Kualifikasi
Product Owner dan Developer Lead- Minimal lulusan S1 jurusan Ilmu Komputer, Sistem Informasi,
Teknologi Informasi, atau yang setara dengan itu.- Memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun dalam
pengiriman solusi teknologi dan sistem perusahaan.- Memahami tentang microservices, messaging,
mekanisme CICD, Java, Spring Boot, React Native, atau React JS.- Mengikuti tren di bidang IT dan memiliki
kemampuan berkomunikasi yang efektif.- Mampu memecahkan masalah, kemampuan analitik,
mengevaluasi, dan mengidentifikasi solusi.- Lebih disukai kandidat yang berpengalaman memanajemen
tim, tangkas, dan memiliki pengetahuan tentang asuransi.- Dapat segera bergabung dalam tim.2.
Kualifikasi Data Governance, Customer 360, dan Dashboard Development- Minimal lulusan S1 jurusan
Ilmu Komputer, Sistem Informasi, Teknologi Informasi, atau yang setara dengan itu.- Familiar dengan
Agile Methodologies atau Project Management.- Memiliki 3 tahun pengalaman dalam bidang Customer
Data Management, CRM, big data, atau Hadoop Technologies.- Memilik 3 tahun pengalaman pada data
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governance, manajemen data, data gathering, data quality, data migration, data prep, dan arsitektur
data.- Memiliki pengetahuan seputar prinsip dan praktik data governance .- Berpengalaman menghandle
data besar dalam Visualization tools.- Memiliki perhatian tinggi pada hal detail dan akurasi, antusias, dan
ingin belajar tentang new technology.- Dapat segera bergabung dalam tim.Bagi Anda yang merasa cocok
dengan kualifikasi tersebut dan cukup memahami bidang sistem informatika dapat segera mengirimkan
CV Anda ke email career@ifg.life.id atau dapat langsung mendaftar di laman karir bit.ly/recruitmentifglife. Kandidat dapat mengikuti persyaratan dan format yang tertera.Semoga berhasil! (TYO)Penulis:
Ribka Christiana
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Neutral

Summary Kabar mengenai BSU 2022 sudah dialokasikan kembali menuai spekulasi terkait BLT subsidi
gaji Rp1 juta cair akhir Agustus. Jadwal penyaluran dana BSU 2022 belum juga dapat
dipastikan. Para pekerja calon penerima dana BSU 2022 tengah berharap dengan
kecemasan. Apakah BLT subsidi gaji cair akhir Agustus, atau malah batal cair?.

Kabar mengenai BSU 2022 sudah dialokasikan kembali menuai spekulasi terkait BLT subsidi gaji Rp1 juta
cair akhir Agustus. Benarkah?Jadwal penyaluran dana BSU 2022 belum juga dapat dipastikan. Mulanya,
BLT subsidi gaji Rp1 juta dikabarkan bakal cair April lalu, namun hingga Agustus belum juga ada
kepastian.Para pekerja calon penerima dana BSU 2022 tengah berharap dengan kecemasan. Apakah BLT
subsidi gaji cair akhir Agustus, atau malah batal cair?Melalui pernyataannya di media sosial resmi
Instagram dan Twitter, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan keterangan yang
menggambarkan proses dan tahapan penyaluran BSU 2022Mulai persiapan regulasi teknis, menyiapkan
dan merevisi anggaran bersama Kementerian Keuangan, memastikan kembali daftar pekerja calon
penerima BSU 2022, juga melakukan koordinasi dengan Himbara (Himpunan Bank nNegara) selaku
penyalur dana BLT subsidi gaji Rp1 juta.Tahapan dan proses persiapan sebelum penyaluran ini dilakukan
agar BSU 2022 dapat dijalankan dengan cepat, tepat, akurat, akuntabel, dan dengan tata kelola yang
baik.Meski hanya proses dan tahapan, setidaknya Kemnaker menepis kekhawatiran pekerja mengenai
rumor yang beredar jika bantuan subsidi upah batal cair.
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Positive

Summary - Sampai saat ini, banyak karyawan yang menanyakan kapan BSU 2022 akan dicairkan.
Pasalnya, sampai saat ini belum ada jadwal pasti dari Kemnaker kapan dana BSU 2022 akan
disalurkan kepada karyawan atau buruh. Dana BSU 2022 merupakan lanjutan dari program
bantuan BLT subsidi gaji yang disalurkan pada tahun 2020-2021. Ada beberapa syarat yang
harus dipenuhi oleh karyawan atau buruh untuk bisa menjadi penerima dana BSU 2022.

Sampai saat ini, banyak karyawan yang menanyakan kapan BSU 2022 akan dicairkan.Pasalnya, sampai
saat ini belum ada jadwal pasti dari Kemnaker kapan dana BSU 2022 akan disalurkan kepada karyawan
atau buruh.Dana BSU 2022 merupakan lanjutan dari program bantuan BLT subsidi gaji yang disalurkan
pada tahun 2020-2021.Pemerintah bersama dengan Kemnaker rencananya akan menyalurkan dana BLT
subsidi gaji kepada 8,8 juta pekerja.Kemnaker sudah menganggarkan Rp8,8 triliun untuk para karyawan
atau buruh yang sudah memenuhi syarat.Karena tidak semua karyawan atau buruh bisa menjadi
penerima dana BLT subsidi gaji dari Kemnaker.Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh karyawan
atau buruh untuk bisa menjadi penerima dana BSU 2022.Beberapa syarat yang harus dimiliki oleh
karyawan atau buruh, di antaranya:

157

Title

Tanda BSU 2022 Masuk Rekening, Cek BLT Subsidi Gaji Rp1
Juta di 3 Link Berikut

Author

_noname

Media

Pikiran Rakyat Depok

Reporter

Date

23 August 2022

Tone

Link

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095342079/tanda-bsu-2022-masukrekening-cek-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-di-3-link-berikut

Positive

Summary Artikel ini akan mengulas mengenai tanda apabila BLT Subsidi Gaji Rp1 juta masuk ke
rekening hingga cara cek daftar penerima BSU 2022. Diketahui bersama, Pemerintah melalui
Kemnaker dikabarkan bakal kembali melanjutkan program BSU 2022 dengan memberikan
BLT Subsidi Gaji senilai Rp1 juta. Direncanakan BSU 2022 ini bakal didistribusikan kepada 8,8
juta pekerja yang ditetapkan sebagai penerima dengan menelan anggaran Rp8,8 triliun. Info
penting, apabila BLT Subsidi Gaji senilai Rp1 juta sudah cair maka pekerja yang masuk daftar
penerima bakal dapat tanda bahwa bantuan sudah masuk ke rekening.

Artikel ini akan mengulas mengenai tanda apabila BLT Subsidi Gaji Rp1 juta masuk ke rekening hingga
cara cek daftar penerima BSU 2022.Diketahui bersama, Pemerintah melalui Kemnaker dikabarkan bakal
kembali melanjutkan program BSU 2022 dengan memberikan BLT Subsidi Gaji senilai Rp1
juta.Direncanakan BSU 2022 ini bakal didistribusikan kepada 8,8 juta pekerja yang ditetapkan sebagai
penerima dengan menelan anggaran Rp8,8 triliun.Info penting, apabila BLT Subsidi Gaji senilai Rp1 juta
sudah cair maka pekerja yang masuk daftar penerima bakal dapat tanda bahwa bantuan sudah masuk ke
rekening.Dana BLT Subsidi Gaji senilai Rp1 juta nantinya akan ditransfer ke rekening masing-masing
penerima BSU 2022, sesuai ketentuan Kemnaker.Berdasarkan penyaluran BLT Subsidi Gaji tahun lalu,
tanda apabila dana BSU 2022 senilai Rp1 juta sudah masuk ke rekening, di antaranya yakni sebagai
berikut.1. Tersalurkan ke RekeningPekerja penerima BSU 2022 akan mendapatkan notifikasi apabila BLT
Subsidi Gaji senilai Rp1 juta telah tersalurkan ke rekening Bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN) dan
Bank Syariah khusus wilayah Aceh.
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Summary Memberantas pemberangakatan TKW ilegal di Cianjur terbilang sulit. Menanggapi desakan
Komisi VIII DPR RI, Bupati Cianjur H Herman Suherman mengaku akan melaksanakan apa
yang sudah disampaikan terkait sosialisasi pemberangkatan TKW Ilegal. Asosiasi Tenaga
Kerja Indonesia Raya (Astakira) Kabupaten Cianjur mencatat ada 78 kasus Tenaga Kerja
Wanita (TKW) atau PMI yang bermasalah selama 2022. Seluruhnya adalah TKW Ilegal yang
berangkat tidak sesuai dengan prosedur.

Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia Raya (Astakira) Kabupaten Cianjur mencatat ada 78 kasus Tenaga Kerja
Wanita (TKW) atau PMI yang bermasalah selama 2022. Seluruhnya adalah TKW Ilegal yang berangkat
tidak sesuai dengan prosedur.Dari 78 kasus tersebut, terdapat 16 kasus yang dianggap darurat dan perlu
penanganan cepat. Sementara pada 2021, terdapat lebih dari 100 kasus permasalahan TKW Ilegal yang
ditangani Astakira. Kasus tersebut umumnya berada di negara timur tengah."Kami selaku pegiat memang
selalu berkoordinasi dengan instansi terkait tetapi untuk pemulangan ini kita mesti mediasi dengan para
calo atau orang yang memberangkatkan PMI," kata ketua Astakira Cianjur Ali Hildan kepada Cianjur
Today, Senin (22/8/2022).Memberantas pemberangakatan TKW ilegal di Cianjur terbilang sulit. Maka
dari itu, Astakira Cianjur terus menerus mengejar para calo untuk bertanggung jawab ketika terjadi
masalah, dibantu oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur dan Pemerintah Pusat karena kasusnya
bermacam-macam."Sangat penting untuk memberikan pemahaman khususnya Pemkab Cianjur agar
memberikan edukasi tentang bahayanya PMI Ilegal karena tidak didaftarkan dan tidak ada perjanjian
kerja. Ketika ada permasalahan, seperti gaji misalnya, ini susah. Kemnaker sendiri susah untuk
mengupayakan proses hukum," ungkap dia.Kebanyakan dari para TKW atau PMI Ilegal di Cianjur
berangkat secara perseorangan. Mereka jarang memakai nama perusahaan. Maka dari itu, ada banyak
calo berkeliaran yang mencari orang untuk diberangkatkan."Kami juga mengimbau berulang-ulang agar
mereka tidak terjebak jadi PMI ilegal adapun yang ingin bekerja di luar negeri untuk bisa datang ke dinas
terkait," jelas dia.Ali mengklaim ada ratusan calo yang beroperasi untuk memberangkatkan TKW atau
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PMI secara ilegal di Cianjur. Ia pun menyebut, sebaiknya para calo tersebut dirangkul dan ditertibkan
supaya bisa menjadi resmi dan legal."Kenapa masyarakat Cianjur tinggi bekerja di luar negeri? Faktornya
kebutuhan. Mereka sebetulnya tidak ingin jika di daerah mendapatkan papangan pekerjaan. Di luar
negeri sangat mudah mendapatkan pekerjaan, kkan tetapi sebaliknya untuk di Cianjur susah mencari
kerja," jelas dia.Hingga saat ini Ali mengaku belum pernah mendengar ada Perusahaan Jasa Tenaga Kerja
Indonesia (PJTKI) atau Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang legal di Cianjur.
Kalaupun ada, kata dia, seharusnya ada sosialisasi bersama Pemkab Cianjur dan Astakira."Memang
sementara ini kami belum mendengar atau data terkait cabang perusahaan yang legal. Mekanismenya
juga belum jelas apakah mereka hanya memegang rekom saja atau cabang di kabupaten," ucap Ali.Ia pun
berharap, Bupati Cianjur H Herman Suherman bisa memberikan sosialisasi terkait dengan
pemberangkatan TKW dan TKI yang legal. Serta, menertibkan calo PMI atau TKW ilegal."Dan segera
mungkin Pemkab Cianjur memiliki BLK dan Perda terkait Pekerja Migran Indonesia," ungkap dia.Di sisi
lain, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Cianjur Endan Hamdani mengklaim
memiliki data PJTKI atau P3MI legal. Ia menyebut setidaknya ada 32 PJTKI legal yang ada di Kota Santri
namun dia tidak menjelaskan apakah P3MI itu merupakan cabang atau hanya menumpang rekomendasi
dari kantor pusat."P3MI yang selalu memberangkatkan orang Cianjur itu sesuai data di kami ada 32. Itu
yang secara prosedural, karena mereka mendaftarkan diri ke kita," kata dia.Dalam mengantasisipasi
masyarakat Cianjur untuk tidak berangkat bekerja sebagai TKWke luar negeri secara ilegal, pihaknya
sudah menerbitkan surat edaran ke kecamatan dan desa. Supaya, bisa mengawasai warga yang hendak
bekerja ke luar negeri."Karena kasihan kalau yang ilegal itu selalu jadi korban di luar negerinya," ungkap
dia.Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka menyebut tidak ada PJTKI atau P3MI legal
di Kabupaten Cianjur. Hal ini berdampak pada TKW atau PMI yang tidak mendapatkan
perlindungan.Terakhir, terdapat kasus seorang TKW yang ditelantarkan majikannya di Mesir. Diketahui,
TKW asal Cikalongkulon, Cianjur itu ditempatkan di KBRI tanpa gaji oleh majikannya. Kini TKW tersebut
dalam proses pemulangan.Diah Pitaloka mengaku sudah mendapatkan kabar tersebut terkait banyaknya
PJTKI ilegal di Cianjur. Sementara di kepolisian kasus ini adalah delik aduan."Jadi kalau tidak ada
pengaduan polisi relatif menunggu. Atau kadang ada pengaduan tapi ketika dikasih ganti rugi, selesai,"
ungkap dia kepada Cianjur Today, Senin (22/8/2022).Pihaknya pun sudah mendampingi sang anak dari
TKW yang ditelantarkan di Mesir. Saat ini, TKW tersebut sedang dalam proses kepulangan."Tapi,
semangatnya bukan itu. Semangatnya, berapa banyak sebetulnya ini terjadi. Saat ini kan di Cianjur sangat
mudah untuk ke luar negeri. Yang disayangkan, tidak ada yang legal PJTKI-nya," ucap Diah.Sehingga,
lanjut dia, penertiban PJTKI sangat penting dalam hal legalitas, pengawasan, dan perlindungan. Tanpa
legalitas, pelrindungan belum tentu berjalan."Apalagi Cianjur cukup besar dalam mengirim tenaga kerja
ke luar negeri, masa tidak ada PJTKI yang legal? Kan ngeri," ungkap dia.Resiko yang akan terjadi adalah
potensi perdagangan orang dan organ tubuh. Jadi, Diah ingin semua pihak berupaya memberikan
perubahan yang lebih baik.Dirinya pun menekankan kepada Pemkab Cianjur memberikan perhatian
terhadap praktik PJTKI atau P3MI ilegal bersama kepolisian. Ia menegaskan tidak ada PJTKI legal di
Cianjur."Menurut Kapolres kemarin nggak ada (PJTKI Legal). Kaget juga kita jadi selama ini ngirimnya
gimana? Di Arab juga banyak orang Cianjur, itu gimana sih? Di ranah ini pemerintah punya kewajiban
melindungi warganya," sebut dia.Menanggapi desakan Komisi VIII DPR RI, Bupati Cianjur H Herman
Suherman mengaku akan melaksanakan apa yang sudah disampaikan terkait sosialisasi pemberangkatan
TKW Ilegal."Akan kita laksanakan, saya sering menyampaikan ke masyarakat (tentang TKW ilegal) untuk
hati-hati. kan kalau tidak ada masalah mah tidak apa-apa, kalau ada masalah kan jadi masalah besar buat
yang bersangkutan dan buat kami, karena lebih mahal," singkat dia.
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Summary Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar menyerahkan secara simbolis kepada penerima
penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi tenaga kerja di tempat kerja,
dilaksanakan di Ballroom Hotel Prime Park, Selasa (23/08/2022). Gubri menyampaikan
apresiasi dan mengucapkan selamat kepada Disnakertrans Riau dan badan usaha
perusahaan swasta yang beroperasi di Provinsi Riau, yang sesuai dengan surat menteri
ketenagakerjaan perihal penyerahan penghargaan K3 tahun 2022. Untuk itu, Gubri Syamsuar
berharap, kedepannya penghargaan yang sama dapat diperoleh oleh badan usaha ataupun
perusahaan lainnya. Adapun bentuk kategori penyerahan penghargaan keselamatan dan
kesehatan kerja di tempat kerja tahun 2022, di Provinsi Riau diantaranya, untuk penerimaan
penghargaan kecelakaan zero Accident Tahun 2022 di terima oleh perwakilan BOB PT BSP
Pertamina Hulu.

Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar menyerahkan secara simbolis kepada penerima penghargaan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi tenaga kerja di tempat kerja, dilaksanakan di Ballroom Hotel
Prime Park, Selasa (23/08/2022). Adapun bentuk kategori penyerahan penghargaan keselamatan dan
kesehatan kerja di tempat kerja tahun 2022, di Provinsi Riau diantaranya, untuk penerimaan
penghargaan kecelakaan zero Accident Tahun 2022 di terima oleh perwakilan BOB PT BSP Pertamina
Hulu. Selanjutnya, untuk kategori penerimaan program pencegahan dan penanggulangan HIV di tempat
kerja di tahun 2022 di terima oleh perwakilan PT RAPP. Dan penerima program pencegahan dan
penanggulangan COVID-19 di tempat kerja oleh perwakilan PT Medco. Pada kesempatan tersebut juga,
dilakukan penyerahan santunan kepada ahli waris terkait santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),
Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) melalui PT Lestari Indoma Bahari. Gubri menyampaikan
apresiasi dan mengucapkan selamat kepada Disnakertrans Riau dan badan usaha perusahaan swasta
yang beroperasi di Provinsi Riau, yang sesuai dengan surat menteri ketenagakerjaan perihal penyerahan
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penghargaan K3 tahun 2022. "Hal ini sesuai dengan penilaian dari tim K3 Kementerian Ketenagakerjaan
RI, menyerahkan penghargaan yang datang ke Provinsi Riau beberapa waktu lalu," katanya. Untuk itu,
Gubri Syamsuar berharap, kedepannya penghargaan yang sama dapat diperoleh oleh badan usaha
ataupun perusahaan lainnya. Sehingga setiap tahun penerima penghargaan K3 semakin meningkat di
Provinsi Riau. "Dan agar terciptanya di lingkungan kerja yang aman sehat dan di jauhkan dari kecelakaan
kerja," ungkapnya. Sementara itu, Kepala Disnakertrans Riau, Imron Rosyadi menyebutkan, penyerahan
penghargaan keselamatan kerja tahun 2022, sebagaimana di ketahui bahwa kegiatan seperti ini sudah
lima tahun, tidak di laksanakan yaitu penyerahan penghargaan K3 di Provinsi Riau. "Dan alhamdulillah
berkat dukungan semua pihak, tahun ini kita dapat melaksanakan penyerahan penghargaan ini tingkat
Provinsi Riau," sebutnya.
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http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-095342351/3-link-untuk-cek-nama-penerimabsu-2022-para-pekerja-atau-buruh-bakal-dapat-dana-rp1-juta

Neutral

Summary Informasi terkait dengan cara cek nama penerima BSU 2022 melalui 3 link yang berbeda, dan
para pekerja atau buruh bakal dapat dana Rp1 juta, bisa Anda simak dalam artikel ini. Tanpa
berlama-lama lagi, di bawah ini adalah 3 link yang berbeda, untuk cek nama penerima BSU
2022 secara online, berdasarkan ketentuan tahun lalu. Para pekerja atau buruh di Indonesia
nampaknya masih banyak yang bertanya-tanya, terkait kapan disalurkannya Bantuan Subsidi
Upah atau BSU 2022. Pemerintah yang bekerja sama dengan Kemnaker, kabarnya akan
menyalurkan BSU 2022 ini kepada sekitar 8,8 juta pekerja atau buruh, yang memiliki gaji di
bawah Rp3,5 juta.

Informasi terkait dengan cara cek nama penerima BSU 2022 melalui 3 link yang berbeda, dan para pekerja
atau buruh bakal dapat dana Rp1 juta, bisa Anda simak dalam artikel ini.Para pekerja atau buruh di
Indonesia nampaknya masih banyak yang bertanya-tanya, terkait kapan disalurkannya Bantuan Subsidi
Upah atau BSU 2022.Pemerintah yang bekerja sama dengan Kemnaker, kabarnya akan menyalurkan BSU
2022 ini kepada sekitar 8,8 juta pekerja atau buruh, yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta.Akan tetapi,
selain syarat memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta, para pekerja atau buruh juga wajib terdaftar sebagai
peserta BPJS Ketenagakerjaan.Hal tersebut menambahkan, pekerja atau buruh tentunya juga diwajibkan
sebagai warga negara Indonesia asli, yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk
(KTP).Tanpa berlama-lama lagi, di bawah ini adalah 3 link yang berbeda, untuk cek nama penerima BSU
2022 secara online, berdasarkan ketentuan tahun lalu.1. Cek Melalui Link bpjsketenagakerjaan.go.id
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Positive

Summary Dana bantuan subsidi upah alias BSU 2022 kabarnya sudah dialokasikan. Kebutuhan atas
dampak pandemi Covid-19 memaksa para pekerja menantikan pencairan dana BSU 2022
yang tak kunjung ada kepastian. Kenyataannya hingga masuk minggu keempat bulan
Agustus, kepastian pencairan dana BSU 2022 belum juga ada kabarnya. Terbaru, Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memberikan informasi update terkait BSU 2022.

Dana bantuan subsidi upah alias BSU 2022 kabarnya sudah dialokasikan. Lantas, kapan BLT subsidi gaji
Rp1 juta masuk rekening Himbara?Kebutuhan atas dampak pandemi Covid-19 memaksa para pekerja
menantikan pencairan dana BSU 2022 yang tak kunjung ada kepastian. BLT subsidi gaji Rp1 juta
dikabarkan bakal cair April lalu.Kenyataannya hingga masuk minggu keempat bulan Agustus, kepastian
pencairan dana BSU 2022 belum juga ada kabarnya. Kapan BLT subsidi gaji Rp1 juta cair?Terbaru, Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memberikan informasi update terkait BSU 2022.Kabarnya, BSU
2022 sudah dialokasikan. Adapun alokasi tersebut berasal dari Penanganan Covid-19 dan Pemulihan
Ekonomi Nasional atau PC-PEN, yang mana dibawah kendali Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang
Perekonomian.Sementara, untuk penyaluran dananya, mitra penyedia data tenaga kerja, BPJS
Ketenagakerjaan tengah melakukan revieu data.Dengan kata lain, Kemnaker mengklaim sebagai
pelaksana. Jika masing-masing pihak telah siap, Kemnaker bakal menyalurkan dana BLT subsidi gaji Rp1
juta sesegera mungkin.
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Neutral

Summary Informasi soal cara cek daftar nama penerima BSU 2022 di 2 link yang tersedia bisa Anda
dapatkan dalam artikel ini. Lantas apakah BSU 2022 bakal cair akhir Agustus, mengingat
bulan ini akan segera berakhir. Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 yang sempat
direncanakan cair April 2022 hingga kini belum juga tersalurkan. Padahal, tidak sedikit
pekerja menantikan pencairan BLT Rp1 juta yang disalurkan lewat program BSU 2022
tersebut.

Informasi soal cara cek daftar nama penerima BSU 2022 di 2 link yang tersedia bisa Anda dapatkan dalam
artikel ini.Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 yang sempat direncanakan cair April 2022 hingga kini
belum juga tersalurkan.Padahal, tidak sedikit pekerja menantikan pencairan BLT Rp1 juta yang disalurkan
lewat program BSU 2022 tersebut.Lantas apakah BSU 2022 bakal cair akhir Agustus, mengingat bulan ini
akan segera berakhir.Sayangnya terkait jadwal cair BLT Rp1 juta atau BSU 2022, hingga saat ini belum
bisa dipastikan.Berdasarkan penjelasan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) selaku lembaga
penyalur, masih ada beberapa kendala yang menjadi hambatan pencairan BSU 2022.Salah satu kendala
tersebut yaitu soal penerbitan Permenaker terkait syarat dan penyaluran BSU 2022 yang belum selesai
diproses.
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Neutral

Summary Wacana pembagian jam kerja di wilayah Jakarta dalam rangka mengurangi kepadatan arus
lalu lintas bakal direalisasikan. Namun kapan pembagian jam kerja karyawan dalam rangka
mengurangi kemacetan di Jakarta masih menunggu keputusan dan landasan hukum. Oleh
karenanya, wacana tersebut harus ada dasar hukum dalam penerapan dan pelaksanaan
terkait aturan jam masuk kerja di Jakarta. Semua pihaknya agaknya menyambut baik wacana
digagas Ditlantas Polda Metro Kombes Latif Usman itu.

Wacana pembagian jam kerja di wilayah Jakarta dalam rangka mengurangi kepadatan arus lalu lintas
bakal direalisasikan. Semua pihaknya agaknya menyambut baik wacana digagas Ditlantas Polda Metro
Kombes Latif Usman itu.Namun kapan pembagian jam kerja karyawan dalam rangka mengurangi
kemacetan di Jakarta masih menunggu keputusan dan landasan hukum.Dirlantas Polda Metro Jaya
Kombes Pol Latif Usman mengatakan, gagasan untuk mengatur jam kerja karyawan masih menunggu
keputusan dan landasan hukum dari pihak terkait yang memiliki kewenangan.Mengatur jam kerja
karyawan merupakan kewenangan Gubernur atau pemerintah daerah."Karena untuk yang mengatur jam
kerjanya bukan kami, tetapi dalam bentuk imbauan atau Pergub (Peraturan Gubernur) dari pemerintah
daerah. Atau nanti diserahkan kepada kelembagaan itu sendiri," kata Kombes Latif Usman, Senin 22
Agustus 2022.Latif mengungkapkan, wacana yang diinisiasi pihaknya disambut baik dalam rapat
koordinasi dengan beberapa pihaknya."Sampai saat ini sudah kami lakukan koordinasi bersama dengan
seluruh instansi terkait sebagai pemangku kepentingan baik dari Menpan (KemenPAN-RB),
(Kementerian) Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan, Pemda DKI, asosiasi seperti Aspindo,
pengusaha-pengusaha angkutan dan mereka menyepakati," paparnya.Oleh karenanya, wacana tersebut
harus ada dasar hukum dalam penerapan dan pelaksanaan terkait aturan jam masuk kerja di Jakarta.
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Positive

Summary Inisiasi PT. Perkebunan Nusantara 6 atau PTPN 6 Jambi untuk mewujudkan Indonesia Emas
2045, salah satunya dilakukan dengan Seminar Nasional Merah Putih, 24 Agustus 2022 di
Kenara Cafe dan Resto. H. Afriansyah Noor, M.Si sang putra Jambi, Iswan Achir Direktur PTPN
6, Komisaris Utama PTPN 6 Rio Sarwono dan ibu Ratu Munawaroh sebagai penanggap salah
seorang masyarakat Jambi. Seminar Nasional ini bekerjasama demgan Kenara Institute,
sebuah kelompok kajian think thank Sospolbudhukam yang mengangkat tema "
Entrepreuneur Generasi Milennial Indonesia yang Kreatif, Inovatif dan Mandiri ". Dalam
rilisnya, panitia mengatakan Era perubahan menuntut semua hal harus bergerak secara
cepat dan masif, maka PTPN 6 juga harus mengikuti perubahan tersebut secara relevan dan
kompetitif. Salah satu strateginya, mengajak banyak anak muda yang inovatif untuk
bergabung di PTPN 6, dengan harapan mereka dapat membawa perubahan yang bersifat
urgensi agar perusahaan dapat cepat beradaptasi dan mengadopsi hal-hal yang menjadi
preferensi bagi generasi muda untuk menjaga daya saing pasar.

Inisiasi PT. Perkebunan Nusantara 6 atau PTPN 6 Jambi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, salah
satunya dilakukan dengan Seminar Nasional Merah Putih, 24 Agustus 2022 di Kenara Cafe dan Resto.Tak
tanggung - tanggung kali ini perusahaan perkebunan terkemuka itu mengundang Wakil Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ir. H. Afriansyah Noor, M.Si sang putra Jambi, Iswan Achir Direktur
PTPN 6, Komisaris Utama PTPN 6 Rio Sarwono dan ibu Ratu Munawaroh sebagai penanggap salah
seorang masyarakat Jambi.Seminar Nasional ini bekerjasama demgan Kenara Institute, sebuah kelompok
kajian think thank Sospolbudhukam yang mengangkat tema " Entrepreuneur Generasi Milennial
Indonesia yang Kreatif, Inovatif dan Mandiri "Dalam rilisnya, panitia mengatakan Era perubahan
menuntut semua hal harus bergerak secara cepat dan masif, maka PTPN 6 juga harus mengikuti
perubahan tersebut secara relevan dan kompetitif.Salah satu strateginya, mengajak banyak anak muda
yang inovatif untuk bergabung di PTPN 6, dengan harapan mereka dapat membawa perubahan yang
bersifat urgensi agar perusahaan dapat cepat beradaptasi dan mengadopsi hal-hal yang menjadi
preferensi bagi generasi muda untuk menjaga daya saing pasar.Terdapat data yang mengambarkan
tantangan untuk mengadopsi ini, yaitu tentang Fakta, bahwa 33 % milenial menyatakan bahwa
perusahaan BUMN belum menjadi pilihan tempat bekerja yang utama baik untuk generasi milenial
maupun kelompok seniornya.Kata kuncinya, PTPN 6 harus berani mendorong peremajaan pegawai di
berbagai lini bisnisnya. Hal ini diperlukan agar perusahaan perkebunan terbesar di Provinsi Jambi ini bisa
memanfaatkan bonus demografi Indonesia, dengan menargetkan populasi pekerja di perusahaan
mencapai 80 persen.Apalagi hari ini, data keseluruhan, jumlah milenial di BUMN kurang lebih 65 persen.
Perlu didorong lagi sampai 80 persen, karena 273 juta penduduk Indonesia hari ini, mayoritas 53 persen
usia dibawah 35 tahun. Jumlah ini belum lagi ada Gen A dibawah Gen Z yang 4-5 tahun ke depan akan
jadi masa depan Indonesia.Benang merahnya, PTPN 6 harus sudah memikirkan keberlanjutan leadership
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dan kepemimpinan yang digalakkan perusahaan milik negara tersebut melalui perekrutan yang memberi
kesempatan selebar lebarnya untuk generasi muda bisa gabung ke BUMN.Harapannya, ke depan
ekonomi Indonesia akan terus tumbuh sampai 2045. PTPN 6 tentu dituntut berkontribusi menjaga
peluang Indonesia bisa masuk ke dalam jajaran empat besar negara ekonomi terbesar di dunia.Demi
PTPN 6 bisa berkontribusi optimal pada target pertumbuhan ekonomi 5 persen sampai 2045.
Kesempatan ini harus dititipkan kepada generasi milenial, untuk terus bangun Indonesia khususnya
Provinsi Jambi.Berdasarkan pemikiran ini, mau tak mau untuk menjawab tantangan global di era
digitalisasi diperlukan manusia-manusia berkarakter unggul, yang haus belajar dan punya semangat
juang tinggi. Bersama-sama kita bergerak menuju Indonesia Emas 2045.Sumber Daya Manusia atau SDM
yang terampil dan kompeten dapat menjadi salah satu kunci agar Indonesia terhindar dari kondisi middle
income trap.Selain sumber daya alam, bagaimana potensi SDM harus menjadi suatu keharusan. Apalagi
dalam beberapa tahun ke depan Indonesia akan menghadapi bonus demografi.Tentu sebagaimana
diketahui bersama bahwa bonus demografi ini 70 persen populasi Indonesia nantinya bakal diisi oleh
Generasi Z, sehingga menjadi suatu hal yang berbeda dengan saat ini.Generasi Z merupakan usia yang
produktif, karena itu Indonesia benar-benar harus mengandalkan perubahan strategi ekonomi Indonesia
ke depannya berdasarkan tidak hanya sumber daya alam.PTPN 6 harus menyadari konsep Knowledge
Based Economy yakni sebuah pertumbuhan yang justru tumbuh karena hasil daripada inovasi atau
kapabilitas sebagai manusia bisa mendongkrak ekonomi nasional. Insya allah, PTPN 6 berkomitmen
mewujudkan hal tersebut.
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Positive

Summary Tidak hanya itu, BP2MI berkolaborasi dengan kementerian/lembaga lain juga berhasil
menggagalkan pemberangkatan 215 WNI ke Kamboja dari Bandara Kuala Namu di Sumatera
Utara setelah mendapatkan informasi dari Kementerian Luar Negeri pada 12 Agustus 2022.
Benny memastikan pihaknya akan terus menguatkan koordinasi dengan Kementerian Luar
Negeri, TNI/Polri, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan Kementerian Koordinator
PMK, Satgas Penanganan Covid-19 dan otoritas bandara untuk menangani perihal isu PMI
terkendala dari Kamboja. Jadi rekan-rekan mereka baik yang ada di Kamboja maupun di
negara lain mungkin saling menyebar konten-konten itu," kata Suyanto dilansir Antara,
Selasa, 23 Agustus 2022. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dengan tawaran menjadi pekerja migran via
daring yang dapat menjadi modus penempatan tidak sesuai prosedur seperti kasus WNI di
Kamboja.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati
dengan tawaran menjadi pekerja migran via daring yang dapat menjadi modus penempatan tidak sesuai
prosedur seperti kasus WNI di Kamboja.Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan
Afrika BP2MI Brigjen (Pol) Suyanto mengatakan calon PMI yang menjadi korban penipuan di Kamboja
kebanyakan ditempatkan melalui perekrutan berjenjang (multi level) dan tawaran di media
sosial."Modelnya itu kayak multi level. Jadi rekan-rekan mereka baik yang ada di Kamboja maupun di
negara lain mungkin saling menyebar konten-konten itu," kata Suyanto dilansir Antara, Selasa, 23
Agustus 2022.Para calon tenaga kerja Indonesia (TKI) itu juga melihat tawaran di media sosial dan
kemudian tertarik dengan tawaran gaji tinggi dan pekerjaan mudah.Selain itu, iklan daring itu juga
menawarkan kemudahan untuk bekerja di luar negeri dan tidak melewati tahapan prosedur seperti yang
perlu dilakukan lewat jalur resmi."Ini harus diperhatikan oleh adik-adik kita kalau memang mau melamar
dibuka dulu profil perusahaan, apakah memiliki izin atau berbadan hukum dan memiliki izin dari
Kemnaker atau dari kita," jelasnya.Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan pemerintah telah
memulangkan 241 calon PMI terkait kasus penipuan daring di Kamboja.Tidak hanya itu, BP2MI
berkolaborasi dengan kementerian/lembaga lain juga berhasil menggagalkan pemberangkatan 215 WNI
ke Kamboja dari Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara setelah mendapatkan informasi dari
Kementerian Luar Negeri pada 12 Agustus 2022.Benny memastikan pihaknya akan terus menguatkan
koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, TNI/Polri, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan
Kementerian Koordinator PMK, Satgas Penanganan Covid-19 dan otoritas bandara untuk menangani
perihal isu PMI terkendala dari Kamboja.
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Summary lensareportase.com, Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan selain
mengubah bentuk dan fungsi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), langkah
pihaknya melakukan transformasi BPVP bertujuan agar mampu merespon perkembangan
ketenagakerjaan guna mencapai tujuan pembangunan ketenagakerjaan. Beberapa bentuk
transformasi atau pengalihan status dan kondisi BPVP di beberapa daerah menjadi Unit
Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) Kemnaker mencakup reformasi kelembagaan, redesain
substansi pelatihan, reorientasi SDM, relationship, rebranding dan revitalisasi. Untuk
pengalihan BPVP UPTD ke UPTP alurnya dimulai dari usulan Pemda (Gubernur/Kepala
Daerah/DPRD) ke Kemnaker dilanjutkan ke Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).
Dari DPOD diterbitkan hasil rekomendasi kepada Kemnaker untuk selanjutnya diusulkan
pembentukan BPVP ke MenpanRB.

