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1. 26 July Pegawai
8
2022 Kemenaker
Diminta
Terapkan
Empat Langkah
Transformasi

Neutral

Investor Terapkan Empat Langkah Transformasi. JAKARTADaily
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mendorong
seluruh jajaran pegawai Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) untuk terus meningkatkan pengelolaan
kompetensi sumber daya manusia (SDM), dengan
menerapkan empat langkah transformasi digital
pengelolaan SDM, yaitu implementasi aplikasi eperformance, e-mutasi, LKM (layanan kepegawaian
mandiri), dan Si-Mantel (sistem informasi manajemen
talenta).

2. 26 July 192 Peserta
2022 Ikut Seleksi
Program
Pemagangan
Ke Jepang

11

Neutral

Suara
Ntb

3. 26 July Kelola SDM
2022 Lewat
Transformasi
Digital

7

Positive

Pikiran . Kelola SDM Lewat Transformasi Digital JAKARTA, (PR).-.
Rakyat Transformasi ini akan membantu peningkatan kualitas
SDM Kemenaker secara lebih efisien dan efektif sehingga
dapat menjadi daya ungkit bagi kementerian ini. Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta selu- ruh jajaran
pegawai di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan
untuk terus meningkatkan pengelolaan kompe- tensi
SDM dengan menerapkan empat langkah transformasi
digital pengelolaan SDM yakni melalui implementasi
aplikasi e-performance, e-mutasi, LKM (Layanan Kepegawaian Mandiri), dan Si-Mantel (Sistem Informasi Manaj emen Talenta).

4. 26 July Kemnaker Ida 2
2022 Fauziah Minta
Terapkan
Empat Langkah
Transformasi

Neutral

Harian Kemnaker Ida Fauziyah Minta Terapkan Empat Langkah
Bhirawa Transformasi. Senin (25/7/2022). Ida Fauziyah
mengatakan, empat langkah transformasi tersebut juga
sebagai upaya untuk menjaga rai- han berbagai prestasi
dan peng- hargaan yang diperoleh Kemnaker di tahun
2021. Menteri Ketenagakerjaan, ida Fauziyah, meminta
seluruh jajaran pegawai di lingkungan Kementerian
Ketenagakerjaan untuk terus meningkatkan pengelolaan
kompetensi SDM dengan menerapkan empat langkah
transformasi digital pengelolaan SDM.

. 00. 192 Peserta Ikuti Seleksi Program Pemagangan ke
Jepang. -171450012700Mataram (Suara Nusa Tenggara
Barat)-. Sebanyak 192 orang mengikuti pelaksanaan
rekrutmen dan seleksi program pemagangan ke Jepang di
Kantor Disnaker- trans Provinsi Nusa Tenggara Barat,
Senin (25/2).

2

5. 26 July Peran
14
2022 Disabilitas dan
Latihan
Komunitas

Neutral

Koran Peran Disabilitas dan Latihan Komunitas. Sedangkan
Kontan Annex II, dokumen tentang pengem- bangan Sumber
Daya Ma- nusia (SDM) yang terampil, yakni penciptaan
lapangan kerja berkelanjutan di anggota G20 melalui
penguat- an peran Balai Latihan Kerja (BLK) Komunit as.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemna- ker) menggelar
Forum G20 Keempat Kelompok Kerja Bidang
Ketenagakerjaan atau 4th Employment Working Group,
seeara virtual di Jakarta pada 20-22 Juli 2022 lalu.
Sebagai gam- baran Annex I, merupakan dokumen berisi
tentang hasil yang konkrct terkait isu pasar kerja inklusif
dan afirmasi pekerjaan yang la- yak bagi penyandang
disabilitas.

6. 26 July Komitmen
2022 Jadikan PMI
Berangkat
Aman Pulang
Jadi Juragan

Positive

Koran Komitmen Jadikan PMI Berangkat Aman Pulang Jadi
Memo Juragan. Maju Bersama Sejahtera Bersama. Bupati Blitar
Rini Syarifah-Menaker Rl Launching MRC dengan LTSA
Responsif Gender. LAUNCHING.
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3

Title

Pegawai Kemenaker Diminta Terapkan Empat Langkah Transformasi

Media

Investor Daily

Reporter

Date

26 July 2022

Tone

Page

8

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0726/INVESTOR_DAILY1/Pegawai%20Kemenaker%20Diminta%20Terapkan%20Empat%20Langkah%2
0Transformasi=1=8=1.jpg

Neutral

Summary Terapkan Empat Langkah Transformasi. JAKARTA- Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
mendorong seluruh jajaran pegawai Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk terus
meningkatkan pengelolaan kompetensi sumber daya manusia (SDM), dengan menerapkan empat
langkah transformasi digital pengelolaan SDM, yaitu implementasi aplikasi e-performance, e-mutasi,
LKM (layanan kepegawaian mandiri), dan Si-Mantel (sistem informasi manajemen talenta).
Sebanyak empat langkah transformasi tersebut juga sebagai upaya untuk menjaga raihan berbagai
prestasi dan penghargaan yang diperoleh Kemenaker tahun 2021. . Pegawai Kemenaker Diminta.

4

Title

192 Peserta Ikut Seleksi Program Pemagangan Ke Jepang

Media

Suara Ntb

Reporter

Date

26 July 2022

Tone

Page

11

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0726/SUARA_NTB1/192%20Peserta%20Ikut%20Seleksi%20Program%20Pemagangan%20Ke%20Jepa
ng=1=11=1.jpg

Neutral

Summary . 00. 192 Peserta Ikuti Seleksi Program Pemagangan ke Jepang. -171450012700Mataram (Suara Nusa
Tenggara Barat)-. Sebanyak 192 orang mengikuti pelaksanaan rekrutmen dan seleksi program
pemagangan ke Jepang di Kantor Disnaker- trans Provinsi Nusa Tenggara Barat, Senin (25/2). -.
Sebanyak 192 orang mengikuti pelaksanaan rekrutmen dan seleksi program pemagangan ke Jepang
di Kantor Disnaker- trans Provinsi Nusa Tenggara Barat, Senin (25/2). 1190625012700Sementara itu,
Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Kemnaker RI yang diwakili oleh
Sub Koordinator Pemagangan RI, Beni Binarwan menyampaikan, sejak Maret 2022 sampai sekarang,
pemerintah telah memberangkatkan 6 angkatan atau sekitar 969 orang dengan jumlah perusahaan
999 untuk program magang ke Jepang.

5

Title

Kelola SDM Lewat Transformasi Digital

Media

Pikiran Rakyat

Reporter

Date

26 July 2022

Tone

Page

7

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0726/PIKIRAN_RAKYAT1/Kelola%20SDM%20Lewat%20Transformasi%20Digital=1=7=1.jpg

Positive

Summary . Kelola SDM Lewat Transformasi Digital JAKARTA, (PR).-. Transformasi ini akan membantu
peningkatan kualitas SDM Kemenaker secara lebih efisien dan efektif sehingga dapat menjadi
daya ungkit bagi kementerian ini. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta selu- ruh
jajaran pegawai di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan untuk terus meningkatkan
pengelolaan kompe- tensi SDM dengan menerapkan empat langkah transformasi digital
pengelolaan SDM yakni melalui implementasi aplikasi e-performance, e-mutasi, LKM (Layanan
Kepe- gawaian Mandiri), dan Si-Mantel (Sistem Informasi Ma- naj emen T alenta). Menurut Ida
Fauziyah, keempat transformasi tersebut diintegrasikan dalam satu kesatuan transformasional
yang disebut SikapKerja, yaitu sistem informasi kinerja apa- ratur pemerintahan Kementerian
Ketenagakerjaan.

6

Title

Kemnaker Ida Fauziah Minta Terapkan Empat Langkah Transformasi

Media

Harian Bhirawa

Reporter

Date

26 July 2022

Tone

Page

2

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0726/HARIAN_BHIRAWA1/Kemnaker%20Ida%20Fauziah%20Minta%20Terapkan%20Empat%20Lan
gkah%20Transformasi%20=1=2=3.jpg

Neutral

Summary Kemnaker Ida Fauziyah Minta Terapkan Empat Langkah Transformasi. Senin (25/7/2022). Ida
Fauziyah mengatakan, empat langkah transformasi tersebut juga sebagai upaya untuk menjaga
rai- han berbagai prestasi dan peng- hargaan yang diperoleh Kemnaker di tahun 2021. Menteri
Ketenagakerjaan, ida Fauziyah, meminta seluruh jajaran pegawai di lingkungan Kementerian
Ketenagakerjaan untuk terus meningkatkan pengelolaan kompetensi SDM dengan menerapkan
empat langkah transformasi digital pengelolaan SDM. "Transformasi ini akan memhantu
peningkatan kualitas SDM Kemnaker secara lehih efisien dan efektif sehingga dapat menjadi daya
ung- kit bagi kementerian ini, tidak hanya dalam upaya mencapai good governance, namun juga
menuju ke arah digital governance era," ujar Ida Fauziyah selaku inspektur upacara dalam HUT
ke-75 Kemnaker di halaman kantor Kemnaker.

7

Title

Komitmen Jadikan PMI Berangkat Aman Pulang Jadi Juragan

Media Koran Memo

Reporter

Date

26 July 2022

Tone

Page

8

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0726/KORAN_MEMO1/Komitmen%20Jadikan%20PMI%20Berangkat%20Aman%20Pulang%20Jadi
%20Juragan%20=1=8=6.jpg

Positive

Summ Komitmen Jadikan PMI Berangkat Aman Pulang Jadi Juragan. Maju Bersama Sejahtera Bersama.
ary
Bupati Blitar Rini Syarifah-Menaker Rl Launching MRC dengan LTSA Responsif Gender.
LAUNCHING.

8

Title

Peran Disabilitas dan Latihan Komunitas

Media

Koran Kontan

Reporter

Date

26 July 2022

Tone

Page

14

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0726/KORAN_KONTAN1/Peran%20Disabilitas%20dan%20Latihan%20Komunitas=1=14=1.jpg

Neutral

Summary . Peran Disabilitas dan Latihan Komunitas. Sedangkan Annex II, dokumen tentang pengembangan Sumber Daya Ma- nusia (SDM) yang terampil, yakni penciptaan lapangan kerja
berkelanjutan di anggota G20 melalui penguat- an peran Balai Latihan Kerja (BLK) Komunit as.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemna- ker) menggelar Forum G20 Keempat Kelompok Kerja
Bidang Ketenagakerjaan atau 4th Employment Working Group, seeara virtual di Jakarta pada
20-22 Juli 2022 lalu. Sebagai gam- baran Annex I, merupakan dokumen berisi tentang hasil yang
konkrct terkait isu pasar kerja inklusif dan afirmasi pekerjaan yang la- yak bagi penyandang
disabilitas.
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1. 25 July Menaker Ingin
Neutral Pikiran
2022 Indonesia Maju
Rakyat
Tanpa Pekerja Anak

Summary
Pada 2008-2020, dalam Program Pengurangan Pekerja
Anak, Kemnaker berhasil menarik 143. 456 anak dari
tempat kerja. Di antaranya, meningkatkan pemahaman
melalui sosialisasi kepada dunia usaha dan masyarakat
tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
(BPTA). Selanjutnya, melakukan upaya pencegahan dan
penghapusan pekerja anak dari BPTA melalui berbagai
program antara lain Program Zona/Kawasan Bebas
Pekerja Anak dan Kampanye Menentang Pekerja Anak.

2. 25 July Rekrutmen Tenaga Positive Perspectiv JEMBRANA, PERSPECTIVESNEWS- Rekrutmen tenaga
2022 Kerja di PT Mitra
esnews.co kerja di PT Mitra Prodin Jembrana yang nantinya
Prodin Prioritaskan
m
memproduksi linting rokok di Desa Penyaringan,
Warga Jembrana Kecamatan Mendoyo memprioritaskan warga Jembrana.
Perspectivesnews
Pemerintah Kabupaten Jembrana akan mengawal proses
rekrutmen tenaga kerja tersebut. Rekrutmen itu salah
satunya membantu layanan penerimaan lamaran di
masing-masing kecamatan yakni di Kecamatan
Pekutatan, Kecamatan Mendoyo, Kecamatan Jembrana,
Kecamatan Negara dan di Kecamatan Melaya.
3. 25 July G20 EWG Telah
Positive Seputar
2022 Sepakati Draf
Cibubur
Deklarasi Menaker
RI

4. 25 July WordPress Galat
2022

Pertemuan G20 EWG Keempat pada 20-22 Juli 2022 ini
dihadiri oleh negara-negara Anggota G20, undangan
tetap negara pengamat G20, dan organisasi
Internasional seperti International Labour Organization
(ILO) dan Organization for Economic Co-operation and
Development (OECD). Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi, menutup
penyelenggaraan Forum G20 Keempat Kelompok Kerja
Bidang Ketenagakerjaan (4th Employment Working
Group), secara virtual di Jakarta, Jumat (22 Juli 2022).
Yakni, pengukuran secara mandiri bagaimana policy
inisiatif negara G20, dalam memberikan kesempatan
yang sama atau terbuka kepada para penyandang
disabilitas.

Neutral Newstipik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim)
or.com
harus banyak mencari program di Pemerintah Pusat
seperti yang sudah dilakukan Bupati Kotim H. Halikinnor
dalam rencana pembangunan BLK yang merupakan
program dari Kementrian Tenaga Kerja. Hal ini
disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur
11

M. Abadi, Minggu 24 Juli 2022. "Kami dari fraksi PKB
mendukung langkah yang dilakukan Bupati Kotim,"
katanya. Begitu juga, lanjut Abadi, untuk program
pembangunan yang lain karena tidak bisa hanya
mengandalkan APBD saja, perlu dana dari APBN melalui
program yang bisa didukung oleh Kementrian maupun
Pemerintah Pusat.
5. 25 July APLI Ajak Korban
Negative Berita
2022 PHK Tekuni Bisnis
Satu
MLM, Ini Alasannya

Penasehat Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI)
Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengaku bangga
terhadap kiprah APLI yang tetap tumbuh dan eksis serta
mampu membantu masyarakat yang selama 2 tahun lalu
terpuruk akibat pandemi. "Saya berharap, para
karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja
bisa beralih ke bisnis direct selling di bawah naungan
APLI. Ini adalah bisnis menjanjikan, yang bisa dilakukan
kapan saja, dan dimana saja," ujar pria yang menjabat
ketua MPR ini dalam pembukaan APLI Exhibition 2022,
dikutip Senin (25/7/2022).

6. 25 July KEK Sanur Siap
Positive Tribun
2022 Wujudkan
News
Peningkatan Kualitas
Kupang
Kesehatan dan
Menjadi Destinasi
Wisata

Dalam pengembangan KEK Kesehatan, Pemerintah
sedang bersiap untuk membangun KEK Sanur yang
berlokasi di Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai KEK
Kesehatan pertama di Indonesia. KEK Sanur juga akan
menjadi jawaban atas tantangan saat ini, dimana banyak
penduduk Indonesia lebih memilih untuk mendapatkan
perawatan medis ke luar negeri karena keterbatasan
fasilitas kesehatan di Indonesia. Dalam keterangan yang
diterima POS KUPANG.COM, Sabtu (23/7), KEK Sanur
dirancang untuk menjadi KEK Kesehatan dan Pariwisata
dengan rencana bisnis fasilitas kesehatan berupa rumah
sakit dan klinik, akomodasi hotel dan MICE,
etnomedicinal botanic garden, sertacommercial center.
Pemerintah terus mengupayakan transformasi kebijakan
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan
menekankan orientasi pada terwujudnya KEK yang
mampu membangun nilai tambah atas penguasaan
teknologi dan sumber daya manusia.

7. 25 July Ulang Tahun,
2022 Pekerja Minta
Kemnaker Tepati
Janji BSU BLT BPJS
Ketenagakerjaan
Cair Tahun 2022

Positive Ayo
Diketahui hingga saat ini BSU 2022 tidak jelas kapan cair
Bandung hingga menyebabkan para pekerja terus bertanya-tanya
apakah program yang juga dikenal sebagai BLT BPJS
Ketenagakerjaan ini benar-benar tidak jadi cair. Mereka
kompak menanyakan kapan BSU cair tahun 2022?.
Kemnaker pernah menyatakan bahwa sedang
melakukan penyusunan regulasi BSU 2022, para pekerja
tetap meragukan BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan tidak
12

jelas kapan cair. Bagi yang masih ragu BSU 2022 BPJS
Ketenagakerjaan tidak jelas kapan cair, ada kabar baik
bahwa Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Ida
Fauziyah pernah memberikan pernyataan soal kepastian
dana bantuan tersebut car atau tidak jadi.
8. 25 July BSU 2022 Cair
Neutral Ayo
BSU 2022 Kapan Cair, hari ini? Terlihat komentar para
2022 Dalam Waktu
Bandung pekerja BSU 2022 kapan cair, di setiap program yang
Dekat? Ini Jawaban
diberikan Kemnaker melalui laman resmi Instagram milik
Kemnaker Terkait
Kementerian Ketenagakerjaan. Berikut pernyataan resmi
Pencairan Bantuan
dari Kemnaker terkait pencairan BSU BPJS
Subsidi Upah
Ketenagakerjaan. Sampai detik ini, masih banyak yang
mempertanyakan BSU 2022 kapan cair?.
9. 25 July Dimana Cek
Neutral Ayo
Simak link cek penerima BSU 2022 untuk dapatkan
2022 Penerima BSU 2022
Bandung Bantuan Subsidi Upah BPJS Ketenagakerjaan Rp1 juta.
BPJS
Sebelum mengetahui itu, simak terlebih dahulu syarat
Ketenagakerjaan?
untuk mendapatkan bantuan subsidi upah Rp1 juta di
Klik Link Ini untuk
bawah ini. : BSU 2022 Cair Dalam Waktu Dekat? Dimana
Dapat Rp1 Juta!
cek penerima BSU 2022?. Berdasarkan Permenaker RI
No 16 Tahun 2022, berikut syarat mendaftar BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022:.
10. 25 July BSU 2022 Rp1 juta Neutral Ayo
Dana bantuan BSU 2022 cair dan disalurkan melalui
2022 Cair Lewat Bank
Semarang bank Himbara atau Himpunan Bank Miliki Negara
Himbara, Pekerja
diantaranya Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN. Namun
Rekening Bank
apakah penerima yang hanya memiliki rekening bank
Swasta Juga Dapat?
swasta juga dapat menerima dana BSU 2022?.
Kementerian ketenagakerjaan telah memberikan
bocoran jika BSU 2022 akan kembali disalurkan pada
tahun 2022, dengan besaran nominal Rp1 juta untuk
pekerja yang berhak menerima. Kementerian
ketenenagakerjaan melalui Sub Koordinat Kepesertaan
Jaminan Sosial Kemnaker menjelaskan, jika dana BSU
2022 saat ini belum bisa disalurkan karena proses
regulasinya belum selesai dan Permaker sedang
diproses.
11. 25 July Ketua MPR RI
2022 Bamsoet Dorong
Bisnis Penjualan
Langsung
Bangkitkan
Perekonomian
Nasional

Positive Koran
Satu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo sekaligus Wakil Ketua
Umum Partai Golkar menuturkan bisnis penjualan
langsung memiliki kemampuan menampung ribuan
pelaku bisnis, termasuk para korban pemutusan
hubungan kerja (PHK) yang meningkat cukup signifikan
sebagai dampak pandemi Covid-19. Bahkan secara
global, pandemi menjadi salah satu pemicu banyaknya
negara mengalami krisis ekonomi berkepanjangan,
dimana 60 negara terancam menjadi negara 'bangkrut',"
13

ujar Bamsoet saat membuka Asosiasi Penjualan
Langsung Indonesia (APLI) Exhibition, di Jakarta, Minggu
(24/7/22). Apalagi sektor industri penjualan langsung
juga melibatkan jutaan mitra usaha," kata Bamsoet. Bagi
mereka, keterlibatan dalam bisnis penjualan langsung
tidak hanya mendatangkan keuntungan finansial,
melainkan juga melatih jiwa kewirausahaan," jelas
Bamsoet.
12. 25 July Kemnaker Siapkan
2022 Empat Langkah
Strategis untuk
Meningkatkan
Kompetensi SDM

Positive Suara.com Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan
empat langkah strategis untuk meningkatkan
pengelolaan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).
Empat langkah transformasi tersebut juga sebagai upaya
untuk menjaga raihan berbagai prestasi dan
penghargaan yang diperoleh Kemnaker di tahun 2021.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta
seluruh jajaran pegawai di lingkungan Kemnaker untuk
terus menerapkan empat langkah transformasi digital
pengelolaan SDM, yakni melalui implementasi aplikasi eperformance, e-mutasi, LKM (Layanan Kepegawaian
Mandiri), dan Si-Mantel (Sistem Informasi Manajemen
Talenta). Di antaranya Penghargaan Anugerah
Meritokrasi tahun 2021 dengan kategori sangat baik dari
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Penghargaan dari
Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) untuk
Pengembangan SDM (khususnya Program Pelatihan
untuk Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Pelatihan
Kepemimpinan Administrator mendapat nilai A) dan
Predikat kepatuhan tinggi untuk standar kualitas
pelayanan dari Ombudsman RI, Penghargaan Anugerah
Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021 sebagai
Badan Publik informatif dari Komisi Informasi Pusat.

13. 25 July Belum Terdaftar
Negative Ayo
Berikut empat cara lapor Kemnaker jika belum terdaftar
2022 Penerima BSU 2022
Semarang sebagai penerima BSU 2022. Sampai saat ini banyak para
Rp1 juta? Berikut 4
pekerja yang menantikan panyaluran dana BSU 2022
Cara Lapor
sebesar Rp1 juta. Pasalnya hingga saat ini belum ada
Kemnaker
informasi lebih lanjut terkait kapan BSU 2022 akan
disalurankan kepada penerima. Pertanyaan terkait BSU
2022 tersebut banyak diajukan oleh para calon
penerima melalui akun resmi media sosial Instagram
kemnaker dan BPJS ketenagakerjaan.
14. 25 July HUT ke-75
2022 Kemnaker, Ida
Fauziyah Fokus

Positive Bisnistoda Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta
y.co.id
seluruh jajaran pegawai di lingkungan Kementerian
Ketenagakerjaan untuk menerapkan empat langkah
transformasi digital pengelolaan SDM. Menurut Ida
14

Terapkan Langkah
Transformasi

15. 25 July Menaker Minta
Neutral Rrinews
2022 Jajaranya Terapkan
Empat Langkah
Transformasi Digital

Fauziyah, keempat transformasi tersebut diintegrasikan
dalam satu kesatuan transformasional yang disebut
SikapKERJA, yaitu sistem informasi kinerja aparatur
pemerintahan Kementerian Ketenagakerjaan.
"Transformasi ini akan membantu peningkatan kualitas
SDM Kemnaker secara lebih efisien dan efektif sehingga
dapat menjadi daya ungkit bagi kementerian ini, tidak
hanya dalam upaya mencapai good governance, namun
juga menuju ke arah digital governance era," ujar Ida
Fauziyah selaku inspektur upacara dalam HUT ke-75
Kemnaker di halaman kantor Kemnaker, Jakarta, Senin
(25/7). Ida Fauziyah mengatakan, empat langkah
transformasi tersebut juga sebagai upaya untuk menjaga
pencapaian berbagai prestasi dan penghargaan yang
diperoleh Kemnaker di tahun 2021.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah,
meminta seluruh jajarannya terus meningkatkan
pengelolaan kompetensi dengan menerapkan empat
langkah transformasi digital pengelolaan Sumber Daya
manusia (SDM). Empat langkah transformasi tersebut,
menurut Ida, sebagai upaya untuk menjaga raihan
berbagai prestasi dan penghargaan yang diperoleh
Kemnaker di tahun 2021. Yakni melalui implementasi
aplikasi e-performance, e-mutasi, LKM (Layanan
Kepegawaian Mandiri), dan Si-Mantel (Sistem Informasi
Manajemen Talenta). "Transformasi ini akan membantu
peningkatan kualitas SDM Kemnaker secara lebih efisien
dan efektif sehingga dapat menjadi daya ungkit bagi
kementerian ini, tidak hanya dalam upaya mencapai
good governance, namun juga menuju ke arah digital
governance era," kata Ida Fauziyah pada upacara HUT
ke-75 Kemnaker di, Senin (25/7/2022).

16. 25 July Capek Menunggu Negative Ayo
BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan kapan cair, login BSU
2022 BSU 2022 Cair?
Bandung 2022 Kemnaker untuk cek penerima. Ketahui tak perlu
Daftar di Sini dan
menunggu BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan kapan cair,
Raih BLT Rp2,4 Juta
pekerja bisa daftar di link resmi ini dan dapat BLT Rp2,4
Tanpa BPJS
juta. Berikut info terbaru pencairan BSU 2022 Bantuan
Ketenagakerjaan
Subsidi Upah dan daftar untuk raih BLT total Rp2,4 juta.
Untuk cek daftar pekerja penerima Bantuan Subsidi
Upah, ada 2 link BLT Subsidi Gaji yang bisa diakses,
Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan. : Insentif Kartu
Prakerja Cair ke Rekening Bank Apa?
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17. 25 July HUT Ke-75
Positive Inews
2022 Kemnaker, Ida
Portal
Fauziyah Dorong
Peningkatan
Kompetensi SDM
Melalui
Transformasi Digital

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah,
mendorong peningkatan kompetensi Sumber Daya
Manusia (SDM) melalui transformasi digital di
lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
Ada 4 langkah transformasi digital untuk peningkatan
kompetensi SDM Kemenaker yang didorong Ida
Fauziyah, yakni melalui implementasi aplikasi eperformance, e-mutasi, LKM (Layanan Kepegawaian
Mandiri), dan Si-Mantel (Sistem Informasi Manajemen
Talenta). "Transformasi ini akan membantu peningkatan
kualitas SDM Kemnaker secara lebih efisien dan efektif
sehingga dapat menjadi daya ungkit bagi kementerian
ini, tidak hanya dalam upaya mencapai good
governance, namun juga menuju ke arah digital
governance era," ujar Ida Fauziyah. Hal itu, disampaikan
Ida saat menjadi inspektur upacara peringatan HUT ke75 Kemenaker, di halaman kantor Kemnaker, Jakarta,
Senin (25/7/2022).

18. 25 July HUT Ke-75
2022 Kemnaker, Ida
Fauziyah Minta
Terapkan Empat
Langkah
Transformasi

Neutral Pripos

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta
seluruh jajaran pegawai di lingkungan Kementerian
Ketenagakerjaan untuk terus meningkatkan pengelolaan
kompetensi SDM dengan menerapkan empat langkah
transformasi digital pengelolaan SDM. Ida Fauziyah
mengatakan, empat langkah transformasi tersebut juga
sebagai upaya untuk menjaga raihan berbagai prestasi
dan penghargaan yang diperoleh Kemnaker di tahun
2021. Menurut Ida Fauziyah, keempat transformasi
tersebut diintegrasikan dalam satu kesatuan
transformasional yang disebut SikapKERJA, yaitu sistem
informasi kinerja aparatur pemerintahan Kementerian
Ketenagakerjaan. "Transformasi ini akan membantu
peningkatan kualitas SDM Kemnaker secara lebih efisien
dan efektif sehingga dapat menjadi daya ungkit bagi
kementerian ini, tidak hanya dalam upaya mencapai
good governance, namun juga menuju ke arah digital
governance era," ujar Ida Fauziyah selaku inspektur
upacara dalam HUT ke-75 Kemnaker di halaman kantor
Kemnaker, Jakarta, Senin (25/7/2022).

19. 25 July HUT Ke
2022

Neutral Liputan.co "Transformasi ini akan membantu peningkatan kualitas
.id
SDM Kemnaker secara lebih efisien dan efektif sehingga
dapat menjadi daya ungkit bagi kementerian ini, tidak
hanya dalam upaya mencapai good governance, namun
juga menuju ke arah digital governance era," ujar Ida
Fauziyah selaku inspektur upacara dalam HUT ke-75
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Kemnaker di halaman kantor Kemnaker, Jakarta, Senin
(25/7/2022). Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,
meminta seluruh jajaran pegawai di lingkungan
Kementerian Ketenagakerjaan untuk terus
meningkatkan pengelolaan kompetensi sumber daya
manusia dengan menerapkan empat langkah
transformasi digital pengelolaan SDM. Empat langkah
transformasi dimaksud yakni melalui implementasi
aplikasi e-performance, e-mutasi, LKM (Layanan
Kepegawaian Mandiri), dan Si-Mantel (Sistem Informasi
Manajemen Talenta). Menurut Ida Fauziyah, keempat
transformasi tersebut diintegrasikan dalam satu
kesatuan transformasional yang disebut SikapKERJA,
yaitu sistem informasi kinerja aparatur pemerintahan
Kementerian Ketenagakerjaan.
20. 25 July Pemerintah Mesti Negative Infosawit
2022 Bijak Saat Melempar
Isu Pekerja Anak di
Sektor Sawit

Artikel ini telah tayang di sumatera.infosawit.com
dengan judul Petani Sawit Ini Minta Pemerintah Hatihati dalam Isu Pekerja Anak. Diungkapkan Sekretaris
Wilayah DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia
(Apkasindo) Provinsi Aceh, Fadhli Ali, meminta
pemerintah untuk bersikap bijak dan hati-hati dalam
penggunaan isu pekerja anak di perkebunan kelapa
sawit. Belum lama ini Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) dalam memperingati hari anak, telah
mengeluarkan komitmennya dalam menertiban pekerja
anak, salah satunya di sektor perkebunan kelapa sawit.
Bahkan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauzia,
berkomitmen bakal memfasilitasi 287 perusahaan
perkebunan kelapa sawit di 7 Provinsi, guna
pencanangan perusahaan perkebunan kelapa sawit
terbebas dari pekerja anak.

21. 25 July Proses pendaftaran Positive Antara
2022 CPMI di Loteng
Ntb
tetap jalan

"Proses pendaftaran CPMI di dinas tetap jalan.
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa
Tenggara Barat menyatakan, proses pendaftaran calon
pekerja migrain Indonesia (CPMI) di daerah setempat
tetap jalan, meskipun pengiriman PMI dengan negara
tujuan Malaysia di stop sementara. Sehingga proses
pendaftaran dan pembekalan para CPMI tetap jalan
sampai dengan proses surat perjanjian penempatan
(SPP). Ia mengatakan, pengiriman CPMI ke Negara
Malaysia itu bukan ditutup, tetap ditunda untuk
sementara waktu, karena ada kesempatan antara kedua
negara yang belum diputuskan.

17

22. 25 July Tingkatkan SDM
Neutral Kalteng
2022 Berkualitas, Pemkab
Today
Akan Bangun UPT
BLK

Dengan dibangunnya UPT BLK ini diharapkan bisa
meningkatkan SDM Kotim,"jelas Halikinnor, Senin
(25/7). Diucapkan orang nomor satu di Kotim ini, bahwa
pembangunan BLK itu akan berdampak besar bagi SDM
dan juga untuk penguatan disegala bidang. "BLK ini akan
memperkuat SDM, apalagi membuka peluang bagi
lulusan SMA dan juga pemuda yang memang
memerlukan keterampilan dan keahlian,"katanya.
Dirinya berharap ke depan, dengan dibangunnya BLK ini
akan meningkatkan daya saing kerja dan mewujudkan
SDM profesional agar bisa bersaing didunia kerja.

23. 25 July Mengapa BSU BLT Neutral Ayo
Bantuan subsidi upah alias BSU BLT subsidi gaji via BPJS
2022 Subsidi Gaji via BPJS
Surabaya Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta tengah dinantikan para
Ketenagakerjaan
pekerja sejak April lalu. Hingga bulan Juli 2022 hampir
2022 Rp1 Juta Tak
habis, BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan
Kunjung Cair?
2022 tak juga ada kabar pasti tanggal pencairannya.
Lantas, mengapa BSU BLT subsidi gaji via BPJS
Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta tak kunjung cair? BSU
BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022
merupakan bantuan langsung tunai yang menyasar
pekerja penerima upah.
24. 25 July Digugat Startup
Negative Katadata
2022 UangTeman soal Izin
Dicabut, OJK Beri
Penjelasan Besok

Startup teknologi finansial pembiayaan (fintech lending)
Digital Alpha Indonesia atau UangTeman menggugat
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait
pencabutan izin usaha peer-to-peer lending. OJK akan
menjawab gugatan ini besok (26/7). Namun tergugat
yakni OJK belum memberikan jawaban karena belum
siap. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
Menyatakan batal atau tidak sahnya Keputusan DK OJK
Nomor kep-14/d.

25. 25 July Startup UangTeman Negative Katadata
2022 Gugat Pencabutan
Izin, OJK Beri
Penjelasan Besok

Startup teknologi finansial pembiayaan (fintech lending)
Digital Alpha Indonesia atau UangTeman menggugat
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait
pencabutan izin usaha peer-to-peer lending. OJK akan
menjawab gugatan ini besok (26/7). Namun tergugat
yakni OJK belum memberikan jawaban karena belum
siap. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
Menyatakan batal atau tidak sahnya Keputusan DK OJK
Nomor kep-14/d.

26. 25 July HUT ke-75
Neutral Merdeka Hal itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
2022 Kemnaker, Ini Pesan
Ida Fauziyahsaat menjadi inspektur upacara dalam HUT
Menaker
ke-75 Kemnaker di halaman kantor Kemnaker,, Senin
(25/7). Jadikan ulang tahun Kemnaker ke-75 ini sebagai
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momentum untuk mentransformasikan sembilan
Lompatan Kemnaker sebagai identitas kita bersama,"
katanya. Seluruh jajaran di lingkungan Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) diminta untukterus
meningkatkan pengelolaan kompetensi SDM dengan
menerapkan empat langkah transformasi digital
pengelolaan SDM. Empat langkah transformasi digital
pengelolaan SDM yakni implementasi aplikasi eperformance, e-mutasi, LKM (Layanan Kepegawaian
Mandiri), dan Si-Mantel (Sistem Informasi Manajemen
Talenta).
27. 25 July Buruh Ancam Demo Negative Idn Times Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi
2022 di Kemnaker Tuntut
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S Cahyo
Hal Ini
mengungkap, pihaknya akan menggelar aksi
demonstrasi di kantor Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) RI. "Rencananya kalau aksi ini tidak
ditanggapi, kita akan menjalankan aksi di Kemnaker
untuk mendesak memanggil dan mengusut tuntutan
ini," ujar Kahar kepada IDN Times, Senin (25/7/2022). 1.
Buruh bakal gelar aksi di kantor pusat Garuda Indonesia.
"Ini adalah anak perusahaan Garuda Indonesia (BUMN)
yang bergerak di bidang transportasi angkutan darat,
yaitu antar jemput karyawan dan karyawati Garuda
Indonesia.
28. 25 July Moratorium
Negative Koran
2022 Pengiriman TKI Picu
Sulindo
Krisis di Malaysia

Keputusan pemerintah Indonesia menghentikan
pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja
di Malaysia sejak 13 Juli lalu berdampak besar terhadap
negara tetangga itu. Adanya pembekuan pengiriman TKI
tersebut merupakan pukulan bagi Malaysia yang kini
terancam kekurangan sekitar 1,2 juta pekerja. Hal
tersebut dikhawatirkan bisa menggagalkan pemulihan
ekonomi Malaysia. Duta Besar Indonesia untuk
Malaysia, Hermono, mengatakan bahwa pembekuan itu
diberlakukan setelah otoritas imigrasi Malaysia terus
menggunakan sistem rekrutmen online untuk pekerja
rumah tangga yang telah dikaitkan dengan tuduhan
perdagangan manusia dan kerja paksa.

29. 25 July Hari Ini! KPK
Neutral Koran
2022 Akhirnya Beri
Jakarta
Penguatan Integritas
Kepada Salah Satu
Parpol Ini, Ada Apa?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan
pembekalan penguatan integritas kepada pengurus
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui program Politik
Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022. "Sesuai jadwal
hari ini, Selasa akan dilaksanakan kembali pembekalan
antikorupsi bagi partai politik. Kali ini pembekalan
diberikan untuk para pengurus dan kader PKB
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bertempat di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK,"
kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang
Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya
resminya pada Selasa (26/7). Acara itu disebutkan Ipi
akan dibuka oleh Ketua KPK Firli Bahuri bersama Wakil
Ketum PKB Ida Fauziyah dan Sekjen Hasanuddin Wahid.
30. 25 July Bamsoet Berharap Negative Bisnis
2022 APLI Bisa Membantu
Indonesia
Karyawan yang
Terkena PHK

Menurut Bamsoet keberadaan APLI yang mewadahi
perusahaan penjualan langsung dan menjadi satu
satunya asosiasi penjualan langsung Indonesia yang
diakui oleh asosiasi penjualan langsung dunia World
Federation of Direct Selling Assosiation (WFDSA)
memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia,
apalgi dalam dua tahun terakhir ini. Bamsoet yakin, APLI
akan terus memberikan nilai kemanfaatan dan
meningkatkan kesejahteraan bagi anggotanya,
menyumbangkan kontribusi positif bagi perekonomian
nasional dan tetap konsisten mewujudkan visi organisasi
untuk memajukan sektor industri penjualan langsung
secara sehat dan berkelanjutan, terus melakukan
adaptasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk
kemajuan kita bersama. Ketua MPR RI Bambang
Soesatyo, berharap Asosiasi Penjualan Langsung
Indonesia (APLI) bisa membantu karyawan yang
mengalami pemutusan hubungan kerja dan terpuruk
akibat Pandemi Covid-19. Bambang Soesatyo selaku
penasehat mengaku bangga terhadap kiprah APLI yang
tetap tumbuh dan eksis serta mampu membantu
masyarakat yang selama dua tahun terakhir.

31. 25 July Pengangguran
Negative Tribun
2022 Kendal Meningkat
News
Jadi 7,55 Persen,
Jateng
6.500 Pencari Kerja
Akses Aplikasi
Kendal Karier

Dia menyebutkan, aplikasi Kendal Karier saat ini sudah
diakses 6.500 pencari kerja, sedangkan job fair mini
diakses 1.050 pencari kerja. Angka pengangguran
terbuka di Kabupaten Kendal mengalami peningkatan
dalam dua tahun terakhir. Dinas Perindustrian, dan
Tenaga Kerja (Disperinaker) Kendal mencatat, angka
pengangguran Kendal mencapai 7,55 persen atau 40.300
orang pada akhir 2021, lebih tinggi dari rata-rata
Provinsi Jawa Tengah 5,95 persen. Kepala Disperinaker
Kendal, Cicik Sulastri mengatakan, tingginya angka
pengangguran itu harus segera disikapi dengan inovasi
dan terobosan program untuk para pencari kerja.