lensareportase.com, Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan selain mengubah
bentuk dan fungsi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), langkah pihaknya melakukan
transformasi BPVP bertujuan agar mampu merespon perkembangan ketenagakerjaan guna mencapai
tujuan pembangunan ketenagakerjaan."Pembangunan BPVP di setiap provinsi diperlukan dalam rangka
penguatan pembangunan spasial ketenagakerjaan secara nasional, khususnya dalam konteks
peningkatan kapasitas SDM, " ujar Ida Fauziyah dalam raker dengan Komisi IX DPR di Komplek Parlemen
Senayan, Jakarta, Senin (22/8/2022).Ida Fauziyah menyebut ada beberapa urgensi UPTP BPVP di 34
provinsi. Di antaranya untuk mendukung pembangunan SDM nasional untuk bekerja di Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), dan Proyek Strategis Nasional (PSN); memudahkan koordinasi dan
sinergi antar pemerintah pusat dan daerah."UPTP BPVP ini, juga mewujudkan pelatihan vokasi yang
responsif dengan kebutuhan daerah dan tantangan global, sekaligus percepatan pembangunan ekonomi
provinsi, " ujar Ida Fauziyah dalam raker yang dipimpin oleh Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtunewe
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(Fraksi Partai Nasdem) ini.Beberapa bentuk transformasi atau pengalihan status dan kondisi BPVP di
beberapa daerah menjadi Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) Kemnaker mencakup reformasi
kelembagaan, redesain substansi pelatihan, reorientasi SDM, relationship, rebranding dan revitalisasi.
Untuk pengalihan BPVP UPTD ke UPTP alurnya dimulai dari usulan Pemda (Gubernur/Kepala
Daerah/DPRD) ke Kemnaker dilanjutkan ke Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).Dari DPOD
diterbitkan hasil rekomendasi kepada Kemnaker untuk selanjutnya diusulkan pembentukan BPVP ke
MenpanRB. "Dari MenpanRB ini keluar analisis organisasi beserta validasi penghitungan kriteria dan
persetujuan pembentukan SOTK UPTP untuk diteruskan ke Kemnaker yang menerbitkan Permenaker
UPTP baru. Terutama perkembangan personil, aset dan pembiayaan, " kata Ida Fauziyah.
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Summary Saya optimis semua lulusan UT akan menjadi motor pembangunan bagi Indonesia di era
Bonus Demografi dan Revolusi Digital," pungkasnya. lensareportase.com, Tangerang
Selatan-Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengungkapkan, melihat tantangan di era
digital dan bonus demografi yang begitu ketat sekarang ini, menuntut para lulusan
Universitas Terbuka (UT) untuk bisa terus adaptif dan inovatif dengan segala perubahan yang
ada. "Digitalisasi tidak hanya menggeser kebutuhan keterampilan dan jenis pekerjaan yang
meningkatkan risiko missmatch di pasar kerja, namun turut mengubah hubungan dan waktu
bekerja menjadi lebih fleksibel," ucapnya. Menaker berpesan kepada para wisudawan dan
wisudawati UT untuk tetap rendah hati, tidak cepat berpuas diri serta terus belajar dengan
memanfaatkan segala media untuk meningkatkan kompetensinya agar tidak tertinggal di era
digital.

lensareportase.com, Tangerang Selatan-Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengungkapkan,
melihat tantangan di era digital dan bonus demografi yang begitu ketat sekarang ini, menuntut para
lulusan Universitas Terbuka (UT) untuk bisa terus adaptif dan inovatif dengan segala perubahan yang
ada.Ia menyebut, proses pembelajaran dapat dilakukan sepanjang hayat. Siapa pun, usia berapa pun,
tetap memiliki kesempatan memperoleh pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan
kompetensinya."Saya bangga karena UT merupakan institusi pendidikan tinggi yang memberikan
peluang besar kepada semua orang untuk mengakses pendidikan tinggi berkualitas dengan teknologi
yang up-to-date," kata Menaker Ida Fauziyah ketika memberikan sambutan pada Seminar Wisuda
Periode II Tahun Akademik 2021-2022 Universitas Terbuka, di Tangerang Selatan, Banten, Senin
(22/8/2022).Menaker mengemukakan, saat ini Indonesia masih tertinggal dalam hal daya saing digital.
Data World Digital Competitiveness Ranking memperlihatkan, daya saing digital Indonesia tahun 2020
berada di peringkat 56 dari 63 negara. Ini tercermin dari survei yang menunjukkan banyak perusahaan
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sulit mencari karyawan dengan kemampuan digital memadai."Digitalisasi tidak hanya menggeser
kebutuhan keterampilan dan jenis pekerjaan yang meningkatkan risiko missmatch di pasar kerja, namun
turut mengubah hubungan dan waktu bekerja menjadi lebih fleksibel," ucapnya.Ditambahkan Menaker,
selaras dengan besarnya pertumbuhan generasi milenial dan Z yang merupakan generasi sangat melek
tekonologi. Pola hubungan kerja fleksibel juga didukung perilaku gen Z yang kurang memiliki komitmen
jangka panjang antara pekerjaan dan hiburan sehingga mendorong mereka menjadi pekerja digital
nomaden.Kemnaker, sebutnya, telah membangun pusat pasar kerja dan ekosistem ketenagakerjaan
digital Siapkerja yang mengintegrasikan pelatihan, sertifikasi dan penempatan, penyediaan informasi
pasar kerja serta layanan kepada pemberi kerja dan pencari kerja."Melalui aplikasi Siapkerja kami
memberikan informasi mengenai dunia pekerjaan agar generasi muda yang mengaksesnya memiliki
persiapan dalam memasuki dunia kerja," ujar Menaker.Menaker berpesan kepada para wisudawan dan
wisudawati UT untuk tetap rendah hati, tidak cepat berpuas diri serta terus belajar dengan
memanfaatkan segala media untuk meningkatkan kompetensinya agar tidak tertinggal di era
digital."Manfaatkan semua kesempatan dan program yang disediakan pemerintah termasuk oleh
Kemnaker. Saya optimis semua lulusan UT akan menjadi motor pembangunan bagi Indonesia di era
Bonus Demografi dan Revolusi Digital," pungkasnya.
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Summary lensareportase.com, Jakarta-Di era persaingan global yang semakin sengit, salah satu upaya
meningkatkan kompetensi SDM dapat dilakukan melalui Instruktur dan Tenaga Pelatihan
yang memiliki peran sangat strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk
meningkatkan mutu pelatihan kerja. "Saya berpesan kepada para peserta pelatihan
instruktur dan tenaga pelatihan, agar mengikuti pelatihan dengan baik, sehingga nantinya
dapat menjadi instruktur dan tenaga pelatihan yang kompeten untuk mengajar dan
mengelola lembaga pelatihan kerja masing-masing, " kata Ida Fauziyah secara virtual saat
membuka pelatihan Pelatihan sekaligus meluncurkan Aplikasi Penilaian Pengukuran Kinerja
Instruktur dan Tenaga Pelatihan serta Pengukuhan Asosiasi Instruktur Perkumpulan
Instruktur Pelatihan Kerja Republik Indonesia (PILAR RI) di Jakarta, Senin (20/8/2022) malam.

lensareportase.com, Jakarta-Di era persaingan global yang semakin sengit, salah satu upaya
meningkatkan kompetensi SDM dapat dilakukan melalui Instruktur dan Tenaga Pelatihan yang memiliki
peran sangat strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan mutu pelatihan
kerja.Untuk itu, Menaker Ida Fauziyah menilai pembinaan terhadap Instruktur dan tenaga pelatihan perlu
terus ditingkatkan guna mewujudkan SDM pelatihan vokasi yang kompeten dan profesional, serta
mampu menghasilkan tenaga kerja yang siap kerja dan dapat diterima pasar kerja sehingga membantu
pemerintah dalam mengurangi pengangguran."Saya berpesan kepada para peserta pelatihan instruktur
dan tenaga pelatihan, agar mengikuti pelatihan dengan baik, sehingga nantinya dapat menjadi instruktur
dan tenaga pelatihan yang kompeten untuk mengajar dan mengelola lembaga pelatihan kerja masingmasing, " kata Ida Fauziyah secara virtual saat membuka pelatihan Pelatihan sekaligus meluncurkan
Aplikasi Penilaian Pengukuran Kinerja Instruktur dan Tenaga Pelatihan serta Pengukuhan Asosiasi
Instruktur Perkumpulan Instruktur Pelatihan Kerja Republik Indonesia (PILAR RI) di Jakarta, Senin
(20/8/2022) malam.Ida Fauziyah menilai dalam hal proses pembinaan instruktur dan tenaga pelatihan
perlu dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja instruktur dan tenaga pelatihan. "Saya menyambut baik
adanya Aplikasi Penilaian Pengukuran Kinerja Instruktur dan Tenaga Pelatihan sebagai sistem informasi
sebagai salah satu tools pengukuran kinerja instruktur dan tenaga pelatihan," katanya.Kegiatan
pengukuran Instruktur dan tenaga pelatihan berkinerja tinggi merupakan salah satu terobosan yang
dilakukan Direktorat Bina Intala untuk melihat kompetensi instruktur dan tenaga Pelatihan berdasarkan
dari kompetensi bidang metodologi dan kompetensi bidang keahlian yang dimiliki."Adanya pengukuran
kinerja ini diharapkan peran dari pimpinan lembaga pelatihan kerja dapat mengetahui kinerja Instruktur
dan Tenaga pelatihan dan selalu melakukan Evaluasi dari hasil yang telah dicapai oleh Instruktur dan
Tenaga pelatihan," ujarnya.
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Summary Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan
untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau
pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Berbagai insentif tersebut
akan disalurkan melalui akun e-Wallet atau rekening bank yang telah didaftarkan di akun
penerima melalui situs www.prakerja.go.id. Berikut ini sejumlah manfaat dan kegunaan
Kartu Prakerja. Manfaat dan Kegunaan Kartu Prakerja. Sebagaimana dikutip dari laman resmi
prakerja.go.id, tujuan utama Kartu Prakerja adalah mengembangkan kompetensi angkatan
kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, serta mengembangkan
kewirausahaan.

Saat ini kartu Prakerja telah memasuki pendaftaran gelombang ke-42.Program Kartu Prakerja adalah
program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang
terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan
kompetensi.Sebagaimana dikutip dari laman resmi prakerja.go.id, tujuan utama Kartu Prakerja adalah
mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan
kerja, serta mengembangkan kewirausahaan.Setiap penerima Kartu Prakerja akan mendapatkan paket
manfaat total senilai Rp3.550.000, yang terdiri dari:Bantuan biaya pelatihan sebesar Rp1.000.000,
digunakan untuk membeli aneka pelatihan di platform digital mitra. Insentif pasca penuntasan pelatihan
pertama sebesar Rp600. 000 per bulan selama 4 bulan (Rp2.400.000).Insentif pasca pengisian survei
evaluasi sebesar Rp50. 000 per survei untuk 3 kali survei (Rp150.000).Berbagai insentif tersebut akan
disalurkan melalui akun e-Wallet atau rekening bank yang telah didaftarkan di akun penerima melalui
situs www.prakerja.go.id.Berikut ini sejumlah manfaat dan kegunaan Kartu Prakerja.Manfaat dan
Kegunaan Kartu Prakerja1. Mendapat biaya insentif untuk membeli pelatihanPenerima Kartu Prakerja
akan mendapatkan bantuan pelatihan sebesar Rp 1.000.000.Bantuan ini dapat digunakan untuk membeli
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sejumlah pelatihan yang tersedia pada digital platform atau mitra program Kartu Prakerja.2. Mengikuti
pelatihan kerja pada platform digitalBiaya insentif sebesar Rp 1 juta yang telah diterima dapat digunakan
untuk membeli berbagai pelatihan.Pelatihan itu tersedia pada berbagai platform digital atau mitra yang
bekerja sama dengan program Prakerja.Platform digital yang menjadi mitra Prakerja adalah Tokopedia,
Bukalapak, karier.mu, Pintaria, Pijar, dan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker).Terdapat berbagai jenis
pelatihan dapat diikuti penerima Kartu Prakerja, di antaranya cara berjualan online, pelatihan menjadi
fotografer, juga pelatihan aplikasi komputer.Selain itu, terdapat pula kursus bahasa, pelatihan
keterampilan perawatan kecantikan, serta pelatihan menjadi pelatih kebugaran jasmani.Penerima
insentif Kart Prakerja wajib menyelesaikan satu pelatihan yang telah dipilih sebelum membeli pelatihan
yang lain.3. Mendapat sertifikat pelatihanSetelah menyelesaikan pelatihan, peserta akan mendapatkan
sertifikat pelatihan.Sertifikat pelatihan akan muncul di dashboard ketika telah menyelesaikan pelatihan
pada paling lambat satu hari kerja setelahnya.Sertifikat pelatihan diterbitkan langsung oleh lembaga
pelatihan.Jika ada kekeliruan dalam penulisan nama di sertifikat pelatihan, peserta bisa menghubungi
lembaga pelatihan untuk konfirmasi lebih lanjut.4. Mendapatkan insentif biaya mencari kerjaSelesai
mengikuti pelatihan dan mendapat sertifikat pelatihan, peserta akan mendapatkan insentif pencari
kerja.Insentif hanya diberikan kepada pemegang Kartu Prakerja yang telah menyelesaikan pelatihan
pertama.Ada dua insentif yang diberikan, yaitu biaya mencari kerja dan pengisian survei evaluasi.Insentif
biaya mencari kerja, sebesar Rp 600. 000 per bulan dan akan diterima selama empat bulan.Sementara
insentif pengisian survei evaluasi akan diberikan sebesar Rp 50.000 per survei.Insentif akan dikirimkan
melalui rekening bank atau e-wallet milik peserta yang telah didaftarkan dan tervalidasi.Pencairan
insentif ke rekening atau e-Wallet akan membutuhkan waktu 3-5 hari kerja sejak tanggal penjadwalan
insentif muncul di dashboard.Setelah intensif cair, maka penerima bebas akan menggunakan untuk apa
saja.
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Summary Simak informasi mengenai 5 kriteria pekerja yang tidak layak mendapatkan BSU 2022 di
artikel ini. Pemerintah sebelumnya mengumumkan akan menyalurkan dana BSU 2022 untuk
pekerja. Namun, hingga penghujung Agustus 2022 ini, dana BSU 2022 senilai Rp1 juta masih
belum dipastikan kapan cair. BSU 2022 akan dicairkan oleh pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) kepada pekerja yang sudah penuhi syarat.

Simak informasi mengenai 5 kriteria pekerja yang tidak layak mendapatkan BSU 2022 di artikel
ini.Pemerintah sebelumnya mengumumkan akan menyalurkan dana BSU 2022 untuk pekerja.Namun,
hingga penghujung Agustus 2022 ini, dana BSU 2022 senilai Rp1 juta masih belum dipastikan kapan
cair.BSU 2022 akan dicairkan oleh pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kepada
pekerja yang sudah penuhi syarat.Masing-masing pekerja yang penuhi syarat, akan mendapatkan dana
bantuan Rp1 juta yang bisa dicairkan melalui bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri).Namun, sama seperti
tahun sebelumnya, BSU 2022 bisa saja gagal cair untuk pekerja.Sebenarnya apa penyebab BSU 2022 gagal
cair?
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Summary Jika kamu menemukan pihak atau oknum yang meminta uang untuk membuat Kartu Kuning
serta legalisirnya, lebih baik ditolak. Kartu kuning atau AK1 adalah kartu tanda pencari kerja
yang digunakan sebagai syarat mencari pekerjaan. Membuat kartu kuning dapat dilakukan
secara offline atau datang langsung ke kantor dan secara online dengan koneksi internet. 2.
Cara membuat kartu kuning online.

Kartu kuning atau AK1 adalah kartu tanda pencari kerja yang digunakan sebagai syarat mencari
pekerjaan. Jika kamu berencana untuk berkarier sebagai PNS, kamu wajib membuat kartu kuning atau
AK1.Membuat kartu kuning dapat dilakukan secara offline atau datang langsung ke kantor dan secara
online dengan koneksi internet. Kali ini, IDN Times akan merangkum . Yuk simak tata caranya di bawah
ini.1. Persyaratan membuat kartu kuningSebelum membahas cara membuat kartu kuning online, kamu
harus mempersiapkan berkas dokumen yang dibutuhkan. Tiap wilayah biasanya memiliki persyaratan
yang berbeda, lebih lanjut dapat dilihat di laman resmi Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) masing-masing
kabupaten atau kota.Kendati demikian, secara umum persyaratan yang diminta relatif sama sehingga
tidak terdapat perbedaan yang signifikan, yakni nomor NIK, alamat email, file pas foto, file ijazah terakhir
dan transkrip nilai (format pdf/jpg), serta file KTP (format pdf/jpg).Jika dokumen tersebut sudah siap,
kamu bisa melanjutkan cara membuat kartu kuning online yang akan dijelaskan di bawah ini.2. Cara
membuat kartu kuning onlineCara membuat kartu kuning online dapat dilakukan menggunakan laptop
atau komputer yang terhubung dengan koneksi internet. Kamu harus mendaftarkan data diri pada laman
resmi kemnaker terlebih dahulu untuk membuat kartu kuning.Untuk itu, berikut langkah-langkah yang
dapat diikuti:Buka situs resmi Dinas Ketenagakerjaan pada https://karirhub.kemnaker.go.id/ Klik opsi
daftar pada pojok kanan atas Isi data pribadi seperti nomor NIK, nama lengkap, nama ibu kandung, dan
kolom lainnya Pilih "Daftar Sebagai Pencari Kerja" Pastikan kamu sudah mengunggah foto resmi ukuran
3x4 Jika sudah, klik tombol save atau simpan Setelah itu, login dengan akun yang sudah didaftarkan
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Lengkapi profil dengan melampirkan persyaratan yang diminta Request pencetakan Kartu Pencari
Kerja/AK1 pada hari dan jam kerja Setelah Kartu Pencari Kerja/AK1 diverifikasi, kamu dapat mengunduh
file pdf Kartu Pencari Kerja/AK1 Cetak mandiri Kartu Pencari Kerja/AK1 menggunakan kertas HVS A4
ukuran 80 graminformasi dan Layanan Ketenagakerjaan.Perlu diketahui, cara membuat kartu kuning
online tidak dipungut biaya. Kartu ini merupakan program dari pemerintah yang dibuat untuk membantu
rakyat terkait pencarian pekerjaan.Jika kamu menemukan pihak atau oknum yang meminta uang untuk
membuat Kartu Kuning serta legalisirnya, lebih baik ditolak. Jika sempat, abadikan momen tersebut
sebagai tanda bukti untuk pelaporan.Itu dia cara membuat kartu kuning online yang bisa kamu coba
sendiri. Semoga berhasil!Baca Artikel Selengkapnya
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Summary Benny mengaku, mendapatkan informasi dari Kementerian Luar Negeri pada 12 Agustus
2022 terkait pemberangkatan 645 orang WNI ke Kamboja melalui Bandara Kuala Namu di
Sumatera Utara dan Bandara Soekarno-Hatta di Banten menggunakan pesawat sewaan.
Benny memastikan, pihaknya akan terus menguatkan koordinasi dengan Kementerian Luar
Negeri, TNI/Polri, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan Kementerian Koordinator
PMK dan Satgas Penanganan covid-19. Kemudian tertarik dengan tawaran gaji tinggi dan
pekerjaan mudah. Kalau memang mau melamar dibuka dulu profil perusahaan, apakah
memiliki izin atau berbadan hukum dan memiliki izin dari Kemnaker atau dari kita," tuturya.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati,
dengan tawaran menjadi pekerja migran via daring (online). Pasalnya, hal tersebut dapat menjadi modus
penempatan pekerja tidak sesuai prosedur, seperti kasus WNI di Kamboja.Dalam konferensi pers di
Kantor BP2MI di Jakarta, Selasa (23/8), Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika
BP2MI Brigjen (Pol) Suyanto menjelaskan hal tersebut. Menurutnya, calon PMI yang menjadi korban
penipuan di Kamboja, kebanyakan ditempatkan melalui perekrutan berjenjang (multi level) dan tawaran
di media sosial."Modelnya itu kayak multi level. Jadi rekan-rekan mereka baik yang ada di Kamboja
maupun di negara lain, mungkin saling menyebar konten-konten itu," kata Suyanto.Para calon tenaga
kerja Indonesia (TKI) itu juga melihat tawaran di media sosial. Kemudian tertarik dengan tawaran gaji
tinggi dan pekerjaan mudah. Selain itu, iklan daring umumya juga menawarkan kemudahan untuk bekerja
di luar negeri, tanpa harus melewati tahapan prosedur seperti yang perlu dilakukan lewat jalur resmi."Ini
harus diperhatikan oleh adik-adik kita. Kalau memang mau melamar dibuka dulu profil perusahaan,
apakah memiliki izin atau berbadan hukum dan memiliki izin dari Kemnaker atau dari kita,"
tuturya.Kepala BP2MI Benny Rhamdani menambahkan, saat ini pemerintah telah memulangkan 241
calon PMI terkait kasus penipuan daring di Kamboja. Ke -241 orang WNI tersebut, diduga menjadi korban
tindak pidana perdagangan orang (TPPO)."Saat ini telah dipulangkan warga negara Indonesia atau calon
pekerja migran Indonesia dari Kamboja yang diduga menjadi korban TPPO terkait kasus scamming online
tersebut. Kepulangan dilaksanakan secara bertahap melalui empat gelombang," kata Benny.Sejumlah
Pekerja Migran Indonesia (PMI) antre untuk melakukan pengecekan dokumen perjalanan di Pelab uhan
Internasional Batam Centre, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (29/4/2021). Sebanyak 100 orang PMI dari
Singapura dipulangkan melalui Batam dan akan dikarantina sementara selama lima hari sebelum di
pulangkan ke daerah asal. Antara Foto/Teguh PrihatnaSebanyak 12 orang CPMI telah kembali dari
Kamboja pada 5 Agustus 2022 untuk gelombang pertama kepulangan. Pada gelombang kedua pada 6
Agustus 2022 dipulangkan 13 orang. Lalu, 14 orang di gelombang ketiga pada 8 Agustus, dan 202 orang
dalam gelombang empat pada 22 Agustus 2022.Mayoritas CPMI tersebut berasal dari Sumatera Utara
dengan jumlah 129 orang, disusul Jawa Barat 24 orang, Jawa Timur 14 orang, Jawa Tengah 13 orang, DKI
Jakarta 11 orang dan Kalimantan Barat 10 orang.Selain itu, juga dari Bali dan Kepulauan Riau sembilan
orang, Riau dan Banten lima orang, Sumatera Barat tiga orang, Lampung dan Sulawesi Selatan dua orang
serta Nusa Tenggara Barat, Bangka Belitung, Sumatera Selatan masing-masing satu orang. Terdapat pula
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dua orang yang belum teridentifikasi daerah asalnya.WNI yang dipulangkan pada gelombang pertama
sampai ketiga telah menjalani pemeriksaan oleh Polri dan difasilitasi kepulangannya oleh BP2MI
berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan pemerintah daerah setempat.Benny mengaku,
mendapatkan informasi dari Kementerian Luar Negeri pada 12 Agustus 2022 terkait pemberangkatan
645 orang WNI ke Kamboja melalui Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara dan Bandara Soekarno-Hatta
di Banten menggunakan pesawat sewaan.Pihaknya berkolaborasi dengan Kepolisian Daerah Sumatera
Utara, Imigrasi dan Dinas Tenaga Kerja Sumatera Utara pun berhasil mencegah kepergian 215 WNI yang
akan diberangkatkan lewat Bandara Kuala Namu. Lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan 210
CPMI telah pulang ke daerah masing-masing.Benny memastikan, pihaknya akan terus menguatkan
koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, TNI/Polri, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan
Kementerian Koordinator PMK dan Satgas Penanganan covid-19. Termasuk otoritas bandara untuk
menangani perihal isu PMI terkendala dari Kamboja.Hapus IklanTerkait dengan iklan lowongan pekerjaan
ke luar negeri secara online, Benny mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian
Komunikasi dan Informatika untuk menghapus (take down) iklan penempatan pekerja migran Indonesia
(PMI) ilegal di media sosial."Kami memang berencana bertemu dengan Menteri Kominfo untuk meminta
dilakukan take down terhadap iklan-iklan yang bertebaran melalui platform media sosial,"
tegasnya.Benny mengakui, banyak terdapat iklan rekrutmen PMI di media sosial untuk penempatan tidak
sesuai prosedur atau ilegal. Hal itu juga terjadi dengan kasus ratusan WNI yang tertipu perusahaan
investasi palsu di Kamboja. Pada kasus ini, calon pekerja diiming-imingi gaji tinggi, penempatan yang
mudah di luar negeri, serta berbagai fasilitas lain. Termasuk tidak mengeluarkan biaya untuk
penempatan.Bahkan dalam beberapa kasus, pemberangkatannya menggunakan pesawat sewaan,
seperti yang baru-baru ini berhasil dicegah keberangkatan 215 WNI ke Kamboja via Bandara Kuala Namu,
Sumatera Utara. "Untuk semua itu kita serahkan kepada teman-teman Bareskrim Polri. Tapi khusus untuk
take down iklan-iklan propaganda melalui media sosial, kami memang berencana untuk bertemu Menteri
Kominfo membicarakan masalah ini," katanya.
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Summary Di era persaingan global yang semakin sengit, salah satu upaya meningkatkan kompetensi
SDM dapat dilakukan melalui Instruktur dan Tenaga Pelatihan yang memiliki peran sangat
strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan mutu pelatihan
kerja. "Saya berpesan kepada para peserta pelatihan instruktur dan tenaga pelatihan, agar
mengikuti pelatihan dengan baik, sehingga nantinya dapat menjadi instruktur dan tenaga
pelatihan yang kompeten untuk mengajar dan mengelola lembaga pelatihan kerja masingmasing," ujar Ida Fauziyah secara virtual saat membuka pelatihan Pelatihan sekaligus
meluncurkan Aplikasi Penilaian Pengukuran Kinerja Instruktur dan Tenaga Pelatihan serta
Pengukuhan Asosiasi Instruktur Perkumpulan Instruktur Pelatihan Kerja Republik Indonesia
(PILAR RI) di Jakarta, Senin (20/8/2022) malam. Menurut Menaker Ida Fauziyah, pembinaan
terhadap Instruktur dan tenaga pelatihan perlu terus ditingkatkan guna mewujudkan SDM
pelatihan vokasi yang kompeten dan profesional, serta mampu menghasilkan tenaga kerja
yang siap kerja dan dapat diterima pasar kerja sehingga membantu pemerintah dalam
mengurangi pengangguran. "Saya menyambut baik adanya Aplikasi Penilaian Pengukuran
Kinerja Instruktur dan Tenaga Pelatihan sebagai sistem informasi sebagai salah satu tools
pengukuran kinerja instruktur dan tenaga pelatihan," kata Ida.

Di era persaingan global yang semakin sengit, salah satu upaya meningkatkan kompetensi SDM dapat
dilakukan melalui Instruktur dan Tenaga Pelatihan yang memiliki peran sangat strategis dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan mutu pelatihan kerja.Menurut Menaker Ida
Fauziyah, pembinaan terhadap Instruktur dan tenaga pelatihan perlu terus ditingkatkan guna
mewujudkan SDM pelatihan vokasi yang kompeten dan profesional, serta mampu menghasilkan tenaga
kerja yang siap kerja dan dapat diterima pasar kerja sehingga membantu pemerintah dalam mengurangi
pengangguran."Saya berpesan kepada para peserta pelatihan instruktur dan tenaga pelatihan, agar
mengikuti pelatihan dengan baik, sehingga nantinya dapat menjadi instruktur dan tenaga pelatihan yang
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kompeten untuk mengajar dan mengelola lembaga pelatihan kerja masing-masing," ujar Ida Fauziyah
secara virtual saat membuka pelatihan Pelatihan sekaligus meluncurkan Aplikasi Penilaian Pengukuran
Kinerja Instruktur dan Tenaga Pelatihan serta Pengukuhan Asosiasi Instruktur Perkumpulan Instruktur
Pelatihan Kerja Republik Indonesia (PILAR RI) di Jakarta, Senin (20/8/2022) malam.Ida Fauziyah
menyatakan, dalam hal proses pembinaan instruktur dan tenaga pelatihan perlu dilakukan monitoring
dan evaluasi kinerja instruktur dan tenaga pelatihan. "Saya menyambut baik adanya Aplikasi Penilaian
Pengukuran Kinerja Instruktur dan Tenaga Pelatihan sebagai sistem informasi sebagai salah satu tools
pengukuran kinerja instruktur dan tenaga pelatihan," kata Ida.Kegiatan pengukuran Instruktur dan
tenaga pelatihan berkinerja tinggi merupakan salah satu terobosan yang dilakukan Direktorat Bina Intala
untuk melihat kompetensi instruktur dan tenaga Pelatihan berdasarkan dari kompetensi bidang
metodologi dan kompetensi bidang keahlian yang dimiliki."Adanya pengukuran kinerja ini diharapkan
peran dari pimpinan lembaga pelatihan kerja dapat mengetahui kinerja Instruktur dan Tenaga pelatihan
dan selalu melakukan Evaluasi dari hasil yang telah dicapai oleh Instruktur dan Tenaga pelatihan,"
pungkas Menaker Ida Fauziyah.
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Summary Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggagalkan penyelundupan 215
PMI dari berbagai daerah. Kementerian Luar Negeri berkoordinasi dengan Kementerian
Perhubungan untuk menunda keberangkatan pesawat Lion Air yang akan membawa 215
PMI. Seluruh PMI ilegal ini rencananya akan diberangkatkan menuju Kamboja melalui
bandara Kualanamu, Sumatera Utara. Kasus ini bermula ketika BP2MI Pusat mendapatkan
informasi adanya pemberangkatan PMI dari Kualanamu menuju Kamboja dengan
menggunakan pesawat charter Lion Air.

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggagalkan penyelundupan 215 PMI dari
berbagai daerah. Seluruh PMI ilegal ini rencananya akan diberangkatkan menuju Kamboja melalui
bandara Kualanamu, Sumatera Utara.Kasus ini bermula ketika BP2MI Pusat mendapatkan informasi
adanya pemberangkatan PMI dari Kualanamu menuju Kamboja dengan menggunakan pesawat charter
Lion Air. Kementerian Luar Negeri berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk menunda
keberangkatan pesawat Lion Air yang akan membawa 215 PMI.Kepala BP2MI Benny Rhamdani
mengatakan saat ini Polda Sumatra Utara telah mentapkan lima orang tersangka terkait dengan hal ini.
Benny menyebut Kamboja tidak termasuk dalam Negara penempatan PMI sesuai yang ditetapkan oleh
Kementerian Tenaga Kerja.
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Summary Job fair ini berlangsung di UIN Sunan Ampel, Surabaya, 23 s.d 24 Agustus 2022. "Pelaksanaan
Job Fair di masa sekarang ini merupakan salah satu upaya yang sangat bermanfaat dan
berkontribusi terhadap penciptaan peluang bagi tenaga kerja untuk mendapatkan
pekerjaan, serta bagi perusahaan agar memperoleh kandidat yang berkualitas dan sesuai
dengan kualifikasi jabatan yang ditawarkan," kata Menaker Ida Fauziyah saat membuka
kegiatan Job Fair di Kampus UIN Sunan Ampel, Surabaya, Selasa (23/8/2022). Pemerintah
melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali menggelar Job Fair secara tatap
muka (offline) untuk pertama kalinya sejak pandemi COVID-19. Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah, mengatakan, pihaknya menggelar Job Fair Pasker.ID Goes To
Campus Tahun 2022 bertajuk Improving The Employment Condition To Recover Together
(meningkatkan kondisi kerja untuk pulih bersama).