32. 25 July Di Usia Kemnaker Positive Sindo
2022 yang ke-75, Menteri
News
Ida Ungkap

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta para
pegawai di lingkungan kementeriannya agar lebih
intensif melaksanakan sembilan lompatan Kementerian
Ketenagakerjaan ( Kemnaker ). Pelaksanaan program
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Pentingnya Lisensi
Sosial

33. 25 July Apakah BSU 2022 Positive Pikiran
2022 Sudah Cair? Cek
Rakyat
Nama Penerima BLT
Depok
Subsidi Gaji Rp1 Juta
Lewat Link
kemnaker.go.id

Kemnaker itu sebagai upaya mengatasi berbagai
tantangan pembangunan ketenagakerjaan yang ada dan
sebagai langkah meningkatkan capaian Kemnaker.
Apakah BSU 2022 sudah cair? BSU 2022 atau BLT subsidi
gaji Rp1 juta hingga kini terus dinantikan pencairannya
oleh masyarakat, khususnya para pekerja. Berbagai
pertanyaan terkait apakah BSU 2022 sudah cair atau
belum pun mulai banyak ditanyakan. Hal ini karena BSU
2022 mengalami kemunduran cair, yang awalnya
dijadwalkan pada bulan April namun hingga kini tak
kunjung rampung.

34. 25 July KPK Bekali
Positive Jurnalindo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan
2022 Penguatan Integritas
.com
pembekalan penguatan integritas kepada pengurus
kepada Pengurus
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam program Politik
PKB
Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022. Kali ini
pembekalan diberikan untuk para pengurus dan kader
PKB bertempat di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi
KPK," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang
Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya di
Jakarta, Selasa (26/7/2022). Ia menginformasikan Ketua
KPK Firli Bahuri akan membuka kegiatan bersama Wakil
Ketum PKB Ida Fauziyah dan Sekjen Hasanuddin Wahid.
Setelah itu, dilanjutkan dengan pembekalan sejumlah
materi oleh para pejabat di Kedeputian Pendidikan dan
Peran Serta Masyarakat KPK di antaranya tentang
penguatan integritas dan pembahasan pembelajaran
mandiri antikorupsi.
35. 25 July BPVP Banda Aceh Neutral Serambi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Aceh
2022 Gelar Event Akbar
Indonesia menggelar Kompetisi Keterampilan Instruktur Nasional
Kompetisi Instruktur
(KKIN) VIII Regional Wilayah Barat Tahun 2022. Selain itu
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh Mairul
Hazami dalam sambutannya mengatakan, dalam era
globalisasi persaingan tenaga kerja antar negara akan
semakin kompetitif di seluruh sektor, untuk itu
diperlukan percepatan peningkatan kualitas SDM yang
dalam hal ini adalah Instruktur merupakan aktor utama
didalam pelatihan kerja yang berfungsi sebagai
fasilitator dalam meningkatkan pengetahuan,
keterampilan, perubahan sikap dan perilaku (etos kerja)
dari tenaga kerja sehingga dapat memasuki dunia kerja
maupun berwirausaha. Kepala Balai Pelatihan Vokasi
dan Produktivitas Banda Aceh Rahmad Faisal pada saat
menyampaikan laporan penyelenggaraan mengatakan,
KKIN ini mengusung tema, Melalui Kompetisi kita
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Tingkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Instruktur.
Kompetisi Keterampilan Instruktur Nasional (KKIN) VIII
Tahun 2022 diikuti oleh para peserta dari 7 Provinsi yang
ada di Sumatera, antara lain Aceh, Sumatera Utara, Riau,
Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi dan kepulauan
Bangka Belitung.
36. 25 July Sambut Baik
Neutral Jawa Post
2022 Pengalihan BLK
National
UPTD Tanah Bumbu,
Network
Menaker Ida
Fauziyah Segera
Kirimkan Tim

"Saya akan kirimkan tim dari Kemnaker ke Tanah Bumbu
untuk melihat segala yang dibutuhkan," kata Menaker
Ida Fauziyah sat menerima audiensi Bupati Tanah
Bumbu Zairullah Azhar, Senin (25/7). Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyambut baik
keinginan Pemkab Tanah Bumbu mengalihkan Balai
Latihan Kerja (BLK) UPTD Tanah Bumbu agar dikelola
dan dikembangkan menjadi BLK UPTP Kemnaker.
Menaker Ida Fauziyah menyampaikan mekanisme
pengalihan status menjadi BLK UPTP dilakukan melalui
berbagai tahapan verifikasi. "Hasil verifikasi tersebut
akan digunakan sebagai dasar keputusan Dewan
Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) atas penyerahan
BLK UPTD Tanah Bumbu kepada Kemnaker," jelasnya
kepada Bupati Zairullah Azhar.

37. 25 July Menaker: Jadikan Neutral Wartapem Menaker: Jadikan HUT ke-75 Ini untuk
2022 HUT ke-75 Ini untuk
baruan.co. Mentransformasikan Sembilan Lompatan Kemnaker
Mentransformasikan
id
Sebagai Identitas. Jakarta, Wartapembaruan.co.idSembilan Lompatan
Dalam upaya mengatasi berbagai tantangan
Kemnaker Sebagai
pembangunan ketenagakerjaan yang ada dan sebagai
Identitas
upaya untuk meningkatkan hal-hal yang telah dicapai
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah meminta para
pegawai agar lebih intensif melaksanakan Sembilan
Lompatan Kemnaker. Bapak dan ibu harus mencermati
setiap detail kegiatan pada Sembilan Lompatan
Kemnaker dan melaksanakan detail kegiatan tersebut
dengan sebaik-baiknya," pinta Menaker pada upacara
peringatan HUT ke-75 Kemnaker yang diselenggarakan
di halaman kantor Kemnaker, Jakarta, Senin
(25/7/2022). "Jadikan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemnaker
ini sebagai momentum untuk mentransformasikan
Sembilan Lompatan Kemnaker sebagai identitas kita
bersama.
38. 25 July Menaker: Jadikan
2022 HUT ke-75
Momentum
Transformasikan

Positive Merdeka Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah
meminta seluruh pegawai di lingkungan Kementerian
Ketenagakerjaan agar lebih intensif menjalankan
Sembilan Lompatan Kemnaker. "Jadikan Hari Ulang
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Sembilan Lompatan
Kemnaker

39. 25 July Bupati Blitar
Positive Faktual
2022 Launching Program
News
Percontohan
Integrasi MRC
dengan LTSA

Tahun ke-75 Kemnaker ini sebagai momentum untuk
mentransformasikan Sembilan Lompatan Kemnaker
sebagai identitas kita bersama," kata Menaker pada
upacara peringatan HUT ke-75 Kemnaker yang
diselenggarakan di halaman kantor Kemnaker,, Senin
(25/7). "Bapak dan ibu harus mencermati setiap detail
kegiatan pada Sembilan Lompatan Kemnaker dan
melaksanakan detail kegiatan tersebut dengan sebaikbaiknya," katanya. Lebih jauh Menaker mengatakan
bahwa di era sekarang ini juga perlu menyadari bahwa
organisasi publik apapun sangat membutuhkan lisensi
sosial, yaitu adanya kepercayaan dan legitimasi sosial
dari para stakeholdernya.
Bupati Blitar Rini Syarifah melaunching program
percontohan Integrasi Migrant Worker Resources Centre
(MRC) dengan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang
responsif gender. Dalam sambutannya Bupati Blitar Rini
Syarifah berharap program ini nantinya membawa
manfaat, khususnya bagi Pekerja Migran Indonesia
(PMI) di Kabupaten Blitar. Terkait aturan tersebut,
pemerintah membangun Layanan Terpadu Satu Atap
(LTSA) di beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya
di Kabupaten Blitar yang pada 28 Desember 2021
diresmikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah.
Perlindungan terhadap PMI merupakan hal yang penting
mengingat mereka sangat membantu memperkuat
perekonomian Indonesia termasuk di Kabupaten Blitar.

40. 25 July Menaker Apresiasi Positive Merdeka "Saya menyambut baik pengalihan BLK UPTD Tanah
2022 Pengalihan BLK
Bumbu menjadi BLK UPTP Kemnaker, untuk itu saya
UPTD Tanah Bumbu
akan kirimkan tim dari Kemnaker ke Tanah Bumbu
Jadi UPTP
melihat segala yang dibutuhkan," kata Menaker Ida
Fauziyah ketika menerima audiensi Bupati Tanah
Bumbu, Zairullah Azhar, di, Senin (25/7). "Hasil verifikasi
tersebut akan digunakan sebagai dasar keputusan
Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) atas
penyerahan BLK UPTD Tanah Bumbu kepada Kemnaker
yang kemudian dibuatkan Berita Acara Penyerahan
(BAP) personel, peralatan, pembiayaan dan dokumen
(P3D)," ucap Menaker. Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker), Ida Fauziyah mengapresiasi keinginan
Pemerintah Daerah Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
agar Balai Latihan Kerja (BLK) UPTD Tanah Bumbu
dikelola dan dikembangkan menjadi BLK UPTP
Kemnaker. Menaker mengatakan, Mekanisme
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pengalihan status BLK UPTD menjadi BLK UPTP
dilakukan melalui berbagai tahapan verifikasi berupa
peninjauan lapangan bersama tim teknis dari
Kementerian Dalam Negeri, Kemnaker, dan Perwakilan
Pemda.
41. 25 July BLK Tanah Bumbu
2022 Dialihkelola oleh
Kemenaker

Neutral Bisnistoda "Saya menyambut baik pengalihan BLK UPTD Tanah
y.co.id
Bumbu menjadi BLK UPTP Kemnaker, untuk itu saya
akan kirimkan tim dari Kemnaker ke Tanah Bumbu
melihat segala yang dibutuhkan," kata Menaker Ida
Fauziyah ketika menerima audiensi Bupati Tanah
Bumbu, Zairullah Azhar, di Jakarta, Senin (25/7).
Menaker mengatakan, mekanisme pengalihan status
BLK UPTD menjadi BLK UPTP dilakukan melalui berbagai
tahapan verifikasi berupa peninjauan lapangan bersama
tim teknis dari Kementerian Dalam Negeri, Kemnaker,
dan Perwakilan Pemkab Tanah Bumbu. "Hasil verifikasi
tersebut akan digunakan sebagai dasar keputusan
Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) atas
penyerahan BLK UPTD Tanah Bumbu kepada Kemnaker
yang kemudian dibuatkan Berita Acara Penyerahan
(BAP) personil, peralatan, pembiayaan dan dokumen
(P3D)," ucap Menaker. Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah menyambut baik keinginan Pemerintah Daerah
Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang ingin
mengalihkan Balai Latihan Kerja (BLK) UPTD Kabupaten
Tanah Bumbu untuk dikelola dan dikembangkan menjadi
BLK UPTP Kemnaker.

42. 25 July Pegawai Kemenaker Neutral Investor
2022 Diminta Terapkan
Daily
Empat Langkah
Transformasi Digital

- Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mendorong
seluruh jajaran pegawai Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) untuk terus meningkatkan pengelolaan
kompetensi sumber daya manusia (SDM), dengan
menerapkan empat langkah transformasi digital
pengelolaan SDM, yaitu implementasi aplikasi eperformance, e-mutasi, LKM (layanan kepegawaian
mandiri), dan Si-Mantel (sistem informasi manajemen
talenta). Sebanyak empat langkah transformasi tersebut
juga sebagai upaya untuk menjaga raihan berbagai
prestasi dan penghargaan yang diperoleh Kemenaker
tahun 2021. Sebanyak empat transformasi tersebut
diintegrasikan dalam satu kesatuan transformasional
yang disebut SikapKerja, yaitu sistem informasi kinerja
aparatur pemerintahan Kementerian Ketenagakerjaan.
"Transformasi ini akan membantu peningkatan kualitas
SDM Kemenaker secara lebih efisien dan efektif
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sehingga dapat menjadi daya ungkit bagi kementerian
ini, tidak hanya dalam upaya mencapai good
governance, namun juga menuju ke arah digital
governance era," ujar Ida Fauziyah dalam pernyataan
resmi, Senin (25/7).
43. 25 July Ida Fauziyah:
Positive Jawa Post
2022 Jadikan HUT ke-75
National
Momentum
Network
Mentransformasikan
Sembilan Lompatan
Kemnaker

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
meminta para pegawainya agar lebih intensif
melaksanakan Sembilan Lompatan Kemnaker. "Jadikan
hari ulang tahun ke-75 Kemnaker ini sebagai momentum
untuk mentransformasikan Sembilan Lompatan
Kemnaker sebagai identitas kita bersama," pesan
Menaker Ida Fauziyah pada upacara peringatan HUT ke75 Kemnaker di halaman kantor Kemnaker, Senin (25/7).
Karena itu, Sembilan Lompatan Kemnaker juga dapat
dipandang sebagai upaya untuk terus menjaga dan
meningkatkan kepercayaan dan legitimasi publik
terhadap Kemnaker. "Ketika Kemnaker memiliki tingkat
lisensi sosial yang baik, maka delivery kebijakankebijakan Kemnaker juga akan menjadi lebih smooth
dan lebih mudah diterima oleh publik," ujar Menaker Ida
Fauziyah.

44. 25 July Menaker Sambut
Positive Wartapem Menaker Sambut Baik Pengalihan BLK UPTD Tanah
2022 Baik Pengalihan BLK
baruan.co. Bumbu Jadi BLK UPTP Kemnaker. Jakata,
UPTD Tanah Bumbu
id
Wartapembaruan.co.id- Menteri Ketenagakerjaan
Jadi BLK UPTP
(Menaker) Ida Fauziyah menyambut baik keinginan
Kemnaker
Pemerintah Daerah (Pemda) Tanah Bumbu, Kalimantan
Selatan yang ingin mengalihkan Balai Latihan Kerja (BLK)
UPTD Tanah Bumbu untuk dikelola dan dikembangkan
menjadi BLK UPTP Kemnaker. "Saya menyambut baik
pengalihan BLK UPTD Tanah Bumbu menjadi BLK UPTP
Kemnaker, untuk itu saya akan kirimkan tim dari
Kemnaker ke Tanah Bumbu melihat segala yang
dibutuhkan," kata Menaker Ida Fauziyah ketika
menerima audiensi Bupati Tanah Bumbu, Zairullah
Azhar, di Jakarta, Senin (25/7/2022). "Hasil verifikasi
tersebut akan digunakan sebagai dasar keputusan
Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) atas
penyerahan BLK UPTD Tanah Bumbu kepada Kemnaker
yang kemudian dibuatkan Berita Acara Penyerahan
(BAP) personil, peralatan, pembiayaan dan dokumen
(P3D)," ujar Menaker.
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45. 25 July Kemnaker Dukung Positive Bisnistoda Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor,
2022 Penempatan Pekerja
y.co.id
menyambut positif kerja sama penempatan Pekerja
di Korea Selatan
Migran Indonesia (PMI) untuk bekerja di Hyundai Heavy
Industry (HHI) Republik Korea/Korea Selatan. "Kami
sangat senang mendengar terjadinya kesepakatan
antara PT Putri Samawa Mandiri dengan Agency HNH
terkait rencana penempatan PMI untuk bekerja di HHI,
Korea Selatan," kata Afriansyah Noor saat menerima
audiensi Shin Sang Woon, Head of Co-Prosperity
Management Department HHI, di Jakarta, Senin (25/7).
Afriansyah Noor menjelaskan, Korea Selatan merupakan
salah satu negara tujuan penempatan PMI. Ia
mengungkapkan kerja sama penempatan di Korea
Selatan saat ini, dilakukan melalui tiga skema.
46. 25 July BLT Subsidi Gaji
Neutral Matatelin
2022 Tidak Cair Ke Semua
ga.com
Pekerja, Hanya
Pekerja ini Yang
Dapat!

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
menyatakan, bahwa program BSU didesain untuk
pekerja atau buruh dengan gaji di bawah Rp3,5 juta. BSU
dan akan diberikan kepada pekerja atau buruh sebesar
Rp500. 000 per bulan selama dua bulan yang dibayarkan
sekaligus sebesar Rp 1 juta.

47. 25 July Pemkab Alihkan BLK Neutral Tribun
2022 UPTD Tanah Bumbu
News
Kalimantan Selatan
Jadi BLK UPTP
Kemnaker

"Saya menyambut baik pengalihan BLK UPTD Tanah
Bumbu menjadi BLK UPTP Kemnaker, untuk itu saya
akan kirimkan tim dari Kemnaker ke Tanah Bumbu
melihat segala yang dibutuhkan," kata Menaker Ida
Fauziyah dalam keterangannya. Hasil verifikasi tersebut
akan digunakan sebagai dasar keputusan Dewan
Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) atas penyerahan
BLK UPTD Tanah Bumbu kepada Kemnaker yang
kemudian dibuatkan Berita Acara Penyerahan (BAP)
personil, peralatan, pembiayaan dan dokumen (P3D).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Bumbu,
Kalimantan Selatan akan mengalihkan Balai Latihan
Kerja (BLK) Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD)
Tanah Bambu untuk dikelola dan dikembangkan menjadi
Unit Pelaksanaan Teknis Pusat (UPTP) Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker). Hal ini terungkap dari
pertemuan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
dengan Bupati Tanah Bumbu, Zairullah Azhar, di Kantor
Kemnaker, Jakarta, Senin (25/7/2022).

48. 25 July PT Sepakat Jaya
Positive Antara
2022 Pertama gelar
Sumbar
pelatihan keamanan
dan penanganan

PT Sepakat Jaya Pertama menggelar pelatihan
keamanan dan penanganan makanan yang diikuti 299
peserta dari seluruh perwakilan Pizza Hut dari seluruh
Indonesia. "Alhamdulillah sebanyak 299 Perwakilan
Karyawan Pitza Hut se-Indonesia dari Sabang Sampai
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makanan seIndonesia

Merauke tentunya ini sebagai bagian kerja sama yang
akan kita lakukan secara berkelanjutan dan dapat
berkolaborasi juga dengan perusahaan-perusahaan
makanan lainnya yang sertifikasi ini kita bekerjasama
langsung dengan Dinas Kesehatan," kata dia. Direktur
Marketing & Keuangan PT.Sepakat Jaya Pertama dalam
keterangan tertulis di Padang,Senin mengatakan
kegiatan ini diadakan bagi para pekerja untuk
meningkatkan kompetensi serta pengetahuan akan
penanganan makanan secara benar. Mulai dari
penanganan bahan baku sampai kepada pengolahan dan
penyajian sehingga bisa memberikan keamanan bagi
makanan yang diproduksi dan kenyamanan bagi
konsumen.

49. 25 July Wamenaker Sambut Positive Pripos
2022 Positif Kesepakatan
Penempatan PMI di
Korea Selatan

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor,
menyambut positif kerja sama penempatan Pekerja
Migran Indonesia (PMI) untuk bekerja di Hyundai Heavy
Industry (HHI) Republik Korea/Korea Selatan. "Kami
sangat senang mendengar terjadinya kesepakatan
antara PT Putri Samawa Mandiri dengan Agency HNH
terkait rencana penempatan PMI untuk bekerja di HHI,
Korea Selatan," kata Afriansyah Noor saat menerima
audiensi Shin Sang Woon, Head of Co-Prosperity
Management Department HHI, di Jakarta, Senin
(25/7/2022). Afriansyah Noor menjelaskan, Korea
Selatan merupakan salah satu negara tujuan
penempatan PMI. Ia mengungkapkan kerja sama
penempatan di Korea Selatan saat ini, dilakukan melalui
tiga skema.

50. 25 July Jadi pelopor, SMKN Positive Antara
2022 2 Banda Aceh
Aceh
asuransikan peserta
PKL

Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela
menyerahkan secara simbolis kartu peserta
BPJAMSOSTEK kepada perwakilan siswa SMK Negeri 2
yang akan menjalan program Praktik Kerja Lapangan, di
Aula SMKN 2 Banda Aceh. Dalam kesempatan tersebut
juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama
antara BPJAMSOSTEK dengan SMKN 2 Banda Aceh
tentang perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan
siswa peserta PKL. Kepala Sekolah SMKN 2 Banda Aceh,
Baihaqi S menyampaikan respon positifnya terhadap
kerjasama perlindungan peserta PKL tersebut. Sebanyak
Aceh 280 Siswa SMK 2 Banda Aceh yang menjadi peserta
praktik kerja lapangan (PKL) terlindungi program
perlindungan BPJAMSOSTEK.
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51. 25 July Wamenaker Sambut Positive Jawa Post
2022 Positif Kesepakatan
National
Penempatan PMI di
Network
Hyundai Heavy
Industry Korsel

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor
menyambut positif kerja sama penempatan pekerja
migran Indonesia (PMI) untuk bekerja di Hyundai Heavy
Industry (HHI) Korea Selatan. Dia menegaskan
pemerintah sangat konsen dan mendukung penuh
penempatan PMI untuk bekerja di HHI. Selain itu,
Wamenaker memastikan pemerintah akan selektif
memilih perusahaan penempatan pekerja migran
Indonesia (P3MI) yang menempatkan dan terus
memantau kinerjanya. "Kami sangat senang mendengar
terjadinya kesepakatan antara PT Putri Samawa Mandiri
dengan agency HNH terkait rencana penempatan PMI
untuk bekerja di HHI Korea Selatan," kata Afriansyah
Noor saat menerima audiensi Shin Sang Woon, Head of
Co-Prosperity Management Department HHI, Senin
(25/7).

52. 25 July Migrant Care Minta Positive Matain.id Anis menilai keputusan pemerintah yang menghentikan
2022 Malaysia Tak Arogan
sementara pengiriman PMI/TKI ke Malaysia sejak 13 Juli
dan Hormati MoU
2022 lalu sudah tepat. Sebab, Indonesia menilai
TKI
Malaysia melanggar nota kesepahaman atau
memorandum of understanding (MoU) tentang proses
pencatatan, penempatan, dan perlindungan tenaga
kerja. Menurut Anis, pemerintah Malaysia seharusnya
tidak melanggar nota kesepahaman yang sudah
ditandangani. Anis menilai sikap Malaysia yang tetap
menggunakan sistem perekrutan di luar yang sudah
disepakati seolah sebagai bentuk arogansi.
53. 25 July Migrant Care Minta Positive Kompas
2022 Malaysia Tak Arogan
dan Hormati MoU
TKI

54. 26 July PP 35/2021 Picu
2022 Masalah
Pembayaran Hak

Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah
meminta pemerintah terus melakukan evaluasi secara
cermat kerangka aturan kerja sama pengiriman pekerja
migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI)
ke Malaysia. "Sejauh mana titik-titik resiprositas atau
saling menguntungkan kerja sama yang dibangun oleh
kedua negara ini, sehingga Malaysia tidak arogan terus,"
kata Anis saat dihubungi. Anis menilai keputusan
pemerintah yang menghentikan sementara pengiriman
PMI/TKI ke Malaysia sejak 13 Juli 2022 lalu sudah tepat.
Sebab, Indonesia menilai Malaysia melanggar nota
kesepahaman atau memorandum of understanding
(MoU) tentang proses pencatatan, penempatan, dan
perlindungan tenaga kerja.

Positive Martabe Komisi E DPRDSU pun menyarankan PT TPL
Sumut
menghadirkan solusi bijak paling lama 1 minggu.
MartabeSumatra Utara.com, RDP dipimpin Ketua Komisi
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Pegawai Pensiun,
Komisi E DPRDSU
Sarankan PT TPL
Keluarkan Solusi 1
Minggu

E DPRDSU Syamsul Qamar dan anggota Komisi E
DPRDSU H Hendra Cipta, SE. Satu minggu kedepan ada
solusi kami terima," imbau Syamsul Qamar. Sebelumnya
dalam forum RDP, anggota Komisi E DPRDSU H Hendra
Cipta menilai, terjadi kelalaian dilakukan PT TPL dan
Serikat Pekerja PT TPL.

55. 26 July Wamenaker Sambut Positive Liputan 6
2022 Positif Kesepakatan
Penempatan PMI di
Korea Selatan

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor,
menyambut positif kerja sama penempatan Pekerja
Migran Indonesia (PMI) untuk bekerja di Hyundai Heavy
Industry (HHI) Republik Korea/Korea Selatan. "Kami
sangat senang mendengar terjadinya kesepakatan
antara PT Putri Samawa Mandiri dengan Agency HNH
terkait rencana penempatan PMI untuk bekerja di HHI,
Korea Selatan," kata Afriansyah Noor saat menerima
audiensi Shin Sang Woon, Head of Co-Prosperity
Management Department HHI, di, Senin (25/7/2022).
Afriansyah Noor menjelaskan, Korea Selatan merupakan
salah satu negara tujuan penempatan PMI. Ia
mengungkapkan kerja sama penempatan di Korea
Selatan saat ini, dilakukan melalui tiga skema.

56. 26 July Menaker Sambut
Positive Liputan 6
2022 Baik Pengalihan BLK
UPTD Tanah Bumbu
Jadi BLK UPTP

"Saya menyambut baik pengalihan BLK UPTD Tanah
Bumbu menjadi BLK UPTP Kemnaker, untuk itu saya
akan kirimkan tim dari Kemnaker ke Tanah Bumbu
melihat segala yang dibutuhkan," kata Menaker Ida
Fauziyah ketika menerima audiensi Bupati Tanah
Bumbu, Zairullah Azhar, di, Senin (25/7/2022). "Hasil
verifikasi tersebut akan digunakan sebagai dasar
keputusan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
(DPOD) atas penyerahan BLK UPTD Tanah Bumbu
kepada Kemnaker yang kemudian dibuatkan Berita
Acara Penyerahan (BAP) personil, peralatan,
pembiayaan dan dokumen (P3D)," ucap Menaker.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyambut baik
keinginan Pemerintah Daerah Tanah Bumbu, Kalimantan
Selatan yang ingin mengalihkan Balai Latihan Kerja (BLK)
UPTD Tanah Bumbu untuk dikelola dan dikembangkan
menjadi BLK UPTP Kemnaker. Menaker mengatakan,
mekanisme pengalihan status BLK UPTD menjadi BLK
UPTP dilakukan melalui berbagai tahapan verifikasi
berupa peninjauan lapangan bersama tim teknis dari
Kementerian Dalam Negeri, Kemnaker, dan Perwakilan
Pemda.
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57. 26 July Menaker: Jadikan Positive Liputan 6
2022 HUT ke-75
Momentum
Transformasikan 9
Lompatan Kemnaker

"Jadikan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemnaker ini sebagai
momentum untuk mentransformasikan Sembilan
Lompatan Kemnaker sebagai identitas kita bersama,"
kata Menaker pada upacara peringatan HUT ke-75
Kemnaker yang diselenggarakan di halaman kantor
Kemnaker,, Senin (25/7/2022). Lebih jauh Menaker
mengatakan bahwa di era sekarang ini juga perlu
menyadari bahwa organisasi publik apapun sangat
membutuhkan lisensi sosial, yaitu adanya kepercayaan
dan legitimasi sosial dari para stakeholdernya. Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah meminta para pegawai di
lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan agar lebih
intensif melaksanakan Sembilan Lompatan Kemnaker.
Hal tersebut sebagai upaya dalam mengatasi berbagai
tantangan pembangunan ketenagakerjaan yang ada dan
sebagai upaya untuk meningkatkan hal-hal yang telah
dicapai Kemnaker.

58. 26 July HUT ke-75
Neutral Liputan 6
2022 Kemnaker, Ida
Fauziyah Minta
Terapkan 4 Langkah
Transformasi

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta
seluruh jajaran pegawai di lingkungan Kementerian
Ketenagakerjaan untuk terus meningkatkan pengelolaan
kompetensi SDM dengan menerapkan empat langkah
transformasi digital pengelolaan SDM. Menurut Ida
Fauziyah, keempat transformasi tersebut diintegrasikan
dalam satu kesatuan transformasional yang disebut
SikapKERJA, yaitu sistem informasi kinerja aparatur
pemerintahan Kementerian Ketenagakerjaan.
"Transformasi ini akan membantu peningkatan kualitas
SDM Kemnaker secara lebih efisien dan efektif sehingga
dapat menjadi daya ungkit bagi kementerian ini, tidak
hanya dalam upaya mencapai good governance, namun
juga menuju ke arah digital governance era," ujar Ida
Fauziyah selaku inspektur upacara dalam HUT ke-75
Kemnaker di halaman kantor Kemnaker,, Senin
(25/7/2022). Ida Fauziyah mengatakan, empat langkah
transformasi tersebut juga sebagai upaya untuk menjaga
raihan berbagai prestasi dan penghargaan yang
diperoleh Kemnaker di tahun 2021.

59. 26 July BLT Subsidi Gaji Cair Positive Okezone BLT subsidi gaji tidak cair ke semua pekerja. Selai itu ada
2022 ke Pekerja Ini, Cek
kriteria lain, di mana pekerja penerima BLT subsidi gaji
Rekening Sekarang!
ini hanya yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta per
bulan. "Kemudian, bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI)
yang PHK atau dipulangkan, pekerja non formal atau
Bukan Penerima Upah (BPU) iuran mandiri agar dapat
dimasukkan menjadi penerima BSU," lanjut Robert. Saat
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ini hanya pekerja terdaftar sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan yang dapat bantuan Rp1 juta.
60. 26 July Gubernur
Positive Titik
2022 Kalimantan Timur
Warta
Raih Penghargaan
Pembina K3 Terbaik

PRESTASI MEMBANGGAKAN: Gubernur Kalimantan
Timur Isran Noor kembali menerima penghargaan K3
Award 2022 dari Menteri Ketenagakerjaan RI Ida
Fauziyah sebagai Pembina Kesehatan dan Keselamatan
Kerja (K3). Pemberian diwakili Wakil Gubernur
Kalimantan Timur H Hadi Mulyadi di Hotel Bidakara
Jakarta, Selasa (24/5). Gubernur Kalimantan Timur Isran
Noor kembali menerima penghargaan K3 Award 2022
dari Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah sebagai
Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
Penghargaan tersebut diberikan secara langsung oleh
Menaker Ida Fauziyah kepada Gubernur Kalimantan
Timur yang diwakili Wakil Gubernur Kalimantan Timur H
Hadi Mulyadi di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (24/5).

61. 26 July Kemenhub Dituding Negative Tribun
2022 Tak Konsisten Soal
News
Rumusan Aturan,
Driver Ojol Akan
Gelar Unjuk Rasa
Esok

Aliansi Barisan Ojol Merdeka (BOM) akan menggelar
Aksi Tanpa Bicara pada Rabu esok 27 Juli 2022 di depan
Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Jalan
Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Aksi tersebut
menuntut konsistensi Kemenhub dalam menerapkan
Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 dan
Keputusan Menteri Nomor 548 tahun 2020. Krisna
menambahkan, di awal tahun, tepatnya 5 Januari 2022
pihaknya beserta aliansi ojek online yang lain telah
melakukan demo di depan Kantor Kemenhub. Saat itu
dijanjikan oleh Kemenhub yanga akan segera
merealisasikan tuntutan yang mereka layangkan.

62. 26 July Kemnaker Sambut Positive Merdeka Kementerian Pekerjaan (Kemnaker)menyambut positif
2022 Positif Kesepakatan
kerja sama penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
Penempatan PMI di
untuk bekerja di Hyundai Heavy Industry (HHI) Republik
Korea Selatan
Korea/Korea Selatan. "Kami sangat senang mendengar
terjadinya kesepakatan antara PT Putri Samawa Mandiri
dengan Agency HNH terkait rencana penempatan PMI
untuk bekerja di HHI, Korea Selatan," kata Afriansyah
Noor saat menerima audiensi Shin Sang Woon, Head of
Co-Prosperity Management Department HHI, di, Senin
(25/7). Afriansyah Noor menjelaskan, Korea Selatan
merupakan salah satu negara tujuan penempatan PMI.
Ia mengungkapkan kerja sama penempatan di Korea
Selatan saat ini, dilakukan melalui tiga skema.
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63. 26 July Siang Ini, 75
2022 Pengurus PKB
Datangi KPK

Neutral Republik Politik Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai
Merdeka Kebangkitan Bangsa (PKB) Ida Fauziyah dan Sekretaris
Jenderal (Sekjen) PKB Hasanuddin Wahid beserta jajaran
pengurus PKB akan mendapatkan pembekalan
antikorupsi dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) Firli Bahuri. Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara
Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati mengatakan, sesuai
dengan jadwal, KPK akan kembali melaksanakan
pembekalan antikorupsi untuk pengurus dan kader PKB
di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan,
Jakarta Selatan pada hari ini, Selasa (26/7) pukul 09.00
WIB. "Ketua KPK Firli Bahuri akan membuka kegiatan
bersama Wakil Ketum PKB Ida Fauziyah dan Sekjen
Hasanuddin Wahid," ujar Ipi kepada Kantor Berita Politik
RMOL, Selasa pagi (26/7). Setelah itu, kata Ipi,
dilanjutkan dengan pembekalan sejumlah materi oleh
para pejabat di Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta
Masyarakat KPK.

64. 26 July Pendaftaran TKI
2022 Korea 2022,
Indonesia Dapat
Jatah ke Hyundai

Neutral Bisnis
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor
Indonesia menyambut positif kerja sama penempatan Pekerja
Migran Indonesia (PMI) untuk bekerja di Hyundai Heavy
Industry (HHI) Korea Selatan. Pemerintah melalui
Kemenaker mendukung penuh penempatan PMI untuk
bekerja di HHI, dan akan selektif memilih Perusahaan
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
(P3MI) yang menempatkan, serta terus memantau
kinerjanya. Pertama, penempatan oleh Badan
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dengan
skema Goverment to Government (G to G) di bawah
kerangka kerjasama Indonesia-Korsel dengan skema
Employment Permit System (EPS). Kedua, penempatan
oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
(P to P) untuk penempatan PMI pada pemberi kerja
berbadan hukum.

65. 26 July Bupati Hartopo :
2022 Selagi Muda,
Perbanyak
Pengalaman

Neutral Kudus
News

Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Kudus Hartopo
di depan 118 peserta seleksi nasional magang ke Jepang
di SMK NU Ma'arif Kudus, Kecamatan Kaliwungu, Senin
(25/7). Hartopo menyemangati seluruh peserta yang
akan mengikuti seleksi magang ke Jepang beberapa hari
ke depan. Selagi muda, Hartopo meminta peserta
memperbanyak pengalaman. Setelah nanti berangkat
magang di Jepang, Hartopo meminta peserta tetap
menjaga nama baik bangsa.
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66. 26 July Peran Disabilitas dan Neutral Kontan
2022 Latihan Kerja
Komunitas

. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar
Forum G20 Keempat Kelompok Kerja Bidang
Ketenagakerjaan atau 4th Employment Working Group,
secara virtual di Jakarta pada 20-22 Juli 2022 lalu.
Sebagai gambaran Annex I, merupakan dokumen berisi
tentang hasil yang konkret terkait isu pasar kerja inklusif
dan afirmasi pekerjaan yang layak bagi penyandang
disabilitas. Menteri Ketenagakerjaan negara anggota
G20 menyepakati penyusunan dua draf dokumen
tambahan atau annex.

67. 26 July Wamenaker Dukung Positive Wartapem Wamenaker Dukung Penempatan PMI Bekerja di HHI
2022 Penempatan PMI
baruan.co. Korea Selatan dan akan Selektif Memilih Perusahaan
Bekerja di HHI Korea
id
P3MI. "Kami sangat senang mendengar terjadinya
Selatan dan akan
kesepakatan antara PT Putri Samawa Mandiri dengan
Selektif Memilih
Agency HNH terkait rencana penempatan PMI untuk
Perusahaan P3MI
bekerja di HHI, Korea Selatan," kata Wakil Menteri
Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor saat
menerima audiensi Shin Sang Woon, Head of CoProsperity Management Department HHI, di Jakarta,
Senin (25/7/2022). "Kemnaker berkeinginan kerja sama
antara Indonesia dan Korea Selatan, khususnya
penempatan PMI di HHI, dapat berjalan dengan baik,"
pungkas Wamenaker Afriansyah Noor. Jakarta,
Wartapembaruan.co.id- Pemerintah sangat konsen dan
mendukung penuh penempatan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) untuk bekerja di Hyundai Heavy
Industry (HHI) Republik Korea/Korea Selatan dan akan
selektif memilih Perusahaan Perusahaan Penempatan
Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang menempatkan,
serta terus memantau kinerjanya.
68. 26 July KPK beri penguatan Positive Antara
2022 integritas kepada
Sulteng
pengurus PKB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan
pembekalan penguatan integritas kepada pengurus
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam program Politik
Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022. Kali ini
pembekalan diberikan untuk para pengurus dan kader
PKB bertempat di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi
KPK," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang
Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya di
Jakarta, Selasa. Ia menginformasikan Ketua KPK Firli
Bahuri akan membuka kegiatan bersama Wakil Ketum
PKB Ida Fauziyah dan Sekjen Hasanuddin Wahid. Setelah
itu, dilanjutkan dengan pembekalan sejumlah materi
oleh para pejabat di Kedeputian Pendidikan dan Peran
Serta Masyarakat KPK di antaranya tentang penguatan
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integritas dan pembahasan pembelajaran mandiri
antikorupsi.
69. 26 July KPK beri penguatan Positive Antara
2022 integritas kepada
pengurus PKB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan
pembekalan penguatan integritas kepada pengurus
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam program Politik
Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022. Kali ini
pembekalan diberikan untuk para pengurus dan kader
PKB bertempat di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi
KPK," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang
Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya di
Jakarta, Selasa. Ia menginformasikan Ketua KPK Firli
Bahuri akan membuka kegiatan bersama Wakil Ketum
PKB Ida Fauziyah dan Sekjen Hasanuddin Wahid. Setelah
itu, dilanjutkan dengan pembekalan sejumlah materi
oleh para pejabat di Kedeputian Pendidikan dan Peran
Serta Masyarakat KPK di antaranya tentang penguatan
integritas dan pembahasan pembelajaran mandiri
antikorupsi.

70. 26 July KPK beri penguatan Positive Antara
2022 integritas kepada
Papua
pengurus PKB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan
pembekalan penguatan integritas kepada pengurus
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam program Politik
Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022. Kali ini
pembekalan diberikan untuk para pengurus dan kader
PKB bertempat di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi
KPK," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang
Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya di
Jakarta, Selasa.