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali menggelar Job Fair secara tatap
muka (offline) untuk pertama kalinya sejak pandemi COVID-19. Job fair ini berlangsung di UIN Sunan
Ampel, Surabaya, 23 s.d 24 Agustus 2022.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, mengatakan,
pihaknya menggelar Job Fair Pasker.ID Goes To Campus Tahun 2022 bertajuk Improving The Employment
Condition To Recover Together (meningkatkan kondisi kerja untuk pulih bersama). Tema ini relevan
dengan semangat dan upaya untuk bangkit memulihkan dampak Pandemi COVID-19 di bidang
ketenagakerjaan."Pelaksanaan Job Fair di masa sekarang ini merupakan salah satu upaya yang sangat
bermanfaat dan berkontribusi terhadap penciptaan peluang bagi tenaga kerja untuk mendapatkan
pekerjaan, serta bagi perusahaan agar memperoleh kandidat yang berkualitas dan sesuai dengan
kualifikasi jabatan yang ditawarkan," kata Menaker Ida Fauziyah saat membuka kegiatan Job Fair di
Kampus UIN Sunan Ampel, Surabaya, Selasa (23/8/2022).Menaker menjelaskan, job fair yang
berlangsung di UIN Sunan Ampel diikuti oleh 47 perusahaan dan menyediakan 188 lowongan serta
kebutuhan tenaga kerja mencapai 3.873 tenaga kerja.Selain job fair secara tatap muka di Kampus UIN
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Sunan Ampel, pihaknya secara bersamaan juga menyelenggarakan job fair secara virtual di Jawa Barat,
Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat, pada 22 s.d 24 Agustus 2022. Job fair di 3 provinsi ini
menyediakan lowongan sebanyak 12.049."Acara seperti ini akan terus dilakukan, sehingga banyak
teman-teman pencari kerja akan bertemu kesempatan kerja baru dan diharapkan akan menurunkan
angka pengangguran," jelas Ida.Pada kesempatan ini, Menaker juga menyosialisasikan SIAPKerja, layanan
ketenagakerjaan yang dapat diakses oleh semua masyarakat Indonesia untuk mendapatkan informasi
ketenagakerjaan seperti Lowongan pekerjaan (Karir Hub); Informasi Pelatihan Kerja (Skill Hub); Informasi
Sertifikasi Kompetensi (Serti Hub); Informasi Perluasan Kesempatan Kerja (Biz Hub); dan layanan khusus
bagi talenta muda (Talent Hub). Seluruh layanan tersebut, sebut Menaker, dapat diakses melalui laman
itu didedikasikan kepada masyarakat utamanya masyarakat pencari kerja," pungkas Menaker Ida
Fauziyah.

186

Title

Abujapi perjuangan remunerasi satpam tingkatkan
kesejahteraan

Author

Ikhwan Wahyudi

Media

Antara Sumbar

Reporter

Date

23 August 2022

Tone

Link

http://sumbar.antaranews.com/berita/524305/abujapi-perjuangan-remunerasi-satpamtingkatkan-kesejahteraan

Positive

Summary Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (Abujapi) akan memperjuangkan
remunerasi bagi satpam sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga sekuriti yang
selama ini telah menjalankan fungsi kepolisian terbatas dalam bidang pengamanan. "Ada
dua aspek yang saat ini kami perjuangkan pertama peningkatan kompetensi satpam sebagai
tenaga pengamanan, kedua remunerasi berupa struktur skala upah satpam," kata Ketua
Umum Abujapi Agoes Dermawan di Padang, Selasa. Ia menyampaikan hal itu pada Rakernas
dan Rapimnas Abujapi 2022 dengan tema Transformasi Abujapi Menuju Industrial Sekuriti
Yang Profesional. Selain itu Abujapi akan menjadi yang terdepan membawa profesi satpam
menjadi terhormat.

Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (Abujapi) akan memperjuangkan remunerasi bagi
satpam sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga sekuriti yang selama ini telah menjalankan
fungsi kepolisian terbatas dalam bidang pengamanan."Ada dua aspek yang saat ini kami perjuangkan
pertama peningkatan kompetensi satpam sebagai tenaga pengamanan, kedua remunerasi berupa
struktur skala upah satpam," kata Ketua Umum Abujapi Agoes Dermawan di Padang, Selasa.Ia
menyampaikan hal itu pada Rakernas dan Rapimnas Abujapi 2022 dengan tema Transformasi Abujapi
Menuju Industrial Sekuriti Yang Profesional.Menurut dia dengan adanya struktur skala upah satpam upah
satpam bisa di atas upah minimum regional."Kendati ini merupakan ranah Kementerian Tenaga Kerja
kami akan memperjuangkan agar profesi satpam punya standar gaji yang jelas sebanding dengan risiko
kerja," kata dia.Ia mengatakan saat ini satpam telah menjadi sebuah profesi dan Badan Usaha Jasa
Pengamanan bertanggung jawab agar satpam menjadi lebih eksis dalam industri pengamanan."Badan
Usaha Jasa Pengamanan harus menjadi wadah pembinaan satpam yang kredibel," kata dia.Selain itu
Abujapi akan menjadi yang terdepan membawa profesi satpam menjadi terhormat."Kemudian Polri
selaku pembina juga harus memberikan dukungan agar satpam bisa lebih baik lagi dalam bertugas
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memberikan pengamanan," katanya.Ia bahkan menyebutkan nilai industri sekuriti jasa pengamanan
mencapai Rp5,4 triliun per bulan.Oleh sebab itu jangan melihat satpam dekat di mata jauh di hati dan
harus diubah menjadi dekat di mata dekat di hati, katanya.Ia menyebutkan saat ini mengacu kepada data
yang dikeluarkan Korps Pembinaan Masyarakat Baharkam Polri hingga Januari 2022 terdapat 684. 914
satpam di Tanah Air.Yang sudah terdidik mengikuti pendidikan dan pelatihan satpam garda pratama ada
534. 638 orang, garda madya ada 14.782 orang dan garda utama 7.927 orang"Akan tetapi ia memaparkan
masih ada satpam yang belum mengikuti pendidikan dasar sebanyak 137. 536 orang," ujarnya.Ia menilai
ini menjadi pekerjaan rumah bersama agar satpam bisa menjadi kekuatan yang memberikan dukungan
penuh terhadap fungsi dan tugas terbatas kewenangan kepolisian.Sementara Ketua Abujapi Sumatra
Barat Tafyani Kasim mendorong adanya peningkatan kompetensi satpam."Badan Usaha Jasa
pengamanan harus terus meningkatkan kompetensi satpam terutama di daerah," kata dia.Selain itu ia
juga mendorong agar semua pihak pemakai saja satpam memberikan hak satpam sesuai dengan
ketentuan yang berlaku mulai dari gaji sesuap UMP, fasilitas BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan serta
fasilitas kerja.Abujapi merupakan asosiasi perusahaan jasa keamanan dengan 4.500 anggota dan 27 BPD.
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Summary Kegiatan Pembukaan Pembentukan Gugus Tugas Kesetaraan Dan Pencegahan Pelecehan
Seksual Di Tempat Kerja Diselenggarakan Oleh Dirjen PHI Dan Jamsos Tenaga Kerja
Kemnaker RI Di Hotel Beston Palembang, Selasa (23-8-2022). Dinar Titus Jogaswitani,M.B.A,
Sebagai Direktur Pengupahan, Ditjen PHI Dan Jamsos mengatakan, hari ini kegiatan kita cara
pencegahan pelecehan seksualnya, yang ada di undang-undang 12 tahun 2002 tentang cinta
pidana kekerasan seksual, itu harus disosialisasikan, karena di sana ada 9 sangsi, seperti
memuji itupun kadang itu dianggap bisa sebagai pelecehan, makanya perlu disosialisasikan
terkait dengan pelecehan apa itu non fisik. Kesetaraan ini salah satu upaya dalam
menyamakan memberikan kesetaraan antara waktu yang laki-laki dan perempuan, sehingga
undang-undang 12 itu sangat tepat untuk bisa disampaikan,"pungkasnya. Dalam
kesempatan disaat awak media mewawancarai Ir.

Kegiatan Pembukaan Pembentukan Gugus Tugas Kesetaraan Dan Pencegahan Pelecehan Seksual Di
Tempat Kerja Diselenggarakan Oleh Dirjen PHI Dan Jamsos Tenaga Kerja Kemnaker RI Di Hotel Beston
Palembang, Selasa (23-8-2022).Dalam kesempatan disaat awak media mewawancarai Ir.Dinar Titus
Jogaswitani,M.B.A, Sebagai Direktur Pengupahan, Ditjen PHI Dan Jamsos mengatakan, hari ini kegiatan
kita cara pencegahan pelecehan seksualnya, yang ada di undang-undang 12 tahun 2002 tentang cinta
pidana kekerasan seksual, itu harus disosialisasikan, karena di sana ada 9 sangsi, seperti memuji itupun
kadang itu dianggap bisa sebagai pelecehan, makanya perlu disosialisasikan terkait dengan pelecehan
apa itu non fisik.Seperti memaksa untuk perkawinan itu semua termasuk pencegahan, jadi kami sebagai
Pemerintah kebetulan tempatnya. Kesetaraan ini salah satu upaya dalam menyamakan memberikan
kesetaraan antara waktu yang laki-laki dan perempuan, sehingga undang-undang 12 itu sangat tepat
untuk bisa disampaikan,"pungkasnya.Terus selain itu juga sebenarnya pencegahan pelecehan seksual itu
sudah diatur, terkait dengan pencegahan, maka dari itu diminta untuk ditingkatkan, untuk memberikan
perlindungan kepada pekerja, agar jangan sampai ada pelecehan. Maka diharapkan semua pekerja
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membuat fokus tugas di masing-masing Provinsinya itu,"katanya.Dengan kegiatan ini sebenarnya
pencegahan seksual itu tidak hanya perempuan ya siapapun, bisa laki-laki bisa perempuan, karena kalau
ada terjadi pelecehan takutnya menjadi tidak produktif, karena merasa dilecehkan dia menjadi tidak
nyaman kerja, pekerjanya bisa enggak produktif hasilnya enggak bagus pasti,dan pasti akan mengurangi
kesejahteraan," ujarnya.Dengan terlaksananya kegiatan hari ini harapan kami dengan mensosialisasikan
ini, semua orang akan tahu sehingga akan berhati-hati dan berjaga-jaga tidak terjadi pelecehan seksual
di dalam tempat bekerja, jadi kalau ada apa-apa mereka berani melapor dan ada kepercayaan diri dan
ada kenyamanan dan terjamin,"tutupnya.
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Summary Job fair berlangsung di UIN Sunan Ampel, Surabaya, 23- 24 Agustus 2022. "Pelaksanaan Job
Fair di masa sekarang ini merupakan salah satu upaya yang sangat bermanfaat dan
berkontribusi terhadap penciptaan peluang bagi tenaga kerja untuk mendapatkan
pekerjaan, serta bagi perusahaan agar memperoleh kandidat yang berkualitas dan sesuai
dengan kualifikasi jabatan yang ditawarkan," katanya, saat membuka kegiatan Job Fair di
Kampus UIN Sunan Ampel, Surabaya, Selasa (23/8/2022). Menaker menjelaskan, job fair
yang berlangsung di UIN Sunan Ampel diikuti oleh 47 perusahaan dan menyediakan 188
lowongan serta kebutuhan tenaga kerja mencapai 3.873 tenaga kerja. Menaker
menambahkan, selain job fair secara tatap muka di Kampus UIN Sunan Ampel, pihaknya juga
menyelenggarakan job fair secara virtual di Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Kalimantan
Barat, pada 22- 24 Agustus 2022.

Untuk pertama kalinya sejak pandemi Covid-19, Kementerian Ketenagakerjaan kembali menggelar Job
Fair secara tatap muka (offline). Job fair berlangsung di UIN Sunan Ampel, Surabaya, 23 - 24 Agustus
2022. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, Job Fair Pasker.ID Goes To Campus Tahun
2022 bertajuk Improving The Employment Condition To Recover Together (meningkatkan kondisi kerja
untuk pulih bersama) relevan dengan semangat dan upaya untuk bangkit memulihkan dampak pandemi
di bidang ketenagakerjaan. "Pelaksanaan Job Fair di masa sekarang ini merupakan salah satu upaya yang
sangat bermanfaat dan berkontribusi terhadap penciptaan peluang bagi tenaga kerja untuk
mendapatkan pekerjaan, serta bagi perusahaan agar memperoleh kandidat yang berkualitas dan sesuai
dengan kualifikasi jabatan yang ditawarkan," katanya, saat membuka kegiatan Job Fair di Kampus UIN
Sunan Ampel, Surabaya, Selasa (23/8/2022). Menaker menjelaskan, job fair yang berlangsung di UIN
Sunan Ampel diikuti oleh 47 perusahaan dan menyediakan 188 lowongan serta kebutuhan tenaga kerja
mencapai 3.873 tenaga kerja. Menaker menambahkan, selain job fair secara tatap muka di Kampus UIN
191

Sunan Ampel, pihaknya juga menyelenggarakan job fair secara virtual di Jawa Barat, Sumatera Selatan,
dan Kalimantan Barat, pada 22 - 24 Agustus 2022. Job fair di 3 provinsi ini menyediakan 12.049.
lowongan. "Acara seperti ini akan terus dilakukan, sehingga banyak teman pencari kerja akan bertemu
kesempatan kerja baru dan diharapkan akan menurunkan angka pengangguran," jelasnya. Pada
kesempatan ini, Menaker juga menyosialisasikan SIAPKerja, layanan ketenagakerjaan yang dapat diakses
oleh semua masyarakat Indonesia untuk mendapatkan informasi ketenagakerjaan seperti Lowongan
pekerjaan (Karir Hub); Informasi Pelatihan Kerja (Skill Hub); Informasi Sertifikasi Kompetensi (Serti Hub);
Informasi Perluasan Kesempatan Kerja (Biz Hub); dan layanan khusus bagi talenta muda (Talent Hub).
Seluruh layanan tersebut, sebut Menaker, dapat diakses melalui laman "Semua itu didedikasikan kepada
masyarakat, utamanya masyarakat pencari kerja," ujarnya.
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Summary Di Era Digital dan Bonus Demografi yang begitu ketat sekarang ini, menuntut para lulusan
Universitas Terbuka ( UT ) untuk bisa terus adaptif dan inovatif, dengan segala perubahan
yang ada. "Saya bangga karena di Era Digital dan Bonus Demografi ini, UT merupakan
institusi pendidikan tinggi. Era Digital dan Bonus Demografi memungkinkan proses.
pembelajaran dapat dilakukan sepanjang hayat. Saya optimis semua lulusan UT akan
menjadi motor. pembangunan bagi Indonesia di era Bonus Demografi dan Revolusi Digital,"
ungkapnya.

Di Era Digital dan Bonus Demografi yang begitu ketat sekarang ini, menuntut para lulusan Universitas
Terbuka ( UT ) untuk bisa terus adaptif dan inovatif, dengan segala perubahan yang ada.Era Digital dan
Bonus Demografi memungkinkan proses pembelajaran dapat dilakukan sepanjang hayat. Siapa pun, usia
berapa pun, memiliki kesempatan memperoleh pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan
kompetensinya. "Saya bangga karena di Era Digital dan Bonus Demografi ini, UT merupakan institusi
pendidikan tinggi. Yang memberi peluang besar pada semua orang untuk mengakses pendidikan tinggi
berkualitas, dengan teknologi yang up-to-date," tutur Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah,
pada Seminar Wisuda Periode II Tahun Akademik 2021-2022 Universitas Terbuka, di Tangerang Selatan,
Banten, Senin (22/8/2022).Dia mengemukakan, saat ini Indonesia masih tertinggal dalam hal daya saing
digital. Data World Digital Competitiveness Ranking memperlihatkan, daya saing digital Indonesia tahun
2020 berada di peringkat 56 dari 63 negara. Ini tercermin dari survei yang menunjukkan banyak
perusahaan sulit mencari karyawan dengan kemampuan digital memadai."Digitalisasi tidak hanya
menggeser kebutuhan keterampilan dan jenis pekerjaan, yang meningkatkan risiko missmatch di pasar
kerja. Namun, turut mengubah hubungan dan waktu bekerja menjadi lebih fleksibel," terangnya.
Menaker menyatakan, selaras dengan besarnya pertumbuhan generasi milenial dan Z, yang merupakan
generasi sangat melek tekonologi. Pola hubungan kerja fleksibel juga didukung perilaku gen Z.Yang
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kurang memiliki komitmen jangka panjang antara pekerjaan dan hiburan. Sehingga, mendorong mereka
menjadi pekerja digital nomaden.Kemnaker, sebutnya, telah membangun pusat pasar kerja dan
ekosistem ketenagakerjaan digital Siapkerja, yang mengintegrasikan pelatihan, sertifikasi dan
penempatan, penyediaan informasi pasar kerja, serta layanan kepada pemberi kerja dan pencari
kerja."Melalui aplikasi Siapkerja, kami memberikan informasi mengenai dunia pekerjaan. Agar generasi
muda yang mengaksesnya memiliki persiapan, dalam memasuki dunia kerja," ujar Menaker.Dia berpesan
kepada para wisudawan dan wisudawati UT, untuk tetap rendah hati, tidak cepat berpuas diri, serta terus
belajar dengan memanfaatkan segala media. Untuk meningkatkan kompetensinya, agar pasar kerjtidak
tertinggal di era digital."Manfaatkan semua kesempatan dan program yang disediakan pemerintah
termasuk oleh Kemnaker. Saya optimis semua lulusan UT akan menjadi motor pembangunan bagi
Indonesia di era Bonus Demografi dan Revolusi Digital," ungkapnya.
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Summary Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor mengatakan, Kemnaker sebagai leading
sector bidang sistem informasi pasar kerja dan pelatihan vokasi, telah menyusun terobosan
sebagai kebijakan untuk memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan secara keseluruhan.
"Melalui kolaborasi revitalisasi di bidang vokasi, pemerintah menargetkan untuk segera
meningkatkan kompetensi angkatan kerja khususnya generasi muda," kata Wakil Menteri
Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, saat memberikan sambutan pada acara Anugerah
Educator Award 2022 yang mengambil tema Menjadi Guru dan Tenaga Pendidik Adaptif di
Era Digital, di Jakarta, Selasa (23/8/2022). Wamenaker menjelaskan, untuk menyiapkan
kebutuhan kompetensi SDM kedepan, pemerintah telah membuat grand design secara
komprehensif melalui Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi
Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. "Revitalisasi ini mencakup semua aspek, dimulai
dari reformasi kelembagaan, SDM, serta jaminan mutu melalui akreditasi dan sertifikasi yang
berkolaborasi dengan semua stakeholder," ujarnya.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor mengatakan, Kemnaker sebagai leading sector bidang
sistem informasi pasar kerja dan pelatihan vokasi, telah menyusun terobosan sebagai kebijakan untuk
memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan secara keseluruhan. "Melalui kolaborasi revitalisasi di bidang
vokasi, pemerintah menargetkan untuk segera meningkatkan kompetensi angkatan kerja khususnya
generasi muda," kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, saat memberikan sambutan pada
acara Anugerah Educator Award 2022 yang mengambil tema Menjadi Guru dan Tenaga Pendidik Adaptif
di Era Digital, di Jakarta, Selasa (23/8/2022). Wamenaker menjelaskan, untuk menyiapkan kebutuhan
kompetensi SDM kedepan, pemerintah telah membuat grand design secara komprehensif melalui
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
"Revitalisasi ini mencakup semua aspek, dimulai dari reformasi kelembagaan, SDM, serta jaminan mutu
melalui akreditasi dan sertifikasi yang berkolaborasi dengan semua stakeholder," ujarnya. Ditambahkan
Wamenaker, Anugerah Educator Award 2022 ini merupakan stimulus bagi dunia pendidikan, khususnya
guru dan dosen agar terus berinovasi melahirkan karya-karya yang menjadi pijakan dalam menghadapi
tantangan di masa depan. Berdasarkan dokumen United Nations Sustainable Development Goals 20152030 memperlihatkan, pada tahun 2030 seluruh pemerintahan negara-negara di dunia harus menjamin
bahwa siswa-siswa dididik oleh guru-guru yang memiliki kualifikasi, terlatih, profesional, dan sosok
motivator yang baik. "Demikian pentingnya faktor guru, maka multi kompetensi setiap guru tidak bisa
ditawar lagi," ucap Wamenaker.
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Neutral

Summary Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengingatkan masyarakat untuk
berhati-hati dengan tawaran menjadi pekerja migran via daring yang dapat menjadi modus
penempatan tidak sesuai prosedur seperti kasus WNI di Kamboja. Jadi rekan-rekan mereka
baik yang ada di Kamboja maupun di negara lain mungkin saling menyebar konten-konten
itu," kata Suyanto. "Ini harus diperhatikan oleh adik-adik kita kalau memang mau melamar
dibuka dulu profil perusahaan, apakah memiliki izin atau berbadan hukum dan memiliki izin
dari Kemnaker atau dari kita," katanya. Benny memastikan bahwa pihaknya akan terus
menguatkan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, TNI/Polri, Kementerian Sosial,
Kementerian Kesehatan Kementerian Koordinator PMK, Satgas Penanganan Covid-19 dan
otoritas bandara untuk menangani perihal isu PMI terkendala dari Kamboja.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati
dengan tawaran menjadi pekerja migran via daring yang dapat menjadi modus penempatan tidak sesuai
prosedur seperti kasus WNI di Kamboja.Dalam konferensi pers di Kantor BP2MI di Jakarta, Selasa
(23/8/2022) yang dilansir dari Antara, Brigjen (Pol) Suyanto, Direktur Pelindungan dan Pemberdayaan
Kawasan Asia dan Afrika BP2MI mengatakan calon PMI yang menjadi korban penipuan di Kamboja
kebanyakan ditempatkan melalui perekrutan berjenjang (multi level) dan tawaran di media
sosial."Modelnya itu kayak multi level. Jadi rekan-rekan mereka baik yang ada di Kamboja maupun di
negara lain mungkin saling menyebar konten-konten itu," kata Suyanto.Para calon tenaga kerja Indonesia
(TKI) itu juga melihat tawaran di media sosial dan kemudian tertarik dengan tawaran gaji tinggi dan
pekerjaan mudah.Selain itu, iklan daring itu juga menawarkan kemudahan untuk bekerja di luar negeri
dan tidak melewati tahapan prosedur seperti yang perlu dilakukan lewat jalur resmi."Ini harus
diperhatikan oleh adik-adik kita kalau memang mau melamar dibuka dulu profil perusahaan, apakah
memiliki izin atau berbadan hukum dan memiliki izin dari Kemnaker atau dari kita," katanya.Pada
kesempatan itu, Benny Rhamdani, Kepala BP2MI mengatakan bahwa, pemerintah telah memulangkan
241 calon PMI terkait kasus penipuan daring di Kamboja.Tidak hanya itu, BP2MI berkolaborasi dengan
kementerian/lembaga lain juga berhasil menggagalkan pemberangkatan 215 WNI ke Kamboja dari
Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara setelah mendapatkan informasi dari Kementerian Luar Negeri
pada 12 Agustus 2022.Benny memastikan bahwa pihaknya akan terus menguatkan koordinasi dengan
Kementerian Luar Negeri, TNI/Polri, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan Kementerian
Koordinator PMK, Satgas Penanganan Covid-19 dan otoritas bandara untuk menangani perihal isu PMI
terkendala dari Kamboja. (ant/gat)
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Summary Activity honest akan digelar di UIN Sunan Ampel, Surabaya pada 23-24 Agustus 2022. Activity
honest pada Selasa (23 Agustus 2022) di Kampus UIN Sunan Ampel Surabaya. Menteri
Tenaga Kerja menjelaskan, process honest yang digelar di UIN Sunan Ampel diikuti 47
perusahaan dengan 188 lowongan yang ditawarkan dan permintaan tenaga kerja mencapai
3.873 tenaga kerja. Untuk pertama kalinya sejak pandemi Covid-19, Kementerian
Ketenagakerjaan kembali menggelar process honest secara tatap muka (offline).

Untuk pertama kalinya sejak pandemi Covid-19, Kementerian Ketenagakerjaan kembali menggelar
process honest secara tatap muka (offline). Activity honest akan digelar di UIN Sunan Ampel, Surabaya
pada 23-24 Agustus 2022. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengatakan Activity Honest 2022 Pasker.ID
Is going To Campus bertajuk "Meningkatkan Kondisi Ketenagakerjaan untuk Sembuh Bersama"
(Meningkatkan Kondisi Kerja untuk Sembuh Bersama) terkait dengan semangat dan upaya pemulihan
dari dampak pandemi. Wabah di bidang ketenagakerjaan. "Activity honest saat ini merupakan upaya
yang sangat bermanfaat untuk membantu menciptakan lapangan kerja bagi para pekerja, serta bagi
perusahaan untuk mendapatkan kandidat yang berkualitas berdasarkan kualifikasi posisi yang
ditawarkan," ujarnya saat membuka process honest. Activity honest pada Selasa (23 Agustus 2022) di
Kampus UIN Sunan Ampel Surabaya. Menteri Tenaga Kerja menjelaskan, process honest yang digelar di
UIN Sunan Ampel diikuti 47 perusahaan dengan 188 lowongan yang ditawarkan dan permintaan tenaga
kerja mencapai 3.873 tenaga kerja.
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Summary Kementerian Ketenagakerjaan kembali menggelar Job Fair secara tatap muka (offline) untuk
pertama kalinya sejak pandemi COVID-19 di UIN Sunan Ampel, Surabaya, 23-24 Agustus
2022. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan Job Fair Pasker.ID Goes To
Campus Tahun 2022 bertajuk Improving The Employment Condition To Recover Together ini
relevan dengan semangat dan upaya untuk bangkit memulihkan dampak Pandemi COVID-19
di bidang ketenagakerjaan. Ida menjelaskan, job fair yang berlangsung di UIN Sunan Ampel
diikuti oleh 47 perusahaan dan menyediakan 188 lowongan serta kebutuhan tenaga kerja
mencapai 3.873 tenaga kerja. "Oleh sebab itu, pelaksanaan Job Fair di masa sekarang ini
merupakan salah satu upaya yang sangat bermanfaat dan berkontribusi terhadap
penciptaan peluang bagi tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan, serta bagi perusahaan
agar memperoleh kandidat yang berkualitas dan sesuai dengan kualifikasi jabatan yang
ditawarkan," kata Ida Fauziyah saat membuka Job Fair, Selasa (23/8/2022).

Kementerian Ketenagakerjaan kembali menggelar Job Fair secara tatap muka (offline) untuk pertama
kalinya sejak pandemi COVID-19 di UIN Sunan Ampel, Surabaya, 23-24 Agustus 2022. Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan Job Fair Pasker.ID Goes To Campus Tahun 2022 bertajuk
Improving The Employment Condition To Recover Together ini relevan dengan semangat dan upaya
untuk bangkit memulihkan dampak Pandemi COVID-19 di bidang ketenagakerjaan.Ida menjelaskan, job
fair yang berlangsung di UIN Sunan Ampel diikuti oleh 47 perusahaan dan menyediakan 188 lowongan
serta kebutuhan tenaga kerja mencapai 3.873 tenaga kerja. "Oleh sebab itu, pelaksanaan Job Fair di masa
sekarang ini merupakan salah satu upaya yang sangat bermanfaat dan berkontribusi terhadap
penciptaan peluang bagi tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan, serta bagi perusahaan agar
memperoleh kandidat yang berkualitas dan sesuai dengan kualifikasi jabatan yang ditawarkan," kata Ida
Fauziyah saat membuka Job Fair, Selasa (23/8/2022). Ida menambahkan, selain job fair secara tatap muka
di Kampus UIN Sunan Ampel, pihaknya secara bersamaan juga menyelenggarakan job fair secara virtual
di Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat, pada 22 s.d 24 Agustus 2022. Job fair di 3 provinsi
ini menyediakan lowongan sebanyak 12.049. "Acara seperti ini akan terus dilakukan, sehingga banyak
teman-teman pencari kerja akan bertemu kesempatan kerja baru dan diharapkan akan menurunkan
angka pengangguran," jelasnya. Pada kesempatan tersebut Ida juga menyosialisasikan SIAPKerja, layanan
ketenagakerjaan yang dapat diakses oleh semua masyarakat Indonesia untuk mendapatkan informasi
ketenagakerjaan seperti Lowongan pekerjaan (Karir Hub); Informasi Pelatihan Kerja (Skill Hub); Informasi
Sertifikasi Kompetensi (Serti Hub); Informasi Perluasan Kesempatan Kerja (Biz Hub); dan layanan khusus
bagi talenta muda (Talent Hub).
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Summary Job fair ini berlangsung di UIN Sunan Ampel, Surabaya, 23 s.d 24 Agustus 2022. "Oleh sebab
itu, pelaksanaan Job Fair di masa sekarang ini merupakan salah satu upaya yang sangat
bermanfaat dan berkontribusi terhadap penciptaan peluang bagi tenaga kerja untuk
mendapatkan pekerjaan, serta bagi perusahaan agar memperoleh kandidat yang berkualitas
dan sesuai dengan kualifikasi jabatan yang ditawarkan," kata Menaker Ida Fauziyah saat
membuka kegiatan Job Fair di Kampus UIN Sunan Ampel, Surabaya, Selasa (23/8/2022).
Kementerian Ketenagakerjaan kembali menggelar Job Fair secara tatap muka (offline) untuk
pertama kalinya sejak pandemi COVID-19. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,
mengatakan bahwa pihaknya menggelar Job Fair Pasker.ID Goes To Campus Tahun 2022
bertajuk Improving The Employment Condition To Recover Together (meningkatkan kondisi
kerja untuk pulih bersama).

Kementerian Ketenagakerjaan kembali menggelar Job Fair secara tatap muka (offline) untuk pertama
kalinya sejak pandemi COVID-19. Job fair ini berlangsung di UIN Sunan Ampel, Surabaya, 23 s.d 24 Agustus
2022.Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bahwa pihaknya menggelar Job Fair Pasker.ID
Goes To Campus Tahun 2022 bertajuk Improving The Employment Condition To Recover Together
(meningkatkan kondisi kerja untuk pulih bersama). Tema ini relevan dengan semangat dan upaya untuk
bangkit memulihkan dampak Pandemi COVID-19 di bidang ketenagakerjaan."Oleh sebab itu, pelaksanaan
Job Fair di masa sekarang ini merupakan salah satu upaya yang sangat bermanfaat dan berkontribusi
terhadap penciptaan peluang bagi tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan, serta bagi perusahaan
agar memperoleh kandidat yang berkualitas dan sesuai dengan kualifikasi jabatan yang ditawarkan," kata
Menaker Ida Fauziyah saat membuka kegiatan Job Fair di Kampus UIN Sunan Ampel, Surabaya, Selasa
(23/8/2022).Menaker menjelaskan, job fair yang berlangsung di UIN Sunan Ampel diikuti oleh 47
perusahaan dan menyediakan 188 lowongan serta kebutuhan tenaga kerja mencapai 3.873 tenaga
kerja.Menaker menambahkan, selain job fair secara tatap muka di Kampus UIN Sunan Ampel, pihaknya
secara bersamaan juga menyelenggarakan job fair secara virtual di Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan
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Kalimantan Barat, pada 22 s.d 24 Agustus 2022. Job fair di 3 provinsi ini menyediakan lowongan sebanyak
12.049."Acara seperti ini akan terus dilakukan, sehingga banyak teman-teman pencari kerja akan
bertemu kesempatan kerja baru dan diharapkan akan menurunkan angka pengangguran," jelasnya.Pada
kesempatan ini, menaker juga menyosialisasikan SIAPKerja, layanan ketenagakerjaan yang dapat diakses
oleh semua masyarakat Indonesia untuk mendapatkan informasi ketenagakerjaan seperti Lowongan
pekerjaan (Karir Hub); Informasi Pelatihan Kerja (Skill Hub); Informasi Sertifikasi Kompetensi (Serti Hub);
Informasi Perluasan Kesempatan Kerja (Biz Hub); dan layanan khusus bagi talenta muda (Talent
Hub).Seluruh
layanan
tersebut,
sebut
Menaker,
dapat
diakses
melalui
laman
https://kemnaker.go.id."Semua itu didedikasikan kepada masyarakat utamanya masyarakat pencari
kerja," ujarnya.
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Summary Di era persaingan global yang semakin sengit, salah satu upaya meningkatkan kompetensi
SDM dapat dilakukan melalui Instruktur dan Tenaga Pelatihan yang memiliki peran sangat
strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan mutu pelatihan
kerja. "Saya berpesan kepada para peserta pelatihan instruktur dan tenaga pelatihan, agar
mengikuti pelatihan dengan baik, sehingga nantinya dapat menjadi instruktur dan tenaga
pelatihan yang kompeten untuk mengajar dan mengelola lembaga pelatihan kerja masingmasing, " kata Ida Fauziyah secara virtual saat membuka pelatihan Pelatihan sekaligus
meluncurkan Aplikasi Penilaian Pengukuran Kinerja Instruktur dan Tenaga Pelatihan serta
Pengukuhan Asosiasi Instruktur Perkumpulan Instruktur Pelatihan Kerja Republik Indonesia
(PILAR RI) di Jakarta, Senin (20/8/2022) malam. "Saya menyambut baik adanya Aplikasi
Penilaian Pengukuran Kinerja Instruktur dan Tenaga Pelatihan sebagai sistem informasi
sebagai salah satu tools pengukuran kinerja instruktur dan tenaga pelatihan," katanya.
Kegiatan pengukuran Instruktur dan tenaga pelatihan berkinerja tinggi merupakan salah satu
terobosan yang dilakukan Direktorat Bina Intala untuk melihat kompetensi instruktur dan
tenaga Pelatihan bedasarkan dari kompetensi bidang metodologi dan kompetensi bidang
keahlian yang dimiliki.

Di era persaingan global yang semakin sengit, salah satu upaya meningkatkan kompetensi SDM dapat
dilakukan melalui Instruktur dan Tenaga Pelatihan yang memiliki peran sangat strategis dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan mutu pelatihan kerja.Untuk itu, Menaker Ida
Fauziyah menilai pembinaan terhadap Instruktur dan tenaga pelatihan perlu terus ditingkatkan guna
mewujudkan SDM pelatihan vokasi yang kompeten dan professional, serta mampu menghasilkan tenaga
kerja yang siap kerja dan dapat diterima pasar kerja sehingga membantu pemerintah dalam mengurangi
penggangguran."Saya berpesan kepada para peserta pelatihan instruktur dan tenaga pelatihan, agar
mengikuti pelatihan dengan baik, sehingga nantinya dapat menjadi instruktur dan tenaga pelatihan yang
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kompeten untuk mengajar dan mengelola lembaga pelatihan kerja masing-masing, " kata Ida Fauziyah
secara virtual saat membuka pelatihan Pelatihan sekaligus meluncurkan Aplikasi Penilaian Pengukuran
Kinerja Instruktur dan Tenaga Pelatihan serta Pengukuhan Asosiasi Instruktur Perkumpulan Instruktur
Pelatihan Kerja Republik Indonesia (PILAR RI) di Jakarta, Senin (20/8/2022) malam.Ida Fauziyah menilai
dalam hal proses pembinaan instruktur dan tenaga pelatihan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi
kinerja instruktur dan tenaga pelatihan. "Saya menyambut baik adanya Aplikasi Penilaian Pengukuran
Kinerja Instruktur dan Tenaga Pelatihan sebagai sistem informasi sebagai salah satu tools pengukuran
kinerja instruktur dan tenaga pelatihan," katanya.Kegiatan pengukuran Instruktur dan tenaga pelatihan
berkinerja tinggi merupakan salah satu terobosan yang dilakukan Direktorat Bina Intala untuk melihat
kompetensi instruktur dan tenaga Pelatihan bedasarkan dari kompetensi bidang metodologi dan
kompetensi bidang keahlian yang dimiliki."Adanya pengukuran kinerja ini diharapkan peran dari
pimpinan lembaga pelatihan kerja dapat mengetahui kinerja Instruktur dan Tenaga pelatihan dan selalu
melakukan Evaluasi dari hasil yang telah di capai oleh Instruktur dan Tenaga pelatihan," ujarnya.
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Summary Respon Perkembangan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaam (Kemnaker)
mengubah bentuk dan fungsi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas ( BPVP ),.
"Pembangunan BPVP di tiap provinsi diperlukan dalam rangka penguatan Perkembangan
Ketenagakerjaan secara nasional, khususnya dalam konteks peningkatan kapasitas SDM,"
Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah. "UPTP BPVP ini, juga mewujudkan
pelatihan vokasi yang responsif dengan kebutuhan daerah dan tantangan global. Beberapa
bentuk transformasi atau pengalihan status dan kondisi BPVP di beberapa daerah menjadi
Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) Kemnaker, mencakup reformasi kelembagaan, redesain
substansi pelatihan, reorientasi SDM, relationship, rebranding dan revitalisasi..