71. 26 July KPK beri penguatan Positive Antara
2022 integritas kepada
Riau
pengurus PKB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan
pembekalan penguatan integritas kepada pengurus
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam program Politik
Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022. Kali ini
pembekalan diberikan untuk para pengurus dan kader
PKB bertempat di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi
KPK," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang
Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya di
Jakarta, Selasa. Ia menginformasikan Ketua KPK Firli
Bahuri akan membuka kegiatan bersama Wakil Ketum
PKB Ida Fauziyah dan Sekjen Hasanuddin Wahid. Setelah
itu, dilanjutkan dengan pembekalan sejumlah materi
oleh para pejabat di Kedeputian Pendidikan dan Peran
Serta Masyarakat KPK di antaranya tentang penguatan
integritas dan pembahasan pembelajaran mandiri
antikorupsi.
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72. 26 July Siang Ini, 75
2022 Pengurus PKB
Datangi KPK

Neutral Harian
Aceh

Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Pencegahan
KPK, Ipi Maryati mengatakan, sesuai dengan jadwal, KPK
akan kembali melaksanakan pembekalan antikorupsi
untuk pengurus dan kader PKB di Gedung Pusat Edukasi
Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada hari ini,
Selasa (26/7) pukul 09.00 WIB. "Ketua KPK Firli Bahuri
akan membuka kegiatan bersama Wakil Ketum PKB Ida
Fauziyah dan Sekjen Hasanuddin Wahid," ujar Ipi kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa pagi (26/7). Setelah
itu, kata Ipi, dilanjutkan dengan pembekalan sejumlah
materi oleh para pejabat di Kedeputian Pendidikan dan
Peran Serta Masyarakat KPK. PKB merupakan partai ke
sepuluh setelah sebelumnya KPK memberikan
pembekalan yang sama kepada jajaran pimpinan dan
pengurus dari sembilan partai politik (parpol) yaitu PAN,
PBB, Partai Demokrat, Partai Gerindra, PDIP, Partai
Golkar, Partai Hanura, Partai Berkarya, dan PKS.

73. 26 July Pengurus PKB
2022 digembleng PCB
Terpadu 2022

Positive Antara
Yogya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan
pembekalan penguatan integritas kepada pengurus
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam program Politik
Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022. KPK fokus
mendorong penguatan integritas internal partai politik
melalui kegiatan pembekalan antikorupsi yang
merupakan rangkaian kegiatan PCB Terpadu 2022. Kali
ini pembekalan diberikan untuk para pengurus dan
kader PKB bertempat di Gedung Pusat Edukasi
Antikorupsi KPK," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara
KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam
keterangannya di Jakarta, Selasa.

74. 26 July Giliran Para
Positive Tribun
2022 Pengurus dan Kader
News
PKB Dapat
Pembekalan
Antikorupsi dari KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memberikan
pembekalan antikorupsi kepada pengurus dan kader
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Selasa (26/7/2022) di
Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Kali ini pembekalan
diberikan untuk para pengurus dan kader PKB," kata Plt
Juru Bicara KPK, Ipi Maryati Kuding, dalam
keterangannya, Selasa. Ipi Maryadi Kuding
menerangkan, melalui kegiatan pembekalan antikorupsi
yang merupakan rangkaian kegiatan program Politik
Cerdas Beritegritas (PCB) Terpadu 2022, KPK fokus
mendorong penguatan integritas internal partai politik.
Ia mengatakan, pada 2016-2017 KPK bersama LIPI
melakukan kajian yang mengidentifikasi lima masalah
utama terkait integritas partai politik.
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Neutral

Summary Pada 2008-2020, dalam Program Pengurangan Pekerja Anak, Kemnaker berhasil menarik
143. 456 anak dari tempat kerja. Di antaranya, meningkatkan pemahaman melalui sosialisasi
kepada dunia usaha dan masyarakat tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
(BPTA). Selanjutnya, melakukan upaya pencegahan dan penghapusan pekerja anak dari
BPTA melalui berbagai program antara lain Program Zona/Kawasan Bebas Pekerja Anak dan
Kampanye Menentang Pekerja Anak. "Pada Hari Anak Nasional ini, saya kembali meng ajak
untuk memperkuat peran aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, serikat
pekerja /serikat buruh, masyarakat, dan terutama orangtua untuk membebaskan anak- anak
kita dari belenggu pekerjaan yang belum menjadi tanggung jawab mereka," kata Ida pada
peringatan Hari Anak Nasional 2022 di Jakarta pada Sabtu, 23 Juli 2022.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah kembali mengajak berbagai pihak, terutama orangtua untuk
bersama-sama dengan pemerintah berperan aktif dalam upaya menanggulangi pekerja anak. Pada 20082020, dalam Program Pengurangan Pekerja Anak, Kemnaker berhasil menarik 143. 456 anak dari tempat
kerja. "Pada Hari Anak Nasional ini, saya kembali meng ajak untuk memperkuat peran aktif pemerintah
pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, serikat pekerja /serikat buruh, masyarakat, dan terutama
orangtua untuk membebaskan anak - anak kita dari belenggu pekerjaan yang belum menjadi tanggung
jawab mereka," kata Ida pada peringatan Hari Anak Nasional 2022 di Jakarta pada Sabtu, 23 Juli 2022.Ida
menyayangkan masih ada orangtua yang dengan dalih ekonomi kemudian memaksa anaknya terlibat
dalam bentuk-bentuk pekerjaan, bahkan dalam sebuah pekerjaan yang membahayakan keselamatan,
kesehatan, dan tumbuh kembangnya.Padahal, katanya, anak berhak memperoleh jaminan atas
perlindungan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar baik dalam hal jasmani dan rohani
maupun sosial dan intelektualnya. Ia membeberkan, dalam upaya menghapus pekerja anak, Kemenaker
telah melakukan beberapa hal. Di antaranya, meningkatkan pemahaman melalui sosialisasi kepada dunia
usaha dan masyarakat tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA). Selanjutnya,
melakukan upaya pencegahan dan penghapusan pekerja anak dari BPTA melalui berbagai program
antara lain Program Zona/Kawasan Bebas Pekerja Anak dan Kampanye Menentang Pekerja Anak.
Penguatan kapasitas penegakan hukum norma pekerja anak dan BPTA melalui perluasan pendidikan dan
pelatihan, seperti melakukan bimtek pengawasan norma kerja anak .Mendorong pemda untuk
memasukkan isu penanggulangan pekerja anak dalam RPJMD. Sudah ada beberapa daerah yang
mengadopsi praktik penarikan pekerja anak program keluarga harapan (PPA-PKH) yang selama ini
dilakukan Kemenaker di antarany Kabupaten Mempawah, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Jawa Tengah.
Memfasilitasi pencanangan pada 287 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tersebar di 7 provinsi
terbebas dari pekerja anak. Upaya lainnya, kata Ida, aktif dalam berbagai forum internasional, nasional,
serta berkolaborasi dengan kementerian/lembaga/daerah dan civil society organization (CSO).
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Positive

Summary JEMBRANA, PERSPECTIVESNEWS- Rekrutmen tenaga kerja di PT Mitra Prodin Jembrana yang
nantinya memproduksi linting rokok di Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo
memprioritaskan warga Jembrana. Pemerintah Kabupaten Jembrana akan mengawal proses
rekrutmen tenaga kerja tersebut. Rekrutmen itu salah satunya membantu layanan
penerimaan lamaran di masing-masing kecamatan yakni di Kecamatan Pekutatan,
Kecamatan Mendoyo, Kecamatan Jembrana, Kecamatan Negara dan di Kecamatan Melaya.
"Kita akan kawal perekrutan tenaga kerja ini sehingga tidak ada keraguan dari warga
masyarakat Jembrana," ujar Bupati Jembrana I Nengah Tamba, S.H saat menggelar jumpa
pers di warung Ireng Kopi, Jalan Ngurah Rai, Negara belum lama ini.

JEMBRANA, PERSPECTIVESNEWS- Rekrutmen tenaga kerja di PT Mitra Prodin Jembrana yang nantinya
memproduksi linting rokok di Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo memprioritaskan warga
Jembrana. Pemerintah Kabupaten Jembrana akan mengawal proses rekrutmen tenaga kerja
tersebut.Rekrutmen itu salah satunya membantu layanan penerimaan lamaran di masing-masing
kecamatan yakni di Kecamatan Pekutatan, Kecamatan Mendoyo, Kecamatan Jembrana, Kecamatan
Negara dan di Kecamatan Melaya."Kita akan kawal perekrutan tenaga kerja ini sehingga tidak ada
keraguan dari warga masyarakat Jembrana," ujar Bupati Jembrana I Nengah Tamba, S.H saat menggelar
jumpa pers di warung Ireng Kopi, Jalan Ngurah Rai, Negara belum lama ini.Bupati Jembrana yang
merakyat ini melakukan jumpa pers didampingi Sekda Made Budiasa dan Kepala Dinas PMPTSPTK
Jembrana Made Gede Budhiarta, Kabag Humas Pemkab Jembrana I Wayan Putra Mahardika dan Kasubag
Humas I Putu Wiswa Abhijana.Bupati Tamba lebih jauh mengemukakan, pemerintah daerah
menghadirkan tim penerima lamaran yang telah ditunjuk PT Mitra Prodin. Tim yang diberi nama Lima
Pilar ini berjumlah 5 orang yang terbagi sebagai penerima berkas lamaran di masing-masing kecamatan
yang telah ditunjuk.Dikatakan pula, sejak awal ketika PT Mitra Prodin melobi akan membangun pabrik di
Kabupaten Jembrana, dirinya menekankan dua hal ketika itu. Salah satunya menyangkut corporate social
responsibility (CSR) dan tentang ketenagakerjaan.Estimasinya, setelah pabrik linting rokok PT Mitra
Prodin di Desa Penyaringan beroperasi 7000 -an tenaga kerja akan direkrut."Saya meminta kepada pihak
PT Prodin paling tidak 90 persen warga Jembrana bisa dipekerjakan di pabrik ini. Program-program CSR
juga saya minta supaya dibawa ke Jembrana," ungkap Bupati Nengah Tamba, S.H yang juga politisi Partai
Demokrat asal Desa Kaliakah itu.Secara panjang lebar, Bupati Tamba mengatakan, dari awal rencana
investasi, pihaknya sudah menekankan agar investasi yang dikembangkan di Kabupaten Jembrana agar
bisa bermanfaat bagi warga masyarakat Jembrana."Intinya, dalam rekrutmen tenaga kerja prioritas
warga Jembrana," imbuhnya.Saat ditanyakan mengapa pemerintah daerah banyak terlibat dalam
rekrutmen tenaga kerja, Bupati Nengah Tamba dengan tegas mengatakan, karena semuanya akan
terlibat, baik itu dari Dinas Tenaga Kerja (PMPTSPTK) yang nantinya ikut mengawasi, memberikan
supervisi terkait hak-hak pekerja seperti menjamin adanya asuransi tenaga kerja yakni BPJS Kesehatan
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termasuk standar pengupahan sesuai UMK (Upah Minimum Kabupaten).Dengan kata lain, semua BPJS
Kesehatan warga Jembrana yang direkrut wajib ditanggung oleh perusahaan dan ini juga sangat
berdampak terhadap kelonggaran bagi Pemkab Jembrana yang selama ini BPJS menjadi tanggungan
Pemkab Jembrana," demikin Bupati Tamba sembari menambahkan dalam perekrutan tenaga kerja di PT
Mitra Prodin dipastikan gratis (tidak dipungut bayaran) atau lebih jelasnya tidak ada permainan uang alias
gratis.Dikatakan, rencana untuk interview tahap awal direncanakan pelaksanaannya bulan Agustus 2022
dan akan mengundang wakil Menteri Tenaga Kerja. "Beliau menyatakan siap hadir ke Jembrana," ucap
Bupati Tamba.Di tempat terpisah, Kepala Dinas PMPTSPTK Pemkab Jembrana Made Gede Budiarta
menjelaskan, tenaga kerja yang direkrut PT Mitra Prodin meliputi: tim produksi yang tugasnya melinting
kertas rokok. Adapun lowongan untuk tim produksi itu usia 18-35 tahun dengan pendidikan terakhir
minimal SMP. Dalam perekrutan nanti akan ada seleksi. Selama masih produktif dan memang mau
bekerja, masih bisa difasilitasi.Mantan Kadis Kominfo dan Kabag Humas ini juga mengemukakan, terkait
rekrutmen ribuan tenaga kerja itu dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Tahap pertama
dicari 850 orang tenaga kerja.Yang tidak diterima tahap pertama nantinya difasilitasi tahap kedua atau
tahapan berikutnya sesuai kebijakan dari PT Mitra Prodin. Saat nanti juga akan ada training di Denpasar
yang berkaitan dengan etos kerja dan karakteristik warga Jembrana."Selain itu ada juga persyaratan lain
yakni wajib telah melakukan vaksin booster tahap III Covid-19," demikian Budiarta.
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Positive

Summary Pertemuan G20 EWG Keempat pada 20-22 Juli 2022 ini dihadiri oleh negara-negara Anggota
G20, undangan tetap negara pengamat G20, dan organisasi Internasional seperti
International Labour Organization (ILO) dan Organization for Economic Co-operation and
Development (OECD). Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar
Sanusi, menutup penyelenggaraan Forum G20 Keempat Kelompok Kerja Bidang
Ketenagakerjaan (4th Employment Working Group), secara virtual di Jakarta, Jumat (22 Juli
2022). Yakni, pengukuran secara mandiri bagaimana policy inisiatif negara G20, dalam
memberikan kesempatan yang sama atau terbuka kepada para penyandang disabilitas.
"Indikator yang tadi dibahas akan menjadi referensi dari setiap negara G20 untuk melakukan
assesment.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi, menutup penyelenggaraan
Forum G20 Keempat Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan (4th Employment Working Group), secara
virtual di Jakarta, Jumat (22 Juli 2022).Pertemuan G20 EWG Keempat pada 20-22 Juli 2022 ini dihadiri
oleh negara-negara Anggota G20, undangan tetap negara pengamat G20, dan organisasi Internasional
seperti International Labour Organization (ILO) dan Organization for Economic Co-operation and
Development (OECD).Anwar Sanusi mengatakan di hari ketiga penyusunan draf para Menteri
Ketenagakerjaan, peserta forum telah menyelesaikan pembahasan dua Annex.Annex I yaitu dokumen
tambahan tentang output yang konkrit terkait isu pasar kerja inklusif dan afirmasi pekerjaan yang layak
bagi penyandang disabilitas.Sedangkan Annex II, dokumen tambahan tentang pengembangan SDM yang
terampil. Yakni penciptaan lapangan kerja berkelanjutan melalui penguatan peran BLK Komunitas
(community based vocational training)."Ini luar biasa, dua dokumen Annex tadi bisa diselesaikan sesuai
target yang sudah direncanakan. Pertemuan selama tiga hari menghasilkan draf deklarasi Menteri
Ketenagakerjaan dan dokumen-dokumen tambahan. Alhamdulillah bisa kita selesaikan," ujar
Anwar.Selama pembahasan draf deklarasi, Anwar mengatakan, banyak hal yang didiskusikan. Misalnya,
isu yang ingin ditambahkan indikator-indikator terkait self assesment. Yakni, pengukuran secara mandiri
bagaimana policy inisiatif negara G20, dalam memberikan kesempatan yang sama atau terbuka kepada
para penyandang disabilitas."Indikator yang tadi dibahas akan menjadi referensi dari setiap negara G20
untuk melakukan assesment. Ini masih ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki dan mudah-mudahan
hingga pertemuan akhir Menteri Ketenagakerjaan, akan menjadi dokumen yang sudah selesai," ujar
Anwar.

39

Title

APLI Ajak Korban PHK Tekuni Bisnis MLM, Ini Alasannya

Author

Lona Olavia

Media

Berita Satu

Reporter

Date

25 July 2022

Tone

Link

http://www.beritasatu.com/ekonomi/955695/apli-ajak-korban-phk-tekuni-bisnis-mlm-inialasannya

Negative

Summary Penasehat Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) Bambang Soesatyo (Bamsoet)
mengaku bangga terhadap kiprah APLI yang tetap tumbuh dan eksis serta mampu
membantu masyarakat yang selama 2 tahun lalu terpuruk akibat pandemi. "Saya berharap,
para karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja bisa beralih ke bisnis direct
selling di bawah naungan APLI. Ini adalah bisnis menjanjikan, yang bisa dilakukan kapan saja,
dan dimana saja," ujar pria yang menjabat ketua MPR ini dalam pembukaan APLI Exhibition
2022, dikutip Senin (25/7/2022). Selama 38 tahun berkiprah, APLI dipercaya sebagai satusatunya asosiasi penjualan langsung Indonesia yang diakui federasi asosiasi penjualan
langsung dunia atau World Federation of Direct Selling Assosiation (WFDSA).

Bisnis penjualan langsung atau lebih dikenal dengan multi level marketing (MLM) memberikan kontribusi
besar bagi perekonomian di Tanah Air. Para korban PHK akibat dampak pandemi Covid-19 bisa menjadi
entrepreneur melalui industri direct selling ini. Penasehat Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI)
Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengaku bangga terhadap kiprah APLI yang tetap tumbuh dan eksis serta
mampu membantu masyarakat yang selama 2 tahun lalu terpuruk akibat pandemi. "Saya berharap, para
karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja bisa beralih ke bisnis direct selling di bawah
naungan APLI. Ini adalah bisnis menjanjikan, yang bisa dilakukan kapan saja, dan dimana saja," ujar pria
yang menjabat ketua MPR ini dalam pembukaan APLI Exhibition 2022, dikutip Senin (25/7/2022).Selama
38 tahun berkiprah, APLI dipercaya sebagai satu-satunya asosiasi penjualan langsung Indonesia yang
diakui federasi asosiasi penjualan langsung dunia atau World Federation of Direct Selling Assosiation
(WFDSA). "Berbagai catatan positif dan kontribusi sektor penjualan langsung terhadap perkonomian
nasional ini dapat kita rujuk dari berbagai perspektif. Pertama, besarnya transaksi penjualan, pada tahun
2019 mencapai Rp 16,3 triliun. Ini angka yang fantastis," ungkap Bamsoet. Perspektif kedua menurut
Bamsoet, industri direct selling memiliki karakter bisnis yang tangguh dan adaptif. "Ketika era distupsi
teknologi dan berkembangnya paradigma digitalisasi ekonomi, telah menyebabkan, banyak sektor bisnis
40

yang terdampak. Sektor industri penjualan langsung ternyata masih tetap eksis dan sangat efektif dengan
memanfaatkan teknologi informasi," ungkapnya. Perspektif ketiga, bisnis yang lazim disebut MLM ini
memiliki fleksibilitas yang bisa menjangkau dan dijalankan oleh banyak kalangan dan kelompok profesi,
bahkan oleh ibu-ibu rumah tangga, mahasiswa, dan pelajar. Perspektif keempat, industri direct selling ini
memiliki kemampuan menampung ribuan pelaku usaha, termasuk korban PHK yang terus meningkat
cukup signifikan sebagai dampak dari pandemi Covid-19. "Bisnis penjualan langsung memberikan
peluang bagi mereka untuk bangkit menjalankan bisnis serta membangun kemandirian ekonomi. Ini
tentu bermakna penting, mengingat hingga Agustus 2021 lalu Kementerian Tenaga Kerja mencatat lebih
dari 538 ribu pekerja telah mengalami PHK," tutur Bamsoet. Sekjen APLI Ina Rachman berharap tahun
depan bisa mengelar acara serupa dengan lebih besar dan menarik lagi. Selain ingin mendekatkan bisnis
direct selling ini kepada masyarakat, acara ini juga menjadi sumber informasi lengkap tentang bisnis yang
dengan sebutan MLM ini. "Kami menyadari masih ada stigma negatif tentang MLM. Melalui acara ini
kami ingin memperkenalkan bahwa kami menjual produk luar biasa dan memiliki kriteria khusus. Produk
MLM memang bagus-bagus berdasarkan dari inovasi dan penelitian bertahun-tahun sehingga menjadi
produk unggulan dari 106 perusahaan anggota APLI," tegas Ina.
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Positive

Summary Dalam pengembangan KEK Kesehatan, Pemerintah sedang bersiap untuk membangun KEK
Sanur yang berlokasi di Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai KEK Kesehatan pertama di
Indonesia.

Pemerintah terus mengupayakan transformasi kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK) dengan menekankan orientasi pada terwujudnya KEK yang mampu membangun nilai tambah atas
penguasaan teknologi dan sumber daya manusia. Untuk menjaga pengelolaan pengembangan KEK agar
tetap seiring dengan dinamika ekonomi dan teknologi dunia, Pemerintah telah mengembangkan KEK
Digital, KEK Maintenance Repair and Overhaul (MRO), dan selain itu Pemerintah juga melakukan
pengembangan KEK Pendidikan, dan KEK Kesehatan.Dalam pengembangan KEK Kesehatan, Pemerintah
sedang bersiap untuk membangun KEK Sanur yang berlokasi di Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai KEK
Kesehatan pertama di Indonesia. KEK Sanur juga akan menjadi jawaban atas tantangan saat ini, dimana
banyak penduduk Indonesia lebih memilih untuk mendapatkan perawatan medis ke luar negeri karena
keterbatasan fasilitas kesehatan di Indonesia.Dalam keterangan yang diterima POS KUPANG.COM, Sabtu
(23/7), KEK Sanur dirancang untuk menjadi KEK Kesehatan dan Pariwisata dengan rencana bisnis fasilitas
kesehatan berupa rumah sakit dan klinik, akomodasi hotel dan MICE, etnomedicinal botanic garden,
sertacommercial center. Total lahan yang diusulkan yakni seluas 41,26 ha dengan nilai investasi sebesar
Rp10,2 triliun dan target serapan tenaga kerja sebanyak 43.647 orang. Turut hadir dalam kegiatan
tersebut yakni Menteri BUMN, Menteri Kesehatan, Menteri Ketenagakerjaan, Sekretaris Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian, Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Gubernur Bali, Deputi
Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, serta jajaran pejabat dari Kementerian/Lembaga Anggota Dewan Nasional KEK
(SJDNKEK).
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Positive

Summary Diketahui hingga saat ini BSU 2022 tidak jelas kapan cair hingga menyebabkan para pekerja
terus bertanya-tanya apakah program yang juga dikenal sebagai BLT BPJS Ketenagakerjaan
ini benar-benar tidak jadi cair. Mereka kompak menanyakan kapan BSU cair tahun 2022?.
Kemnaker pernah menyatakan bahwa sedang melakukan penyusunan regulasi BSU 2022,
para pekerja tetap meragukan BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan tidak jelas kapan cair.

Bertepatan dengan hari ulang tahun Kemnaker yang ke-75 para pekerja masih menunggu BSU 2022
kapan cair.Diketahui hingga saat ini BSU 2022 tidak jelas kapan cair hingga menyebabkan para pekerja
terus bertanya-tanya apakah program yang juga dikenal sebagai BLT BPJS Ketenagakerjaan ini benarbenar tidak jadi cair.Melalui akun instagram Kemnaker, para pekerja pun beramai-ramai membajiri
komentar dalam unggahan ulang tahun Kemnaker. Mereka kompak menanyakan kapan BSU cair tahun
2022?Kemnaker pernah menyatakan bahwa sedang melakukan penyusunan regulasi BSU 2022, para
pekerja tetap meragukan BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan tidak jelas kapan cair. Hal itu karena hingga
beberapa bulan masih belum ada update mengenai regulasi tersebut.Bagi yang masih ragu BSU 2022
BPJS Ketenagakerjaan tidak jelas kapan cair, ada kabar baik bahwa Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
RI, Ida Fauziyah pernah memberikan pernyataan soal kepastian dana bantuan tersebut car atau tidak
jadi.Pernyataan ini dikeluarkan oleh Ida setelah banyak komentar dari pekerja yang membanjiri
unggahan Instagram Kemnaker maupun unggahan di akun Instagram resmi Menaker sendiri karena BSU
tidak jelas kapan cair.Komentar yang ditinggalkan oleh para pekerja sebagian besar bernada hampir sama
yaitu mengenai kelanjutan BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan tidak jelas kapan cair.Foto Ida yang sedang
mewakili pemerintah Indonesia untuk melakukan kolaborasi dengan pemerintah Austria juga tidak luput
untuk dijadikan tempat bertanya tentang BSU 2022.
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Neutral

Summary BSU 2022 Kapan Cair, hari ini? Terlihat komentar para pekerja BSU 2022 kapan cair, di setiap
program yang diberikan Kemnaker melalui laman resmi Instagram milik Kementerian
Ketenagakerjaan. Berikut pernyataan resmi dari Kemnaker terkait pencairan BSU BPJS
Ketenagakerjaan. Sampai detik ini, masih banyak yang mempertanyakan BSU 2022 kapan
cair?.

BSU 2022 Kapan Cair, hari ini? Berikut pernyataan resmi dari Kemnaker terkait pencairan BSU BPJS
Ketenagakerjaan.Sampai detik ini, masih banyak yang mempertanyakan BSU 2022 kapan cair?Terlihat
komentar para pekerja BSU 2022 kapan cair, di setiap program yang diberikan Kemnaker melalui laman
resmi Instagram milik Kementerian Ketenagakerjaan."Apapun bahasannya pasti BSU yang jadi topik di
kolom komentar," tulis akun Instagram atas nama w

44

Title

Dimana Cek Penerima BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan? Klik Link Author
Ini untuk Dapat Rp1 Juta!

_noname

Media

Ayo Bandung

Reporter

Date

25 July 2022

Tone

Link

http://www.ayobandung.com/umum/pr-793966041/dimana-cek-penerima-bsu-2022-bpjsketenagakerjaan-klik-link-ini-untuk-dapat-rp1-juta

Neutral

Summary Simak link cek penerima BSU 2022 untuk dapatkan Bantuan Subsidi Upah BPJS
Ketenagakerjaan Rp1 juta. Sebelum mengetahui itu, simak terlebih dahulu syarat untuk
mendapatkan bantuan subsidi upah Rp1 juta di bawah ini. : BSU 2022 Cair Dalam Waktu
Dekat? Dimana cek penerima BSU 2022?. Berdasarkan Permenaker RI No 16 Tahun 2022,
berikut syarat mendaftar BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022:.

Simak link cek penerima BSU 2022 untuk dapatkan Bantuan Subsidi Upah BPJS Ketenagakerjaan Rp1
juta.Kabar mengenai pencairan BSU 2022 masih menjadi pertanyaan besar bagi calon penerima yaitu
pekerja dan buruh.Pasalnya, BSU 2022 yang dijanjikan cair bulan April hingga kini belum ada titik terang
akan dicairkan dalam waktu dekat ini.Dimana cek penerima BSU 2022?Sebelum mengetahui itu, simak
terlebih dahulu syarat untuk mendapatkan bantuan subsidi upah Rp1 juta di bawah ini.: BSU 2022 Cair
Dalam Waktu Dekat? Ini Jawaban Kemnaker Terkait Pencairan Bantuan Subsidi UpahBerdasarkan
Permenaker RI No 16 Tahun 2022, berikut syarat mendaftar BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022:1. Warga
Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).2. Terdaftar sebagai
peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan s.d 30 Juni 2021.
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Neutral

Summary Dana bantuan BSU 2022 cair dan disalurkan melalui bank Himbara atau Himpunan Bank
Miliki Negara diantaranya Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN. Namun apakah penerima yang
hanya memiliki rekening bank swasta juga dapat menerima dana BSU 2022?. Kementerian
ketenagakerjaan telah memberikan bocoran jika BSU 2022 akan kembali disalurkan pada
tahun 2022, dengan besaran nominal Rp1 juta untuk pekerja yang berhak menerima.
Kementerian ketenenagakerjaan melalui Sub Koordinat Kepesertaan Jaminan Sosial
Kemnaker menjelaskan, jika dana BSU 2022 saat ini belum bisa disalurkan karena proses
regulasinya belum selesai dan Permaker sedang diproses.

Dana bantuan BSU 2022 cair dan disalurkan melalui bank Himbara atau Himpunan Bank Miliki Negara
diantaranya Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN.Namun apakah penerima yang hanya memiliki rekening bank
swasta juga dapat menerima dana BSU 2022?.Kementerian ketenagakerjaan telah memberikan bocoran
jika BSU 2022 akan kembali disalurkan pada tahun 2022, dengan besaran nominal Rp1 juta untuk pekerja
yang berhak menerima.Pekerja yang berhak menerima dana bantuan subsidi upah harus memenuhi
syarat yang sudah ditentukan oleh Kemnaker salah satunya yaitu masih terdaftar aktif di BPJS
Ketenagakerjaan dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp3,5 juta per bulan.Lantas kapan dana bantuan
subsidi upah akan disalurkan oleh pemerintah kepada pekerja yang menerima?Banyak para pekerja atau
buruh yang sudah menanti dan menanyakan akan hal tersebut.Kementerian ketenenagakerjaan melalui
Sub Koordinat Kepesertaan Jaminan Sosial Kemnaker menjelaskan, jika dana BSU 2022 saat ini belum
bisa disalurkan karena proses regulasinya belum selesai dan Permaker sedang diproses.Seperti yang
diketahui, Kemnaker saat ini masih melakukan proses regulasi dan administrasi terkait penyaluran dana
bantuan subsidi upah. Yang menyebabkan keterlambatan pencairan dana bantuan tersebut.Menteri
ketenagakerjaan juga menjelaskan melalui media sosial Instagram pribadinya. Jika dana BSU 2022 akan
tetap disalurkan. Hanya saja masih menunggu proses regulasi selesai.
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Positive

Summary Ketua MPR RI Bambang Soesatyo sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar menuturkan
bisnis penjualan langsung memiliki kemampuan menampung ribuan pelaku bisnis, termasuk
para korban pemutusan hubungan kerja (PHK) yang meningkat cukup signifikan sebagai
dampak pandemi Covid-19. Bahkan secara global, pandemi menjadi salah satu pemicu
banyaknya negara mengalami krisis ekonomi berkepanjangan, dimana 60 negara terancam
menjadi negara 'bangkrut'," ujar Bamsoet saat membuka Asosiasi Penjualan Langsung
Indonesia (APLI) Exhibition, di Jakarta, Minggu (24/7/22). Apalagi sektor industri penjualan
langsung juga melibatkan jutaan mitra usaha," kata Bamsoet. Bagi mereka, keterlibatan
dalam bisnis penjualan langsung tidak hanya mendatangkan keuntungan finansial,
melainkan juga melatih jiwa kewirausahaan," jelas Bamsoet.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar menuturkan bisnis penjualan
langsung memiliki kemampuan menampung ribuan pelaku bisnis, termasuk para korban pemutusan
hubungan kerja (PHK) yang meningkat cukup signifikan sebagai dampak pandemi Covid-19. Bisnis
penjualan langsung memberikan peluang bagi mereka untuk bangkit dan menjalankan bisnis, serta
membangun kemandirian ekonomi."Selama lebih dari dua tahun perekonomian nasional terpukul oleh
dampak pandemi. Data Kementerian Tenaga Kerja mencatat hingga Agustus 2021, lebih dari 538 ribu
pekerja telah mengalami pemutusan hubungan kerja. Bahkan secara global, pandemi menjadi salah satu
pemicu banyaknya negara mengalami krisis ekonomi berkepanjangan, dimana 60 negara terancam
menjadi negara 'bangkrut'," ujar Bamsoet saat membuka Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI)
Exhibition, di Jakarta, Minggu (24/7/22).Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang
Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, keberadaan APLI sebagai organisasi yang mewadahi
berbagai perusahaan yang bergerak di bidang penjualan langsung, memiliki peran penting dan strategis
dalam perekonomian nasional. Berbagai catatan positif dan kontribusi sektor penjualan langsung
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terhadap perekonomian nasional ini dapat dirujuk dari berbagai perspektif."Besarnya transaksi penjualan
langsung pada tahun 2019 mencatatkan angka 16,3 triliun rupiah. Nilai ini tentu bermakna besar bagi
pertumbuhan perekonomian nasional. Apalagi sektor industri penjualan langsung juga melibatkan jutaan
mitra usaha," kata Bamsoet.Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan
Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini memaparkan, APLI memiliki karakter bisnis yang
tangguh dan adaptif. Ketika era disrupsi teknologi dan berkembangnya paradigma digitalisasi ekonomi
telah menyebabkan banyak sektor bisnis yang terdampak dan terpaksa gulung tikar, sektor industri
penjualan langsung masih tetap dapat eksis. Bahkan, dapat dijalankan secara efektif dengan
pemanfaatan teknologi informasi."APLI juga memiliki fleksibilitas bisnis yang bisa menjangkau dan
dijalankan oleh banyak kalangan dan kelompok profesi. Bahkan oleh ibu rumah tangga, mahasiswa dan
pelajar. Bagi mereka, keterlibatan dalam bisnis penjualan langsung tidak hanya mendatangkan
keuntungan finansial, melainkan juga melatih jiwa kewirausahaan," jelas Bamsoet.Ketua Umum Ikatan
Motor Indonesia dan Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat ini menambahkan,
penyelenggaraan APLI Exhibition merupakan bentuk kontribusi lain dari APLI dalam membangkitkan
perekonomian nasional. Selain, membina anggota dan membangun iklim usaha yang sehat dan
berkesinambungan, serta memberikan wadah bagi pelaku usaha untuk memamerkan dan
mengembangkan usahanya."Saya mengapresiasi setiap upaya yang dilakukan berbagai pemangku
kepentingan dalam rangka membangun optimisme dan mendorong terwujudnya iklim bisnis yang positif.
APLI harus mampu memberikan nilai kemanfaatan dan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya
serta menyumbangkan kontribusi positif pada perekonomian nasional," pungkas Bamsoet.
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Positive

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan empat langkah strategis untuk
meningkatkan pengelolaan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Empat langkah
transformasi tersebut juga sebagai upaya untuk menjaga raihan berbagai prestasi dan
penghargaan yang diperoleh Kemnaker di tahun 2021. Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah, meminta seluruh jajaran pegawai di lingkungan Kemnaker untuk terus
menerapkan empat langkah transformasi digital pengelolaan SDM, yakni melalui
implementasi aplikasi e-performance, e-mutasi, LKM (Layanan Kepegawaian Mandiri), dan
Si-Mantel (Sistem Informasi Manajemen Talenta). Di antaranya Penghargaan Anugerah
Meritokrasi tahun 2021 dengan kategori sangat baik dari Komisi Aparatur Sipil Negara
(KASN), Penghargaan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) untuk Pengembangan SDM
(khususnya Program Pelatihan untuk Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Pelatihan
Kepemimpinan Administrator mendapat nilai A) dan Predikat kepatuhan tinggi untuk
standar kualitas pelayanan dari Ombudsman RI, Penghargaan Anugerah Keterbukaan
Informasi Badan Publik Tahun 2021 sebagai Badan Publik informatif dari Komisi Informasi
Pusat.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan empat langkah strategis untuk meningkatkan
pengelolaan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).Empat langkah transformasi tersebut juga sebagai
upaya untuk menjaga raihan berbagai prestasi dan penghargaan yang diperoleh Kemnaker di tahun 2021.
Di antaranya Penghargaan Anugerah Meritokrasi tahun 2021 dengan kategori sangat baik dari Komisi
Aparatur Sipil Negara (KASN), Penghargaan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) untuk
Pengembangan SDM (khususnya Program Pelatihan untuk Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan
Pelatihan Kepemimpinan Administrator mendapat nilai A) dan Predikat kepatuhan tinggi untuk standar
kualitas pelayanan dari Ombudsman RI, Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik
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Tahun 2021 sebagai Badan Publik informatif dari Komisi Informasi Pusat.Penghargaan lainnya yakni Juara
3 dalam Penghargaan Anugerah Media Humas (AMH) 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian
Komunikasi dan Informatika RI, Penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional
terbaik IV tahun 2021 dan penghargaan peringkat ke-4 penghargaan Implementasi Manajemen ASN
Terbaik, serta Penghargaan peringkat ke-4 Kategori Penilaian Kompetensi.Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah, meminta seluruh jajaran pegawai di lingkungan Kemnaker untuk terus menerapkan empat
langkah transformasi digital pengelolaan SDM, yakni melalui implementasi aplikasi e-performance, emutasi, LKM (Layanan Kepegawaian Mandiri), dan Si-Mantel (Sistem Informasi Manajemen
Talenta).Menurut Ida Fauziyah, keempat transformasi tersebut diintegrasikan dalam satu kesatuan
transformasional yang disebut SikapKERJA, yaitu sistem informasi kinerja aparatur pemerintahan
Kementerian Ketenagakerjaan."Transformasi ini akan membantu peningkatan kualitas SDM Kemnaker
secara lebih efisien dan efektif sehingga dapat menjadi daya ungkit bagi kementerian ini, tidak hanya
dalam upaya mencapai good governance, namun juga menuju ke arah digital governance era," ujar Ida
Fauziyah selaku inspektur upacara dalam HUT ke-75 Kemnaker di halaman kantor Kemnaker, Jakarta,
Senin (25/7/2022)."Seluruh penghargaan dari institusi lain tersebut merupakan pengakuan atas prestasi
dan kinerja kita semua. Jadikan ulang tahun Kemnaker ke-75 ini sebagai momentum untuk
mentransformasikan sembilan Lompatan Kemnaker sebagai identitas kita bersama," tambahnya.Ida
Fauziyah menambahkan, di era sekarang ini, perlu disadari organisasi publik apapun sangat
membutuhkan lisensi sosial (social license), yaitu adanya kepercayaan dan legitimasi sosial dari para
stakeholder-nya. Tanpa adanya lisensi sosial, maka social cost yang muncul dari suatu kebijakan akan
semakin tinggi. "Karenanya, sejumlah ahli mengatakan bahwa lisensi sosial adalah sesuatu yang
sesungguhnya sangat mahal bagi suatu organisasi publik, khususnya di era digital sekarang ini, "
katanya.Ida Fauziyah mencontohkan berbagai kasus keseharian bagaimana 'pengadilan sosial' di media
sosial justru terjadi lebih intensif dan ekstensif dibandingkan jalur pengadilan secara legal. "Pengadilan
sosial ini dapat terjadi pula pada berbagai kebijakan publik yang kurang memperhatikan kondisi sosiologis
masyarakat ketika menyusun dan men-delivery kebijakan tersebut," ujarnya.
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Summary Berikut empat cara lapor Kemnaker jika belum terdaftar sebagai penerima BSU 2022. Sampai
saat ini banyak para pekerja yang menantikan panyaluran dana BSU 2022 sebesar Rp1 juta.
Pasalnya hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut terkait kapan BSU 2022 akan
disalurankan kepada penerima. Pertanyaan terkait BSU 2022 tersebut banyak diajukan oleh
para calon penerima melalui akun resmi media sosial Instagram kemnaker dan BPJS
ketenagakerjaan.

Berikut empat cara lapor Kemnaker jika belum terdaftar sebagai penerima BSU 2022.Sampai saat ini
banyak para pekerja yang menantikan panyaluran dana BSU 2022 sebesar Rp1 juta.Pasalnya hingga saat
ini belum ada informasi lebih lanjut terkait kapan BSU 2022 akan disalurankan kepada
penerima.Pertanyaan terkait BSU 2022 tersebut banyak diajukan oleh para calon penerima melalui akun
resmi media sosial Instagram kemnaker dan BPJS ketenagakerjaan.Seperti yang sudah diketahui,
kemnaker saat ini masih melakukan proses regulasi dan sedang memproses Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) untuk proses penyaluran dana BSU 2022 dan kriteria penerima.Dana
bantuan subsidi upah nantinya akan disalurkan oleh kemnaker melalui jaringan bank Himbara.Para
penerima yang belum memiliki rekening di jaringan bank himbara tidak perlu khawatir.Karena kemnaker
dan BPJS ketenagakerjaan akan membuatkan rekening kolektif di jaringan bank himbara bekerjasama
dengan perusahaan tempat pekerja.Para pekerja bisa mengecek apakah sudah terdaftar sebagai calon
penerima dana bantuan subsidi upah atau belum dengan mengunjungi laman situs website resmi
kemnaker.go.id atau BPJS Ketenagakerjaan.
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Summary Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta seluruh jajaran pegawai di lingkungan
Kementerian Ketenagakerjaan untuk menerapkan empat langkah transformasi digital
pengelolaan SDM. Menurut Ida Fauziyah, keempat transformasi tersebut diintegrasikan
dalam satu kesatuan transformasional yang disebut SikapKERJA, yaitu sistem informasi
kinerja aparatur pemerintahan Kementerian Ketenagakerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta seluruh jajaran pegawai di lingkungan Kementerian
Ketenagakerjaan untuk menerapkan empat langkah transformasi digital pengelolaan SDM. Yakni melalui
implementasi aplikasi e-performance, e-mutasi, LKM (Layanan Kepegawaian Mandiri), dan Si-Mantel
(Sistem Informasi Manajemen Talenta).Menurut Ida Fauziyah, keempat transformasi tersebut
diintegrasikan dalam satu kesatuan transformasional yang disebut SikapKERJA, yaitu sistem informasi
kinerja aparatur pemerintahan Kementerian Ketenagakerjaan."Transformasi ini akan membantu
peningkatan kualitas SDM Kemnaker secara lebih efisien dan efektif sehingga dapat menjadi daya ungkit
bagi kementerian ini, tidak hanya dalam upaya mencapai good governance, namun juga menuju ke arah
digital governance era," ujar Ida Fauziyah selaku inspektur upacara dalam HUT ke-75 Kemnaker di
halaman kantor Kemnaker, Jakarta, Senin (25/7).Ida Fauziyah mengatakan, empat langkah transformasi
tersebut juga sebagai upaya untuk menjaga pencapaian berbagai prestasi dan penghargaan yang
diperoleh Kemnaker di tahun 2021. Di antaranya Penghargaan Anugerah Meritokrasi tahun 2021 dengan
kategori sangat baik dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)."Seluruh penghargaan dari institusi lain
tersebut merupakan pengakuan atas prestasi dan kinerja kita semua. Jadikan ulang tahun Kemnaker ke75 ini sebagai momentum untuk mentransformasikan sembilan Lompatan Kemnaker sebagai identitas
kita bersama," katanya.Ida Fauziyah menambahkan, di era sekarang ini, perlu disadari organisasi publik
apapun sangat membutuhkan lisensi sosial (social license), yaitu adanya kepercayaan dan legitimasi sosial
dari para stakeholder-nya. Tanpa adanya lisensi sosial, maka social cost yang muncul dari suatu kebijakan
akan semakin tinggi."Karenanya, sejumlah ahli mengatakan bahwa lisensi sosial adalah sesuatu yang
sesungguhnya sangat mahal bagi suatu organisasi publik, khususnya di era digital sekarang ini, "
katanya.Ida Fauziyah mencontohkan berbagai kasus keseharian bagaimana 'pengadilan sosial' di media
sosial justru terjadi lebih intensif dan ekstensif dibandingkan jalur pengadilan secara legal."Pengadilan
sosial ini dapat terjadi pula pada berbagai kebijakan publik yang kurang memperhatikan kondisi sosiologis
masyarakat ketika menyusun dan men-delivery kebijakan tersebut," ujarnya./
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Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, meminta seluruh jajarannya terus
meningkatkan pengelolaan kompetensi dengan menerapkan empat langkah transformasi
digital pengelolaan Sumber Daya manusia (SDM). Empat langkah transformasi tersebut,
menurut Ida, sebagai upaya untuk menjaga raihan berbagai prestasi dan penghargaan yang
diperoleh Kemnaker di tahun 2021. Yakni melalui implementasi aplikasi e-performance, emutasi, LKM (Layanan Kepegawaian Mandiri), dan Si-Mantel (Sistem Informasi Manajemen
Talenta). "Transformasi ini akan membantu peningkatan kualitas SDM Kemnaker secara
lebih efisien dan efektif sehingga dapat menjadi daya ungkit bagi kementerian ini, tidak
hanya dalam upaya mencapai good governance, namun juga menuju ke arah digital
governance era," kata Ida Fauziyah pada upacara HUT ke-75 Kemnaker di, Senin (25/7/2022).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, meminta seluruh jajarannya terus meningkatkan
pengelolaan kompetensi dengan menerapkan empat langkah transformasi digital pengelolaan Sumber
Daya manusia (SDM).Yakni melalui implementasi aplikasi e-performance, e-mutasi, LKM (Layanan
Kepegawaian Mandiri), dan Si-Mantel (Sistem Informasi Manajemen Talenta)."Transformasi ini akan
membantu peningkatan kualitas SDM Kemnaker secara lebih efisien dan efektif sehingga dapat menjadi
daya ungkit bagi kementerian ini, tidak hanya dalam upaya mencapai good governance, namun juga
menuju ke arah digital governance era," kata Ida Fauziyah pada upacara HUT ke-75 Kemnaker di, Senin
(25/7/2022).Empat langkah transformasi tersebut, menurut Ida, sebagai upaya untuk menjaga raihan
berbagai prestasi dan penghargaan yang diperoleh Kemnaker di tahun 2021. Diantaranya:1. Penghargaan
Anugerah Meritokrasi tahun 2021 dengan kategori sangat baik dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)2.
Penghargaan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) untuk Pengembangan SDM (khususnya Program
Pelatihan untuk Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
mendapat nilai A)3. Predikat kepatuhan tinggi untuk standar kualitas pelayanan dari Ombudsman RI4.
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Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021 sebagai Badan Publik informatif
dari Komisi Informasi Pusat.5. Juara 3 dalam Penghargaan Anugerah Media Humas (AMH) 2021 yang
diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI6. Penghargaan Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional terbaik IV tahun 20217. Penghargaan peringkat ke-4 penghargaan
Implementasi Manajemen ASN Terbaik8. Serta Penghargaan peringkat ke-4 Kategori Penilaian
Kompetensi."Seluruh penghargaan dari institusi lain tersebut merupakan pengakuan atas prestasi dan
kinerja kita semua. Jadikan ulang tahun Kemnaker ke-75 ini sebagai momentum untuk
mentransformasikan sembilan Lompatan Kemnaker sebagai identitas kita bersama," katanya.Ida
menambahkan, pada era saat ini organisasi publik perlu menyadari yang namanya lisensi sosial (social
license). Yaitu adanya kepercayaan dan legitimasi sosial dari para stakeholder-nya.Tanpa adanya lisensi
sosial, maka social cost yang muncul dari suatu kebijakan akan semakin tinggi."Karenanya, sejumlah ahli
mengatakan bahwa lisensi sosial adalah sesuatu yang sesungguhnya sangat mahal bagi suatu organisasi
publik, khususnya di era digital sekarang ini," ujarnya.Ida mencontohkan berbagai kasus keseharian,
bagaimana 'pengadilan sosial' di media sosial justru terjadi lebih intensif dan ekstensif dibandingkan jalur
pengadilan secara legal."Pengadilan sosial ini dapat terjadi pula pada berbagai kebijakan publik yang
kurang memperhatikan kondisi sosiologis masyarakat ketika menyusun dan men-delivery kebijakan
tersebut," pungkasnya.
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Negative

Summary BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan kapan cair, login BSU 2022 Kemnaker untuk cek penerima.
Ketahui tak perlu menunggu BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan kapan cair, pekerja bisa daftar
di link resmi ini dan dapat BLT Rp2,4 juta. Berikut info terbaru pencairan BSU 2022 Bantuan
Subsidi Upah dan daftar untuk raih BLT total Rp2,4 juta. Untuk cek daftar pekerja penerima
Bantuan Subsidi Upah, ada 2 link BLT Subsidi Gaji yang bisa diakses, Kemnaker dan BPJS
Ketenagakerjaan. : Insentif Kartu Prakerja Cair ke Rekening Bank Apa?

Berikut info terbaru pencairan BSU 2022 Bantuan Subsidi Upah dan daftar untuk raih BLT total Rp2,4
juta.BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan kapan cair, login BSU 2022 Kemnaker untuk cek penerima.Ketahui
tak perlu menunggu BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan kapan cair, pekerja bisa daftar di link resmi ini dan
dapat BLT Rp2,4 juta.Untuk cek daftar pekerja penerima Bantuan Subsidi Upah, ada 2 link BLT Subsidi
Gaji yang bisa diakses, Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan.: Insentif Kartu Prakerja Cair ke Rekening
Bank Apa? Simak Ini Agar Bisa Dapat Rp600 Ribu!Diketahui, Bantuan Subsidi Upah ke pekerja mencapai
Rp2,4 juta tahun 2020 dan turun jadi Rp1 juta di 2021.Pada 2022, BSU diumumkan bahwa besarannya
hanya Rp 1 juta yang pencairannya sekali.BSU 2022 Subsidi Upah atau BLT Subsidi Gaji merupakan
program pemerintah untuk membantu pekerja atau buruh yang terdampak Covid-19.Dikutip dari situs
resmi Kemnaker, Berikut syarat penerima BLT Subsidi Gaji atau BSU 2022 yang harus dipenuhi :
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Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mendorong peningkatan kompetensi
Sumber Daya Manusia (SDM) melalui transformasi digital di lingkungan Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker). Ada 4 langkah transformasi digital untuk peningkatan
kompetensi SDM Kemenaker yang didorong Ida Fauziyah, yakni melalui implementasi
aplikasi e-performance, e-mutasi, LKM (Layanan Kepegawaian Mandiri), dan Si-Mantel
(Sistem Informasi Manajemen Talenta). "Transformasi ini akan membantu peningkatan
kualitas SDM Kemnaker secara lebih efisien dan efektif sehingga dapat menjadi daya ungkit
bagi kementerian ini, tidak hanya dalam upaya mencapai good governance, namun juga
menuju ke arah digital governance era," ujar Ida Fauziyah. Hal itu, disampaikan Ida saat
menjadi inspektur upacara peringatan HUT ke-75 Kemenaker, di halaman kantor Kemnaker,
Jakarta, Senin (25/7/2022).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mendorong peningkatan kompetensi Sumber Daya
Manusia (SDM) melalui transformasi digital di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker).Hal itu, disampaikan Ida saat menjadi inspektur upacara peringatan HUT ke-75 Kemenaker,
di halaman kantor Kemnaker, Jakarta, Senin (25/7/2022).Ada 4 langkah transformasi digital untuk
peningkatan kompetensi SDM Kemenaker yang didorong Ida Fauziyah, yakni melalui implementasi
aplikasi e-performance, e-mutasi, LKM (Layanan Kepegawaian Mandiri), dan Si-Mantel (Sistem Informasi
Manajemen Talenta).Menurut dia, keempat transformasi tersebut diintegrasikan dalam satu kesatuan
transformasional yang disebut SikapKERJA, yaitu sistem informasi kinerja aparatur pemerintahan
Kementerian Ketenagakerjaan."Transformasi ini akan membantu peningkatan kualitas SDM Kemnaker
secara lebih efisien dan efektif sehingga dapat menjadi daya ungkit bagi kementerian ini, tidak hanya
dalam upaya mencapai good governance, namun juga menuju ke arah digital governance era," ujar Ida
Fauziyah.Empat langkah transformasi tersebut, lanjutnya, juga sebagai upaya untuk menjaga raihan
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berbagai prestasi dan penghargaan yang diperoleh Kemnaker di tahun 2021.Adapun beberapa
penghargaan yang diraih Kemenaker pada 2021 diantaranya:- Anugerah Meritokrasi tahun 2021 dengan
kategori sangat baik dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)- Penghargaan dari Lembaga Administrasi
Negara (LAN RI) untuk Pengembangan SDM (khususnya Program Pelatihan untuk Pelatihan
Kepemimpinan Pengawas dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator mendapat nilai A)- Predikat
kepatuhan tinggi untuk standar kualitas pelayanan dari Ombudsman RI; Penghargaan Anugerah
Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021 sebagai Badan Publik informatif dari Komisi Informasi
Pusat.- Juara 3 dalam Penghargaan Anugerah Media Humas (AMH) 2021 yang diselenggarakan oleh
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI- Penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
(JDIH) Nasional terbaik IV tahun 2021- Penghargaan peringkat ke-4 penghargaan Implementasi
Manajemen ASN Terbaik, serta Penghargaan peringkat ke-4 Kategori Penilaian Kompetensi."Seluruh
penghargaan dari institusi lain tersebut merupakan pengakuan atas prestasi dan kinerja kita semua.
Jadikan ulang tahun Kemnaker ke-75 ini sebagai momentum untuk mentransformasikan sembilan
Lompatan Kemnaker sebagai identitas kita bersama," ungkap Ida.Dia mengatakan, di era saat ini, perlu
disadari organisasi publik apapun sangat membutuhkan lisensi sosial (social license), yaitu adanya
kepercayaan dan legitimasi sosial dari para stakeholder-nya. Tanpa adanya lisensi sosial, maka social cost
yang muncul dari suatu kebijakan akan semakin tinggi."Karenanya, sejumlah ahli mengatakan bahwa
lisensi sosial adalah sesuatu yang sesungguhnya sangat mahal bagi suatu organisasi publik, khususnya di
era digital sekarang ini," ujar Ida.Dia mencontohkan, berbagai kasus keseharian bagaimana 'pengadilan
sosial' di media sosial justru terjadi lebih intensif dan ekstensif dibandingkan jalur pengadilan secara
legal."Pengadilan sosial ini dapat terjadi pula pada berbagai kebijakan publik yang kurang memperhatikan
kondisi sosiologis masyarakat ketika menyusun dan men-delivery kebijakan tersebut," tutur Ida.
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Summary Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta seluruh jajaran pegawai di lingkungan
Kementerian Ketenagakerjaan untuk terus meningkatkan pengelolaan kompetensi SDM
dengan menerapkan empat langkah transformasi digital pengelolaan SDM. Ida Fauziyah
mengatakan, empat langkah transformasi tersebut juga sebagai upaya untuk menjaga raihan
berbagai prestasi dan penghargaan yang diperoleh Kemnaker di tahun 2021. Menurut Ida
Fauziyah, keempat transformasi tersebut diintegrasikan dalam satu kesatuan
transformasional yang disebut SikapKERJA, yaitu sistem informasi kinerja aparatur
pemerintahan Kementerian Ketenagakerjaan. "Transformasi ini akan membantu
peningkatan kualitas SDM Kemnaker secara lebih efisien dan efektif sehingga dapat menjadi
daya ungkit bagi kementerian ini, tidak hanya dalam upaya mencapai good governance,
namun juga menuju ke arah digital governance era," ujar Ida Fauziyah selaku inspektur
upacara dalam HUT ke-75 Kemnaker di halaman kantor Kemnaker, Jakarta, Senin
(25/7/2022).

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta seluruh jajaran pegawai di lingkungan Kementerian
Ketenagakerjaan untuk terus meningkatkan pengelolaan kompetensi SDM dengan menerapkan empat
langkah transformasi digital pengelolaan SDM. Yakni melalui implementasi aplikasi e-performance, emutasi, LKM (Layanan Kepegawaian Mandiri), dan Si-Mantel (Sistem Informasi Manajemen
Talenta).Menurut Ida Fauziyah, keempat transformasi tersebut diintegrasikan dalam satu kesatuan
transformasional yang disebut SikapKERJA, yaitu sistem informasi kinerja aparatur pemerintahan
Kementerian Ketenagakerjaan."Transformasi ini akan membantu peningkatan kualitas SDM Kemnaker
secara lebih efisien dan efektif sehingga dapat menjadi daya ungkit bagi kementerian ini, tidak hanya
dalam upaya mencapai good governance, namun juga menuju ke arah digital governance era," ujar Ida
Fauziyah selaku inspektur upacara dalam HUT ke-75 Kemnaker di halaman kantor Kemnaker, Jakarta,
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Senin (25/7/2022).Ida Fauziyah mengatakan, empat langkah transformasi tersebut juga sebagai upaya
untuk menjaga raihan berbagai prestasi dan penghargaan yang diperoleh Kemnaker di tahun 2021. Di
antaranya Penghargaan Anugerah Meritokrasi tahun 2021 dengan kategori sangat baik dari Komisi
Aparatur Sipil Negara (KASN); Penghargaan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) untuk
Pengembangan SDM (khususnya Program Pelatihan untuk Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan
Pelatihan Kepemimpinan Administrator mendapat nilai A); dan Predikat kepatuhan tinggi untuk standar
kualitas pelayanan dari Ombudsman RI; Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik
Tahun 2021 sebagai Badan Publik informatif dari Komisi Informasi Pusat.Penghargaan lainnya yakni Juara
3 dalam Penghargaan Anugerah Media Humas (AMH) 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian
Komunikasi dan Informatika RI; Penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional
terbaik IV tahun 2021; dan penghargaan peringkat ke-4 penghargaan Implementasi Manajemen ASN
Terbaik, serta Penghargaan peringkat ke-4 Kategori Penilaian Kompetensi."Seluruh penghargaan dari
institusi lain tersebut merupakan pengakuan atas prestasi dan kinerja kita semua. Jadikan ulang tahun
Kemnaker ke-75 ini sebagai momentum untuk mentransformasikan sembilan Lompatan Kemnaker
sebagai identitas kita bersama," katanya.Ida Fauziyah menambahkan, di era sekarang ini, perlu disadari
organisasi publik apapun sangat membutuhkan lisensi sosial (social license), yaitu adanya kepercayaan
dan legitimasi sosial dari para stakeholder-nya. Tanpa adanya lisensi sosial, maka social cost yang muncul
dari suatu kebijakan akan semakin tinggi. "Karenanya, sejumlah ahli mengatakan bahwa lisensi sosial
adalah sesuatu yang sesungguhnya sangat mahal bagi suatu organisasi publik, khususnya di era digital
sekarang ini, " katanya.Ida Fauziyah mencontohkan berbagai kasus keseharian bagaimana 'pengadilan
sosial' di media sosial justru terjadi lebih intensif dan ekstensif dibandingkan jalur pengadilan secara legal.
"Pengadilan sosial ini dapat terjadi pula pada berbagai kebijakan publik yang kurang memperhatikan
kondisi sosiologis masyarakat ketika menyusun dan men-delivery kebijakan tersebut," ujarnya.
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Summary "Transformasi ini akan membantu peningkatan kualitas SDM Kemnaker secara lebih efisien
dan efektif sehingga dapat menjadi daya ungkit bagi kementerian ini, tidak hanya dalam
upaya mencapai good governance, namun juga menuju ke arah digital governance era," ujar
Ida Fauziyah selaku inspektur upacara dalam HUT ke-75 Kemnaker di halaman kantor
Kemnaker, Jakarta, Senin (25/7/2022). Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta
seluruh jajaran pegawai di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan untuk terus
meningkatkan pengelolaan kompetensi sumber daya manusia dengan menerapkan empat
langkah transformasi digital pengelolaan SDM. Empat langkah transformasi dimaksud yakni
melalui implementasi aplikasi e-performance, e-mutasi, LKM (Layanan Kepegawaian
Mandiri), dan Si-Mantel (Sistem Informasi Manajemen Talenta). Menurut Ida Fauziyah,
keempat transformasi tersebut diintegrasikan dalam satu kesatuan transformasional yang
disebut SikapKERJA, yaitu sistem informasi kinerja aparatur pemerintahan Kementerian
Ketenagakerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta seluruh jajaran pegawai di lingkungan Kementerian
Ketenagakerjaan untuk terus meningkatkan pengelolaan kompetensi sumber daya manusia dengan
menerapkan empat langkah transformasi digital pengelolaan SDM.Empat langkah transformasi dimaksud
yakni melalui implementasi aplikasi e-performance, e-mutasi, LKM (Layanan Kepegawaian Mandiri), dan
Si-Mantel (Sistem Informasi Manajemen Talenta).Menurut Ida Fauziyah, keempat transformasi tersebut
diintegrasikan dalam satu kesatuan transformasional yang disebut SikapKERJA, yaitu sistem informasi
kinerja aparatur pemerintahan Kementerian Ketenagakerjaan."Transformasi ini akan membantu
peningkatan kualitas SDM Kemnaker secara lebih efisien dan efektif sehingga dapat menjadi daya ungkit
bagi kementerian ini, tidak hanya dalam upaya mencapai good governance, namun juga menuju ke arah
digital governance era," ujar Ida Fauziyah selaku inspektur upacara dalam HUT ke-75 Kemnaker di
halaman kantor Kemnaker, Jakarta, Senin (25/7/2022).Ida Fauziyah mengatakan, empat langkah
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transformasi tersebut juga sebagai upaya untuk menjaga raihan berbagai prestasi dan penghargaan yang
diperoleh Kemnaker di tahun 2021. Di antaranya Penghargaan Anugerah Meritokrasi tahun 2021 dengan
kategori sangat baik dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); Penghargaan dari Lembaga Administrasi
Negara (LAN RI) untuk Pengembangan SDM (khususnya Program Pelatihan untuk Pelatihan
Kepemimpinan Pengawas dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator mendapat nilai A); dan Predikat
kepatuhan tinggi untuk standar kualitas pelayanan dari Ombudsman RI; Penghargaan Anugerah
Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021 sebagai Badan Publik informatif dari Komisi Informasi
Pusat.Penghargaan lainnya yakni Juara 3 dalam Penghargaan Anugerah Media Humas (AMH) 2021 yang
diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI; Penghargaan Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional terbaik IV tahun 2021; dan penghargaan peringkat ke-4
penghargaan Implementasi Manajemen ASN Terbaik, serta Penghargaan peringkat ke-4 Kategori
Penilaian Kompetensi."Seluruh penghargaan dari institusi lain tersebut merupakan pengakuan atas
prestasi dan kinerja kita semua. Jadikan ulang tahun Kemnaker ke-75 ini sebagai momentum untuk
mentransformasikan sembilan Lompatan Kemnaker sebagai identitas kita bersama," katanya.Ida
Fauziyah menambahkan, di era sekarang ini, perlu disadari organisasi publik apapun sangat
membutuhkan lisensi sosial (social license), yaitu adanya kepercayaan dan legitimasi sosial dari para
stakeholder-nya. Tanpa adanya lisensi sosial, maka social cost yang muncul dari suatu kebijakan akan
semakin tinggi. "Karenanya, sejumlah ahli mengatakan bahwa lisensi sosial adalah sesuatu yang
sesungguhnya sangat mahal bagi suatu organisasi publik, khususnya di era digital sekarang ini, "
katanya.Ida Fauziyah mencontohkan berbagai kasus keseharian bagaimana 'pengadilan sosial' di media
sosial justru terjadi lebih intensif dan ekstensif dibandingkan jalur pengadilan secara legal. "Pengadilan
sosial ini dapat terjadi pula pada berbagai kebijakan publik yang kurang memperhatikan kondisi sosiologis
masyarakat ketika menyusun dan men-delivery kebijakan tersebut," ujarnya.[ liputan.co.id ]_(Fas).
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Summary Artikel ini telah tayang di sumatera.infosawit.com dengan judul Petani Sawit Ini Minta
Pemerintah Hati-hati dalam Isu Pekerja Anak. Diungkapkan Sekretaris Wilayah DPW Asosiasi
Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Aceh, Fadhli Ali, meminta pemerintah
untuk bersikap bijak dan hati-hati dalam penggunaan isu pekerja anak di perkebunan kelapa
sawit. Belum lama ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam memperingati hari
anak, telah mengeluarkan komitmennya dalam menertiban pekerja anak, salah satunya di
sektor perkebunan kelapa sawit. Bahkan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauzia, berkomitmen
bakal memfasilitasi 287 perusahaan perkebunan kelapa sawit di 7 Provinsi, guna
pencanangan perusahaan perkebunan kelapa sawit terbebas dari pekerja anak.

Belum lama ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam memperingati hari anak, telah
mengeluarkan komitmennya dalam menertiban pekerja anak, salah satunya di sektor perkebunan kelapa
sawit.Bahkan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauzia, berkomitmen bakal memfasilitasi 287 perusahaan
perkebunan kelapa sawit di 7 Provinsi, guna pencanangan perusahaan perkebunan kelapa sawit terbebas
dari pekerja anak.Diungkapkan Sekretaris Wilayah DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia
(Apkasindo) Provinsi Aceh, Fadhli Ali, meminta pemerintah untuk bersikap bijak dan hati-hati dalam
penggunaan isu pekerja anak di perkebunan kelapa sawit.Sebab baginya isu itu sungguh tidak logis. Kata
dia, tak ada untungnya bagi perusahaan sawit mempekerjakan anak-anak di perusahaan mereka. Ia juga
sangat meragukan tingkat produktivitas anak-anak dibandingkan orang dewasa.Fadhli yakin pihak
perusahaan pun bakal dilaporkan ke aparat hukum jika mempekerjakan atau melakukan kerja paksa
terhadap anak. "Misalnya anak-anak buruh pekerja perusahaan perkebunan sawit dipaksa bekerja, juga
tidak mungkin pasti akan ada laporan kerja paksa. Apakah itu mungkin?" tanya Fadli kepada InfoSAWIT,
Senin (25/7/2022).Selain itu, ia meminta pemerintah untuk jeli membedakan antara anak-anak yang
tinggal di perkebunan sawit dengan isu pekerja anak."Tapi jika ada anak-anak yang tinggal di sekitar atau
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dalam kebun milik perusahaan sudah tidak memiliki ayah atau orang tua yang menafkahi, lalu mereka
bekerja paruh waktu dengan memungut berondolan sawit di dalam kebun perusahaan atau kebun milik
masyarakat guna menafkahi diri dan ibunya, apakah itu salah?" tanya Fadhli.Jika hal itu dinyatakan salah,
Fadhli setuju saja asalkan pemerintah atau NGO terkait turut bertanggungjawab untuk membantu
menafkahi kehidupan si anak dan keluarganya itu."Jika mereka hanya omong-omong atau menuding hal
itu salah, tapi setelah itu mereka lepas tangan, bagi saya justru pemerintah dan NGO yang salah. Omong
kosong mereka itu," tegas Fadhli Ali. (T5)Artikel ini telah tayang di sumatera.infosawit.com dengan judul
Petani Sawit Ini Minta Pemerintah Hati-hati dalam Isu Pekerja Anak.. . . Dapatkan majalah infosawit
berbentuk digital (e-magz) di link infosawit store atau berlangganan.
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Summary "Proses pendaftaran CPMI di dinas tetap jalan. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah,
Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan, proses pendaftaran calon pekerja migrain
Indonesia (CPMI) di daerah setempat tetap jalan, meskipun pengiriman PMI dengan negara
tujuan Malaysia di stop sementara. Sehingga proses pendaftaran dan pembekalan para CPMI
tetap jalan sampai dengan proses surat perjanjian penempatan (SPP). Ia mengatakan,
pengiriman CPMI ke Negara Malaysia itu bukan ditutup, tetap ditunda untuk sementara
waktu, karena ada kesempatan antara kedua negara yang belum diputuskan.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan, proses pendaftaran
calon pekerja migrain Indonesia (CPMI) di daerah setempat tetap jalan, meskipun pengiriman PMI
dengan negara tujuan Malaysia di stop sementara."Proses pendaftaran CPMI di dinas tetap jalan. Tidak
ditutup," kata Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Lombok Tengah, Syamsul Rijal di kantornya, Senin.Ia mengatakan, pengiriman CPMI ke
Negara Malaysia itu bukan ditutup, tetap ditunda untuk sementara waktu, karena ada kesempatan
antara kedua negara yang belum diputuskan. Sehingga proses pendaftaran dan pembekalan para CPMI
tetap jalan sampai dengan proses surat perjanjian penempatan (SPP)."Prosesnya sampai di situ dulu,
sambil menunggu ada keputusan dari pemerintah pusat," katanya.Bagi para CPMI yang telah melalui
proses tersebut, selanjutnya tinggal menunggu visa keberangkatan setelah pengiriman CPMI ke Malaysia
dibuka kembali. Pihaknya belum bisa memastikan kapan mereka akan diberangkatkan menuju negara
tujuan, meskipun telah melalui pemberkasan."Ketika dibuka kembali, mereka tinggal diberangkatkan,"
katanya.Ia juga mengimbau kepada masyarakat atau para CPMI untuk tidak percaya terhadap oknum
yang menjanjikan keberangkatan dengan cepat, karena sejauh ini belum ada surat resmi dari pemerintah
pusat."Yang jelas sementara di stop, tapi akan dibuka kembali dalam waktu dekat," katanya.Untuk
diketahui, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan Indonesia menghentikan
sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia, karena tidak
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mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal (one channel system) pada 1
April 2022.Kedua negara telah menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor
Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem satu kanal sebagai
satu-satunya cara menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.Namun, kata Menaker Ida, perwakilan
Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih menerapkan sistem di luar sistem yang
telah disepakati bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO) yang dikelola Kementerian
Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia."Hal ini tentu tidak sesuai dengan
kesepakatan dan komitmen kedua negara, karena penempatan seharusnya menggunakan one channel
system," katanya.Penggunaan SMO membuat posisi tenaga kerja Indonesia (TKI) menjadi rentan
tereksploitasi, karena tidak sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia dan tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar."Terkait hal tersebut, KBRI di
Kuala Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara waktu
penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk komitmen
untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI," katanya.
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Summary Dengan dibangunnya UPT BLK ini diharapkan bisa meningkatkan SDM Kotim,"jelas
Halikinnor, Senin (25/7). Diucapkan orang nomor satu di Kotim ini, bahwa pembangunan BLK
itu akan berdampak besar bagi SDM dan juga untuk penguatan disegala bidang. "BLK ini akan
memperkuat SDM, apalagi membuka peluang bagi lulusan SMA dan juga pemuda yang
memang memerlukan keterampilan dan keahlian,"katanya. Dirinya berharap ke depan,
dengan dibangunnya BLK ini akan meningkatkan daya saing kerja dan mewujudkan SDM
profesional agar bisa bersaing didunia kerja.

Bupati Kotim Halikinnor mengatakan, guna menuju Kotim maju tentunya sarana dan prasarana harus
siap dan disediakan. Salah satu hal yang harus disiapkan yakni sumber daya manusia (SDM). SDM ini
sangat penting sekali disiapkan agar ke depannya Kotim mampu bersaing dengan daerah yang maju dan
berkembang."Alhamdulillah, Kotim nantinya akan dibangun Balai Latihan Kerja (BLK) oleh Kementrian
Tenaga Kerja Republik Indonesia. Dengan dibangunnya UPT BLK ini diharapkan bisa meningkatkan SDM
Kotim,"jelas Halikinnor, Senin (25/7)Diucapkan orang nomor satu di Kotim ini, bahwa pembangunan BLK
itu akan berdampak besar bagi SDM dan juga untuk penguatan disegala bidang. "BLK rencananya akan
disiapkan anggaran sekitar Rp 135 miliar dan ini dari dana kementrian,"ungkapnya.Berkaitan dengan
bidang apa saja nanti yang akan disiapkan, itu melihat kepada peluang pasar dan kebutuhan daerah serta
trend ke depannya. "BLK ini akan memperkuat SDM, apalagi membuka peluang bagi lulusan SMA dan
juga pemuda yang memang memerlukan keterampilan dan keahlian,"katanya.Dirinya berharap ke
depan, dengan dibangunnya BLK ini akan meningkatkan daya saing kerja dan mewujudkan SDM
profesional agar bisa bersaing didunia kerja."Kita ingin para pemuda dan warga Kotim ini ahli dibidangnya
masing-masing. Ini juga akan berpengaruh kepada menekan angka pengangguran di Kotim dan daerah
lain tentunya,"pungkasnya.
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Summary Bantuan subsidi upah alias BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta
tengah dinantikan para pekerja sejak April lalu. Hingga bulan Juli 2022 hampir habis, BSU BLT
subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 tak juga ada kabar pasti tanggal pencairannya.
Lantas, mengapa BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta tak kunjung
cair? BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 merupakan bantuan langsung tunai
yang menyasar pekerja penerima upah.

Bantuan subsidi upah alias BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta tengah dinantikan
para pekerja sejak April lalu.Hingga bulan Juli 2022 hampir habis, BSU BLT subsidi gaji via BPJS
Ketenagakerjaan 2022 tak juga ada kabar pasti tanggal pencairannya.Lantas, mengapa BSU BLT subsidi
gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta tak kunjung cair? Simak ulasan lengkap dalam artikel ini
untuk menjawab pertanyaan tersebut.BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 merupakan
bantuan langsung tunai yang menyasar pekerja penerima upah.Bukan sembarang pekerja penerima
upah, tentunya ada syarat dan kriteria yang harus dipenuhi untuk bisa menerima dana BSU BLT subsidi
gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta.Program BSU ini merupakan program bantuan dari
pemerintah yang tujuannya untuk membantu meringankan beban pekerja yang terdampak pandemi
Covid-19.Bantuan ini kini tengah dinantikan para pekerja. Kendati pihak penyelenggara, dalam hal ini
Kementerian Ketenagakerjaan telah merilis pernyataan mengenai proses atau tahapan penyaluran dana
BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022, pekerja rupanya menginginkan jawaban pasti
mengenai tanggal pencairannya.
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Summary Startup teknologi finansial pembiayaan (fintech lending) Digital Alpha Indonesia atau
UangTeman menggugat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pencabutan
izin usaha peer-to-peer lending. OJK akan menjawab gugatan ini besok (26/7). Namun
tergugat yakni OJK belum memberikan jawaban karena belum siap. Mengabulkan gugatan
penggugat untuk seluruhnya Menyatakan batal atau tidak sahnya Keputusan DK OJK Nomor
kep-14/d.

Startup teknologi finansial pembiayaan (fintech lending) Digital Alpha Indonesia atau UangTeman
menggugat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pencabutan izin usaha peer-to-peer
lending. OJK akan menjawab gugatan ini besok (26/7).UangTeman mengajukan gugatan terkait
pencabutan izin usaha fintech lending pada Mei (13/5). Sedangkan sidang pertama digelar pada awal
bulan ini (5/7).Namun tergugat yakni OJK belum memberikan jawaban karena belum siap. "Pada 26 Juli
Pukul 10.00 - selesai, jadwal penjelasan jawaban tergugat," demikian dikutip dari laman Sistem Informasi
Penelusuran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Senin (25/7).Sedangkan isi gugatan
yang diajukan pada Mei sebagai berikut: Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya Menyatakan
batal atau tidak sahnya Keputusan DK OJK Nomor kep-14/d.05/2022 tertanggal 2 Maret tentang
pencabutan izin usaha perusahaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi Digital
Alpha Indonesia Mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan DK OJK Nomor kep-14/d.05/2022
tertanggal 2 maret tentang pencabutan izin usaha perusahaan layanan pinjam meminjam uang berbasis
teknologi informasi Digital Alpha Indonesia dan mengembalikan keputusan dewan komisioner otoritas
jasa keuangan nomor kep-50/d.05/2019 tentang pemberian izin usaha perusahaan penyelenggara
layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi Digital Alpha Indonesia. Menghukum
tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara tersebutPencabutan izin usaha
UangTeman tertuang dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.05/2022 tertanggal 2
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Maret tentang pencabutan izin usaha perusahaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi
informasi Digital Alpha Indonesia.UangTeman Dikabarkan Belum Bayar Gaji PegawaiUangTeman
dikabarkan belum membayarkan gaji dan pajak penghasilan alias PPh karyawan, sejak akhir 2020. Begitu
juga dengan asuransi ketenagakerjaan dan kesehatan.Para karyawan UangTeman pun dibantu oleh firma
hukum bernama Apollos & Partners untuk menuntut haknya.Mereka pun menuntut perusahaan
membuat pernyataan resmi secara tertulis di surat kabar terkait pencabutan izin usaha oleh OJK. "Kami
meminta kepada UangTeman agar memberi pernyataan secara konkrit kepada publik," menurut Apollos
& Partners dikutip dari surat terbuka, Maret (18/3).Pernyataan itu yang diminta berupa penjelasan
penyelesaian atas permasalahan yang tidak kunjung selesai dalam waktu setahun lebih. "Ini termasuk,
namun tidak terbatas pada masalah upah/gaji, tunjangan, kewajiban pembayaran pajak, BPJS dan hakhak lainnya," ujar firma hukum tersebut.Apollos & Partners juga meminta UangTeman merealisasikan
pernyataan resmi tersebut paling lambat 23 Maret. Namun belum ada kabar lebih lanjut terkait hal
ini.Katadata.co.id juga mengonfirmasi kabar tersebut kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Kementerian mengatakan akan menindak tegas apabila ada perusahaan yang melanggar peraturan, di
tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK).Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri tidak secara spesifik berkomentar mengenai kabar
startup UangTeman tidak membayarkan gaji pegawai.Ia hanya mengatakan, kementerian terus
memastikan hak-hak pekerja dipenuhi oleh perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.Kementerian juga terus mengingatkan agar perusahaan dapat menghindari potensi
perselisihan hubungan industrial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, perselisihan
hubungan industrial merupakan perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara
pengusaha atau pegawai.Perselisihan biasanya terkait hak, kepentingan, atau PHK. Jika terjadi
perselisihan, jalan keluarnya yakni perundingan bipartit antara pengusaha dan pegawai, hingga masuk
ke pengadilan hubungan industrial."Apabila ada laporan bahwa perusahaan melanggar aturan, seperti
proses PHK dan pemenuhan hak, maka Kemnaker akan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran
tersebut," ujar Indah kepada Katadata.co.id, bulan lalu (15/6).
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Summary Startup teknologi finansial pembiayaan (fintech lending) Digital Alpha Indonesia atau
UangTeman menggugat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pencabutan
izin usaha peer-to-peer lending. OJK akan menjawab gugatan ini besok (26/7). Namun
tergugat yakni OJK belum memberikan jawaban karena belum siap. Mengabulkan gugatan
penggugat untuk seluruhnya Menyatakan batal atau tidak sahnya Keputusan DK OJK Nomor
kep-14/d.