Respon Perkembangan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaam (Kemnaker) mengubah bentuk
dan fungsi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas ( BPVP ), "Pembangunan BPVP di tiap provinsi
diperlukan dalam rangka penguatan Perkembangan Ketenagakerjaan secara nasional, khususnya dalam
konteks peningkatan kapasitas SDM," Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah. dalam raker
dengan Komisi IX DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/8/2022).Dia menyebut ada
beberapa urgensi UPTP BPVP di 34 provinsi. Di antaranya, guna mendukung pembangunan SDM nasional
untuk bekerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), dan Proyek Strategis Nasional
(PSN); memudahkan koordinasi dan sinergi antar pemerintah pusat dan daerah. "UPTP BPVP ini, juga
mewujudkan pelatihan vokasi yang responsif dengan kebutuhan daerah dan tantangan global. Sekaligus,
percepatan pembangunan ekonomi provinsi," terangnya. Beberapa bentuk transformasi atau pengalihan
status dan kondisi BPVP di beberapa daerah menjadi Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) Kemnaker,
mencakup reformasi kelembagaan, redesain substansi pelatihan, reorientasi SDM, relationship,
rebranding dan revitalisasi. Untuk pengalihan BPVP UPTD ke UPTP alurnya dimulai dari usulan Pemda
(Gubernur/Kepala Daerah/DPRD) ke Kemnaker dilanjutkan ke Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
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(DPOD). Dari DPOD diterbitkan hasil rekomendasi kepada Kemnaker, untuk selanjutnya diusulkan
pembentukan BPVP ke MenpanRB. "Dari MenpanRB ini keluar analisis organisasi beserta validasi
penghitungan kriteria dan persetujuan pembentukan SOTK UPTP. Untuk diteruskan ke Kemnaker yang
menerbitkan Permenaker UPTP baru. Terutama perkembangan personil, aset dan pembiayaan," papar
Menaker menerangkan.
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Summary Job Fair 2022 yang difasilitasi Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) ini, diikuti oleh
sebanyak 93 perusahaan, dengan jumlah lowongan pekerjaan yang disediakan sebanyak 476
jenis jabatan dan kebutuhannya 12.811 orang semua sektor baik ritel, percetakaan, F&B,
perbankan dan sebagainya. Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziah membuka kegiatan
Job Fair 2022, yang bertempat di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA),
Selasa (23/8/2022). Menurut Menaker, Job Fair 2022 ini menjadi salah satu cara Kemenaker
untuk mempertemukan antara pemberi kerja dengan para pencari kerja. Di sisi lain, dakui
Menaker bahwa angka pengangguran mengalami penurunan pada tahun 2022 ini.

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziah membuka kegiatan Job Fair 2022, yang bertempat di
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA), Selasa (23/8/2022). Job Fair 2022 yang
difasilitasi Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) ini, diikuti oleh sebanyak 93 perusahaan, dengan
jumlah lowongan pekerjaan yang disediakan sebanyak 476 jenis jabatan dan kebutuhannya 12.811 orang
semua sektor baik ritel, percetakaan, F&B, perbankan dan sebagainya. "ini hasil kolaborasi pusat dan
daerah. Tanpa kolaborasi tidak akan ada hasilnya," katanya.Tidak hanya di Jawa Timur, Job Fair 2022 juga
diselenggarakan di tiga Provinsi lain di Indonesia secara bersamaan. Yakni Provinsi Jawa Barat (Jawa
Barat), Sumatra Selatan dan Kalimantan Barat. Menurut Menaker, Job Fair 2022 ini menjadi salah satu
cara Kemenaker untuk mempertemukan antara pemberi kerja dengan para pencari kerja. Sehingga
diharapkan, tercipta lapangan pekerjaan baru. "Kita sebenarnya secara rutin menyelenggarakan Job Fair
semacam ini, tapi memang yang hybrid itu baru kita mulai di sini," terangnya. Di sisi lain, dakui Menaker
bahwa angka pengangguran mengalami penurunan pada tahun 2022 ini. Tercatat pada tahun 2021 lalu
angka pengangguran 6,2 persen, sedangkan tahun 2022 sebesar 5,8 persen. "Acara seperti ini akan terus
kita lakukan, berarti akan banyak sekali teman teman pencari kerja, akan ketemu dengan lapangan
pekerjaan baru, berarti angka pengangguran pasti akan turun," tandasnya.
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Summary Walikota Cimahi Ngatiyana mengajak para pelaku profesi human resources departement
(HRD) perusahaan di Kota Cimahi segera memiliki sertifikasi kompetensi. Ngatiyana
mengatakan, pelaku HRD memegang peran penting dalam pengelolaan sumber daya
manusia atau karyawan di perusahaan. Menurut Ngatiyana, keberhasilan pelaksanaan
hubungan industrial terletak pada berjalannya sistem,. Sertifikasi tersebut menjadi penjamin
kompetensi profesional dalam bidang sumber daya manusia.

Walikota Cimahi Ngatiyana mengajak para pelaku profesi human resources departement (HRD)
perusahaan di Kota Cimahi segera memiliki sertifikasi kompetensi.Sertifikasi tersebut menjadi penjamin
kompetensi profesional dalam bidang sumber daya manusia.Pemkot Cimahi telah memberi fasilitasi
Bimbingan Teknis Sertifikasi Profesi untuk 45 pelaku HRD perusahaan di Kota Cimahi. Sertifikat
kompetensi diterbitkan Badan Nasional sertifikasi Profesi (BNSP).Ngatiyana mengatakan, pelaku HRD
memegang peran penting dalam pengelolaan sumber daya manusia atau karyawan di perusahaan.
Sebagai pelaku HRD, tidak hanya dapat menciptakan hubungan industrial harmonis, dinamis, berkeadilan
dan bermartabat."Sehingga dapat memberikan ketenangan bekerja bagi pekerja, ketentraman berusaha
bagi pengusaha dan menjamin kelangsungan usaha. Termasuk memperluas dan mengembangkan usaha
serta dapat menarik investasi dari dalam dan luar negeri," ujarnya.Menindaklanjuti surat edaran
Kementerian Ketenagakerjaan No. M/5/HK.04.00/VII/02019 tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi
Kompetensi Jabatan Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia tanggal 22 Juli 2019, para pelaku HRD
harus memiliki sertifikasi dalam 2 tahun sejak edaran diterbitkan. Perusahaan Cimahi Wajib
Sertifikasi"Karena itu, kami menghimbau kepada seluruh perusahaan di Cimahi wajib mengikutsertakan
sertifikasi kompetensi bagi pekerja yang menduduki jabatan bidang manajemen SDM/HRD,"
katanya.Menurut Ngatiyana, keberhasilan pelaksanaan hubungan industrial terletak pada berjalannya
sistem,Berfungsinya kelembagaan dan optimalisasi peran serta partisipasi dan tanggung jawab pekerja,
pengusaha, pemerintah dan pihak terkait (stakeholders).Berhasilnya upaya pemberdayaan hubungan
industrial sangat tergantung kepada peran serta dan disiplin para pelaku proses produksi barang dan jasa
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serta dukungan stakeholder di bidang ketenagakerjaan dan juga efektivitas sistem hubungan
industrial."Semoga pelaku HRD yang telah bersertifikasi mampu mengimplementasikan hubungan
industrial yang harmonis antara pekerja, pengusaha dan pemerintah," tuturnya.
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Summary "Digitalisasi tidak hanya menggeser kebutuhan keterampilan dan jenis pekerjaan yang
meningkatkan risiko missmatch di pasar kerja, namun turut mengubah hubungan dan waktu
bekerja menjadi lebih fleksibel," kata Menaker Ida Fauziyah di Universitas Terbuka, di
Tangerang Selatan, Banten, Senin (22/8/2022) kemarin. RADARBANGSA.COM- Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan, tantangan era digital dan bonus
demografi harus disikapi dengan baik oleh semua lapisan baik pemerintah, temasuk
perguruan tinggi. Menaker Ida Fauziyah mengungkapkan, selaras dengan besarnya
pertumbuhan generasi milenial dan Z yang merupakan generasi sangat melek tekonologi.
Pola hubungan kerja fleksibel juga didukung perilaku gen Z yang kurang memiliki komitmen
jangka panjang antara pekerjaan dan hiburan sehingga mendorong mereka menjadi pekerja
digital nomaden.

Selasa, 23/08/2022 18:34 WIBRADARBANGSA.COM - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah
mengatakan, tantangan era digital dan bonus demografi harus disikapi dengan baik oleh semua lapisan
baik pemerintah, temasuk perguruan tinggi. "Digitalisasi tidak hanya menggeser kebutuhan keterampilan
dan jenis pekerjaan yang meningkatkan risiko missmatch di pasar kerja, namun turut mengubah
hubungan dan waktu bekerja menjadi lebih fleksibel," kata Menaker Ida Fauziyah di Universitas Terbuka,
di Tangerang Selatan, Banten, Senin (22/8/2022) kemarin. Menaker Ida Fauziyah mengungkapkan,
selaras dengan besarnya pertumbuhan generasi milenial dan Z yang merupakan generasi sangat melek
tekonologi. Pola hubungan kerja fleksibel juga didukung perilaku gen Z yang kurang memiliki komitmen
jangka panjang antara pekerjaan dan hiburan sehingga mendorong mereka menjadi pekerja digital
nomaden. Kemnaker, imbuh Menaker Ida, telah membangun pusat pasar kerja dan ekosistem
ketenagakerjaan digital Siapkerja yang mengintegrasikan pelatihan, sertifikasi dan penempatan,
penyediaan informasi pasar kerja serta layanan kepada pemberi kerja dan pencari kerja. "Melalui aplikasi
Siapkerja kami memberikan informasi mengenai dunia pekerjaan agar generasi muda yang
mengaksesnya memiliki persiapan dalam memasuki dunia kerja," ujar Menaker. Terakhir, Menaker Ida
mengapresiasi Universitas Terbuka (UT) terus memberikan akses dan peluang kepada masyarakat untuk
meraih Pendidikan yang tak mengenal batasan usia. "Saya bangga karena UT merupakan institusi
pendidikan tinggi yang memberikan peluang besar kepada semua orang untuk mengakses pendidikan
tinggi berkualitas dengan teknologi yang up-to-date," tukasnya.
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Summary Job fair tersebut diikuti oleh 47 perusahaan, dan menyediakan 188 lowongan serta
kebutuhan tenaga kerja mencapai 3.873 tenaga kerja. Job fair di 3 provinsi ini menyediakan
lowongan sebanyak 12.049. "Acara seperti ini akan terus dilakukan, sehingga banyak temanteman pencari kerja akan bertemu kesempatan kerja baru dan diharapkan akan menurunkan
angka pengangguran," jelasnya. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan job fair
tersebut merupakan salah satu upaya yang sangat bermanfaat dan berkontribusi terhadap
penciptaan peluang bagi tenaga kerja. "Peluang bagi tenaga kerja untuk mendapatkan
pekerjaan, serta bagi perusahaan agar memperoleh kandidat yang berkualitas dan sesuai
dengan kualifikasi jabatan yang ditawarkan," kata Ida dalam keterangan, Selasa 23 Agustus
2022.

Kementerian Ketenagakerjaan kembali menggelar job fair secara tatap muka untuk pertama kalinya
sejak pandemi COVID-19. Job fair tersebut diikuti oleh 47 perusahaan, dan menyediakan 188 lowongan
serta kebutuhan tenaga kerja mencapai 3.873 tenaga kerja.Adapun job fair itu berlangsung di UIN Sunan
Ampel, Surabaya, 23 sampai dengan 24 Agustus 2022. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah
mengatakan job fair tersebut merupakan salah satu upaya yang sangat bermanfaat dan berkontribusi
terhadap penciptaan peluang bagi tenaga kerja."Peluang bagi tenaga kerja untuk mendapatkan
pekerjaan, serta bagi perusahaan agar memperoleh kandidat yang berkualitas dan sesuai dengan
kualifikasi jabatan yang ditawarkan," kata Ida dalam keterangan, Selasa 23 Agustus 2022.Ida mengatakan,
selain job fair secara tatap muka di Kampus UIN Sunan Ampel, pihaknya secara bersamaan juga
menyelenggarakan job fair secara virtual di Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat, pada
22 sampai dengan 24 Agustus 2022. Job fair di 3 provinsi ini menyediakan lowongan sebanyak
12.049."Acara seperti ini akan terus dilakukan, sehingga banyak teman-teman pencari kerja akan
bertemu kesempatan kerja baru dan diharapkan akan menurunkan angka pengangguran," jelasnya.Pada
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kesempatan ini, menaker juga menyosialisasikan SIAPKerja, layanan ketenagakerjaan yang dapat diakses
oleh semua masyarakat Indonesia untuk mendapatkan informasi ketenagakerjaan seperti Lowongan
pekerjaan (Karir Hub), Informasi Pelatihan Kerja (Skill Hub).Kemudian Informasi Sertifikasi Kompetensi
(Serti Hub), Informasi Perluasan Kesempatan Kerja (Biz Hub), dan layanan khusus bagi talenta muda
(Talent Hub)."Semua itu didedikasikan kepada masyarakat utamanya masyarakat pencari kerja," ujarnya.
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Summary Mewakili LPK Bamanat Training Center, George Saa selaku Kepala Pelatihan dan
Pengembangan LPK Bamanat Training Center menyampaikan terima kasih kepada pihak
Disnakertrans Pemkab Mimika atas izin yang telah diterbitkan untuk lembaga pelatihan yang
lebih menitikberatkan pada pengembangan SDM orang asli Papua di Kabupaten Mimika,
tepatnya suku Amungme, Kamoro dan 5 suku kekerabatan lainnya. Surat izin yang
ditandatangani Kepala Disnakertrans Pemkab Mimika, Paulus Yanengga,S.H,M.Si ini
diserahkan oleh Yemi Gobai,S.Sos,M.M selaku kepala seksi pembinaan dan penataan
lembaga pelatihan di kantornya.

Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Bamanat Training Center telah mengantongi izin dari Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pemkab Mimika dengan nomor 563/1232/2022 pada 23 Agustus
2022.Surat izin yang ditandatangani Kepala Disnakertrans Pemkab Mimika, Paulus Yanengga,S.H,M.Si ini
diserahkan oleh Yemi Gobai,S.Sos,M.M selaku kepala seksi pembinaan dan penataan lembaga pelatihan
di kantornya.Seperti diketahui, dasar hukum atau izin LPK di daerah dapat dikeluarkan oleh Dinas
Ketenagakerjaan daerah setempat sebagaimana yang tercantum dalam Permenaker Nomor 17 Tahun
2016.Mewakili LPK Bamanat Training Center, George Saa selaku Kepala Pelatihan dan Pengembangan
LPK Bamanat Training Center menyampaikan terima kasih kepada pihak Disnakertrans Pemkab Mimika
atas izin yang telah diterbitkan untuk lembaga pelatihan yang lebih menitikberatkan pada
pengembangan SDM orang asli Papua di Kabupaten Mimika, tepatnya suku Amungme, Kamoro dan 5
suku kekerabatan lainnya."Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Rahman,S.E sebagai
kepala bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja yang juga turun langsung ke fasilitas
pelatihan LPK Bamanat Training Center, baik di Ruko Pelangi, Hassanudin, ruang pelatihan di Jalan Elang
No. 72 Kwamki Lama, Mimika Baru dan juga Workshop untuk praktik lapangan di SP3 (Wanaal Caffee dan
Resto)," ujarnya.Putra Papua peraih medali Emas pada kompetisi riset tingkat dunia The First Step to
Nobel Prize in Physics pada 2003 di Warsawa, Polandia dan juga alumni Florida Institute of Technology,
Amerika Serikat ini, berpesan dan sekaligus mengajak angkatan kerja dan generasi muda Papua yang
berada di Kabupaten Mimika yang peduli dalam pengembangan karirnya dan juga memerlukan
pelatihan-pelatihan untuk datang dan mengikuti pelatihan di LPK Bamanat Training Center."Bamanat
Training Center hadir untuk mendorong pelatihan-pelatihan strategis yang didesain khusus mendorong
kemajuan sumber daya manusia generasi muda 7 suku di sekitar area operasi PT. Freeport Indonesia dan
juga para lulusan sekolah dan Perguruan Tinggi yang membutuhkan pelatihan-pelatihan teknik yang
berhubungan langsung dengan dunia kerja. Kami memiliki skema-skema pembiayaan yang diatur secara
khusus agar tidak memberatkan adik-adik dari 7 suku. Datang dan gali informasi serta bisa berdiskusi
langsung dengan para instruktur dan penanggungjawab dari LPK Bamanat Training Center,"
ungkapnya.LPK Bamanat Training Center ini memiliki 5 program pelatihan kerja yakni K3 Umum/K3 BNSP
(Safety Officer), Millwright, Welder, Construction dan House Keeping & Clean Up.Editor: Jimmy
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Summary Menaker Ida Fauziyah mengatakan, job fair yang berlangsung ini diikuti oleh 47 perusahaan
dan menyediakan 188 lowongan kerja serta kebutuhan tenaga kerja mencapai 3.873 tenaga
kerja. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) kembali menggelar job fair secara tatap
muka (offline) untuk pertama kalinya sejak pandemi Covid-19. Menaker juga
menyosialisasikan SIAPKerja, layanan ketenagakerjaan yang dapat diakses oleh semua
masyarakat Indonesia untuk mendapatkan informasi ketenagakerjaan. Job fair ini
berlangsung di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur, pada 2324 Agustus 2022.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) kembali menggelar job fair secara tatap muka (offline) untuk
pertama kalinya sejak pandemi Covid-19. Job fair ini berlangsung di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan
Ampel, Surabaya, Jawa Timur, pada 23-24 Agustus 2022. Menaker Ida Fauziyah mengatakan, job fair yang
berlangsung ini diikuti oleh 47 perusahaan dan menyediakan 188 lowongan kerja serta kebutuhan tenaga
kerja mencapai 3.873 tenaga kerja. "Acara seperti ini akan terus dilakukan, sehingga banyak temanteman pencari kerja akan bertemu kesempatan kerja baru dan diharapkan akan menurunkan angka
pengangguran," katanya melalui siaran pers, Selasa (23/8/2022).Selain di UIN Sunan Ampel, job fair
secara virtual juga berlangsung di Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat pada waktu yang
sama. Job fair di 3 provinsi ini menyediakan sebanyak 12.049 kesempatan kerja atau lowongan. Menaker
juga menyosialisasikan SIAPKerja, layanan ketenagakerjaan yang dapat diakses oleh semua masyarakat
Indonesia untuk mendapatkan informasi ketenagakerjaan. Pengguna bisa mendaatkan informasi
lowongan pekerjaan (Karir Hub), informasi pelatihan kerja (Skill Hub), informasi sertifikasi kompetensi
(Serti Hub), informasi perluasan kesempatan kerja (Biz Hub), dan layanan khusus bagi talenta muda
(Talent Hub).Seluruh layanan tersebut dapat diakses melalui laman "Semua itu didedikasikan kepada
masyarakat utamanya masyarakat pencari kerja," ujarnya. Ida bilang, pihaknya menggelar Job Fair
Pasker.ID Goes To Campus Tahun 2022 bertajuk Improving The Employment Condition To Recover
Together. Tema ini menurutnya relevan dengan semangat dan upaya untuk bangkit memulihkan dampak
pandemi covid-19 di bidang ketenagakerjaan. "Oleh sebab itu, pelaksanaan job fair di masa sekarang ini
merupakan salah satu upaya yang sangat bermanfaat dan berkontribusi terhadap penciptaan peluang
bagi tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan, serta bagi perusahaan agar memperoleh kandidat yang
berkualitas dan sesuai dengan kualifikasi jabatan yang ditawarkan," tuturnya.
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Summary Menaker Ida Fauziyah mengatakan, job fair yang berlangsung ini diikuti oleh 47 perusahaan
dan menyediakan 188 lowongan kerja serta kebutuhan tenaga kerja mencapai 3.873 tenaga
kerja. Com- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) kembali menggelar job fair secara
tatap muka (offline) untuk pertama kalinya sejak pandemi Covid-19. Menaker juga
menyosialisasikan SIAPKerja, layanan ketenagakerjaan yang dapat diakses oleh semua
masyarakat Indonesia untuk mendapatkan informasi ketenagakerjaan. JAKARTA, KOMPAS.

JAKARTA, KOMPAS. com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) kembali menggelar job fair secara
tatap muka (offline) untuk pertama kalinya sejak pandemi Covid-19. Job fair ini berlangsung di Universitas
Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur, pada 23-24 Agustus 2022.Menaker Ida Fauziyah
mengatakan, job fair yang berlangsung ini diikuti oleh 47 perusahaan dan menyediakan 188 lowongan
kerja serta kebutuhan tenaga kerja mencapai 3.873 tenaga kerja."Acara seperti ini akan terus dilakukan,
sehingga banyak teman-teman pencari kerja akan bertemu kesempatan kerja baru dan diharapkan akan
menurunkan angka pengangguran," katanya melalui siaran pers, Selasa (23/8/2022).Selain di UIN Sunan
Ampel, job fair secara virtual juga berlangsung di Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat
pada waktu yang sama. Job fair di 3 provinsi ini menyediakan sebanyak 12.049 kesempatan kerja atau
lowongan.Menaker juga menyosialisasikan SIAPKerja, layanan ketenagakerjaan yang dapat diakses oleh
semua masyarakat Indonesia untuk mendapatkan informasi ketenagakerjaan.Pengguna bisa
mendaatkan informasi lowongan pekerjaan (Karir Hub), informasi pelatihan kerja (Skill Hub), informasi
sertifikasi kompetensi (Serti Hub), informasi perluasan kesempatan kerja (Biz Hub), dan layanan khusus
bagi talenta muda (Talent Hub).Seluruh layanan tersebut dapat diakses melalui laman
https://kemnaker.go.id."Semua itu didedikasikan kepada masyarakat utamanya masyarakat pencari
kerja," ujarnya.Ida bilang, pihaknya menggelar Job Fair Pasker.ID Goes To Campus Tahun 2022 bertajuk
Improving The Employment Condition To Recover Together. Tema ini menurutnya relevan dengan
semangat dan upaya untuk bangkit memulihkan dampak pandemi covid-19 di bidang
ketenagakerjaan."Oleh sebab itu, pelaksanaan job fair di masa sekarang ini merupakan salah satu upaya
yang sangat bermanfaat dan berkontribusi terhadap penciptaan peluang bagi tenaga kerja untuk
mendapatkan pekerjaan, serta bagi perusahaan agar memperoleh kandidat yang berkualitas dan sesuai
dengan kualifikasi jabatan yang ditawarkan," tuturnya.
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Neutral

Summary Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (kiri) mengunjungi salah satu stan perusahaan usai
membuka bursa kerja Pasker.id Goes To Campus yang digelar di Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (23/8/2022). Bursa kerja yang digelar
Kementerian Ketenagakerjaan di lokasi itu diikuti 47 perusahaan dengan menyediakan 188
lowongan kerja berbagai jenis profesi dengan kebutuhan tenaga kerja sebanyak 3.873 orang.
ANTARA Jawa Timur/Didik Suhartono/zk.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (kiri) mengunjungi salah satu stan perusahaan usai membuka
bursa kerja Pasker.id Goes To Campus yang digelar di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya,
Jawa Timur, Selasa (23/8/2022). Bursa kerja yang digelar Kementerian Ketenagakerjaan di lokasi itu
diikuti 47 perusahaan dengan menyediakan 188 lowongan kerja berbagai jenis profesi dengan kebutuhan
tenaga kerja sebanyak 3.873 orang. ANTARA Jawa Timur/Didik Suhartono/zk
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Positive

Summary "Saya berpesan kepada para peserta pelatihan instruktur dan tenaga pelatihan, agar
mengikuti pelatihan dengan baik, sehingga nantinya dapat menjadi instruktur dan tenaga
pelatihan yang kompeten untuk mengajar dan mengelola lembaga pelatihan kerja masingmasing," kata Ida Fauziyah, secara virtual saat membuka Pelatihan juga meluncurkan Aplikasi
Penilaian Pengukuran Kinerja Instruktur dan Tenaga Pelatihan dan Pengukuhan Asosiasi
Instruktur Perkumpulan Instruktur Pelatihan Kerja Republik Indonesia ( PILAR RI ) di Jakarta,
Senin (20/8/2022) malam. "Saya menyambut baik adanya Aplikasi Penilaian Pengukuran
Kinerja Instruktur dan Tenaga Pelatihan sebagai sistem informasi sebagai salah satu tools
pengukuran kinerja instruktur dan tenaga pelatihan," katanya. Kegiatan pengukuran
Instruktur dan tenaga pelatihan berkinerja tinggi merupakan salah satu terobosan yang
dilakukan Direktorat Bina Intala untuk melihat kompetensi instruktur dan tenaga Pelatihan
berdasarkan dari kompetensi bidang metodologi dan kompetensi bidang keahlian yang
dimiliki. "Adanya pengukuran kinerja ini diharapkan peran dari pimpinan lembaga pelatihan
kerja dapat mengetahui kinerja Instruktur dan Tenaga pelatihan dan selalu melakukan
Evaluasi dari hasil yang telah dicapai oleh Instruktur dan Tenaga pelatihan," ujarnya.

Di era persaingan global yang semakin sengit, salah satu upaya meningkatkan kompetensi SDM dapat
dilakukan melalui instruktur dan tenaga pelatihan yang memiliki peran sangat strategis dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan mutu pelatihan kerja .Untuk itu, Menaker Ida
Fauziyah menilai pembinaan terhadap instruktur dan tenaga pelatihan perlu terus ditingkatkan guna
mewujudkan SDM pelatihan vokasi yang kompeten dan profesional, serta mampu menghasilkan tenaga
kerja yang siap kerja dan dapat diterima pasar kerja sehingga membantu pemerintah dalam mengurangi
pengangguran."Saya berpesan kepada para peserta pelatihan instruktur dan tenaga pelatihan, agar
mengikuti pelatihan dengan baik, sehingga nantinya dapat menjadi instruktur dan tenaga pelatihan yang
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kompeten untuk mengajar dan mengelola lembaga pelatihan kerja masing-masing," kata Ida Fauziyah,
secara virtual saat membuka Pelatihan juga meluncurkan Aplikasi Penilaian Pengukuran Kinerja
Instruktur dan Tenaga Pelatihan dan Pengukuhan Asosiasi Instruktur Perkumpulan Instruktur Pelatihan
Kerja Republik Indonesia ( PILAR RI ) di Jakarta, Senin (20/8/2022) malam.Ida menilai dalam hal proses
pembinaan instruktur dan tenaga pelatihan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja instruktur
dan tenaga pelatihan. "Saya menyambut baik adanya Aplikasi Penilaian Pengukuran Kinerja Instruktur
dan Tenaga Pelatihan sebagai sistem informasi sebagai salah satu tools pengukuran kinerja instruktur
dan tenaga pelatihan," katanya.Kegiatan pengukuran Instruktur dan tenaga pelatihan berkinerja tinggi
merupakan salah satu terobosan yang dilakukan Direktorat Bina Intala untuk melihat kompetensi
instruktur dan tenaga Pelatihan berdasarkan dari kompetensi bidang metodologi dan kompetensi bidang
keahlian yang dimiliki."Adanya pengukuran kinerja ini diharapkan peran dari pimpinan lembaga pelatihan
kerja dapat mengetahui kinerja Instruktur dan Tenaga pelatihan dan selalu melakukan Evaluasi dari hasil
yang telah dicapai oleh Instruktur dan Tenaga pelatihan," ujarnya.
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Neutral

Summary Menaker Ida menjelaskan, job fair yang berlangsung di UIN Sunan Ampel diikuti oleh 47
perusahaan dan menyediakan 188 lowongan serta kebutuhan tenaga kerja mencapai 3.873
tenaga kerja. Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) kembali menggelar Job Fair secara
tatap muka (offline) untuk pertama kalinya sejak pandemi Covid-19. Job fair ini berlangsung
di UIN Sunan Ampel, Surabaya, 23 s.d 24 Agustus 2022. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah, mengatakan bahwa pihaknya menggelar Job Fair Pasker.ID Goes To Campus
Tahun 2022 bertajuk Improving The Employment Condition To Recover Together
(meningkatkan kondisi kerja untuk pulih bersama).

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) kembali menggelar Job Fair secara tatap muka (offline)
untuk pertama kalinya sejak pandemi Covid-19. Job fair ini berlangsung di UIN Sunan Ampel, Surabaya,
23 s.d 24 Agustus 2022. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, mengatakan bahwa pihaknya
menggelar Job Fair Pasker.ID Goes To Campus Tahun 2022 bertajuk Improving The Employment
Condition To Recover Together (meningkatkan kondisi kerja untuk pulih bersama). Tema ini relevan
dengan semangat dan upaya untuk bangkit memulihkan dampak Pandemi Covid-19 di bidang
ketenagakerjaan. "Oleh sebab itu, pelaksanaan Job Fair di masa sekarang ini merupakan salah satu upaya
yang sangat bermanfaat dan berkontribusi terhadap penciptaan peluang bagi tenaga kerja untuk
mendapatkan pekerjaan, serta bagi perusahaan agar memperoleh kandidat yang berkualitas dan sesuai
dengan kualifikasi jabatan yang ditawarkan," kata Menaker Ida Fauziyah saat membuka kegiatan Job Fair
di Kampus UIN Sunan Ampel, Surabaya, Selasa (23/8/2022). Menaker Ida menjelaskan, job fair yang
berlangsung di UIN Sunan Ampel diikuti oleh 47 perusahaan dan menyediakan 188 lowongan serta
kebutuhan tenaga kerja mencapai 3.873 tenaga kerja.Menaker menambahkan, selain job fair secara
tatap muka di Kampus UIN Sunan Ampel, pihaknya secara bersamaan juga menyelenggarakan job fair
secara virtual di Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat, pada 22 s.d 24 Agustus 2022. Job
fair di 3 provinsi ini menyediakan lowongan sebanyak 12.049. "Acara seperti ini akan terus dilakukan,
sehingga banyak teman-teman pencari kerja akan bertemu kesempatan kerja baru dan diharapkan akan
menurunkan angka pengangguran," jelasnya. Pada kesempatan ini, menaker juga menyosialisasikan
SIAPKerja, layanan ketenagakerjaan yang dapat diakses oleh semua masyarakat Indonesia untuk
mendapatkan informasi ketenagakerjaan seperti Lowongan pekerjaan (Karir Hub); Informasi Pelatihan
Kerja (Skill Hub); Informasi Sertifikasi Kompetensi (Serti Hub); Informasi Perluasan Kesempatan Kerja (Biz
Hub); dan layanan khusus bagi talenta muda (Talent Hub).Seluruh layanan tersebut, sebut Menaker,
dapat diakses melalui laman "Semua itu didedikasikan kepada masyarakat utamanya masyarakat pencari
kerja," ujarnya.
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Positive

Summary Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor mengatakan, Kemnaker telah menyusun
terobosan sebagai kebijakan untuk memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan secara
keseluruhan. Afriansyah menjelaskan bahwa untuk menyiapkan kebutuhan kompetensi
SDM kedepan, pemerintah telah membuat grand design secara komprehensif melalui
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan
Pelatihan Vokasi. "Revitalisasi ini mencakup semua aspek, dimulai dari reformasi
kelembagaan, SDM, serta jaminan mutu melalui akreditasi dan sertifikasi yang berkolaborasi
dengan semua stakeholder," ujarnya. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan
sambutan pada acara Anugerah Educator Award 2022 yang mengambil tema Menjadi Guru
dan Tenaga Pendidik Adaptif di Era Digital, di Jakarta, Selasa (23/8/2022).

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor mengatakan, Kemnaker telah menyusun terobosan
sebagai kebijakan untuk memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan secara keseluruhan. Hal tersebut
disampaikannya saat memberikan sambutan pada acara Anugerah Educator Award 2022 yang
mengambil tema Menjadi Guru dan Tenaga Pendidik Adaptif di Era Digital, di Jakarta, Selasa
(23/8/2022)."Melalui kolaborasi revitalisasi di bidang vokasi, pemerintah menargetkan untuk segera
meningkatkan kompetensi angkatan kerja khususnya generasi muda," kata Afriansyah Noor. Afriansyah
menjelaskan bahwa untuk menyiapkan kebutuhan kompetensi SDM kedepan, pemerintah telah
membuat grand design secara komprehensif melalui Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang
Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. "Revitalisasi ini mencakup semua aspek, dimulai dari
reformasi kelembagaan, SDM, serta jaminan mutu melalui akreditasi dan sertifikasi yang berkolaborasi
dengan semua stakeholder," ujarnya. Ditambahkannya Anugerah Educator Award 2022 ini merupakan
stimulus bagi dunia pendidikan, khususnya guru dan dosen agar terus berinovasi melahirkan karya-karya
yang menjadi pijakan dalam menghadapi tantangan di masa depan. Berdasarkan dokumen United
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Nations Sustainable Development Goals 2015-2030 memperlihatkan, pada tahun 2030 seluruh
pemerintahan negara-negara di dunia harus menjamin bahwa siswa-siswa dididik oleh guru-guru yang
memiliki kualifikasi, terlatih, profesional, dan sosok motivator yang baik."Demikian pentingnya faktor
guru, maka multi kompetensi setiap guru tidak bisa ditawar lagi," ucap Wamenaker.
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