Startup teknologi finansial pembiayaan (fintech lending) Digital Alpha Indonesia atau UangTeman
menggugat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pencabutan izin usaha peer-to-peer
lending. OJK akan menjawab gugatan ini besok (26/7).UangTeman mengajukan gugatan terkait
pencabutan izin usaha fintech lending pada Mei (13/5). Sedangkan sidang pertama digelar pada awal
bulan ini (5/7).Namun tergugat yakni OJK belum memberikan jawaban karena belum siap. "Pada 26 Juli
Pukul 10.00 - selesai, jadwal penjelasan jawaban tergugat," demikian dikutip dari laman Sistem Informasi
Penelusuran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Senin (25/7).Sedangkan isi gugatan
yang diajukan pada Mei sebagai berikut: Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya Menyatakan
batal atau tidak sahnya Keputusan DK OJK Nomor kep-14/d.05/2022 tertanggal 2 Maret tentang
pencabutan izin usaha perusahaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi Digital
Alpha Indonesia Mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan DK OJK Nomor kep-14/d.05/2022
tertanggal 2 maret tentang pencabutan izin usaha perusahaan layanan pinjam meminjam uang berbasis
teknologi informasi Digital Alpha Indonesia dan mengembalikan keputusan dewan komisioner otoritas
jasa keuangan nomor kep-50/d.05/2019 tentang pemberian izin usaha perusahaan penyelenggara
layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi Digital Alpha Indonesia. Menghukum
tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara tersebutPencabutan izin usaha
UangTeman tertuang dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.05/2022 tertanggal 2
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Maret tentang pencabutan izin usaha perusahaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi
informasi Digital Alpha Indonesia.UangTeman Dikabarkan Belum Bayar Gaji PegawaiUangTeman
dikabarkan belum membayarkan gaji dan pajak penghasilan alias PPh karyawan, sejak akhir 2020. Begitu
juga dengan asuransi ketenagakerjaan dan kesehatan.Para karyawan UangTeman pun dibantu oleh firma
hukum bernama Apollos & Partners untuk menuntut haknya.Mereka pun menuntut perusahaan
membuat pernyataan resmi secara tertulis di surat kabar terkait pencabutan izin usaha oleh OJK. "Kami
meminta kepada UangTeman agar memberi pernyataan secara konkrit kepada publik," menurut Apollos
& Partners dikutip dari surat terbuka, Maret (18/3).Pernyataan itu yang diminta berupa penjelasan
penyelesaian atas permasalahan yang tidak kunjung selesai dalam waktu setahun lebih. "Ini termasuk,
namun tidak terbatas pada masalah upah/gaji, tunjangan, kewajiban pembayaran pajak, BPJS dan hakhak lainnya," ujar firma hukum tersebut.Apollos & Partners juga meminta UangTeman merealisasikan
pernyataan resmi tersebut paling lambat 23 Maret. Namun belum ada kabar lebih lanjut terkait hal
ini.Katadata.co.id juga mengonfirmasi kabar tersebut kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Kementerian mengatakan akan menindak tegas apabila ada perusahaan yang melanggar peraturan, di
tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK).Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri tidak secara spesifik berkomentar mengenai kabar
startup UangTeman tidak membayarkan gaji pegawai.Ia hanya mengatakan, kementerian terus
memastikan hak-hak pekerja dipenuhi oleh perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.Kementerian juga terus mengingatkan agar perusahaan dapat menghindari potensi
perselisihan hubungan industrial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, perselisihan
hubungan industrial merupakan perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara
pengusaha atau pegawai.Perselisihan biasanya terkait hak, kepentingan, atau PHK. Jika terjadi
perselisihan, jalan keluarnya yakni perundingan bipartit antara pengusaha dan pegawai, hingga masuk
ke pengadilan hubungan industrial."Apabila ada laporan bahwa perusahaan melanggar aturan, seperti
proses PHK dan pemenuhan hak, maka Kemnaker akan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran
tersebut," ujar Indah kepada Katadata.co.id, bulan lalu (15/6).
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Summary Hal itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyahsaat menjadi inspektur
upacara dalam HUT ke-75 Kemnaker di halaman kantor Kemnaker,, Senin (25/7).

Seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) diminta untukterus
meningkatkan pengelolaan kompetensi SDM dengan menerapkan empat langkah transformasi digital
pengelolaan SDM.Hal itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyahsaat menjadi
inspektur upacara dalam HUT ke-75 Kemnaker di halaman kantor Kemnaker, , Senin (25/7).Empat
langkah transformasi digital pengelolaan SDM yakni implementasi aplikasi e-performance, e-mutasi, LKM
(Layanan Kepegawaian Mandiri), dan Si-Mantel (Sistem Informasi Manajemen Talenta).Menurut Ida
Fauziyah, keempat transformasi tersebut diintegrasikan dalam satu kesatuan transformasional yang
disebut SikapKERJA, yaitu sistem informasi kinerja aparatur pemerintahan Kementerian
Ketenagakerjaan."Transformasi ini akan membantu peningkatan kualitas SDM Kemnaker secara lebih
efisien dan efektif sehingga dapat menjadi daya ungkit bagi kementerian ini, tidak hanya dalam upaya
mencapai good governance, namun juga menuju ke arah digital governance era," katanya.Ida Fauziyah
mengatakan, empat langkah transformasi tersebut juga sebagai upaya untuk menjaga raihan berbagai
prestasi dan penghargaan yang diperoleh Kemnaker di tahun 2021. Di antaranya Penghargaan Anugerah
Meritokrasi tahun 2021 dengan kategori sangat baik dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);
Penghargaan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) untuk Pengembangan SDM (khususnya Program
Pelatihan untuk Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
mendapat nilai A); dan Predikat kepatuhan tinggi untuk standar kualitas pelayanan dari Ombudsman RI;
Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021 sebagai Badan Publik informatif
dari Komisi Informasi Pusat.Penghargaan lainnya yakni Juara 3 dalam Penghargaan Anugerah Media
Humas (AMH) 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
Penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional terbaik IV tahun 2021; dan
penghargaan peringkat ke-4 penghargaan Implementasi Manajemen ASN Terbaik, serta Penghargaan
peringkat ke-4 Kategori Penilaian Kompetensi."Seluruh penghargaan dari institusi lain tersebut
merupakan pengakuan atas prestasi dan kinerja kita semua. Jadikan ulang tahun Kemnaker ke-75 ini
sebagai momentum untuk mentransformasikan sembilan Lompatan Kemnaker sebagai identitas kita
bersama," katanya.Ida Fauziyah menambahkan, di era sekarang ini, perlu disadari organisasi publik
apapun sangat membutuhkan lisensi sosial (social license), yaitu adanya kepercayaan dan legitimasi sosial
dari para stakeholder-nya. Tanpa adanya lisensi sosial, maka social cost yang muncul dari suatu kebijakan
akan semakin tinggi. "Karenanya, sejumlah ahli mengatakan bahwa lisensi sosial adalah sesuatu yang
sesungguhnya sangat mahal bagi suatu organisasi publik, khususnya di era digital sekarang ini, "
katanya.Ida Fauziyah mencontohkan berbagai kasus keseharian bagaimana 'pengadilan sosial' di media
sosial justru terjadi lebih intensif dan ekstensif dibandingkan jalur pengadilan secara legal. "Pengadilan
sosial ini dapat terjadi pula pada berbagai kebijakan publik yang kurang memperhatikan kondisi sosiologis
masyarakat ketika menyusun dan men-delivery kebijakan tersebut," ujarnya.
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Summary Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
Kahar S Cahyo mengungkap, pihaknya akan menggelar aksi demonstrasi di kantor
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI. "Rencananya kalau aksi ini tidak ditanggapi,
kita akan menjalankan aksi di Kemnaker untuk mendesak memanggil dan mengusut tuntutan
ini," ujar Kahar kepada IDN Times, Senin (25/7/2022). 1. Buruh bakal gelar aksi di kantor
pusat Garuda Indonesia. "Ini adalah anak perusahaan Garuda Indonesia (BUMN) yang
bergerak di bidang transportasi angkutan darat, yaitu antar jemput karyawan dan karyawati
Garuda Indonesia.

Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S Cahyo
mengungkap, pihaknya akan menggelar aksi demonstrasi di kantor Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) RI.Aksi massa tersebut bakal digelar apabila tuntutan buruh soal kesejahteraan kerja tidak
ditanggapi pihak PT Aerotrans Services Indonesia."Rencananya kalau aksi ini tidak ditanggapi, kita akan
menjalankan aksi di Kemnaker untuk mendesak memanggil dan mengusut tuntutan ini," ujar Kahar
kepada IDN Times, Senin (25/7/2022).1. Buruh bakal gelar aksi di kantor pusat Garuda IndonesiaSelain
itu, Kahar menekankan juga akan menggelar aksi demonstrasi untuk menyampaikan pendapat di kantor
pusat Garuda Indonesia, mengingat PT Aerotrans Services Indonesia merupakan anak perusahaan
Garuda Indonesia."Kalau tidak ditanggapi juga kita akan melakukan aksi di kantor pusat Garuda
Indonesia, karena ini kan anak perusahaan. Kita minta Garuda Indonesia sebagai perusahaan BUMN
untuk tanggung jawab terkait permasalahan yang ada di lingkungan mereka," ucap Kahar.Sebelumnya,
Ketua Umum Serikat Pekerja Dirgantara, Digital, dan Transportasi - Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia (SPDT-FSPMI) Iswan Abdullah menyampaikan, bakal melakukan aksi unjuk rasa ke PT Aerotrans
Services Indonesia pada tanggal 28 Juli 2022 mendatang."Ini adalah anak perusahaan Garuda Indonesia
(BUMN) yang bergerak di bidang transportasi angkutan darat, yaitu antar jemput karyawan dan
karyawati Garuda Indonesia. Termasuk di dalamnya kru pesawat (pilot, co-pilot, pramugari, pramugara)
73

dan seluruh kebutuhan transportasi darat PT Garuda Indonesia," kata Iswan dalam keterangan tertulis,
Kamis (21/7/2022).2. Alasan buruh melakukan aksi demonstrasiMenurut Iswan, para buruh mengancam
akan melakukan demo karena beberapa alasan."Kami menduga banyak pelanggaran yang dilakukan
pihak perusahaan PT Aerotrans Services Indonesia. Seperti status pekerja yang dari pekerja kontrak yang
sudah bertahun tahun (ada yang sampai 15 tahun bekerja). Kemudian sejak tahun 2017 diubah oleh PT
Aerotrans Services Indonesia menjadi pekerja mitra (dinilai melanggar UU No 13 Tahun 2003)," ujar
dia.Iswan mengatakan, pekerja yang bekerja sejak 2017 telah menandatangani perjanjian kontrak kerja
selama 3 kali berturut-turut bahkan lebih. Hal itu lantaran setiap habis kontrak kerja, kontrak langsung
diperpanjang tanpa ada masa jeda waktu.Kemudian, kata dia, pada 2017 PT Aerotrans mengubah pekerja
kontrak menjadi pekerja mitra. Dalam prosesnya, diduga ada indikasi memaksa karena pekerja
diwajibkan menandatangani surat pernyataan menjadi mitra hanya diberi pilihan setuju atau tidak setuju.
Kalau tidak setuju dengan sistem mitra dan tidak mau menandatangani, dipersilakan keluar dari
perusahaan.Selain itu, lanjutnya, sejak pandemik COVID-19 perusahaan memberlakukan Work From
Home (WFH). Namun para pekerja tidak dibayar upahnya dan BPJS Kesehatannya dihentikan."Padahal
yang di WFH banyak pekerja yang telah bekerja lebih dari 5 tahun bahkan sampai 10 tahun lebih," kata
Iswan."Serikat pekerja sudah melakukan upaya penyelesaian dengan cara mengirimkan surat untuk
bipartit, mediasi dengan hasil anjuran dari DISNAKER Kota Tangerang, ke Pengawasan Tenaga Kerja Kota
Tangerang, tapi perusahaan tidak melaksanakannya," sambung dia.Bahkan, pihaknya sudah melaporkan
semua ini ke Pengawasan/Pemeriksaan Tenaga Kerja Pusat di Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) RI. Namun belum mendapatkan jawaban dan hasil pemeriksaan.3. Tuntutan buruhOleh
sebab itu, buruh memastikan akan melakukan aksi unjuk rasa dengan tuntutan sebagai berikut:1.
Bayarkan upah yang belum dibayarkan sejak Maret 2020 hingga sekarang.2. Bayarkan upah sesuai Upah
Minimum Sektoral Kota (UMSK) Kota Tangerang.3. Bayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2020
sampai tahun 2022.4. Pekerjakan kembali pekerja setelah di WFH kan.5. Angkat jadi pekerja tetap karena
telah melakukan kontrak berkepanjangan.6. Tolak perubahan status pekerja kontrak menjadi pekerja
mitra.7. Aktifkan kembali jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan pada para pekerja.Baca
Artikel Selengkapnya
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Summary Keputusan pemerintah Indonesia menghentikan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
untuk bekerja di Malaysia sejak 13 Juli lalu berdampak besar terhadap negara tetangga itu.
Adanya pembekuan pengiriman TKI tersebut merupakan pukulan bagi Malaysia yang kini
terancam kekurangan sekitar 1,2 juta pekerja. Hal tersebut dikhawatirkan bisa
menggagalkan pemulihan ekonomi Malaysia. Duta Besar Indonesia untuk Malaysia,
Hermono, mengatakan bahwa pembekuan itu diberlakukan setelah otoritas imigrasi
Malaysia terus menggunakan sistem rekrutmen online untuk pekerja rumah tangga yang
telah dikaitkan dengan tuduhan perdagangan manusia dan kerja paksa.

Keputusan pemerintah Indonesia menghentikan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja
di Malaysia sejak 13 Juli lalu berdampak besar terhadap negara tetangga itu. Pasalnya penghentian
pengiriman TKI juga termasuk ribuan pekerja yang direkrut untuk sektor perkebunan.Kebijakan ini
diambil pemerintah Indonesia dengan alasan pelanggaran dalam kesepakatan perekrutan pekerja yang
ditandatangani antara kedua negara.Adanya pembekuan pengiriman TKI tersebut merupakan pukulan
bagi Malaysia yang kini terancam kekurangan sekitar 1,2 juta pekerja. Hal tersebut dikhawatirkan bisa
menggagalkan pemulihan ekonomi Malaysia.Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Hermono,
mengatakan bahwa pembekuan itu diberlakukan setelah otoritas imigrasi Malaysia terus menggunakan
sistem rekrutmen online untuk pekerja rumah tangga yang telah dikaitkan dengan tuduhan perdagangan
manusia dan kerja paksa.Dia menambahkan, pengoperasian sistem yang berkelanjutan melanggar
ketentuan perjanjian yang ditandatangani antara Malaysia dan Indonesia pada bulan April, yang
bertujuan untuk meningkatkan perlindungan pekerja rumah tangga yang dipekerjakan di rumah tangga
Malaysia.Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia S. Saravanan mengkonfirmasi menerima surat dari
pihak berwenang Indonesia yang memberitahukan tentang pembekuan tersebut. Dia mengatakan
kepada Reuters bahwa dia akan membahas masalah ini dengan Kementerian Dalam Negeri, yang
mengawasi departemen imigrasi.Hermono mengungkapkan, perusahaan Malaysia telah mengajukan
sekitar 20.000 aplikasi untuk pekerja, sekitar setengahnya untuk pekerjaan di sektor perkebunan dan
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manufaktur.Sebagai informasi, negara Malaysia bergantung pada jutaan pekerja asing, yang sebagian
besar berasal dari Indonesia, Bangladesh, dan Nepal, untuk mengisi pekerjaan pabrik dan perkebunan
yang tidak diminati oleh penduduk setempat.Alasan penghentianMenteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah menyatakan Indonesia menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia
(PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) lantaran Negeri Jiran itu tidak mengikuti kesepakatan dalam MoU
untuk menerapkan sistem satu kanal (one channel system) pada 1 April 2022.Ida mengatakan kedua
negara telah menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di
Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya
cara menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.Perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti
bahwa negeri jiran itu masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati bersama kedua
negara, yaitu system maid online (SMO) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui
Jabatan Imigreseen Malaysia."Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua
negara, karena penempatan seharusnya menggunakan one channel system," kata Ida, Minggu
(17/7).Penggunaan SMO dinilai membuat posisi TKI menjadi rentan tereksploitasi karena tidak sesuai
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan tidak melalui
tahap pemberangkatan yang benar."Terkait hal tersebut, KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan
kepada pemerintah pusat untuk menghentikan sementara waktu penempatan PMI di Malaysia, hingga
terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk komitmen untuk menutup mekanisme SMO
sebagai jalur penempatan PMI," kata Menaker.Keputusan penghentian PMI sektor domestik ke Malaysia
telah disampaikan secara resmi oleh KBRI Kuala Lumpur kepada Kementerian Sumber Daya Manusia
Malaysia.
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Summary Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pembekalan penguatan integritas kepada
pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui program Politik Cerdas Berintegritas
(PCB) Terpadu 2022. "Sesuai jadwal hari ini, Selasa akan dilaksanakan kembali pembekalan
antikorupsi bagi partai politik. Kali ini pembekalan diberikan untuk para pengurus dan kader
PKB bertempat di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru
Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya resminya pada
Selasa (26/7). Acara itu disebutkan Ipi akan dibuka oleh Ketua KPK Firli Bahuri bersama Wakil
Ketum PKB Ida Fauziyah dan Sekjen Hasanuddin Wahid.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pembekalan penguatan integritas kepada pengurus
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu
2022."Sesuai jadwal hari ini, Selasa akan dilaksanakan kembali pembekalan antikorupsi bagi partai politik.
Kali ini pembekalan diberikan untuk para pengurus dan kader PKB bertempat di Gedung Pusat Edukasi
Antikorupsi KPK," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam
keterangannya resminya pada Selasa (26/7).Acara itu disebutkan Ipi akan dibuka oleh Ketua KPK Firli
Bahuri bersama Wakil Ketum PKB Ida Fauziyah dan Sekjen Hasanuddin Wahid.Kegiatan kemudian
dilanjutkan dengan pembekalan sejumlah materi oleh para pejabat di Kedeputian Pendidikan dan Peran
Serta Masyarakat KPK di antaranya tentang penguatan integritas dan pembahasan pembelajaran mandiri
antikorupsi."Berdasarkan konfirmasi yang kami terima, kegiatan tersebut juga akan dihadiri secara
langsung oleh sekitar 75 pengurus partai. Selebihnya, para pengurus DPD/DPW dan DPC akan mengikuti
kegiatan pembekalan secara daring," kata Ipi.
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Summary Menurut Bamsoet keberadaan APLI yang mewadahi perusahaan penjualan langsung dan
menjadi satu satunya asosiasi penjualan langsung Indonesia yang diakui oleh asosiasi
penjualan langsung dunia World Federation of Direct Selling Assosiation (WFDSA) memiliki
peran penting dalam perekonomian Indonesia, apalgi dalam dua tahun terakhir ini. Bamsoet
yakin, APLI akan terus memberikan nilai kemanfaatan dan meningkatkan kesejahteraan bagi
anggotanya, menyumbangkan kontribusi positif bagi perekonomian nasional dan tetap
konsisten mewujudkan visi organisasi untuk memajukan sektor industri penjualan langsung
secara sehat dan berkelanjutan, terus melakukan adaptasi dan memanfaatkan kemajuan
teknologi untuk kemajuan kita bersama.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, berharap Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) bisa membantu
karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan terpuruk akibat Pandemi Covid-19.Bambang
Soesatyo selaku penasehat mengaku bangga terhadap kiprah APLI yang tetap tumbuh dan eksis serta
mampu membantu masyarakat yang selama dua tahun terakhir."Saya berharap, para karyawan yang
mengalami pemutusan hubungan kerja bisa beralih ke bisnis direct selling dibawah naungan APLI. Ini
adalah bisnis yang menjanjikan, yang bisa dilakukan kapan saja, dan dimana saja," ujar pria yang biasa
Bamsoet ini dalam keterangan resmi.Selama 38 tahun berkiprah, APLI dipercaya sebagai satu-satunya
asosiasi penjualan langsung Indonesia yang diakui oleh federasi asosiasi penjualan langsung dunia atau
world federation of direct Selling Asosiastion (World Federation of Direct Selling
Assosiation/WFDSA)Menurut Bamsoet keberadaan APLI yang mewadahi perusahaan penjualan langsung
dan menjadi satu satunya asosiasi penjualan langsung Indonesia yang diakui oleh asosiasi penjualan
langsung dunia World Federation of Direct Selling Assosiation (WFDSA) memiliki peran penting dalam
perekonomian Indonesia, apalgi dalam dua tahun terakhir ini."Berbagai catatan positif dan kontribusi
sektor penjualan langsung terhadap perkonomian nasional ini dapat kita rujuk dari berbagai perspektif.
Pertama dari besarnya transaksi penjualan yang pada tahun 2019 sudah mencapai angka 16,3 triliun
rupiah. Ini angka yang fantastis," ungkap Bamsoet.Lebih lanjut dia mengatakan, nilai itu bermakna besar
bagi petumbuhan ekonomi nasional, apalagi sektor industri penjualan langsung juga melibatkan jutaan
mitra usaha yang mayoritas para UMKM dan para pengusaha-pengusaha pemula."Bisnis penjualan
langsung memberikan peluang bagi mereka untuk bangkit menjalankan bisnis serta membangun
kemandirian ekonomi. Ini tentu bermakna penting, mengingat hingga Agustus 2021 lalu Kementerian
Tenaga Kerja mencatat lebih dari 538 ribu pekerja telah mengalami PHK," tutur Bamsoet.Bamsoet yakin,
APLI akan terus memberikan nilai kemanfaatan dan meningkatkan kesejahteraan bagi anggotanya,
menyumbangkan kontribusi positif bagi perekonomian nasional dan tetap konsisten mewujudkan visi
organisasi untuk memajukan sektor industri penjualan langsung secara sehat dan berkelanjutan, terus
melakukan adaptasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk kemajuan kita bersama.Hal senada
disampaikan Direktur Pemberdayaan Usaha, Kementerian Investasi (BPKM), Anna Nurbani yang
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menyebut, di saat banyak perusahaan terpuruk akibat Pandemi Covid-19, justru industri direct selling
semakin berkibar."Penjualan secara online yang dilakukan oleh perusahaan dan para membernya
mampu menekan angka pengangguran di Indonesia dan mampu menggerakkan roda perekonomian di
masa Pandemi ini. Kementerian Perdagangan sendiri telah mencatat industri direct selling mampu
memberikan income ke negara sebesar 16,3 triliun dengan melibatkan sekita 5,3 juta mitra usaha," papar
Anna Nurbani.Menurut Anna Nurbani, tahun ini BKPM diarahkan untuk berkontribusi terhadap target
pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5 persen, yaitu melalui peningkatan target investasi sebesar
1.200 triliun pada tahun 2022 atau naik 33,3 persen dibanding tahun sebelumnya."Kami harapkan
dengan tumbuhnya industri direct selling ini tentunya juga pemerintah terus bekerja sama dan
berkolaborasi dengan dunia usaha, termasuk APLI. Bekerja sama dalam memfasilitasi pelayanan perijinan
berusaha ataupun untuk memfasilitasi kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha agar
ke depan iklim investasi akan semakin kondusif," jelasnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google
NewsSimak Video Pilihan di Bawah Ini :Subscribe Newsletter Bisnis IndonesiaBergabung dan dapatkan
analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.
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Negative

Summary Dia menyebutkan, aplikasi Kendal Karier saat ini sudah diakses 6.500 pencari kerja,
sedangkan job fair mini diakses 1.050 pencari kerja. Angka pengangguran terbuka di
Kabupaten Kendal mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir. Dinas Perindustrian,
dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kendal mencatat, angka pengangguran Kendal mencapai
7,55 persen atau 40.300 orang pada akhir 2021, lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Jawa
Tengah 5,95 persen. Kepala Disperinaker Kendal, Cicik Sulastri mengatakan, tingginya angka
pengangguran itu harus segera disikapi dengan inovasi dan terobosan program untuk para
pencari kerja.

Angka pengangguran terbuka di Kabupaten Kendal mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir.
Dinas Perindustrian, dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kendal mencatat, angka pengangguran Kendal
mencapai 7,55 persen atau 40.300 orang pada akhir 2021, lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Jawa Tengah
5,95 persen.Kepala Disperinaker Kendal, Cicik Sulastri mengatakan, tingginya angka pengangguran itu
harus segera disikapi dengan inovasi dan terobosan program untuk para pencari kerja.Seperti contoh,
pihaknya sudah melaunching aplikasi Kendal Karier untuk memfasilitasi pencari kerja dengan perusahaan
dan melangsungkan job fair mini yang akan ditindaklanjuti menjadi agenda bulanan.Dia menyebutkan,
aplikasi Kendal Karier saat ini sudah diakses 6.500 pencari kerja, sedangkan job fair mini diakses 1.050
pencari kerja.Sebagai tindak lanjut, pihaknya menggelar job fair kembali selama dua hari di Stadion
Utama Kendal pada 25-26 Juli untuk menekan secepat mungkin angka pengangguran Kabupaten
Kendal."Memang angka pengangguran terbuka di Kendal cukup tinggi di atas rata-rata Jawa Tengah, 2019
angkanya 30.800, pada 2021 jadi 40.300. Perlu terobosan dan inovasi untuk mempercepat penurunan
angka pengangguran," terangnya ketika menghadiri job fair di Stadion Kendal, Senin (25/7/2022).Dalam
job fair tersebut, terang Cicik, diikuti 31 perusahaan dengan membuka ribuan lowongan kerja. Sebanyak
26 perusahaan berasal dari wilayah Kabupaten Kendal, sisanya dari Kota Semarang dan sekitarnya.Di
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samping itu, lanjut dia, pihaknya memprediksi kebutuhan tenaga kerja di Kawasan Industri Kendal (KIK)
hingga 2024 mencapai 20 ribu orang. Di mana 11 ribu di antaranya kini sudah terserap di beberapa
perusahaan yang ada.Dia berharap, dalam kurun waktu dua tahun ke depan, 8.350 tenaga kerja bisa
terserap untuk memenuhi program kebutuhan tenaga kerja 2022-2023."Tahun ini kami harap 5.000
tenaga kerja Kendal terserap didukung dengan program pelatihan kerja yang sudah berjalan. Nanti
Kendal semoga jadi pilot project skill development center (SDC) yang didukung tiga kementerian
sekaligus, Kementerian Perindustrian, Kemnaker, dan Kemendikbudristek. Ratusan orang saat ini sedang
berproses mengikuti pelatihan kerja," tuturnya.Cicik menerangkan, tingkat pengangguran tebruka ini
juga tanggungjawab pemerintah pusat dan semua pihak yang terlibat.Pihaknya juga sudah melakukan
MoU dengan kementerian dan beberapa perguruan tinggi untuk mendampingi pelaku usaha (IKM)
unggulan. Supaya, sektor industri dan UMKM bisa bergerak bersama untuk menyongsong bangkitnya
ekonomi Kabupaten Kendal."Kami terus berupaya memberikan fasilitas kepada para pencari kerja supaya
bisa mengakses lowongan pekerjaan, baik secara online maupun langsung. Job fair ini sifatnya seleksi
calon tenaga kerja sesuai bakat dan minat, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan untuk
mendapatkan tenaga kerja kompeten. Kami juga lakukan penanganan di sektor non formal berkaitan
dengan kewirausahaan," tuturnya.Bupati Kendal, Dico M Ganinduto menyampaikan, peluang kerja yang
ada harus dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Kendal.Katanya, saat ini sudah 17 ribu tenaga kerja
dari Kabupaten Kendal dan sekitarnya terserap di KIK. Tahun ini, dia berharap terbuka kembali 10 ribu
lowongan pekerjaan yang bisa diakses pencari kerja, utamanya bagi calon tenaga kerja yang sudah
memiliki skill.Untuk itu, Dico terus menggencarkan program pelatihan kerja gratis kepada masyarakat
Kendal agar tercipta SDM yang berkompeten sesuai kebutuhan pelaku usaha."Fokus kita berikan inovasi
dan terobosan, memberikan peluang kerja seluas mungkin kepada masyarakat. Kita pastikan SDM Kendal
jadi perhatian. Jadi, SDM yang dibutuhkan pelaku usaha harus mampu berdaya saing," terangnya.Dico
juga mendorong penuh transformasi job fair berbasis digitalisasi. Katanya, aplikasi Kendal Karier bakal
dimonitor dan evaluasi agar menjadi satu wadah komplit pencari kerja dan pelaku usaha."Job fair ke
depan harus mengikuti perubahan zaman, berbasis digitalisasi. Kita pastikan, SDM Kendal mampu
berdaya saing. Bekerja di perusahaan swasta, tidak hanya jadi buruh tapi bisa jadi pimpinan perusahaan,"
harap Dico.
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta para pegawai di lingkungan kementeriannya
agar lebih intensif melaksanakan sembilan lompatan Kementerian Ketenagakerjaan (
Kemnaker ). Pelaksanaan program Kemnaker itu sebagai upaya mengatasi berbagai
tantangan pembangunan ketenagakerjaan yang ada dan sebagai langkah meningkatkan
capaian Kemnaker.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta para pegawai di lingkungan kementeriannya agar lebih
intensif melaksanakan sembilan lompatan Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ). Pelaksanaan
program Kemnaker itu sebagai upaya mengatasi berbagai tantangan pembangunan ketenagakerjaan
yang ada dan sebagai langkah meningkatkan capaian Kemnaker.

82

Title

Apakah BSU 2022 Sudah Cair? Cek Nama Penerima BLT Subsidi
Gaji Rp1 Juta Lewat Link kemnaker.go.id

Author

_noname

Media

Pikiran Rakyat Depok

Reporter

Date

25 July 2022

Tone

Link

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095101153/apakah-bsu-2022-sudah-caircek-nama-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-lewat-link-kemnakergoid

Positive

Summary Apakah BSU 2022 sudah cair? BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta hingga kini terus
dinantikan pencairannya oleh masyarakat, khususnya para pekerja. Berbagai pertanyaan
terkait apakah BSU 2022 sudah cair atau belum pun mulai banyak ditanyakan. Hal ini karena
BSU 2022 mengalami kemunduran cair, yang awalnya dijadwalkan pada bulan April namun
hingga kini tak kunjung rampung.

Apakah BSU 2022 sudah cair? Simak info pencairan dan cara cek nama penerima BLT subsidi gaji Rp1
juta.BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta hingga kini terus dinantikan pencairannya oleh masyarakat,
khususnya para pekerja.Berbagai pertanyaan terkait apakah BSU 2022 sudah cair atau belum pun mulai
banyak ditanyakan.Hal ini karena BSU 2022 mengalami kemunduran cair, yang awalnya dijadwalkan pada
bulan April namun hingga kini tak kunjung rampung.Jadi tak heran jika kini banyak para pekerja yang
masih bertanya dan menantikan terkait kepastian BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta.Namun perlu
diketahui, sebelumnya Kemnaker telah mengatakan bahwa penyaluran BSU 2022 masih dalam tahap
persiapan atau pematangan.Kemnaker menyebutkan bahwa saat ini pihaknya tengah mempersiapkan
regulasi teknis terkait pencairan BSU 2022.
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Summary Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pembekalan penguatan integritas kepada
pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam program Politik Cerdas Berintegritas (PCB)
Terpadu 2022. Kali ini pembekalan diberikan untuk para pengurus dan kader PKB bertempat
di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang
Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (26/7/2022).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pembekalan penguatan integritas kepada pengurus
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022."Sesuai
jadwal hari ini, Selasa akan dilaksanakan kembali pembekalan antikorupsi bagi partai politik. Kali ini
pembekalan diberikan untuk para pengurus dan kader PKB bertempat di Gedung Pusat Edukasi
Antikorupsi KPK," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam
keterangannya di Jakarta, Selasa (26/7/2022).Ia menginformasikan Ketua KPK Firli Bahuri akan membuka
kegiatan bersama Wakil Ketum PKB Ida Fauziyah dan Sekjen Hasanuddin Wahid.Setelah itu, dilanjutkan
dengan pembekalan sejumlah materi oleh para pejabat di Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta
Masyarakat KPK di antaranya tentang penguatan integritas dan pembahasan pembelajaran mandiri
antikorupsi."Berdasarkan konfirmasi yang kami terima, kegiatan tersebut juga akan dihadiri secara
langsung oleh sekitar 75 pengurus partai. Selebihnya, para pengurus DPD/DPW dan DPC akan mengikuti
kegiatan pembekalan secara daring," kata Ipi.KPK fokus mendorong penguatan integritas internal partai
politik melalui kegiatan pembekalan antikorupsi yang merupakan rangkaian kegiatan PCB Terpadu
2022."Sebab, parpol yang berintegritas merupakan landasan penting dalam membangun upaya
pencegahan korupsi. Tidak terlepas karena proses politik seperti pemilihan pejabat publik ataupun proses
penganggaran melibatkan peran sentral partai politik," ucap Ipi.Pada 2016-2017, KPK bersama Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah melakukan kajian yang mengidentifikasi lima masalah utama
terkait integritas partai politik. Hasil kajian itu kemudian dikembangkan dan menghasilkan konsep
tentang Sistem Integritas Partai Politik (SIPP).Lima persoalan tersebut meliputi keterbukaan keuangan
partai, sistem rekrutmen, sistem kaderisasi, penetapan kode etik serta implementasinya melalui
mahkamah etik, dan demokratisasi internal."Karenanya, SIPP menjadi salah satu materi yang diberikan
pada setiap pembekalan antikorupsi PCB Terpadu 2022," kata Ipi.PKB merupakan partai ke-10 setelah
sebelumnya KPK memberikan pembekalan yang sama kepada jajaran pimpinan dan pengurus dari
sembilan parpol, yaitu PAN, PBB, Demokrat, Gerindra, PDIP, Golkar, Hanura, Berkarya, dan PKS. (ara/rn)
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Summary Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Aceh menggelar Kompetisi Keterampilan
Instruktur Nasional (KKIN) VIII Regional Wilayah Barat Tahun 2022. Selain itu Kepala Dinas
Tenaga Kerja Kota Banda Aceh Mairul Hazami dalam sambutannya mengatakan, dalam era
globalisasi persaingan tenaga kerja antar negara akan semakin kompetitif di seluruh sektor,
untuk itu diperlukan percepatan peningkatan kualitas SDM yang dalam hal ini adalah
Instruktur merupakan aktor utama didalam pelatihan kerja yang berfungsi sebagai fasilitator
dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, perubahan sikap dan perilaku (etos kerja)
dari tenaga kerja sehingga dapat memasuki dunia kerja maupun berwirausaha. Kepala Balai
Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Banda Aceh Rahmad Faisal pada saat menyampaikan
laporan penyelenggaraan mengatakan, KKIN ini mengusung tema, Melalui Kompetisi kita
Tingkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Instruktur. Kompetisi Keterampilan Instruktur
Nasional (KKIN) VIII Tahun 2022 diikuti oleh para peserta dari 7 Provinsi yang ada di
Sumatera, antara lain Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi
dan kepulauan Bangka Belitung.

Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Aceh menggelar Kompetisi Keterampilan Instruktur
Nasional (KKIN) VIII Regional Wilayah Barat Tahun 2022. Kegiatan ini dimulai dari tanggal 24 sampai 28
Juli 2022 di Hotel Grand Permata Hati, Banda Aceh.KKIN adalah kompetisi yang dilakukan secara
terstruktur dan sistematis, bertujuan sebagai ajang bagi para instruktur yang tersebar diseluruh
Indonesia untuk mengukur, meningkatkan dan pemerataan peningkatan kompetensi yang
terintegrasi.Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan,
Direktorat Jendral Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalavotas), Kementerian Ketenagakerjaan
RI (Kemnaker RI).KKIN akan memotivasi instruktur meningkatkan kompetensinya dan menjadi salah satu
acuan penyusunan program pembinaan instruktur pada masa yang akan datang.Ajang ini telah dimulai
sejak tahun 2017. KKIN dilaksanakan tidak hanya untuk Instruktur dari Lembaga Pelatihan Pemerintah,
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namun juga dari Lembaga Pelatihan Swasta dan Industri.Dirjen Binalavotas Kemnaker RI dalam
sambutannya yang diwakili oleh Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan,
Andri Susila mengatakan, peranan instruktur di lembaga pelatihan kerja harus diperkuat karena memiliki
korelasi dengan pembangunan SDM dan sebagai sarana dalam mewujudkan Indonesia Kompeten."Kita
harus menyiapkan standart kompetensi yang menjadi acuan dalam proses pelatihan, lembaga pelatihan
yang kredible, training material yang berkualitas dan yang tidak kalah penting adalah instruktur yang
qualified dalam mentransfer skill atau keterampilan, knowledge atau ilmu pengetahuan dan attitude atau
sikap dan perilaku pada peserta pelatihan", kata Kepala BBPVP Medan Andri Susila.Selain itu Kepala Dinas
Tenaga Kerja Kota Banda Aceh Mairul Hazami dalam sambutannya mengatakan, dalam era globalisasi
persaingan tenaga kerja antar negara akan semakin kompetitif di seluruh sektor, untuk itu diperlukan
percepatan peningkatan kualitas SDM yang dalam hal ini adalah Instruktur merupakan aktor utama
didalam pelatihan kerja yang berfungsi sebagai fasilitator dalam meningkatkan pengetahuan,
keterampilan, perubahan sikap dan perilaku (etos kerja) dari tenaga kerja sehingga dapat memasuki
dunia kerja maupun berwirausaha.Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Banda Aceh Rahmad
Faisal pada saat menyampaikan laporan penyelenggaraan mengatakan, KKIN ini mengusung tema,
Melalui Kompetisi kita Tingkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Instruktur.Adapun bidang keahlian
yang dikompetisikan meliputi 12 bidang kompetisi yaitu: 1. Instalasi Listrik, 2. Elektronika, 3. Pengelasan,
4. Pendingin dan Tata Udara, 5. Otomotif sepeda motor, 6. Otomotif kendaraan ringan, 7. Desain Grafis
8. Perancangan rekayasa Mekanik CAD, 9. Solusi perangkat Lunak TIK untuk bisnis 10. Tata Busana 11.
Kecantikan, 12. Pelayanan Restoran.Kompetisi Keterampilan Instruktur Nasional (KKIN) VIII Tahun 2022
diikuti oleh para peserta dari 7 Provinsi yang ada di Sumatera, antara lain Aceh, Sumatera Utara, Riau,
Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi dan kepulauan Bangka Belitung.Turut hadir dalam acara tersebut
Perwakilan Direktur Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan, Perwakilan Disnakermobduk Aceh, Kepala
BPVP dari propinsi peserta, Kepala UPTD BLK Binaan BPVP Banda Aceh, Ketua FKLPI, para pejabat
struktural, administrator dan fungsional di lingkungan Kemnaker RI serta undangan yang hadir langsung
dan via virtual.
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Summary "Saya akan kirimkan tim dari Kemnaker ke Tanah Bumbu untuk melihat segala yang
dibutuhkan," kata Menaker Ida Fauziyah sat menerima audiensi Bupati Tanah Bumbu
Zairullah Azhar, Senin (25/7). Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyambut baik
keinginan Pemkab Tanah Bumbu mengalihkan Balai Latihan Kerja (BLK) UPTD Tanah Bumbu
agar dikelola dan dikembangkan menjadi BLK UPTP Kemnaker. Menaker Ida Fauziyah
menyampaikan mekanisme pengalihan status menjadi BLK UPTP dilakukan melalui berbagai
tahapan verifikasi.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyambut baik keinginan Pemkab Tanah Bumbu mengalihkan
Balai Latihan Kerja (BLK) UPTD Tanah Bumbu agar dikelola dan dikembangkan menjadi BLK UPTP
Kemnaker."Saya akan kirimkan tim dari Kemnaker ke Tanah Bumbu untuk melihat segala yang
dibutuhkan," kata Menaker Ida Fauziyah sat menerima audiensi Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar,
Senin (25/7).Menaker Ida Fauziyah menyampaikan mekanisme pengalihan status menjadi BLK UPTP
dilakukan melalui berbagai tahapan verifikasi.Salah satunya peninjauan lapangan bersama tim teknis dari
Kementerian Dalam Negeri, Kemnaker, dan perwakilan pemerintah daerah."Hasil verifikasi tersebut akan
digunakan sebagai dasar keputusan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) atas penyerahan BLK
UPTD Tanah Bumbu kepada Kemnaker," jelasnya kepada Bupati Zairullah Azhar.Tahapan berikutnya,
lanjut Menaker Ida, dibuatkan berita acara penyerahan (BAP) personel, peralatan, pembiayaan dan
dokumen (P3D).Bupati Zairullah Azhar menambahkan Kabupaten Tanah Bumbu sangat memerlukan BLK
yang memiliki standar nasional.Sebab, Tanah Bumbu merupakan salah satu penyangga ibu kota negara
(IKN) Nusantara yang akan banyak industri baru dibangun dan sangat membutuhkan tenaga kerja."Jika
ada BLK diharapkan dapat mengatasi masalah ketenagakerjaan di Tanah Bumbu," harap
Zairullah.Redaktur &
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Neutral

Summary Menaker: Jadikan HUT ke-75 Ini untuk Mentransformasikan Sembilan Lompatan Kemnaker
Sebagai Identitas. Jakarta, Wartapembaruan.co.id- Dalam upaya mengatasi berbagai
tantangan pembangunan ketenagakerjaan yang ada dan sebagai upaya untuk meningkatkan
hal-hal yang telah dicapai Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah meminta para pegawai agar lebih intensif
melaksanakan Sembilan Lompatan Kemnaker. Bapak dan ibu harus mencermati setiap detail
kegiatan pada Sembilan Lompatan Kemnaker dan melaksanakan detail kegiatan tersebut
dengan sebaik-baiknya," pinta Menaker pada upacara peringatan HUT ke-75 Kemnaker yang
diselenggarakan di halaman kantor Kemnaker, Jakarta, Senin (25/7/2022). "Jadikan Hari
Ulang Tahun ke-75 Kemnaker ini sebagai momentum untuk mentransformasikan Sembilan
Lompatan Kemnaker sebagai identitas kita bersama.

Menaker: Jadikan HUT ke-75 Ini untuk Mentransformasikan Sembilan Lompatan Kemnaker Sebagai
IdentitasJakarta, Wartapembaruan.co.id - Dalam upaya mengatasi berbagai tantangan pembangunan
ketenagakerjaan yang ada dan sebagai upaya untuk meningkatkan hal-hal yang telah dicapai
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah meminta
para pegawai agar lebih intensif melaksanakan Sembilan Lompatan Kemnaker."Jadikan Hari Ulang Tahun
ke-75 Kemnaker ini sebagai momentum untuk mentransformasikan Sembilan Lompatan Kemnaker
sebagai identitas kita bersama. Bapak dan ibu harus mencermati setiap detail kegiatan pada Sembilan
Lompatan Kemnaker dan melaksanakan detail kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya," pinta Menaker
pada upacara peringatan HUT ke-75 Kemnaker yang diselenggarakan di halaman kantor Kemnaker,
Jakarta, Senin (25/7/2022).Menurut Menaker, di era sekarang ini juga perlu menyadari bahwa organisasi
publik apapun sangat membutuhkan lisensi sosial, yaitu adanya kepercayaan dan legitimasi sosial dari
para stakeholdernya. Sebab tanpa adanya lisensi sosial, maka biaya sosial yang muncul dari suatu
kebijakan akan semakin tinggi."Oleh karena itu, sejumlah ahli mengatakan bahwa lisensi sosial adalah
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sesuatu yang sesungguhnya sangat mahal bagi suatu organisasi publik, khususnya di era digital sekarang
ini," ujar Menaker.Hal tersebut disebutnya dapat dilihat pada contoh keseharian dalam berbagai kasus
bagaimana pengadilan sosial di media sosial justru terjadi lebih intensif dan ekstensif dibandingkan jalur
pengadilan secara legal."Pengadilan sosial ini, dapat terjadi pula pada berbagai kebijakan publik yang
kurang memperhatikan kondisi sosiologis masyarakat ketika menyusun dan men-delivery kebijakan
tersebut," ucapnya.Menurutnya, dalam konteks tersebut, Sembilan Lompatan Kemnaker juga dapat
dipandang sebagai upaya untuk terus menjaga dan meningkatkan kepercayaan dan legitimasi publik
terhadap Kemnaker."Ketika Kemnaker memiliki tingkat lisensi sosial yang baik, maka delivery kebijakankebijakan Kemnaker juga akan menjadi lebih smooth dan lebih mudah diterima oleh publik," pungkas
Menaker Ida Fauziyah.Sebagai informasi, dalam rangka memperingati HUT ke-75 ini, Kemnaker
menggelar sejumlah acara, yaitu Upacara HUT ke-75 Kemnaker, Lomba Kreasi Video Klip Mars dan Hymne
Ketenagakerjaan, dan Konser Kebangsaan.
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah meminta seluruh pegawai di lingkungan
Kementerian Ketenagakerjaan agar lebih intensif menjalankan Sembilan Lompatan
Kemnaker. "Jadikan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemnaker ini sebagai momentum untuk
mentransformasikan Sembilan Lompatan Kemnaker sebagai identitas kita bersama," kata
Menaker pada upacara peringatan HUT ke-75 Kemnaker yang diselenggarakan di halaman
kantor Kemnaker,, Senin (25/7). "Bapak dan ibu harus mencermati setiap detail kegiatan
pada Sembilan Lompatan Kemnaker dan melaksanakan detail kegiatan tersebut dengan
sebaik-baiknya," katanya. Lebih jauh Menaker mengatakan bahwa di era sekarang ini juga
perlu menyadari bahwa organisasi publik apapun sangat membutuhkan lisensi sosial, yaitu
adanya kepercayaan dan legitimasi sosial dari para stakeholdernya.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah meminta seluruh pegawai di lingkungan Kementerian
Ketenagakerjaan agar lebih intensif menjalankan Sembilan Lompatan Kemnaker.Hal tersebut sebagai
upaya dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan ketenagakerjaan yang ada dan sebagai upaya
untuk meningkatkan hal-hal yang telah dicapai Kemnaker."Jadikan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemnaker ini
sebagai momentum untuk mentransformasikan Sembilan Lompatan Kemnaker sebagai identitas kita
bersama," kata Menaker pada upacara peringatan HUT ke-75 Kemnaker yang diselenggarakan di
halaman kantor Kemnaker, , Senin (25/7)."Bapak dan ibu harus mencermati setiap detail kegiatan pada
Sembilan Lompatan Kemnaker dan melaksanakan detail kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya,"
katanya.Lebih jauh Menaker mengatakan bahwa di era sekarang ini juga perlu menyadari bahwa
organisasi publik apapun sangat membutuhkan lisensi sosial, yaitu adanya kepercayaan dan legitimasi
sosial dari para stakeholdernya. Sebab tanpa adanya lisensi sosial, maka biaya sosial yang muncul dari
suatu kebijakan akan semakin tinggi."Oleh karena itu, sejumlah ahli mengatakan bahwa lisensi sosial
adalah sesuatu yang sesungguhnya sangat mahal bagi suatu organisasi publik, khususnya di era digital
sekarang ini," ucapnya.Hal tersebut menurutnya dapat dilihat pada contoh keseharian dalam berbagai
kasus bagaimana pengadilan sosial di media sosial justru terjadi lebih intensif dan ekstensif dibandingkan
jalur pengadilan secara legal.Pengadilan sosial ini, katanya, dapat terjadi pula pada berbagai kebijakan
publik yang kurang memperhatikan kondisi sosiologis masyarakat ketika menyusun dan men-delivery
kebijakan tersebut.Menurutnya, dalam konteks tersebut, Sembilan Lompatan Kemnaker juga dapat
dipandang sebagai upaya untuk terus menjaga dan meningkatkan kepercayaan dan legitimasi publik
terhadap Kemnaker."Ketika Kemnaker memiliki tingkat lisensi sosial yang baik, maka delivery kebijakankebijakan Kemnaker juga akan menjadi lebih smooth dan lebih mudah diterima oleh publik,"
ucapnya.Sebagai informasi, dalam rangka memperingati HUT ke-75 ini, Kemnaker menggelar sejumlah
acara, yaitu Upacara HUT ke-75 Kemnaker, Lomba Kreasi Video Klip Mars dan Hymne Ketenagakerjaan,
dan Konser Kebangsaan.
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Summary Bupati Blitar Rini Syarifah melaunching program percontohan Integrasi Migrant Worker
Resources Centre (MRC) dengan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang responsif gender.
Dalam sambutannya Bupati Blitar Rini Syarifah berharap program ini nantinya membawa
manfaat, khususnya bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Blitar.

Bupati Blitar Rini Syarifah melaunching program percontohan Integrasi Migrant Worker Resources Centre
(MRC) dengan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang responsif gender. Peluncuran program ini digelar
si Pendopo Ronggo Hadinegoro, Senin (25/7/2022).Dalam sambutannya Bupati Blitar Rini Syarifah
berharap program ini nantinya membawa manfaat, khususnya bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di
Kabupaten Blitar."Ini adalah wujud komitmen negara hadir untuk PMI," ujar wanita yang akrab disapa
Mak Rini tersebut. Perlindungan terhadap PMI merupakan hal yang penting mengingat mereka sangat
membantu memperkuat perekonomian Indonesia termasuk di Kabupaten Blitar. "Untuk itu keberadaan
mereka harus dilindungi," imbuhnya.Hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 38 bahwa Pelayanan Penempatan dan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara terkoordinasi
dan terintegrasi.Terkait aturan tersebut, pemerintah membangun Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di
beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Blitar yang pada 28 Desember 2021
diresmikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah."Kita sangat bersyukur dengan adanya LTSA ini.
Mengingat, Kabupaten Blitar merupakan urutan kedua dalam hal penempatan PMI setelah Kabupaten
Ponorogo," jelasnya.Untuk diketahui launching program percontohan Integrasi Migrant Worker
Resources Centre (MRC) dengan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang responsif gender ini juga dihadiri
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah secara virtual.
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Positive

Summary "Saya menyambut baik pengalihan BLK UPTD Tanah Bumbu menjadi BLK UPTP Kemnaker,
untuk itu saya akan kirimkan tim dari Kemnaker ke Tanah Bumbu melihat segala yang
dibutuhkan," kata Menaker Ida Fauziyah ketika menerima audiensi Bupati Tanah Bumbu,
Zairullah Azhar, di, Senin (25/7). "Hasil verifikasi tersebut akan digunakan sebagai dasar
keputusan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) atas penyerahan BLK UPTD Tanah
Bumbu kepada Kemnaker yang kemudian dibuatkan Berita Acara Penyerahan (BAP)
personel, peralatan, pembiayaan dan dokumen (P3D)," ucap Menaker.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengapresiasi keinginan Pemerintah Daerah Tanah
Bumbu, Kalimantan Selatan agar Balai Latihan Kerja (BLK) UPTD Tanah Bumbu dikelola dan dikembangkan
menjadi BLK UPTP Kemnaker."Saya menyambut baik pengalihan BLK UPTD Tanah Bumbu menjadi BLK
UPTP Kemnaker, untuk itu saya akan kirimkan tim dari Kemnaker ke Tanah Bumbu melihat segala yang
dibutuhkan," kata Menaker Ida Fauziyah ketika menerima audiensi Bupati Tanah Bumbu, Zairullah Azhar,
di , Senin (25/7).Menaker mengatakan, Mekanisme pengalihan status BLK UPTD menjadi BLK UPTP
dilakukan melalui berbagai tahapan verifikasi berupa peninjauan lapangan bersama tim teknis dari
Kementerian Dalam Negeri, Kemnaker, dan Perwakilan Pemda."Hasil verifikasi tersebut akan digunakan
sebagai dasar keputusan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) atas penyerahan BLK UPTD
Tanah Bumbu kepada Kemnaker yang kemudian dibuatkan Berita Acara Penyerahan (BAP) personel,
peralatan, pembiayaan dan dokumen (P3D)," ucap Menaker.Sementara itu, Bupati Tanah Bumbu,
Zairullah Azhar menambahkan, Kabupaten Tanah Bumbu sangat memerlukan BLK yang memiliki standar
nasional, karena letak Tanah Bumbu memiliki posisi sebagai penyangga IKN, banyak industri baru akan
dibangun dan sangat membutuhkan tenaga kerja."Jika ada BLK diharapkan dapat mengatasi masalah
ketenagakerjaan di Tanah Bumbu," ucap Zairullah.
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Neutral

Summary "Saya menyambut baik pengalihan BLK UPTD Tanah Bumbu menjadi BLK UPTP Kemnaker,
untuk itu saya akan kirimkan tim dari Kemnaker ke Tanah Bumbu melihat segala yang
dibutuhkan," kata Menaker Ida Fauziyah ketika menerima audiensi Bupati Tanah Bumbu,
Zairullah Azhar, di Jakarta, Senin (25/7). Menaker mengatakan, mekanisme pengalihan
status BLK UPTD menjadi BLK UPTP dilakukan melalui berbagai tahapan verifikasi berupa
peninjauan lapangan bersama tim teknis dari Kementerian Dalam Negeri, Kemnaker, dan
Perwakilan Pemkab Tanah Bumbu.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyambut baik keinginan Pemerintah Daerah Tanah Bumbu,
Kalimantan Selatan yang ingin mengalihkan Balai Latihan Kerja (BLK) UPTD Kabupaten Tanah Bumbu
untuk dikelola dan dikembangkan menjadi BLK UPTP Kemnaker."Saya menyambut baik pengalihan BLK
UPTD Tanah Bumbu menjadi BLK UPTP Kemnaker, untuk itu saya akan kirimkan tim dari Kemnaker ke
Tanah Bumbu melihat segala yang dibutuhkan," kata Menaker Ida Fauziyah ketika menerima audiensi
Bupati Tanah Bumbu, Zairullah Azhar, di Jakarta, Senin (25/7).Menaker mengatakan, mekanisme
pengalihan status BLK UPTD menjadi BLK UPTP dilakukan melalui berbagai tahapan verifikasi berupa
peninjauan lapangan bersama tim teknis dari Kementerian Dalam Negeri, Kemnaker, dan Perwakilan
Pemkab Tanah Bumbu."Hasil verifikasi tersebut akan digunakan sebagai dasar keputusan Dewan
Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) atas penyerahan BLK UPTD Tanah Bumbu kepada Kemnaker yang
kemudian dibuatkan Berita Acara Penyerahan (BAP) personil, peralatan, pembiayaan dan dokumen
(P3D)," ucap Menaker.Sementara itu, Bupati Tanah Bumbu, Zairullah Azhar menambahkan, Kabupaten
Tanah Bumbu sangat memerlukan BLK yang memiliki standar nasional, karena letak Tanah Bumbu
memiliki posisi sebagai penyangga IKN, banyak industri baru akan dibangun dan sangat membutuhkan
tenaga kerja."Jika ada BLK diharapkan dapat mengatasi masalah ketenagakerjaan di Tanah Bumbu," ujar
Zairullah.
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Summary - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mendorong seluruh jajaran pegawai Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk terus meningkatkan pengelolaan kompetensi sumber
daya manusia (SDM), dengan menerapkan empat langkah transformasi digital pengelolaan
SDM, yaitu implementasi aplikasi e-performance, e-mutasi, LKM (layanan kepegawaian
mandiri), dan Si-Mantel (sistem informasi manajemen talenta).

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mendorong seluruh jajaran pegawai Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk terus meningkatkan pengelolaan kompetensi sumber daya manusia
(SDM), dengan menerapkan empat langkah transformasi digital pengelolaan SDM, yaitu implementasi
aplikasi e-performance, e-mutasi, LKM (layanan kepegawaian mandiri), dan Si-Mantel (sistem informasi
manajemen talenta).Sebanyak empat transformasi tersebut diintegrasikan dalam satu kesatuan
transformasional yang disebut SikapKerja, yaitu sistem informasi kinerja aparatur pemerintahan
Kementerian Ketenagakerjaan."Transformasi ini akan membantu peningkatan kualitas SDM Kemenaker
secara lebih efisien dan efektif sehingga dapat menjadi daya ungkit bagi kementerian ini, tidak hanya
dalam upaya mencapai good governance, namun juga menuju ke arah digital governance era," ujar Ida
Fauziyah dalam pernyataan resmi, Senin (25/7).Sebanyak empat langkah transformasi tersebut juga
sebagai upaya untuk menjaga raihan berbagai prestasi dan penghargaan yang diperoleh Kemenaker
tahun 2021. Contohnya, penghargaan Anugerah Meritokrasi 2021 dengan kategori sangat baik dari
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), penghargaan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) untuk
Pengembangan SDM, predikat kepatuhan tinggi untuk standar kualitas pelayanan dari Ombudsman RI,
dan penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik 2021 sebagai badan publik informatif
dari Komisi Informasi Pusat.Penghargaan lainnya adalah juara tiga dalam Penghargaan Anugerah Media
Humas (AMH) 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI,
penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional terbaik IV-2021, dan
penghargaan peringkat keempat penghargaan Implementasi Manajemen ASN Terbaik, serta
penghargaan peringkat keempat Kategori Penilaian Kompetensi."Seluruh penghargaan dari institusi lain
tersebut merupakan pengakuan atas prestasi dan kinerja kita semua. Jadikan ulang tahun Kemenaker ke75 ini sebagai momentum untuk mentransformasikan sembilan lompatan Kemenaker sebagai identitas
kita bersama," ujar dia.Ida Fauziyah mengatakan, di era sekarang ini, organisasi publik apapun sangat
membutuhkan lisensi sosial (social license), yaitu adanya kepercayaan dan legitimasi sosial dari para
pemangku kepentingan. Tanpa adanya lisensi sosial, social cost yang muncul dari suatu kebijakan akan
semakin tinggi."Karena itu, sejumlah ahli mengatakan bahwa lisensi sosial adalah sesuatu yang
sesungguhnya sangat mahal bagi suatu organisasi publik, khususnya di era digital sekarang ini," kata
Ida.Dia mencontohkan, berbagai kasus keseharian bagaimana pengadilan sosial di media sosial justru
terjadi lebih intensif dan ekstensif dibandingkan jalur pengadilan secara legal.
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Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta para pegawainya agar lebih
intensif melaksanakan Sembilan Lompatan Kemnaker. "Jadikan hari ulang tahun ke-75
Kemnaker ini sebagai momentum untuk mentransformasikan Sembilan Lompatan Kemnaker
sebagai identitas kita bersama," pesan Menaker Ida Fauziyah pada upacara peringatan HUT
ke-75 Kemnaker di halaman kantor Kemnaker, Senin (25/7). Karena itu, Sembilan Lompatan
Kemnaker juga dapat dipandang sebagai upaya untuk terus menjaga dan meningkatkan
kepercayaan dan legitimasi publik terhadap Kemnaker. "Ketika Kemnaker memiliki tingkat
lisensi sosial yang baik, maka delivery kebijakan-kebijakan Kemnaker juga akan menjadi lebih
smooth dan lebih mudah diterima oleh publik," ujar Menaker Ida Fauziyah.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta para pegawainya agar lebih intensif
melaksanakan Sembilan Lompatan Kemnaker.Hal tersebut sebagai upaya dalam mengatasi berbagai
tantangan pembangunan ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan hal-hal yang telah dicapai
Kemnaker."Jadikan hari ulang tahun ke-75 Kemnaker ini sebagai momentum untuk mentransformasikan
Sembilan Lompatan Kemnaker sebagai identitas kita bersama," pesan Menaker Ida Fauziyah pada
upacara peringatan HUT ke-75 Kemnaker di halaman kantor Kemnaker, Senin (25/7).Dia berpesan
seluruh pegawai di lingkungan Kemnaker harus mencermati setiap detail kegiatan dan melaksanakan
dengan sebaik-baiknya.Menurutnya, di era sekarang ini organisasi publik apapun sangat membutuhkan
lisensi sosial, yaitu kepercayaan dan legitimasi sosial dari para stakeholdernya.Sebab tanpa adanya lisensi
sosial, maka biaya sosial yang muncul dari suatu kebijakan akan semakin tinggi."Karena itu, sejumlah ahli
mengatakan bahwa lisensi sosial adalah sesuatu yang sesungguhnya sangat mahal bagi suatu organisasi
publik, khususnya di era digital sekarang ini," terangnya.Contoh dalam sehari-hari, dalam berbagai kasus
pengadilan sosial di media sosial justru terjadi lebih intensif dan ekstensif dibandingkan jalur pengadilan
secara legal.Pengadilan sosial ini, kata Menaker Ida, dapat terjadi di berbagai kebijakan publik yang
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kurang memperhatikan kondisi sosiologis masyarakat ketika menyusun dan menerapkan kebijakan
tersebut.Karena itu, Sembilan Lompatan Kemnaker juga dapat dipandang sebagai upaya untuk terus
menjaga dan meningkatkan kepercayaan dan legitimasi publik terhadap Kemnaker."Ketika Kemnaker
memiliki tingkat lisensi sosial yang baik, maka delivery kebijakan-kebijakan Kemnaker juga akan menjadi
lebih smooth dan lebih mudah diterima oleh publik," ujar Menaker Ida Fauziyah.Sebagai informasi,
memperingati HUT ke-75, Kemnaker menggelar sejumlah acara, di antaranya lomba kreasi video klip
mars dan hymne ketenagakerjaan, serta konser kebangsaan.Redaktur &
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Summary Menaker Sambut Baik Pengalihan BLK UPTD Tanah Bumbu Jadi BLK UPTP Kemnaker. Jakata,
Wartapembaruan.co.id- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyambut baik
keinginan Pemerintah Daerah (Pemda) Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang ingin
mengalihkan Balai Latihan Kerja (BLK) UPTD Tanah Bumbu untuk dikelola dan dikembangkan
menjadi BLK UPTP Kemnaker. "Saya menyambut baik pengalihan BLK UPTD Tanah Bumbu
menjadi BLK UPTP Kemnaker, untuk itu saya akan kirimkan tim dari Kemnaker ke Tanah
Bumbu melihat segala yang dibutuhkan," kata Menaker Ida Fauziyah ketika menerima
audiensi Bupati Tanah Bumbu, Zairullah Azhar, di Jakarta, Senin (25/7/2022). "Hasil verifikasi
tersebut akan digunakan sebagai dasar keputusan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
(DPOD) atas penyerahan BLK UPTD Tanah Bumbu kepada Kemnaker yang kemudian
dibuatkan Berita Acara Penyerahan (BAP) personil, peralatan, pembiayaan dan dokumen
(P3D)," ujar Menaker.

Menaker Sambut Baik Pengalihan BLK UPTD Tanah Bumbu Jadi BLK UPTP KemnakerJakata,
Wartapembaruan.co.id - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyambut baik keinginan
Pemerintah Daerah (Pemda) Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang ingin mengalihkan Balai Latihan
Kerja (BLK) UPTD Tanah Bumbu untuk dikelola dan dikembangkan menjadi BLK UPTP Kemnaker."Saya
menyambut baik pengalihan BLK UPTD Tanah Bumbu menjadi BLK UPTP Kemnaker, untuk itu saya akan
kirimkan tim dari Kemnaker ke Tanah Bumbu melihat segala yang dibutuhkan," kata Menaker Ida
Fauziyah ketika menerima audiensi Bupati Tanah Bumbu, Zairullah Azhar, di Jakarta, Senin
(25/7/2022).Menurut Menaker, mekanisme pengalihan status BLK UPTD menjadi BLK UPTP dilakukan
melalui berbagai tahapan verifikasi berupa peninjauan lapangan bersama tim teknis dari Kementerian
Dalam Negeri, Kemnaker, dan Perwakilan Pemda."Hasil verifikasi tersebut akan digunakan sebagai dasar
keputusan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) atas penyerahan BLK UPTD Tanah Bumbu
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kepada Kemnaker yang kemudian dibuatkan Berita Acara Penyerahan (BAP) personil, peralatan,
pembiayaan dan dokumen (P3D)," ujar Menaker.Sementara itu, Bupati Tanah Bumbu, Zairullah Azhar
menambahkan, Kabupaten Tanah Bumbu sangat memerlukan BLK yang memiliki standar nasional,
karena letak Tanah Bumbu memiliki posisi sebagai penyangga IKN, banyak industri baru akan dibangun
dan sangat membutuhkan tenaga kerja."Jika ada BLK diharapkan dapat mengatasi masalah
ketenagakerjaan di Tanah Bumbu," kata Zairullah.
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Positive

Summary Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, menyambut positif kerja sama
penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk bekerja di Hyundai Heavy Industry (HHI)
Republik Korea/Korea Selatan. "Kami sangat senang mendengar terjadinya kesepakatan
antara PT Putri Samawa Mandiri dengan Agency HNH terkait rencana penempatan PMI
untuk bekerja di HHI, Korea Selatan," kata Afriansyah Noor saat menerima audiensi Shin Sang
Woon, Head of Co-Prosperity Management Department HHI, di Jakarta, Senin (25/7).
Afriansyah Noor menjelaskan, Korea Selatan merupakan salah satu negara tujuan
penempatan PMI. Ia mengungkapkan kerja sama penempatan di Korea Selatan saat ini,
dilakukan melalui tiga skema.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, menyambut positif kerja sama penempatan Pekerja
Migran Indonesia (PMI) untuk bekerja di Hyundai Heavy Industry (HHI) Republik Korea/Korea
Selatan.Pemerintah sangat konsen dan mendukung penuh penempatan PMI untuk bekerja di HHI, dan
akan selektif memilih Perusahaan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang
menempatkan, serta terus memantau kinerjanya."Kami sangat senang mendengar terjadinya
kesepakatan antara PT Putri Samawa Mandiri dengan Agency HNH terkait rencana penempatan PMI
untuk bekerja di HHI, Korea Selatan," kata Afriansyah Noor saat menerima audiensi Shin Sang Woon,
Head of Co-Prosperity Management Department HHI, di Jakarta, Senin (25/7).Afriansyah Noor berharap
kepada P3MI tersebut dapat segera memenuhi Term and Conditions dimaksud dan segera menyiapkan
CPMI yang kompeten sesuai dengan uraian jabatan yang diminta oleh pihak HHI. Sementara kepada HHI,
Kemnaker meminta untuk dapat menyediakan fasilitas bagi PMI yang memadai, agar mereka nantinya
dapat bekerja dengan baik dan tentunya akan meningkatkan produktivitas perusahaan."Kami berharap
kerja sama penempatan ini dapat berjalan lebih baik dengan menjunjung tinggi pelindungan dan
kesejahteraan bagi PMI," ujar Afriansyah Noor.Afriansyah Noor menjelaskan, Korea Selatan merupakan
salah satu negara tujuan penempatan PMI. Ia mengungkapkan kerja sama penempatan di Korea Selatan
saat ini, dilakukan melalui tiga skema. Pertama, penempatan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI) dengan skema Goverment to Government (G to G) di bawah kerangka kerjasama
Indonesia-Korsel dengan skema Employment Permit System (EPS).Kedua, penempatan oleh Perusahaan
Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P) untuk penempatan PMI pada pemberi kerja berbadan
hukum. Ketiga, PMI Perseorangan sebagai pekerja profesional yang penempatannya tidak melalui
pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap
sektor."Kemnaker berkeinginan kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan, khususnya penempatan
PMI di HHI, dapat berjalan dengan baik," katanya./
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Neutral

Summary Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan, bahwa program BSU
didesain untuk pekerja atau buruh dengan gaji di bawah Rp3,5 juta. BSU dan akan diberikan
kepada pekerja atau buruh sebesar Rp500. 000 per bulan selama dua bulan yang dibayarkan
sekaligus sebesar Rp 1 juta.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan, bahwa program BSU didesain untuk
pekerja atau buruh dengan gaji di bawah Rp3,5 juta. BSU dan akan diberikan kepada pekerja atau buruh
sebesar Rp500. 000 per bulan selama dua bulan yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp 1 juta.
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Neutral

Summary "Saya menyambut baik pengalihan BLK UPTD Tanah Bumbu menjadi BLK UPTP Kemnaker,
untuk itu saya akan kirimkan tim dari Kemnaker ke Tanah Bumbu melihat segala yang
dibutuhkan," kata Menaker Ida Fauziyah dalam keterangannya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan akan mengalihkan Balai Latihan
Kerja (BLK) Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Tanah Bambu untuk dikelola dan dikembangkan
menjadi Unit Pelaksanaan Teknis Pusat (UPTP) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).Hal ini
terungkap dari pertemuan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dengan Bupati Tanah Bumbu, Zairullah
Azhar, di Kantor Kemnaker, Jakarta, Senin (25/7/2022).Rencana tersebut disambut baik Menaker, ia
menyatakan akan mengirimkan tim untuk membantu pengalihan tersebut."Saya menyambut baik
pengalihan BLK UPTD Tanah Bumbu menjadi BLK UPTP Kemnaker, untuk itu saya akan kirimkan tim dari
Kemnaker ke Tanah Bumbu melihat segala yang dibutuhkan," kata Menaker Ida Fauziyah dalam
keterangannya.Menaker mengatakan, mekanisme pengalihan status BLK UPTD menjadi BLK UPTP
dilakukan melalui berbagai tahapan verifikasi berupa peninjauan lapangan bersama tim teknis dari
Kementerian Dalam Negeri, Kemnaker, dan Perwakilan Pemda.Hasil verifikasi tersebut akan digunakan
sebagai dasar keputusan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) atas penyerahan BLK UPTD
Tanah Bumbu kepada Kemnaker yang kemudian dibuatkan Berita Acara Penyerahan (BAP) personil,
peralatan, pembiayaan dan dokumen (P3D).Bupati Tanah Bumbu, Zairullah Azhar menambahkan,
Kabupaten Tanah Bumbu sangat memerlukan BLK yang memiliki standar nasional, karena letak Tanah
Bumbu memiliki posisi sebagai penyangga IKN, banyak industri baru akan dibangun dan sangat
membutuhkan tenaga kerja."Jika ada BLK diharapkan dapat mengatasi masalah ketenagakerjaan di
Tanah Bumbu," ucap Zairullah.
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Positive

Summary PT Sepakat Jaya Pertama menggelar pelatihan keamanan dan penanganan makanan yang
diikuti 299 peserta dari seluruh perwakilan Pizza Hut dari seluruh Indonesia. "Alhamdulillah
sebanyak 299 Perwakilan Karyawan Pitza Hut se-Indonesia dari Sabang Sampai Merauke
tentunya ini sebagai bagian kerja sama yang akan kita lakukan secara berkelanjutan dan
dapat berkolaborasi juga dengan perusahaan-perusahaan makanan lainnya yang sertifikasi
ini kita bekerjasama langsung dengan Dinas Kesehatan," kata dia.

PT Sepakat Jaya Pertama menggelar pelatihan keamanan dan penanganan makanan yang diikuti 299
peserta dari seluruh perwakilan Pizza Hut dari seluruh Indonesia.Direktur Marketing & Keuangan
PT.Sepakat Jaya Pertama dalam keterangan tertulis di Padang,Senin mengatakan kegiatan ini diadakan
bagi para pekerja untuk meningkatkan kompetensi serta pengetahuan akan penanganan makanan secara
benar.Mulai dari penanganan bahan baku sampai kepada pengolahan dan penyajian sehingga bisa
memberikan keamanan bagi makanan yang diproduksi dan kenyamanan bagi konsumen."Kita
menggandeng PT. Sepakat Jaya Pertama (Sepakat Safety) untuk mengelar pelatihan ini,"kata dia.Direktur
Utama PT.Sepakat Jaya Pertama Terpisah Ulul Azmi mengucapkan terima kasih kepada Pitza Hut yang
telah mempercayai perusahaan dirinya untuk pengembangan kompetensi terutama di bidang Safety &
Food Handler."Alhamdulillah sebanyak 299 Perwakilan Karyawan Pitza Hut se-Indonesia dari Sabang
Sampai Merauke tentunya ini sebagai bagian kerja sama yang akan kita lakukan secara berkelanjutan dan
dapat berkolaborasi juga dengan perusahaan-perusahaan makanan lainnya yang sertifikasi ini kita
bekerjasama langsung dengan Dinas Kesehatan," kata dia.Ia menjelaskan PT. Sepakat Jaya Pertama juga
Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Lembaga Pelatihan Kompetensi yang sudah terdaftar
di Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Juga Sepakat Safety bekerja sama dengan BNSP.Saat ini berkat
kolaborasi dan sinergi para team Sepakat Safety di bulan Juli berjalan beberapa training secara paralel
yaitu Ahli K3 Umum di Padang dan di Jambi secara daring, Lampung dan Pekanbaru Serta Kompetensi
Petugas Peran Kebakaran Kelas D, Juga K3 Rumah Sakit yang semuanya Sertifikasi Kementerian Tenaga
Kerja RI.Ketua Forum Insinyur Muda PII Wilayah Riau ini menyampaikan terima kasih kepada semua klien
yang sudah mempercayakan kompetensinya kepada kami terutama di bidang Keselamatan dan
Kesehatan Kerja."Saat ini kita juga sudah memulai langkah Sepakat Safety Go Nasional serta
pengembangan usaha di bidang jasa lainnya yang akan kita bangun secara berkelanjutan. Saat ini Sepakat
Safety memiliki Kantor Pusat di Pekanbaru Riau Untuk Regional Sumatera dan di Bekasi, Jawa Barat untuk
area Kepulauan Jawa , serta sekarang pengembangan kantor kami di Regional Sulawesi & Kalimantan."
kata dia.Peserta Pelatihan Ahli K3 Umum asal Provinsi Jambi Fandy Agustian mengucapkan terima kasih
kepada Sepakat Safety dalam melaksanakan pelatihan dengan pelayanan yang sangat baik."Pelatihan
yang berpengalaman dan bimbingan dari pelaksana, Saya sangat merekomendasikan kepada saudarasaudari untuk mengikuti pelatihan di Sepakat Safety,"kata dia.
102

Title

Wamenaker Sambut Positif Kesepakatan Penempatan PMI di Author
Korea Selatan

_noname

Media

Pripos

Reporter

Date

25 July 2022

Tone

Link

http://pripos.id/wamenaker-sambut-positif-kesepakatan-penempatan-pmi-di-koreaselatan

Positive

Summary Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, menyambut positif kerja sama
penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk bekerja di Hyundai Heavy Industry (HHI)
Republik Korea/Korea Selatan. "Kami sangat senang mendengar terjadinya kesepakatan
antara PT Putri Samawa Mandiri dengan Agency HNH terkait rencana penempatan PMI
untuk bekerja di HHI, Korea Selatan," kata Afriansyah Noor saat menerima audiensi Shin Sang
Woon, Head of Co-Prosperity Management Department HHI, di Jakarta, Senin (25/7/2022).
Afriansyah Noor menjelaskan, Korea Selatan merupakan salah satu negara tujuan
penempatan PMI. Ia mengungkapkan kerja sama penempatan di Korea Selatan saat ini,
dilakukan melalui tiga skema.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, menyambut positif kerja sama penempatan Pekerja
Migran Indonesia (PMI) untuk bekerja di Hyundai Heavy Industry (HHI) Republik Korea/Korea Selatan.
Pemerintah sangat konsen dan mendukung penuh penempatan PMI untuk bekerja di HHI, dan akan
selektif memilih Perusahaan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang
menempatkan, serta terus memantau kinerjanya."Kami sangat senang mendengar terjadinya
kesepakatan antara PT Putri Samawa Mandiri dengan Agency HNH terkait rencana penempatan PMI
untuk bekerja di HHI, Korea Selatan," kata Afriansyah Noor saat menerima audiensi Shin Sang Woon,
Head of Co-Prosperity Management Department HHI, di Jakarta, Senin (25/7/2022).Afriansyah Noor
berharap kepada P3MI tersebut dapat segera memenuhi Term and Conditions dimaksud dan segera
menyiapkan CPMI yang kompeten sesuai dengan uraian jabatan yang diminta oleh pihak HHI. Sementara
kepada HHI, Kemnaker meminta untuk dapat menyediakan fasilitas bagi PMI yang memadai, agar mereka
nantinya dapat bekerja dengan baik dan tentunya akan meningkatkan produktivitas perusahaan."Kami
berharap kerja sama penempatan ini dapat berjalan lebih baik dengan menjunjung tinggi pelindungan
dan kesejahteraan bagi PMI," ujar Afriansyah Noor.Afriansyah Noor menjelaskan, Korea Selatan
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merupakan salah satu negara tujuan penempatan PMI. Ia mengungkapkan kerja sama penempatan di
Korea Selatan saat ini, dilakukan melalui tiga skema. Pertama, penempatan oleh Badan Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dengan skema Goverment to Government (G to G) di bawah kerangka
kerjasama Indonesia-Korsel dengan skema Employment Permit System (EPS).Kedua, penempatan oleh
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P) untuk penempatan PMI pada pemberi kerja
berbadan hukum. Ketiga, PMI Perseorangan sebagai pekerja profesional yang penempatannya tidak
melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap
sektor."Kemnaker berkeinginan kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan, khususnya penempatan
PMI di HHI, dapat berjalan dengan baik," katanya.
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Summary Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela menyerahkan secara simbolis kartu peserta
BPJAMSOSTEK kepada perwakilan siswa SMK Negeri 2 yang akan menjalan program Praktik
Kerja Lapangan, di Aula SMKN 2 Banda Aceh. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan
penandatanganan perjanjian kerjasama antara BPJAMSOSTEK dengan SMKN 2 Banda Aceh
tentang perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan siswa peserta PKL. Kepala Sekolah
SMKN 2 Banda Aceh, Baihaqi S menyampaikan respon positifnya terhadap kerjasama
perlindungan peserta PKL tersebut. Sebanyak Aceh 280 Siswa SMK 2 Banda Aceh yang
menjadi peserta praktik kerja lapangan (PKL) terlindungi program perlindungan
BPJAMSOSTEK.

Sebanyak Aceh 280 Siswa SMK 2 Banda Aceh yang menjadi peserta praktik kerja lapangan (PKL)
terlindungi program perlindungan BPJAMSOSTEK."Mereka telah terdaftar sebagai peserta dalam
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan saat menjalani PKL selama 3 bulan di masing-masing tempat
penugasannya," Kepala Bidang Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan, Sutio Hartono di Banda Aceh,
Senin.Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela menyerahkan secara simbolis kartu peserta
BPJAMSOSTEK kepada perwakilan siswa SMK Negeri 2 yang akan menjalan program Praktik Kerja
Lapangan, di Aula SMKN 2 Banda Aceh.Ia menjelaskan dalam melaksanakan tugas belajar tersebut
mereka telah diasuransikan lewat program yang ada di BPJAMSOSTEK.Kepala BPJS Ketenagakerjaan
Cabang Banda Aceh, Syarifah Wan Fatimah menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pihak
SMKN 2 yang telah memiliki kepedulian terhadap pentingnya perlindungan bagi siswa Praktek Kerja
Lapangan."Ini juga merupakan wujud kepatuhan institusi pendidikan dalam Permenaker No.5 Tahun
2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan
Jaminan Hari Tua serta implementasi Pergub Aceh nomor 11 tahun 2022 yg mewajibkan perlindungan
bagi peserta magang dan PKL," katanya.Menurut dia SMKN 2 menjadi pelopor kepedulian sekolah
terhadap perlindungan jaminan sosial bagi peserta didik yang melaksanakan PKL."Kami berharap hal ini
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bisa menjadi contoh atau teladan bagi institusi pendidikan yang lain. Kami ucapkan selamat
melaksanakan PKL kepada para peserta," katanya.Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan
penandatanganan perjanjian kerjasama antara BPJAMSOSTEK dengan SMKN 2 Banda Aceh tentang
perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan siswa peserta PKL.Kepala Sekolah SMKN 2 Banda Aceh,
Baihaqi S menyampaikan respon positifnya terhadap kerjasama perlindungan peserta PKL
tersebut.Pihaknya memahami adanya risiko yang melekat pada para peserta PKL di tempat kerjanya,
karenanya kerja sama tersebut dijalin untuk melindungi para peserta dari risiko-risiko tersebut.
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Summary Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menyambut positif kerja sama penempatan
pekerja migran Indonesia (PMI) untuk bekerja di Hyundai Heavy Industry (HHI) Korea
Selatan. Dia menegaskan pemerintah sangat konsen dan mendukung penuh penempatan
PMI untuk bekerja di HHI. Selain itu, Wamenaker memastikan pemerintah akan selektif
memilih perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) yang menempatkan dan
terus memantau kinerjanya. "Kami sangat senang mendengar terjadinya kesepakatan antara
PT Putri Samawa Mandiri dengan agency HNH terkait rencana penempatan PMI untuk
bekerja di HHI Korea Selatan," kata Afriansyah Noor saat menerima audiensi Shin Sang
Woon, Head of Co-Prosperity Management Department HHI, Senin (25/7).

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menyambut positif kerja sama penempatan pekerja
migran Indonesia (PMI) untuk bekerja di Hyundai Heavy Industry (HHI) Korea Selatan.Dia menegaskan
pemerintah sangat konsen dan mendukung penuh penempatan PMI untuk bekerja di HHI.Selain itu,
Wamenaker memastikan pemerintah akan selektif memilih perusahaan penempatan pekerja migran
Indonesia (P3MI) yang menempatkan dan terus memantau kinerjanya."Kami sangat senang mendengar
terjadinya kesepakatan antara PT Putri Samawa Mandiri dengan agency HNH terkait rencana
penempatan PMI untuk bekerja di HHI Korea Selatan," kata Afriansyah Noor saat menerima audiensi Shin
Sang Woon, Head of Co-Prosperity Management Department HHI, Senin (25/7).Wamenaker Afriansyah
berharap kepada P3MI tersebut dapat segera memenuhi term and conditions dimaksud dan segera
menyiapkan calon PMI yang kompeten sesuai dengan uraian jabatan yang diminta pihak HHI.Kepada
pihak HHI, Kemnaker meminta untuk dapat menyediakan fasilitas bagi PMI yang memadai agar mereka
dapat bekerja dengan baik."Kami berharap kerja sama penempatan ini dapat berjalan lebih baik dengan
menjunjung tinggi pelindungan dan kesejahteraan bagi PMI," ujar Afriansyah Noor.Dia menyebutkan
Korea Selatan merupakan salah satu negara tujuan penempatan PMI.Kerja sama penempatan di Korea
107

Selatan saat ini dilakukan melalui tiga skema.Pertama, penempatan oleh Badan Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI) dengan skema Goverment to Government (G to G) di bawah kerangka
kerjasama Indonesia-Korsel dengan skema employment permit system (EPS).Kedua, penempatan oleh
P3MI (P to P) untuk penempatan PMI pada pemberi kerja berbadan hukum.Ketiga, PMI perseorangan
sebagai pekerja profesional yang penempatannya tidak melalui pelaksana penempatan dan tidak
dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor."Kemnaker berkeinginan kerja sama antara
Indonesia dan Korea Selatan, khususnya penempatan PMI di HHI, dapat berjalan dengan baik," harap
Wamenaker Afriansyah Noor.Redaktur &
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Summary Anis menilai keputusan pemerintah yang menghentikan sementara pengiriman PMI/TKI ke
Malaysia sejak 13 Juli 2022 lalu sudah tepat. Sebab, Indonesia menilai Malaysia melanggar
nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) tentang proses pencatatan,
penempatan, dan perlindungan tenaga kerja. Menurut Anis, pemerintah Malaysia
seharusnya tidak melanggar nota kesepahaman yang sudah ditandangani. Anis menilai sikap
Malaysia yang tetap menggunakan sistem perekrutan di luar yang sudah disepakati seolah
sebagai bentuk arogansi.

(25/7/2022).Anis menilai keputusan pemerintah yang menghentikan sementara pengiriman PMI/TKI ke
Malaysia sejak 13 Juli 2022 lalu sudah tepat.Sebab, Indonesia menilai Malaysia melanggar nota
kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) tentang proses pencatatan, penempatan, dan
perlindungan tenaga kerja.Menurut Anis, pemerintah Malaysia seharusnya tidak melanggar nota
kesepahaman yang sudah ditandangani.Anis menilai sikap Malaysia yang tetap menggunakan sistem
perekrutan di luar yang sudah disepakati seolah sebagai bentuk arogansi."Karena dia selalu merasa kita
yang tergantung dengan Malaysia, padahal kedua negara ini kan saling membutuhkan, kerja samanya
saling menguntungkan," ujar Anis."Ini yang perlu dibuat bagaimana bilateral setara, saling memberikan
keuntungan sehingga saling menghormati satu dengan yang lain," lanjut Anis.MoU antara Pemerintah RI
dan Malaysia tentang Penempatan dan Perlindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia ditandatangani
oleh Menteri Ketenagakerjaan RI dan Menteri Sumber Manusia Malaysia pada 1 April 2022.- NewsEkonomi- Hiburan- Bola
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Positive

Summary Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah meminta pemerintah terus melakukan
evaluasi secara cermat kerangka aturan kerja sama pengiriman pekerja migran Indonesia
(PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia. "Sejauh mana titik-titik resiprositas atau
saling menguntungkan kerja sama yang dibangun oleh kedua negara ini, sehingga Malaysia
tidak arogan terus," kata Anis saat dihubungi. Anis menilai keputusan pemerintah yang
menghentikan sementara pengiriman PMI/TKI ke Malaysia sejak 13 Juli 2022 lalu sudah
tepat. Sebab, Indonesia menilai Malaysia melanggar nota kesepahaman atau memorandum
of understanding (MoU) tentang proses pencatatan, penempatan, dan perlindungan tenaga
kerja.

Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah meminta pemerintah terus melakukan evaluasi
secara cermat kerangka aturan kerja sama pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja
Indonesia (TKI) ke Malaysia.Menurut Anis, kerja sama di antara kedua negara seharusnya dilakukan
dengan mengusung asas saling menghormati dan menghargai."Sejauh mana titik-titik resiprositas atau
saling menguntungkan kerja sama yang dibangun oleh kedua negara ini, sehingga Malaysia tidak arogan
terus," kata Anis saat dihubungi Anis menilai keputusan pemerintah yang menghentikan sementara
pengiriman PMI/TKI ke Malaysia sejak 13 Juli 2022 lalu sudah tepat.Sebab, Indonesia menilai Malaysia
melanggar nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) tentang proses pencatatan,
penempatan, dan perlindungan tenaga kerja.Menurut Anis, pemerintah Malaysia seharusnya tidak
melanggar nota kesepahaman yang sudah ditandangani.Anis menilai sikap Malaysia yang tetap
menggunakan sistem perekrutan di luar yang sudah disepakati seolah sebagai bentuk arogansi."Karena
dia selalu merasa kita yang tergantung dengan Malaysia, padahal kedua negara ini kan saling
membutuhkan, kerja samanya saling menguntungkan," ujar Anis."Ini yang perlu dibuat bagaimana
bilateral setara, saling memberikan keuntungan sehingga saling menghormati satu dengan yang lain,"
lanjut Anis.MoU antara Pemerintah RI dan Malaysia tentang Penempatan dan Perlindungan PMI Sektor
Domestik di Malaysia ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan RI dan Menteri Sumber Manusia
Malaysia pada 1 April 2022.
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Positive

Summary Komisi E DPRDSU pun menyarankan PT TPL menghadirkan solusi bijak paling lama 1 minggu.
MartabeSumatra Utara.com, RDP dipimpin Ketua Komisi E DPRDSU Syamsul Qamar dan
anggota Komisi E DPRDSU H Hendra Cipta, SE. Satu minggu kedepan ada solusi kami terima,"
imbau Syamsul Qamar. Sebelumnya dalam forum RDP, anggota Komisi E DPRDSU H Hendra
Cipta menilai, terjadi kelalaian dilakukan PT TPL dan Serikat Pekerja PT TPL.

www.MartabeSumatra Utara.com, MedanKomisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara
(DPRDSU) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas konflik pegawai pensiun PT Toba Pulp
Lestari (TPL) akibat pemberlakuan PP No 35 tahun 2021 terkait pembayaran hak pensiun, Senin
(25/7/2022) pukul 11.05 WIB di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Bukan apa-apa, PP No 35 tahun
2021 dianggap pegawai pensiunan PT TPL bertentangan dengan isi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT TPL
yang berakhir Oktober 2022. Komisi E DPRDSU pun menyarankan PT TPL menghadirkan solusi bijak paling
lama 1 minggu.Pantauan www. MartabeSumatra Utara.com, RDP dipimpin Ketua Komisi E DPRDSU
Syamsul Qamar dan anggota Komisi E DPRDSU H Hendra Cipta, SE. Pihak eksternal tampak Manajer HRD
PT TPL Hotman Sibuea, Manajer Sokep PT TPL Norma Hutajulu dan Staf Sokep PT TPL Eben Simatupang.
Hadir juga Kepala Hubungan Industrial Disnaker Sumatra Utara Makmur Tinambunan, pejabat
Mediator/UPT Pengawasan Disnaker Sumatra Utara Wilayah 3, Berlin Marpaung mewakili Serikat Buruh
Independen Kab Toba serta Juni Sitorus dan Gudmanian Tobing pegawai pensiunan PT TPL. Usai
mendengar para pihak bicara, Syamsul Qamar mengeluarkan kesimpulan pertemuan. Dia mengatakan,
perselisihan hak-hak pegawai pensiun PT TPL telah dimediasi Disnaker Sumatra Utara melalui anjuran.
"Siapa tidak mematuhi anjuran ? Anjuran belum berjalan lantaran Serikat Pekerja (SP) bertahan memakai
acuan PKB PT TPL yang berlaku hingga Oktober 2022. Sedangkan PT TPL menerapkan PP No 35 tahun
2021. Saran kami, sebaiknya Manajer HRD PT TPL meneruskan hasil RDP kepada Direksi PT TPL. Satu
minggu kedepan ada solusi kami terima," imbau Syamsul Qamar.Kedua Pihak Disebut LalaiSebelumnya
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dalam forum RDP, anggota Komisi E DPRDSU H Hendra Cipta menilai, terjadi kelalaian dilakukan PT TPL
dan Serikat Pekerja PT TPL. Mengingat tidak muncul tindakan penyesuaian PKB PT TPL saat UU Ciptakerja
No 11/2020 disahkan atau sebelum PKB PT TPL berakhir. Hendra berharap pertemuan menemukan solusi
buat 9 karyawan pensiun PT TPL. "Kalo mengikuti PKB, berapa yang 9 itu dapat hak-haknya ? Bila merujuk
PP No 35/2021, berapa pula sudah dikeluarkan PT TPL ? Ayo turunkan tensi. Berembuklah kedua pihak.
Kewajiban yang kurang 20 persen ditanggung renteng aja bersama PT TPL dan karyawan pensiunan. PT
TPL adalah aset Sumatra Utara," cetus Hendra.SP PT TPL Ingatkan Jalan TengahBerlin Marpaung dari
Serikat Buruh Independen Kab Toba meyakini, perselisihan pensiunan dan manajemen PT TPL tidak
berarti menutup jalan tengah penyelesaian. Berdasarkan UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan,
Berlin menegaskan terdapat penjelasan seputar PKB. Menurut dia, PT TPL telah sepihak membuat
kebijakan terhadap pegawai pensiun berdasar UU Cipta Kerja. "Kita laporkan ke Disnaker Toba, lalu
Disnaker Toba buat rekomendasi agar masa PKB PT TPL habis dulu sampai Oktober 2022. Disnaker
Sumatra Utara turut keluarkan rekomendasi sama namun PT TPL bertahan. Anggota kita (pegawai
pensiun) terkena PP No 35/2021 (1,75)," katanya. Berlin menilai, SP Buruh PT TPL sangat menghargai
mediasi Disnaker Toba dan Disnaker Sumatra Utara. Bahkan SP Buruh tidak ngotot selain ingin mencari
jalan tengah penyelesaian. "Tanggal 17 April 2021 ada 2 surat kami menyangkut pertemuan Bipartit
dengan PT TPL. Kami mohon penyelesaian terbaik supaya tuntutan pegawai pensiun PT TPL di Toba bisa
diselesaikan secara baik," pintanya.Pasal 167 UU 13/2003 Tidak DipakaiManajer HRD PT TPL Hotman
Sibuea berpendapat, ketika UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja disahkan, PT TPL menerapkan Pasal 66
PP No 35/2021. Hotman beralasan, Pasal 167 UU No 13/2003 tidak dapat lagi dipakai mengatur hak-hak
pegawai pensiun. "PKB TPL masih berlaku sampai Oktober 2022. Dalam PKB PT TPL memang tidak ada
perhitungan pesangon. Kami sangat bangga terhadap SP PT TPL yang tetap bekerja walau muncul
masalah. Ada 20 persen kenaikan hak-hak pensiunan sesuai PP No 35/2021. Kami telah keluarkan hakhak pegawai pensiun Rp. 1,28 Miliar," cetusnya.Ini Pendapat Disnaker Sumatra UtaraKabid Perselisihan
Hubungan Industrial Disnaker Sumatra Utara Makmur Tinambunan mengakui, munculnya masalah
dilatarbelakangi PT TPL memegang dasar UU Cipta Kerja (PP 35/2021). Sementara pegawai pensiun dan
Mediator Disnaker mengacu pada PKB PT TPL yang belum berakhir. Sehingga berlaku hak dan kewajiban
pekerja/perusahaan sesuai PKB PT TPL. Makmur mengungkapkan, Mediator Disnaker sudah pernah
mengeluarkan 2 anjuran. Yaitu PT TPL menyelesaiakan hak pegawai pensiunan sesuai PKB PT TPL 20202022. Kemudian PT TPL dan pegawai pensiunan memberi jawaban paling lambat 10 hari kerja setelah
anjuran dikeluarkan.VIDIO: HUT ke-5 Komunitas Aksi Jurnalis Independen (KAJI) Unit DPRD Sumatra Utara
bersama 100 anak yatim piatu Panti Asuhan LKSA Bala Keselamatan Jalan Samanhudi No 27 Medan,
Jumat (28/1/2022).Posisi PKB di Atas UUMakmur percaya, posisi PKB berada di atas UU karena
merupakan kesepakatan antara pekerja serta perusahaan. Sedangkan anjuran Mediator bukan jalan final.
Melainkan bisa dikoreksi hanya melalui Pengadilan Hubungan Industrial. "Masalah ini kami tangani
berdasar kewenangan UU No 2/2004 tentang Hubungan Industrial. Lalu Mediator kami keluarkan
anjuran. Artinya, dalil-dalil PT TPL bahkan SP PT TPL sebelum UU Ciptaker (gabungan 79 UU) diundangkan,
maka tidak menghapus Pasal 116 UU No 13/2003 tentang PKB dan PP No 35/2021. Begitu juga
turunannya di Pasal 29 Permenaker No 28/2014," simpul Makmur.
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Positive

Summary Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, menyambut positif kerja sama
penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk bekerja di Hyundai Heavy Industry (HHI)
Republik Korea/Korea Selatan. "Kami sangat senang mendengar terjadinya kesepakatan
antara PT Putri Samawa Mandiri dengan Agency HNH terkait rencana penempatan PMI
untuk bekerja di HHI, Korea Selatan," kata Afriansyah Noor saat menerima audiensi Shin Sang
Woon, Head of Co-Prosperity Management Department HHI, di, Senin (25/7/2022).
Afriansyah Noor menjelaskan, Korea Selatan merupakan salah satu negara tujuan
penempatan PMI. Ia mengungkapkan kerja sama penempatan di Korea Selatan saat ini,
dilakukan melalui tiga skema.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, menyambut positif kerja sama penempatan Pekerja
Migran Indonesia (PMI) untuk bekerja di Hyundai Heavy Industry (HHI) Republik Korea/Korea Selatan.
Pemerintah sangat konsen dan mendukung penuh penempatan PMI untuk bekerja di HHI, dan akan
selektif memilih Perusahaan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang
menempatkan, serta terus memantau kinerjanya."Kami sangat senang mendengar terjadinya
kesepakatan antara PT Putri Samawa Mandiri dengan Agency HNH terkait rencana penempatan PMI
untuk bekerja di HHI, Korea Selatan," kata Afriansyah Noor saat menerima audiensi Shin Sang Woon,
Head of Co-Prosperity Management Department HHI, di , Senin (25/7/2022).Afriansyah Noor berharap
kepada P3MI tersebut dapat segera memenuhi Term and Conditions dimaksud dan segera menyiapkan
CPMI yang kompeten sesuai dengan uraian jabatan yang diminta oleh pihak HHI. Sementara kepada HHI,
Kemnaker meminta untuk dapat menyediakan fasilitas bagi PMI yang memadai, agar mereka nantinya
dapat bekerja dengan baik dan tentunya akan meningkatkan produktivitas perusahaan."Kami berharap
kerja sama penempatan ini dapat berjalan lebih baik dengan menjunjung tinggi pelindungan dan
kesejahteraan bagi PMI," ujar Afriansyah Noor.Afriansyah Noor menjelaskan, Korea Selatan merupakan
salah satu negara tujuan penempatan PMI. Ia mengungkapkan kerja sama penempatan di Korea Selatan
saat ini, dilakukan melalui tiga skema. Pertama, penempatan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI) dengan skema Goverment to Government (G to G) di bawah kerangka kerjasama
Indonesia-Korsel dengan skema Employment Permit System (EPS).Kedua, penempatan oleh Perusahaan
Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P) untuk penempatan PMI pada pemberi kerja berbadan
hukum. Ketiga, PMI Perseorangan sebagai pekerja profesional yang penempatannya tidak melalui
pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap
sektor."Kemnaker berkeinginan kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan, khususnya penempatan
PMI di HHI, dapat berjalan dengan baik," katanya.
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Summary "Saya menyambut baik pengalihan BLK UPTD Tanah Bumbu menjadi BLK UPTP Kemnaker,
untuk itu saya akan kirimkan tim dari Kemnaker ke Tanah Bumbu melihat segala yang
dibutuhkan," kata Menaker Ida Fauziyah ketika menerima audiensi Bupati Tanah Bumbu,
Zairullah Azhar, di, Senin (25/7/2022). "Hasil verifikasi tersebut akan digunakan sebagai
dasar keputusan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) atas penyerahan BLK UPTD
Tanah Bumbu kepada Kemnaker yang kemudian dibuatkan Berita Acara Penyerahan (BAP)
personil, peralatan, pembiayaan dan dokumen (P3D)," ucap Menaker. Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyambut baik keinginan Pemerintah Daerah Tanah
Bumbu, Kalimantan Selatan yang ingin mengalihkan Balai Latihan Kerja (BLK) UPTD Tanah
Bumbu untuk dikelola dan dikembangkan menjadi BLK UPTP Kemnaker. Menaker
mengatakan, mekanisme pengalihan status BLK UPTD menjadi BLK UPTP dilakukan melalui
berbagai tahapan verifikasi berupa peninjauan lapangan bersama tim teknis dari
Kementerian Dalam Negeri, Kemnaker, dan Perwakilan Pemda.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyambut baik keinginan Pemerintah Daerah Tanah Bumbu,
Kalimantan Selatan yang ingin mengalihkan Balai Latihan Kerja (BLK) UPTD Tanah Bumbu untuk dikelola
dan dikembangkan menjadi BLK UPTP Kemnaker."Saya menyambut baik pengalihan BLK UPTD Tanah
Bumbu menjadi BLK UPTP Kemnaker, untuk itu saya akan kirimkan tim dari Kemnaker ke Tanah Bumbu
melihat segala yang dibutuhkan," kata Menaker Ida Fauziyah ketika menerima audiensi Bupati Tanah
Bumbu, Zairullah Azhar, di , Senin (25/7/2022).Menaker mengatakan, mekanisme pengalihan status BLK
UPTD menjadi BLK UPTP dilakukan melalui berbagai tahapan verifikasi berupa peninjauan lapangan
bersama tim teknis dari Kementerian Dalam Negeri, Kemnaker, dan Perwakilan Pemda."Hasil verifikasi
tersebut akan digunakan sebagai dasar keputusan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) atas
penyerahan BLK UPTD Tanah Bumbu kepada Kemnaker yang kemudian dibuatkan Berita Acara
Penyerahan (BAP) personil, peralatan, pembiayaan dan dokumen (P3D)," ucap Menaker.Sementara itu,
Bupati Tanah Bumbu, Zairullah Azhar menambahkan, Kabupaten Tanah Bumbu sangat memerlukan BLK
yang memiliki standar nasional, karena letak Tanah Bumbu memiliki posisi sebagai penyangga IKN,
banyak industri baru akan dibangun dan sangat membutuhkan tenaga kerja."Jika ada BLK diharapkan
dapat mengatasi masalah ketenagakerjaan di Tanah Bumbu," ucap Zairullah.
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Summary "Jadikan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemnaker ini sebagai momentum untuk
mentransformasikan Sembilan Lompatan Kemnaker sebagai identitas kita bersama," kata
Menaker pada upacara peringatan HUT ke-75 Kemnaker yang diselenggarakan di halaman
kantor Kemnaker,, Senin (25/7/2022). Lebih jauh Menaker mengatakan bahwa di era
sekarang ini juga perlu menyadari bahwa organisasi publik apapun sangat membutuhkan
lisensi sosial, yaitu adanya kepercayaan dan legitimasi sosial dari para stakeholdernya.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah meminta para pegawai di lingkungan Kementerian
Ketenagakerjaan agar lebih intensif melaksanakan Sembilan Lompatan Kemnaker. Hal
tersebut sebagai upaya dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan
ketenagakerjaan yang ada dan sebagai upaya untuk meningkatkan hal-hal yang telah dicapai
Kemnaker.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah meminta para pegawai di lingkungan Kementerian
Ketenagakerjaan agar lebih intensif melaksanakan Sembilan Lompatan Kemnaker.Hal tersebut sebagai
upaya dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan ketenagakerjaan yang ada dan sebagai upaya
untuk meningkatkan hal-hal yang telah dicapai Kemnaker."Jadikan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemnaker ini
sebagai momentum untuk mentransformasikan Sembilan Lompatan Kemnaker sebagai identitas kita
bersama," kata Menaker pada upacara peringatan HUT ke-75 Kemnaker yang diselenggarakan di
halaman kantor Kemnaker, , Senin (25/7/2022)."Bapak dan ibu harus mencermati setiap detail kegiatan
pada Sembilan Lompatan Kemnaker dan melaksanakan detail kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya,"
katanya.Lebih jauh Menaker mengatakan bahwa di era sekarang ini juga perlu menyadari bahwa
organisasi publik apapun sangat membutuhkan lisensi sosial, yaitu adanya kepercayaan dan legitimasi
sosial dari para stakeholdernya. Sebab tanpa adanya lisensi sosial, maka biaya sosial yang muncul dari
suatu kebijakan akan semakin tinggi."Oleh karena itu, sejumlah ahli mengatakan bahwa lisensi sosial
adalah sesuatu yang sesungguhnya sangat mahal bagi suatu organisasi publik, khususnya di era digital
sekarang ini," ucapnya.Hal tersebut menurutnya dapat dilihat pada contoh keseharian dalam berbagai
kasus bagaimana pengadilan sosial di media sosial justru terjadi lebih intensif dan ekstensif dibandingkan
jalur pengadilan secara legal.Pengadilan sosial ini, katanya, dapat terjadi pula pada berbagai kebijakan
publik yang kurang memperhatikan kondisi sosiologis masyarakat ketika menyusun dan men-delivery
kebijakan tersebut.Menurutnya, dalam konteks tersebut, Sembilan Lompatan Kemnaker juga dapat
dipandang sebagai upaya untuk terus menjaga dan meningkatkan kepercayaan dan legitimasi publik
terhadap Kemnaker."Ketika Kemnaker memiliki tingkat lisensi sosial yang baik, maka delivery kebijakankebijakan Kemnaker juga akan menjadi lebih smooth dan lebih mudah diterima oleh publik,"
ucapnya.Sebagai informasi, dalam rangka memperingati HUT ke-75 ini, Kemnaker menggelar sejumlah
acara, yaitu Upacara HUT ke-75 Kemnaker, Lomba Kreasi Video Klip Mars dan Hymne Ketenagakerjaan,
dan Konser Kebangsaan.
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Neutral

Summary Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta seluruh jajaran pegawai di lingkungan
Kementerian Ketenagakerjaan untuk terus meningkatkan pengelolaan kompetensi SDM
dengan menerapkan empat langkah transformasi digital pengelolaan SDM. Menurut Ida
Fauziyah, keempat transformasi tersebut diintegrasikan dalam satu kesatuan
transformasional yang disebut SikapKERJA, yaitu sistem informasi kinerja aparatur
pemerintahan Kementerian Ketenagakerjaan. "Transformasi ini akan membantu
peningkatan kualitas SDM Kemnaker secara lebih efisien dan efektif sehingga dapat menjadi
daya ungkit bagi kementerian ini, tidak hanya dalam upaya mencapai good governance,
namun juga menuju ke arah digital governance era," ujar Ida Fauziyah selaku inspektur
upacara dalam HUT ke-75 Kemnaker di halaman kantor Kemnaker,, Senin (25/7/2022). Ida
Fauziyah mengatakan, empat langkah transformasi tersebut juga sebagai upaya untuk
menjaga raihan berbagai prestasi dan penghargaan yang diperoleh Kemnaker di tahun 2021.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta seluruh jajaran pegawai di lingkungan Kementerian
Ketenagakerjaan untuk terus meningkatkan pengelolaan kompetensi SDM dengan menerapkan empat
langkah transformasi digital pengelolaan SDM. Yakni melalui implementasi aplikasi e-performance, emutasi, LKM (Layanan Kepegawaian Mandiri), dan Si-Mantel (Sistem Informasi Manajemen
Talenta).Menurut Ida Fauziyah, keempat transformasi tersebut diintegrasikan dalam satu kesatuan
transformasional yang disebut SikapKERJA, yaitu sistem informasi kinerja aparatur pemerintahan
Kementerian Ketenagakerjaan."Transformasi ini akan membantu peningkatan kualitas SDM Kemnaker
secara lebih efisien dan efektif sehingga dapat menjadi daya ungkit bagi kementerian ini, tidak hanya
dalam upaya mencapai good governance, namun juga menuju ke arah digital governance era," ujar Ida
Fauziyah selaku inspektur upacara dalam HUT ke-75 Kemnaker di halaman kantor Kemnaker, , Senin
(25/7/2022).Ida Fauziyah mengatakan, empat langkah transformasi tersebut juga sebagai upaya untuk
menjaga raihan berbagai prestasi dan penghargaan yang diperoleh Kemnaker di tahun 2021. Di antaranya
Penghargaan Anugerah Meritokrasi tahun 2021 dengan kategori sangat baik dari Komisi Aparatur Sipil
Negara (KASN); Penghargaan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) untuk Pengembangan SDM
(khususnya Program Pelatihan untuk Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Pelatihan Kepemimpinan
Administrator mendapat nilai A); dan Predikat kepatuhan tinggi untuk standar kualitas pelayanan dari
Ombudsman RI; Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021 sebagai Badan
Publik informatif dari Komisi Informasi Pusat.Penghargaan lainnya yakni Juara 3 dalam Penghargaan
Anugerah Media Humas (AMH) 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan
Informatika RI; Penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional terbaik IV tahun
2021; dan penghargaan peringkat ke-4 penghargaan Implementasi Manajemen ASN Terbaik, serta
Penghargaan peringkat ke-4 Kategori Penilaian Kompetensi."Seluruh penghargaan dari institusi lain
tersebut merupakan pengakuan atas prestasi dan kinerja kita semua. Jadikan ulang tahun Kemnaker ke116

75 ini sebagai momentum untuk mentransformasikan sembilan Lompatan Kemnaker sebagai identitas
kita bersama," katanya.Ida Fauziyah menambahkan, di era sekarang ini, perlu disadari organisasi publik
apapun sangat membutuhkan lisensi sosial (social license), yaitu adanya kepercayaan dan legitimasi sosial
dari para stakeholder-nya. Tanpa adanya lisensi sosial, maka social cost yang muncul dari suatu kebijakan
akan semakin tinggi. "Karenanya, sejumlah ahli mengatakan bahwa lisensi sosial adalah sesuatu yang
sesungguhnya sangat mahal bagi suatu organisasi publik, khususnya di era digital sekarang ini, "
katanya.Ida Fauziyah mencontohkan berbagai kasus keseharian bagaimana 'pengadilan sosial' di media
sosial justru terjadi lebih intensif dan ekstensif dibandingkan jalur pengadilan secara legal. "Pengadilan
sosial ini dapat terjadi pula pada berbagai kebijakan publik yang kurang memperhatikan kondisi sosiologis
masyarakat ketika menyusun dan men-delivery kebijakan tersebut," ujarnya.
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Positive

Summary BLT subsidi gaji tidak cair ke semua pekerja. Selai itu ada kriteria lain, di mana pekerja
penerima BLT subsidi gaji ini hanya yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta per bulan.
"Kemudian, bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang PHK atau dipulangkan, pekerja non
formal atau Bukan Penerima Upah (BPU) iuran mandiri agar dapat dimasukkan menjadi
penerima BSU," lanjut Robert. Saat ini hanya pekerja terdaftar sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan yang dapat bantuan Rp1 juta.

BLT subsidi gaji tidak cair ke semua pekerja. Saat ini hanya pekerja terdaftar sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan yang dapat bantuan Rp1 juta.Selai itu ada kriteria lain, di mana pekerja penerima BLT
subsidi gaji ini hanya yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta per bulan.Ombudsman pun memberi saran
terhadap pelaksanaan program BSU Ketenagakerjaan, di antaranya pekerja status dirumahkan agar
dibuatkan skema afirmasi dari program BSU."Kemudian, bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang PHK
atau dipulangkan, pekerja non formal atau Bukan Penerima Upah (BPU) iuran mandiri agar dapat
dimasukkan menjadi penerima BSU," lanjut Robert.Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
menyatakan, bahwa program BSU didesain untuk pekerja atau buruh dengan gaji di bawah Rp3,5 juta.
BSU dan akan diberikan kepada pekerja atau buruh sebesar Rp500. 000 per bulan selama dua bulan yang
dibayarkan sekaligus sebesar Rp 1 juta."Saat ini Kemnaker tengah mempersiapkan instrumen kebijakan
pelaksanaan BSU 2022 dan akan memastikan program BSU dapat dijalankan dengan cepat, tepat, akurat
dan akuntabel," kata Ida.
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Positive

Summary PRESTASI MEMBANGGAKAN: Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor kembali menerima
penghargaan K3 Award 2022 dari Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah sebagai Pembina
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Pemberian diwakili Wakil Gubernur Kalimantan
Timur H Hadi Mulyadi di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (24/5). Gubernur Kalimantan Timur
Isran Noor kembali menerima penghargaan K3 Award 2022 dari Menteri Ketenagakerjaan RI
Ida Fauziyah sebagai Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

PRESTASI MEMBANGGAKAN: Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor kembali menerima penghargaan K3
Award 2022 dari Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah sebagai Pembina Kesehatan dan Keselamatan
Kerja (K3). Pemberian diwakili Wakil Gubernur Kalimantan Timur H Hadi Mulyadi di Hotel Bidakara
Jakarta, Selasa (24/5).TITIKWARTA.COM - JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan RI memberikan
penghargaan Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terbaik kepada 15 Gubernur. Gubernur
Kalimantan Timur Isran Noor kembali menerima penghargaan K3 Award 2022 dari Menteri
Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah sebagai Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Penghargaan
tersebut diberikan secara langsung oleh Menaker Ida Fauziyah kepada Gubernur Kalimantan Timur yang
diwakili Wakil Gubernur Kalimantan Timur H Hadi Mulyadi di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (24/5).
Dikutip dari Pemprov Kalimantan Timur Menteri Ketenagakerjaan Ida mengatakan penganugerahan
penghargaan K3 sangat penting untuk memotivasi, karena secara keseluruhan, peningkatan pengawasan
menjadi tanggung jawab negara sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
bagi pengusaha dan pekerja. Ia berharap pencapaian penghargaan K3 ini dapat memotivasi pimpinan
daerah dan pimpinan perusahaan lain untuk mempertahankan kinerja K3 karena K3 merupakan investasi
dan untuk menjaga keberlangsungan usaha, serta mencapai produktivitas perusahaan. Sementara Wakil
Gubernur Kalimantan Timur H Hadi Mulyadi mengapresiasi dan penghargaan kepada Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia atas penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kepada
pemerintah daerah (gubernur) sebagai pembina terbaik K3 tahun 2022, begitu juga perusahaanperusahaan di daerah yang telah melaksanakan K3 dengan baik. "Mudah-mudahan penganugerahan
penghargaan K3 ini memotivasi kita untuk terus membangun provinsi lebih baik,"ucapnya. Hadi Mulyadi
juga berharap seluruh perusahaan selalu meningkatkan pengawasan K3, termasuk menerapkan Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dengan baik. "Melalui penerapan K3 dan SMK3,
maka perusahaan-perusahaan mendukung suksesnya program pemerintah, terutama dalam
meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui keselamatan dan kesehatan kerja dimasing-masing
perusahaan,"terangnya. Hadi Mulyadi juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur beserta jajarannya, termasuk seluruh
perusahaan yang telah bekerjasama dan memberikan karyanya untuk Kalimantan Timur dengan berbagai
kriteria sehingga Provinsi Kalimantan Timur tetap masuk lima besar.
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Negative

Summary Aliansi Barisan Ojol Merdeka (BOM) akan menggelar Aksi Tanpa Bicara pada Rabu esok 27
Juli 2022 di depan Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Jalan Medan Merdeka
Barat, Jakarta Pusat. Aksi tersebut menuntut konsistensi Kemenhub dalam menerapkan
Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Nomor 548 tahun 2020.
Krisna menambahkan, di awal tahun, tepatnya 5 Januari 2022 pihaknya beserta aliansi ojek
online yang lain telah melakukan demo di depan Kantor Kemenhub. Saat itu dijanjikan oleh
Kemenhub yanga akan segera merealisasikan tuntutan yang mereka layangkan.

Aliansi Barisan Ojol Merdeka (BOM) akan menggelar Aksi Tanpa Bicara pada Rabu esok 27 Juli 2022 di
depan Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.Aksi
ini diinisiasi oleh para pengemudi ojek online sekaligus Tim 10 yang sempat menjadi bagian dalam
perumusan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 tahun 2019.Aksi tersebut menuntut konsistensi
Kemenhub dalam menerapkan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Nomor
548 tahun 2020.Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 dan Nomor 548 Tahun 2019 mengatur evaluasi
tarif ojek online di Indonesia, revisi perjanjian kemitraan yang dinilai sepihak, cabut/revisi UU Omnimbus
Law Cipta Kerja, dan mengakui kesejahteraan ojek online Indonesia.Krisna selaku penanggung jawab aksi
mengatakan semua tuntutan ini bukan tanpa dasar atau tanpa alasan. Apalagi mengingat biaya hidup
yang layak semakin meningkat."Tarif atau pendapatan yang layak ada di dalam PM 12 dan KP 548 yang
semestinya direvisi maksimal satu tahun sekali sedangkan evaluasi tarif terakhir dilakukan pada awal
tahun 2020," ujar Krisna dalam keterangan tertulisnya.Krisna menambahkan, di awal tahun, tepatnya 5
Januari 2022 pihaknya beserta aliansi ojek online yang lain telah melakukan demo di depan Kantor
Kemenhub.Saat itu dijanjikan oleh Kemenhub yanga akan segera merealisasikan tuntutan yang mereka
layangkan.Namun hingga saat ini tuntutan tersebut tak kunjung terealisasikan."Bahkan kami sudah
menghitung bersama dengan Kementerian Perhubungan perihal persentase kenaikan tersebut,"
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ujarnya."Kami juga beberapa kali melayangkan surat kepada Kemenhub. Kenyataannya sampai detik ini
tidak ada realisasi kongkrit yang dilakukan pihak-pihak terkait dalam hal ini," jelas Krisna.Melalui aksi
nanti di depan kantor Kemenhub, Krisna berharap Presiden Joko Widodo bisa melakukan evaluasi
terhadap kinerja beberapa kementerian yang terkait dalam ekosistem transportasi berbasiskan
aplikasi.Kementerian yang dimaksud adalah Kemenhub, Kementerian Koperasi dan UMKM, serta
kementerian ketenagakerjaan dan Kementerian Kominfo yang dianggap lalai dalam menjalankan
tugasnya sebagai pembantu presiden dalam hal mengimplementasikan amanah konstitusi pasal 27 ayat
(2) UUD 1945.
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Summary Kementerian Pekerjaan (Kemnaker)menyambut positif kerja sama penempatan Pekerja
Migran Indonesia (PMI) untuk bekerja di Hyundai Heavy Industry (HHI) Republik Korea/Korea
Selatan. "Kami sangat senang mendengar terjadinya kesepakatan antara PT Putri Samawa
Mandiri dengan Agency HNH terkait rencana penempatan PMI untuk bekerja di HHI, Korea
Selatan," kata Afriansyah Noor saat menerima audiensi Shin Sang Woon, Head of CoProsperity Management Department HHI, di, Senin (25/7). Afriansyah Noor menjelaskan,
Korea Selatan merupakan salah satu negara tujuan penempatan PMI. Ia mengungkapkan
kerja sama penempatan di Korea Selatan saat ini, dilakukan melalui tiga skema.

Kementerian Pekerjaan (Kemnaker)menyambut positif kerja sama penempatan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) untuk bekerja di Hyundai Heavy Industry (HHI) Republik Korea/Korea Selatan.Hal itu
diungkapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor. Kata dia, pemerintah fokus dan
mendukung penuh penempatan PMI untuk bekerja di HHI, dan akan selektif memilih Perusahaan
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang menempatkan, serta terus memantau
kinerjanya."Kami sangat senang mendengar terjadinya kesepakatan antara PT Putri Samawa Mandiri
dengan Agency HNH terkait rencana penempatan PMI untuk bekerja di HHI, Korea Selatan," kata
Afriansyah Noor saat menerima audiensi Shin Sang Woon, Head of Co-Prosperity Management
Department HHI, di , Senin (25/7).Afriansyah Noor berharap kepada P3MI tersebut dapat segera
memenuhi Term and Conditions dimaksud dan segera menyiapkan CPMI yang kompeten sesuai dengan
uraian jabatan yang diminta oleh pihak HHI. Sementara kepada HHI, Kemnaker meminta untuk dapat
menyediakan fasilitas bagi PMI yang memadai, agar mereka nantinya dapat bekerja dengan baik dan
tentunya akan meningkatkan produktivitas perusahaan."Kami berharap kerja sama penempatan ini
dapat berjalan lebih baik dengan menjunjung tinggi pelindungan dan kesejahteraan bagi PMI," ujar
Afriansyah Noor.Afriansyah Noor menjelaskan, Korea Selatan merupakan salah satu negara tujuan
penempatan PMI. Ia mengungkapkan kerja sama penempatan di Korea Selatan saat ini, dilakukan melalui
tiga skema. Pertama, penempatan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dengan
skema Goverment to Government (G to G) di bawah kerangka kerjasama Indonesia-Korsel dengan skema
Employment Permit System (EPS).Kedua, penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
Indonesia (P to P) untuk penempatan PMI pada pemberi kerja berbadan hukum. Ketiga, PMI
Perseorangan sebagai pekerja profesional yang penempatannya tidak melalui pelaksana penempatan
dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor."Kemnaker berkeinginan kerja
sama antara Indonesia dan Korea Selatan, khususnya penempatan PMI di HHI, dapat berjalan dengan
baik," katanya.
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Neutral

Summary Politik Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ida Fauziyah dan
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Hasanuddin Wahid beserta jajaran pengurus PKB akan
mendapatkan pembekalan antikorupsi dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli
Bahuri. Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati mengatakan,
sesuai dengan jadwal, KPK akan kembali melaksanakan pembekalan antikorupsi untuk
pengurus dan kader PKB di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan
pada hari ini, Selasa (26/7) pukul 09.00 WIB. "Ketua KPK Firli Bahuri akan membuka kegiatan
bersama Wakil Ketum PKB Ida Fauziyah dan Sekjen Hasanuddin Wahid," ujar Ipi kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa pagi (26/7). Setelah itu, kata Ipi, dilanjutkan dengan
pembekalan sejumlah materi oleh para pejabat di Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta
Masyarakat KPK.

Politik Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ida Fauziyah dan Sekretaris
Jenderal (Sekjen) PKB Hasanuddin Wahid beserta jajaran pengurus PKB akan mendapatkan pembekalan
antikorupsi dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara
Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati mengatakan, sesuai dengan jadwal, KPK akan kembali melaksanakan
pembekalan antikorupsi untuk pengurus dan kader PKB di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK,
Kuningan, Jakarta Selatan pada hari ini, Selasa (26/7) pukul 09.00 WIB."Ketua KPK Firli Bahuri akan
membuka kegiatan bersama Wakil Ketum PKB Ida Fauziyah dan Sekjen Hasanuddin Wahid," ujar Ipi
kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa pagi (26/7).Setelah itu, kata Ipi, dilanjutkan dengan
pembekalan sejumlah materi oleh para pejabat di Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat
KPK. Di antaranya tentang penguatan integritas dan pembahasan pembelajaran mandiri
antikorupsi."Berdasarkan konfirmasi yang kami terima kegiatan tersebut juga akan dihadiri secara
langsung oleh sekitar 75 pengurus partai. Selebihnya para pengurus DPD/DPW dan DPC akan mengikuti
kegiatan pembekalan secara daring," kata Ipi.PKB merupakan partai ke sepuluh setelah sebelumnya KPK
memberikan pembekalan yang sama kepada jajaran pimpinan dan pengurus dari sembilan partai politik
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(parpol) yaitu PAN, PBB, Partai Demokrat, Partai Gerindra, PDIP, Partai Golkar, Partai Hanura, Partai
Berkarya, dan PKS.Melalui kegiatan pembekalan antikorupsi yang merupakan rangkaian kegiatan
program Politik Cerdas Beritegritas (PCB) Terpadu 2022 ini, KPK fokus mendorong penguatan integritas
internal partai politik.Sebab, parpol yang berintegritas merupakan landasan penting dalam membangun
upaya pencegahan korupsi. Tidak terlepas karena proses politik seperti pemilihan pejabat publik ataupun
proses penganggaran melibatkan peran sentral partai politik.Pada tahun 2016-2017 kata Ipi, KPK
bersama LIPI melakukan kajian yang mengidentifikasi lima masalah utama terkait integritas partai politik.
Hasil kajian itu kemudian dikembangkan dan menghasilkan konsep tentang Sistem Integritas Partai Politik
(SIPP).Lima persoalan tersebut meliputi, keterbukaan keuangan partai, sistem rekrutmen, sistem
kaderisasi, penetapan kode etik serta implementasinya melalui mahkamah etik, dan demokratisasi
internal."Karenanya SIPP menjadi salah satu materi yang diberikan pada setiap pembekalan antikorupsi
PCB Terpadu 2022," pungkas Ipi.
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Summary Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menyambut positif kerja sama penempatan
Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk bekerja di Hyundai Heavy Industry (HHI) Korea
Selatan. Pemerintah melalui Kemenaker mendukung penuh penempatan PMI untuk bekerja
di HHI, dan akan selektif memilih Perusahaan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
Indonesia (P3MI) yang menempatkan, serta terus memantau kinerjanya. Pertama,
penempatan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dengan skema
Goverment to Government (G to G) di bawah kerangka kerjasama Indonesia-Korsel dengan
skema Employment Permit System (EPS). Kedua, penempatan oleh Perusahaan Penempatan
Pekerja Migran Indonesia (P to P) untuk penempatan PMI pada pemberi kerja berbadan
hukum.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menyambut positif kerja sama penempatan Pekerja
Migran Indonesia (PMI) untuk bekerja di Hyundai Heavy Industry (HHI) Korea Selatan.Pemerintah melalui
Kemenaker mendukung penuh penempatan PMI untuk bekerja di HHI, dan akan selektif memilih
Perusahaan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang menempatkan, serta terus
memantau kinerjanya."Kami sangat senang mendengar terjadinya kesepakatan antara PT Putri Samawa
Mandiri dengan Agency HNH terkait rencana penempatan PMI untuk bekerja di HHI, Korea Selatan,"
katanya saat menerima audiensi Shin Sang Woon, Head of Co-Prosperity Management Department HHI,
di Jakarta, Senin (25/7/2022).Afriansyah Noor berharap kepada P3MI tersebut dapat segera memenuhi
syarat dan ketentuan yang dimaksud dan segera menyiapkan CPMI yang kompeten sesuai dengan uraian
jabatan yang diminta oleh pihak HHI. Sementara kepada HHI, Kemenaker meminta untuk dapat
menyediakan fasilitas bagi PMI yang memadai, agar mereka nantinya dapat bekerja dengan baik dan
tentunya akan meningkatkan produktivitas perusahaan."Kami berharap kerja sama penempatan ini
dapat berjalan lebih baik dengan menjunjung tinggi pelindungan dan kesejahteraan bagi PMI,"
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ujarnya.Dia menjelaskan Korea Selatan merupakan salah satu negara tujuan penempatan PMI. Ia
mengungkapkan kerja sama penempatan di Korea Selatan saat ini, dilakukan melalui tiga skema.
Pertama, penempatan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dengan skema
Goverment to Government (G to G) di bawah kerangka kerjasama Indonesia-Korsel dengan skema
Employment Permit System (EPS).Berdasarkan data BP2MI, Korea Selatan menjadi negara ketiga dengan
penempatan PMI terbanyak per Juni 2022. Jumlah TKI ke negara itu mencapai 6 persen dari total
penempatan. Selama semester I/2022 tercatat jumlah PMI yang ditempatkan di Korea Selatan sebanyak
3.030 orang.Kedua, penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P) untuk
penempatan PMI pada pemberi kerja berbadan hukum. Ketiga, PMI Perseorangan sebagai pekerja
profesional yang penempatannya tidak melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada
jabatan yang terendah pada setiap sektor."Kemenaker berkeinginan kerja sama antara Indonesia dan
Korea Selatan, khususnya penempatan PMI di HHI, dapat berjalan dengan baik," katanya.Cek Berita dan
Artikel yang lain di Google News
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Summary Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Kudus Hartopo di depan 118 peserta seleksi
nasional magang ke Jepang di SMK NU Ma'arif Kudus, Kecamatan Kaliwungu, Senin (25/7).
Hartopo menyemangati seluruh peserta yang akan mengikuti seleksi magang ke Jepang
beberapa hari ke depan. Selagi muda, Hartopo meminta peserta memperbanyak
pengalaman. Setelah nanti berangkat magang di Jepang, Hartopo meminta peserta tetap
menjaga nama baik bangsa.

Kesempatan tak datang dua kali. Oleh karena itu, peluang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya.
Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Kudus Hartopo di depan 118 peserta seleksi nasional magang
ke Jepang di SMK NU Ma'arif Kudus, Kecamatan Kaliwungu, Senin (25/7). Hartopo menyemangati seluruh
peserta yang akan mengikuti seleksi magang ke Jepang beberapa hari ke depan. Persiapan mental, dan
fisik menjadi hal utama agar bisa melewati seluruh tahapan seleksi. Menurutnya, peserta harus fokus
dengan kemampuan diri karena tidak ada batasan kuota untuk lolos. "Yang penting persiapan mental dan
fisik dengan maksimal. Sehingga seluruh tahapan tes bisa lolos dan semoga 118 lolos semua," tuturnya.
Selagi muda, Hartopo meminta peserta memperbanyak pengalaman. Dirinya menceritakan dahulu
dirinya mencoba berbagai hal dari mulai menjadi kenek metromini, hingga mendapatkan kesempatan
training ke Jepang pada 1996 lalu. Segala rintangan yang telah dilewati telah membentuk dirinya saat ini
untuk tak mudah menyerah pada keadaan. "Apapun kesempatan yang datang selagi untuk
pengembangan diri, harus diambil. Saya dulu juga punya banyak pengalaman bekerja. Semua butuh
proses, tak langsung sukses," imbuhnya. Setelah nanti berangkat magang di Jepang, Hartopo meminta
peserta tetap menjaga nama baik bangsa. Dirinya mengimbau agar perilaku yang ramah dan santun tetap
menjadi ciri khas bangsa Indonesia. "Tetap membawa nama baik Indonesia dimana pun berada.
Tampilkan ciri khas santun dan ramah Warga Negara Indonesia" lanjutnya. Sementara itu, perwakilan IM
Japan (International Man Power) Agus meminta peserta mempersiapkan diri karena tak ada batasan
jumlah minimal peserta lolos dan yang gugur. Dirinya menjamin seluruh penilaian transparan dan tanpa
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intervensi dari pihak manapun. "Ini sistemnya gugur. Bagi siapa saja yang memang lolos persyaratan yang
telah ditentukan ya langsung dinyatakan lolos. Begitu pula tak ada batasan gugur," terangnya. Analis
Kerjasama Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan mewakili Kementerian
Ketenagakerjaan Endang Sri Hastuti menyampaikan kerja sama bersama IM Japan telah berlangsung
lama, yakni sejak 1993. Para peserta bisa mengunjungi laman alumni untuk bertukar pengalaman selama
magang di Jepang. Bahkan, beberapa alumni telah sukses menjadi pengusaha. "Kerja sama kami bersama
IM Japan sudah berlangsung lama. Sudah banyak alumni yang sukses mengembangkan bisnis," jelasnya.
Sementara itu, Ketua PC Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Kudus Dasa Susila bangga Kabupaten
Kudus menjadi tempat seleksi nasional magang ke Jepang bersama tiga kabupaten lain di Pulau Jawa.
Dasa juga merasa terhormat GP Ansor mendapat kepercayaan untuk menyelenggarakan seleksi nasional
itu. "Kami merasa bangga. Ini bentuk bakti kami kepada bangsa Indonesia. Dengan berkontribusi
mencerak generasi penerus bangsa yang berkualitas," ucapnya.
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Summary . Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar Forum G20 Keempat Kelompok Kerja
Bidang Ketenagakerjaan atau 4th Employment Working Group, secara virtual di Jakarta pada
20-22 Juli 2022 lalu. Sebagai gambaran Annex I, merupakan dokumen berisi tentang hasil
yang konkret terkait isu pasar kerja inklusif dan afirmasi pekerjaan yang layak bagi
penyandang disabilitas. Menteri Ketenagakerjaan negara anggota G20 menyepakati
penyusunan dua draf dokumen tambahan atau annex.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar Forum G20 Keempat Kelompok Kerja Bidang
Ketenagakerjaan atau 4th Employment Working Group, secara virtual di Jakarta pada 20-22 Juli 2022
lalu.Menteri Ketenagakerjaan negara anggota G20 menyepakati penyusunan dua draf dokumen
tambahan atau annex. Sebagai gambaran Annex I, merupakan dokumen berisi tentang hasil yang konkret
terkait isu pasar kerja inklusif dan afirmasi pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas.
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Summary Wamenaker Dukung Penempatan PMI Bekerja di HHI Korea Selatan dan akan Selektif
Memilih Perusahaan P3MI. "Kami sangat senang mendengar terjadinya kesepakatan antara
PT Putri Samawa Mandiri dengan Agency HNH terkait rencana penempatan PMI untuk
bekerja di HHI, Korea Selatan," kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker)
Afriansyah Noor saat menerima audiensi Shin Sang Woon, Head of Co-Prosperity
Management Department HHI, di Jakarta, Senin (25/7/2022). "Kemnaker berkeinginan kerja
sama antara Indonesia dan Korea Selatan, khususnya penempatan PMI di HHI, dapat berjalan
dengan baik," pungkas Wamenaker Afriansyah Noor. Jakarta, Wartapembaruan.co.idPemerintah sangat konsen dan mendukung penuh penempatan Pekerja Migran Indonesia
(PMI) untuk bekerja di Hyundai Heavy Industry (HHI) Republik Korea/Korea Selatan dan akan
selektif memilih Perusahaan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang
menempatkan, serta terus memantau kinerjanya.

Wamenaker Dukung Penempatan PMI Bekerja di HHI Korea Selatan dan akan Selektif Memilih
Perusahaan P3MIJakarta, Wartapembaruan.co.id - Pemerintah sangat konsen dan mendukung penuh
penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk bekerja di Hyundai Heavy Industry (HHI) Republik
Korea/Korea Selatan dan akan selektif memilih Perusahaan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
Indonesia (P3MI) yang menempatkan, serta terus memantau kinerjanya."Kami sangat senang mendengar
terjadinya kesepakatan antara PT Putri Samawa Mandiri dengan Agency HNH terkait rencana
penempatan PMI untuk bekerja di HHI, Korea Selatan," kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan
(Wamenaker) Afriansyah Noor saat menerima audiensi Shin Sang Woon, Head of Co-Prosperity
Management Department HHI, di Jakarta, Senin (25/7/2022).Afriansyah Noor berharap kepada P3MI
tersebut dapat segera memenuhi Term and Conditions dimaksud dan segera menyiapkan CPMI yang
kompeten sesuai dengan uraian jabatan yang diminta oleh pihak HHI. Sementara kepada HHI, Kemnaker
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meminta untuk dapat menyediakan fasilitas bagi PMI yang memadai, agar mereka nantinya dapat bekerja
dengan baik dan tentunya akan meningkatkan produktivitas perusahaan."Kami berharap kerja sama
penempatan ini dapat berjalan lebih baik dengan menjunjung tinggi pelindungan dan kesejahteraan bagi
PMI," kata Afriansyah Noor.Afriansyah Noor menjelaskan, Korea Selatan merupakan salah satu negara
tujuan penempatan PMI. Ia mengungkapkan kerja sama penempatan di Korea Selatan saat ini, dilakukan
melalui tiga skema. Pertama, penempatan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
dengan skema Goverment to Government (G to G) di bawah kerangka kerjasama Indonesia-Korsel
dengan skema Employment Permit System (EPS).Kedua, penempatan oleh Perusahaan Penempatan
Pekerja Migran Indonesia (P to P) untuk penempatan PMI pada pemberi kerja berbadan hukum. Ketiga,
PMI Perseorangan sebagai pekerja profesional yang penempatannya tidak melalui pelaksana
penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor."Kemnaker
berkeinginan kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan, khususnya penempatan PMI di HHI, dapat
berjalan dengan baik," pungkas Wamenaker Afriansyah Noor.
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Summary Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pembekalan penguatan integritas kepada
pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam program Politik Cerdas Berintegritas (PCB)
Terpadu 2022. Kali ini pembekalan diberikan untuk para pengurus dan kader PKB bertempat
di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang
Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Ia
menginformasikan Ketua KPK Firli Bahuri akan membuka kegiatan bersama Wakil Ketum PKB
Ida Fauziyah dan Sekjen Hasanuddin Wahid. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembekalan
sejumlah materi oleh para pejabat di Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat
KPK di antaranya tentang penguatan integritas dan pembahasan pembelajaran mandiri
antikorupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pembekalan penguatan integritas kepada pengurus
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022."Sesuai
jadwal hari ini, Selasa akan dilaksanakan kembali pembekalan antikorupsi bagi partai politik. Kali ini
pembekalan diberikan untuk para pengurus dan kader PKB bertempat di Gedung Pusat Edukasi
Antikorupsi KPK," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam
keterangannya di Jakarta, Selasa.Ia menginformasikan Ketua KPK Firli Bahuri akan membuka kegiatan
bersama Wakil Ketum PKB Ida Fauziyah dan Sekjen Hasanuddin Wahid.Setelah itu, dilanjutkan dengan
pembekalan sejumlah materi oleh para pejabat di Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat
KPK di antaranya tentang penguatan integritas dan pembahasan pembelajaran mandiri
antikorupsi."Berdasarkan konfirmasi yang kami terima, kegiatan tersebut juga akan dihadiri secara
langsung oleh sekitar 75 pengurus partai. Selebihnya, para pengurus DPD/DPW dan DPC akan mengikuti
kegiatan pembekalan secara daring," kata Ipi.KPK fokus mendorong penguatan integritas internal partai
politik melalui kegiatan pembekalan antikorupsi yang merupakan rangkaian kegiatan PCB Terpadu
2022."Sebab, parpol yang berintegritas merupakan landasan penting dalam membangun upaya
pencegahan korupsi. Tidak terlepas karena proses politik seperti pemilihan pejabat publik ataupun proses
penganggaran melibatkan peran sentral partai politik," ucap Ipi.Pada 2016-2017, KPK bersama Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah melakukan kajian yang mengidentifikasi lima masalah utama
terkait integritas partai politik. Hasil kajian itu kemudian dikembangkan dan menghasilkan konsep
tentang Sistem Integritas Partai Politik (SIPP).Lima persoalan tersebut meliputi keterbukaan keuangan
partai, sistem rekrutmen, sistem kaderisasi, penetapan kode etik serta implementasinya melalui
mahkamah etik, dan demokratisasi internal."Karenanya, SIPP menjadi salah satu materi yang diberikan
pada setiap pembekalan antikorupsi PCB Terpadu 2022," kata Ipi.PKB merupakan partai ke-10 setelah
sebelumnya KPK memberikan pembekalan yang sama kepada jajaran pimpinan dan pengurus dari
sembilan parpol, yaitu PAN, PBB, Demokrat, Gerindra, PDIP, Golkar, Hanura, Berkarya, dan PKS.
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Summary Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pembekalan penguatan integritas kepada
pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam program Politik Cerdas Berintegritas (PCB)
Terpadu 2022. Kali ini pembekalan diberikan untuk para pengurus dan kader PKB bertempat
di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang
Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Ia
menginformasikan Ketua KPK Firli Bahuri akan membuka kegiatan bersama Wakil Ketum PKB
Ida Fauziyah dan Sekjen Hasanuddin Wahid. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembekalan
sejumlah materi oleh para pejabat di Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat
KPK di antaranya tentang penguatan integritas dan pembahasan pembelajaran mandiri
antikorupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pembekalan penguatan integritas kepada pengurus
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022."Sesuai
jadwal hari ini, Selasa akan dilaksanakan kembali pembekalan antikorupsi bagi partai politik. Kali ini
pembekalan diberikan untuk para pengurus dan kader PKB bertempat di Gedung Pusat Edukasi
Antikorupsi KPK," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam
keterangannya di Jakarta, Selasa.Ia menginformasikan Ketua KPK Firli Bahuri akan membuka kegiatan
bersama Wakil Ketum PKB Ida Fauziyah dan Sekjen Hasanuddin Wahid.Setelah itu, dilanjutkan dengan
pembekalan sejumlah materi oleh para pejabat di Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat
KPK di antaranya tentang penguatan integritas dan pembahasan pembelajaran mandiri
antikorupsi."Berdasarkan konfirmasi yang kami terima, kegiatan tersebut juga akan dihadiri secara
langsung oleh sekitar 75 pengurus partai. Selebihnya, para pengurus DPD/DPW dan DPC akan mengikuti
kegiatan pembekalan secara daring," kata Ipi.KPK fokus mendorong penguatan integritas internal partai
politik melalui kegiatan pembekalan antikorupsi yang merupakan rangkaian kegiatan PCB Terpadu
2022."Sebab, parpol yang berintegritas merupakan landasan penting dalam membangun upaya
pencegahan korupsi. Tidak terlepas karena proses politik seperti pemilihan pejabat publik ataupun proses
penganggaran melibatkan peran sentral partai politik," ucap Ipi.Pada 2016-2017, KPK bersama Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah melakukan kajian yang mengidentifikasi lima masalah utama
terkait integritas partai politik. Hasil kajian itu kemudian dikembangkan dan menghasilkan konsep
tentang Sistem Integritas Partai Politik (SIPP).Lima persoalan tersebut meliputi keterbukaan keuangan
partai, sistem rekrutmen, sistem kaderisasi, penetapan kode etik serta implementasinya melalui
mahkamah etik, dan demokratisasi internal."Karenanya, SIPP menjadi salah satu materi yang diberikan
pada setiap pembekalan antikorupsi PCB Terpadu 2022," kata Ipi.PKB merupakan partai ke-10 setelah
sebelumnya KPK memberikan pembekalan yang sama kepada jajaran pimpinan dan pengurus dari
sembilan parpol, yaitu PAN, PBB, Demokrat, Gerindra, PDIP, Golkar, Hanura, Berkarya, dan PKS.
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Summary Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pembekalan penguatan integritas kepada
pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam program Politik Cerdas Berintegritas (PCB)
Terpadu 2022. Kali ini pembekalan diberikan untuk para pengurus dan kader PKB bertempat
di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang
Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Ia
menginformasikan Ketua KPK Firli Bahuri akan membuka kegiatan bersama Wakil Ketum PKB
Ida Fauziyah dan Sekjen Hasanuddin Wahid. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembekalan
sejumlah materi oleh para pejabat di Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat
KPK di antaranya tentang penguatan integritas dan pembahasan pembelajaran mandiri
antikorupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pembekalan penguatan integritas kepada pengurus
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022."Sesuai
jadwal hari ini, Selasa akan dilaksanakan kembali pembekalan antikorupsi bagi partai politik. Kali ini
pembekalan diberikan untuk para pengurus dan kader PKB bertempat di Gedung Pusat Edukasi
Antikorupsi KPK," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam
keterangannya di Jakarta, Selasa.Ia menginformasikan Ketua KPK Firli Bahuri akan membuka kegiatan
bersama Wakil Ketum PKB Ida Fauziyah dan Sekjen Hasanuddin Wahid.Setelah itu, dilanjutkan dengan
pembekalan sejumlah materi oleh para pejabat di Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat
KPK di antaranya tentang penguatan integritas dan pembahasan pembelajaran mandiri
antikorupsi."Berdasarkan konfirmasi yang kami terima, kegiatan tersebut juga akan dihadiri secara
langsung oleh sekitar 75 pengurus partai. Selebihnya, para pengurus DPD/DPW dan DPC akan mengikuti
kegiatan pembekalan secara daring," kata Ipi.KPK fokus mendorong penguatan integritas internal partai
politik melalui kegiatan pembekalan antikorupsi yang merupakan rangkaian kegiatan PCB Terpadu
2022."Sebab, parpol yang berintegritas merupakan landasan penting dalam membangun upaya
pencegahan korupsi. Tidak terlepas karena proses politik seperti pemilihan pejabat publik ataupun proses
penganggaran melibatkan peran sentral partai politik," ucap Ipi.Pada 2016-2017, KPK bersama Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah melakukan kajian yang mengidentifikasi lima masalah utama
terkait integritas partai politik. Hasil kajian itu kemudian dikembangkan dan menghasilkan konsep
tentang Sistem Integritas Partai Politik (SIPP).Lima persoalan tersebut meliputi keterbukaan keuangan
partai, sistem rekrutmen, sistem kaderisasi, penetapan kode etik serta implementasinya melalui
mahkamah etik, dan demokratisasi internal."Karenanya, SIPP menjadi salah satu materi yang diberikan
pada setiap pembekalan antikorupsi PCB Terpadu 2022," kata Ipi.PKB merupakan partai ke-10 setelah
sebelumnya KPK memberikan pembekalan yang sama kepada jajaran pimpinan dan pengurus dari
sembilan parpol, yaitu PAN, PBB, Demokrat, Gerindra, PDIP, Golkar, Hanura, Berkarya, dan PKS.

134

Title

KPK beri penguatan integritas kepada pengurus PKB Author

Benardy Ferdiansyah

Media

Antara Riau

Reporter

Date

26 July 2022

Tone

Link

http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3018453/kpk-beri-penguatan-integritaskepada-pengurus-pkb

Positive

Summary Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pembekalan penguatan integritas kepada
pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam program Politik Cerdas Berintegritas (PCB)
Terpadu 2022. Kali ini pembekalan diberikan untuk para pengurus dan kader PKB bertempat
di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang
Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Ia
menginformasikan Ketua KPK Firli Bahuri akan membuka kegiatan bersama Wakil Ketum PKB
Ida Fauziyah dan Sekjen Hasanuddin Wahid. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembekalan
sejumlah materi oleh para pejabat di Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat
KPK di antaranya tentang penguatan integritas dan pembahasan pembelajaran mandiri
antikorupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pembekalan penguatan integritas kepada pengurus
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022."Sesuai
jadwal hari ini, Selasa akan dilaksanakan kembali pembekalan antikorupsi bagi partai politik. Kali ini
pembekalan diberikan untuk para pengurus dan kader PKB bertempat di Gedung Pusat Edukasi
Antikorupsi KPK," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam
keterangannya di Jakarta, Selasa.Ia menginformasikan Ketua KPK Firli Bahuri akan membuka kegiatan
bersama Wakil Ketum PKB Ida Fauziyah dan Sekjen Hasanuddin Wahid.Setelah itu, dilanjutkan dengan
pembekalan sejumlah materi oleh para pejabat di Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat
KPK di antaranya tentang penguatan integritas dan pembahasan pembelajaran mandiri
antikorupsi."Berdasarkan konfirmasi yang kami terima, kegiatan tersebut juga akan dihadiri secara
langsung oleh sekitar 75 pengurus partai. Selebihnya, para pengurus DPD/DPW dan DPC akan mengikuti
kegiatan pembekalan secara daring," kata Ipi.KPK fokus mendorong penguatan integritas internal partai
politik melalui kegiatan pembekalan antikorupsi yang merupakan rangkaian kegiatan PCB Terpadu
2022."Sebab, parpol yang berintegritas merupakan landasan penting dalam membangun upaya
pencegahan korupsi. Tidak terlepas karena proses politik seperti pemilihan pejabat publik ataupun proses
penganggaran melibatkan peran sentral partai politik," ucap Ipi.Pada 2016-2017, KPK bersama Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah melakukan kajian yang mengidentifikasi lima masalah utama
terkait integritas partai politik. Hasil kajian itu kemudian dikembangkan dan menghasilkan konsep
tentang Sistem Integritas Partai Politik (SIPP).Lima persoalan tersebut meliputi keterbukaan keuangan
partai, sistem rekrutmen, sistem kaderisasi, penetapan kode etik serta implementasinya melalui
mahkamah etik, dan demokratisasi internal."Karenanya, SIPP menjadi salah satu materi yang diberikan
pada setiap pembekalan antikorupsi PCB Terpadu 2022," kata Ipi.PKB merupakan partai ke-10 setelah
sebelumnya KPK memberikan pembekalan yang sama kepada jajaran pimpinan dan pengurus dari
sembilan parpol, yaitu PAN, PBB, Demokrat, Gerindra, PDIP, Golkar, Hanura, Berkarya, dan PKS.
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Summary Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati mengatakan, sesuai
dengan jadwal, KPK akan kembali melaksanakan pembekalan antikorupsi untuk pengurus
dan kader PKB di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada hari
ini, Selasa (26/7) pukul 09.00 WIB. "Ketua KPK Firli Bahuri akan membuka kegiatan bersama
Wakil Ketum PKB Ida Fauziyah dan Sekjen Hasanuddin Wahid," ujar Ipi kepada Kantor Berita
Politik RMOL, Selasa pagi (26/7). Setelah itu, kata Ipi, dilanjutkan dengan pembekalan
sejumlah materi oleh para pejabat di Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat
KPK. PKB merupakan partai ke sepuluh setelah sebelumnya KPK memberikan pembekalan
yang sama kepada jajaran pimpinan dan pengurus dari sembilan partai politik (parpol) yaitu
PAN, PBB, Partai Demokrat, Partai Gerindra, PDIP, Partai Golkar, Partai Hanura, Partai
Berkarya, dan PKS.

Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati mengatakan, sesuai dengan jadwal,
KPK akan kembali melaksanakan pembekalan antikorupsi untuk pengurus dan kader PKB di Gedung Pusat
Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada hari ini, Selasa (26/7) pukul 09.00 WIB."Ketua
KPK Firli Bahuri akan membuka kegiatan bersama Wakil Ketum PKB Ida Fauziyah dan Sekjen Hasanuddin
Wahid," ujar Ipi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa pagi (26/7).Setelah itu, kata Ipi, dilanjutkan
dengan pembekalan sejumlah materi oleh para pejabat di Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta
Masyarakat KPK. Di antaranya tentang penguatan integritas dan pembahasan pembelajaran mandiri
antikorupsi."Berdasarkan konfirmasi yang kami terima kegiatan tersebut juga akan dihadiri secara
langsung oleh sekitar 75 pengurus partai. Selebihnya para pengurus DPD/DPW dan DPC akan mengikuti
kegiatan pembekalan secara daring," kata Ipi.PKB merupakan partai ke sepuluh setelah sebelumnya KPK
memberikan pembekalan yang sama kepada jajaran pimpinan dan pengurus dari sembilan partai politik
(parpol) yaitu PAN, PBB, Partai Demokrat, Partai Gerindra, PDIP, Partai Golkar, Partai Hanura, Partai
Berkarya, dan PKS.Melalui kegiatan pembekalan antikorupsi yang merupakan rangkaian kegiatan
program Politik Cerdas Beritegritas (PCB) Terpadu 2022 ini, KPK fokus mendorong penguatan integritas
136

internal partai politik.Sebab, parpol yang berintegritas merupakan landasan penting dalam membangun
upaya pencegahan korupsi. Tidak terlepas karena proses politik seperti pemilihan pejabat publik ataupun
proses penganggaran melibatkan peran sentral partai politik.Pada tahun 2016-2017 kata Ipi, KPK
bersama LIPI melakukan kajian yang mengidentifikasi lima masalah utama terkait integritas partai politik.
Hasil kajian itu kemudian dikembangkan dan menghasilkan konsep tentang Sistem Integritas Partai Politik
(SIPP).Lima persoalan tersebut meliputi, keterbukaan keuangan partai, sistem rekrutmen, sistem
kaderisasi, penetapan kode etik serta implementasinya melalui mahkamah etik, dan demokratisasi
internal."Karenanya SIPP menjadi salah satu materi yang diberikan pada setiap pembekalan antikorupsi
PCB Terpadu 2022," pungkas Ipi.
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Summary Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pembekalan penguatan integritas kepada
pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam program Politik Cerdas Berintegritas (PCB)
Terpadu 2022. KPK fokus mendorong penguatan integritas internal partai politik melalui
kegiatan pembekalan antikorupsi yang merupakan rangkaian kegiatan PCB Terpadu 2022.
Kali ini pembekalan diberikan untuk para pengurus dan kader PKB bertempat di Gedung
Pusat Edukasi Antikorupsi KPK," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang
Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Ia
menginformasikan Ketua KPK Firli Bahuri akan membuka kegiatan bersama Wakil Ketum PKB
Ida Fauziyah dan Sekjen Hasanuddin Wahid.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pembekalan penguatan integritas kepada pengurus
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022."Sesuai
jadwal hari ini, Selasa akan dilaksanakan kembali pembekalan antikorupsi bagi partai politik. Kali ini
pembekalan diberikan untuk para pengurus dan kader PKB bertempat di Gedung Pusat Edukasi
Antikorupsi KPK," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam
keterangannya di Jakarta, Selasa.Ia menginformasikan Ketua KPK Firli Bahuri akan membuka kegiatan
bersama Wakil Ketum PKB Ida Fauziyah dan Sekjen Hasanuddin Wahid.Setelah itu, dilanjutkan dengan
pembekalan sejumlah materi oleh para pejabat di Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat
KPK di antaranya tentang penguatan integritas dan pembahasan pembelajaran mandiri
antikorupsi."Berdasarkan konfirmasi yang kami terima, kegiatan tersebut juga akan dihadiri secara
langsung oleh sekitar 75 pengurus partai. Selebihnya, para pengurus DPD/DPW dan DPC akan mengikuti
kegiatan pembekalan secara daring," kata Ipi.KPK fokus mendorong penguatan integritas internal partai
politik melalui kegiatan pembekalan antikorupsi yang merupakan rangkaian kegiatan PCB Terpadu
2022."Sebab, parpol yang berintegritas merupakan landasan penting dalam membangun upaya
pencegahan korupsi. Tidak terlepas karena proses politik seperti pemilihan pejabat publik ataupun proses
penganggaran melibatkan peran sentral partai politik," ucap Ipi.Berita ini telah tayang di Antaranews.
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Summary Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memberikan pembekalan antikorupsi kepada
pengurus dan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Selasa (26/7/2022) di Gedung Merah
Putih KPK, Jakarta. Kali ini pembekalan diberikan untuk para pengurus dan kader PKB," kata
Plt Juru Bicara KPK, Ipi Maryati Kuding, dalam keterangannya, Selasa. Ipi Maryadi Kuding
menerangkan, melalui kegiatan pembekalan antikorupsi yang merupakan rangkaian
kegiatan program Politik Cerdas Beritegritas (PCB) Terpadu 2022, KPK fokus mendorong
penguatan integritas internal partai politik. Ia mengatakan, pada 2016-2017 KPK bersama
LIPI melakukan kajian yang mengidentifikasi lima masalah utama terkait integritas partai
politik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memberikan pembekalan antikorupsi kepada pengurus dan
kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Selasa (26/7/2022) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta."Sesuai
jadwal hari ini akan dilaksanakan kembali pembekalan antikorupsi bagi partai politik. Kali ini pembekalan
diberikan untuk para pengurus dan kader PKB," kata Plt Juru Bicara KPK, Ipi Maryati Kuding, dalam
keterangannya, Selasa.Ipi Maryadi Kuding menerangkan, melalui kegiatan pembekalan antikorupsi yang
merupakan rangkaian kegiatan program Politik Cerdas Beritegritas (PCB) Terpadu 2022, KPK fokus
mendorong penguatan integritas internal partai politik.Sebab, parpol yang berintegritas merupakan
landasan penting dalam membangun upaya pencegahan korupsi."Tidak terlepas karena proses politik
seperti pemilihan pejabat publik ataupun proses penganggaran melibatkan peran sentral partai politik,"
terangnya.Ia mengatakan, pada 2016-2017 KPK bersama LIPI melakukan kajian yang mengidentifikasi
lima masalah utama terkait integritas partai politik.Hasil kajian ini kemudian dikembangkan dan
menghasilkan konsep tentang Sistem Integritas Partai Politik (SIPP).Lima persoalan tersebut meliputi
keterbukaan keuangan partai, sistem rekrutmen, sistem kaderisasi, penetapan kode etik serta
implementasinya melalui mahkamah etik, dan demokratisasi internal."Karenanya SIPP menjadi salah satu
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materi yang diberikan pada setiap pembekalan antikorupsi PCB Terpadu 2022," kata Ipi.Dalam kegiatan
hari ini, Ketua KPK Firli Bahuri akan membuka kegiatan bersama Wakil Ketum PKB Ida Fauziyah dan Sekjen
Hasanuddin Wahid.Setelah itu, dilanjutkan dengan pembekalan sejumlah materi oleh para pejabat di
Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK."Di antaranya tentang Penguatan Integritas dan
pembahasan pembelajaran mandiri antikorupsi," ujar Ipi."Berdasarkan konfirmasi yang kami terima
kegiatan tersebut juga akan dihadiri secara langsung oleh sekitar 75 pengurus partai. Selebihnya para
pengurus DPD/DPW dan DPC akan mengikuti kegiatan pembekalan secara daring," tambahnya.PKB
merupakan partai ke -10 setelah sebelumnya KPK memberikan pembekalan yang sama kepada jajaran
pimpinan dan pengurus dari 9 parpol, yaitu PAN, PBB, Demokrat, Gerindra, PDIP, Golkar, Hanura,
Berkarya, dan PKS.
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